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ÁFRICA/CAMARÕES - Em forte aumento o índice de desnutrição infantil no
norte do país
Kousseri (Agência Fides) – No norte da República de Camarões, como em grande parte da região do Sahel na
África Ocidental, existe um alto índice de desnutrição infantil. Seis crianças morreram por este motivo no hospital
de Kousseri, na zona norte de Camarões, no mês de julho, um número muito elevado em comparação com a
norma. "Nos 10 centros de saúde de Kousseri, os casos de desnutrição moderada e aguda aumentaram de 75 do
mês de maio para 166 em julho", diz uma nota de um funcionário local do Ministério da Saúde. A má alimentação
é muito comum nesta região, onde a maior parte das 5 milhões de pessoas não possuem água potável e
saneamento. Segundo o Unicef, 55 mil crianças menores de cinco anos sofrem de desnutrição aguda nas regiões
do norte de Camarões, são 70%. As crianças que morreram recentemente ou que estão em condições precárias no
hospital de Kousseri chegaram ali em estado avançado de desnutrição e complicações médicas, e em alguns casos
é impossível salvá-las. Mesmo o acesso aos cuidados é um problema; 20 dos 43 distritos de saúde nessas regiões
têm pessoas qualificadas, equipamentos e meios de socorros, mas o resto não possui nenhuma assistência. Como
em muitos outros países na Europa Central e Ocidental, as causas nos Camarões são principalmente devido a
falhas na colheita, que causam pobreza crônica, falta de serviços básicos e escassas práticas de alimentação
infantil. Além disso, as inundações e uma epidemia de cólera agravaram recentemente a situação no país onde as
lavouras foram destruídas.
(AP) (31/8/2010 Agência Fides)
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