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ÁFRICA/NÍGER - Toda criança tem direito a alimentação e assistência
médica
Niamey (Agência Fides) – A falta de meios de transporte, o estilo de vida rural e a pressão exercida sobre as
mulheres para trabalhar nos campos, ajudam a piorar as formas de desnutrição nas crianças do Níger que não
podem levar a termo os programas de alimentação terapêutico aos quais são submetidos. Em algumas áreas rurais
remotas, os centros de saúdem onde são realizados tais tratamentos, estão muito longe. Isso faz com que uma
criança desnutrida a cada cinco que participa destes programas, nas províncias de Zinder e Maradi, interrompe o
tratamento porque proveniente da Nigéria. A terapia intensiva dura oito semanas. Por causa da interrupção, o
número de crianças gravemente desnutridas que são registradas nos programas terapêuticos aumenta semana após
semana. Foram verificados 8 mil casos na última semana. Segundo o coordenador do UNICEF, na capital,
Niamey, desde o início do ano as agências humanitárias cuidam de 84 crianças gravemente desnutridas. Na
província de Diffa, onde trabalha a Ong Save the Children, a situação está piorando. A organização está
programando aumentar as ajudas em todos os centros de saúde nos distritos de
Diffa onde trabalha. De Zinder e Maradi é preciso muito tempo para ir e voltar do centro, além disso os maridos
não querem que suas mulheres e crianças fiquem ali muito tempo sozinhos e em vista da estação da colheita, as
mulheres que trabalham nos campos, são obrigadas a voltar para suas casas. Em algumas áreas, 70% dos
povoados distam mais de 15 km dos centros de saúde, outros 50 km, tornando necessário 3 dias para ir e 3 para
voltar!
O índice de desnutrição aguda geral em Diffa é o mais alto da região, com 17.4%. Na zona norte da província
acontece que ao voltar ao povoado depois de um mês ele não mais existe. As crianças em terapia devem ser
controladas pelo menos uma vez por semana para verificar se estão perdendo peso, que não tenham contraído
outras complicações, e que a comida hiper-calórica a eles destinados não seja dada aos outros membros da
família. No Níger, a assistência de saúde oferecida às crianças com menos de cinco anos e às mulheres grávidas é
gratuito, todavia, os remédios não são suficientes. (AP) (8/6/2010 Agência Fides)
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