FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ÁFRICA/QUÊNIA - Alerta pólio no Chifre da África: previstas campanhas
de vacinação para milhões de crianças
Kisumu (Agência Fides) – Através de grandes campanhas de vacinação destinadas a milhões de crianças
vulneráveis, está-se buscando limitar a difusão da pólio no Chifre da África. Focos foram registrados no Quênia e
na Etiópia, e epidemias mais sérias na vizinha Somália, com 183 casos confirmados desde o início do ano até
outubro. Foi o que emergiu dos dados do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos
Humanitários (OCHA). Trata-se da primeira epidemia na Somália desde 2007 e, para fazer frente ao problema,
entre 20 e 26 de outubro passado, foram vacinadas três milhões e meio de crianças com menos de 10 anos.
Outras campanhas estão previstas para os meses de novembro e dezembro. As autoridades de saúde temem que se
a epidemia de poliomielite na Somália não for imediatamente monitorada, os esforços globais para eliminar a
doença uma vez por todas poderão se comprometer. Segundo o Global Polio Eradication Initiative (GPEI), até 13
de novembro deste ano, foram registrados em nível global 334 casos, em relação aos 187 do mesmo período em
2012. Campanhas de vacinações estão previstas também na Etiópia e Sudão. No Sudão do Sul não se registram
contágios desde junho de 2009 e existe grande preocupação em relação ao Kordofan do Sul e os Estados do Nilo
Azul, onde faltam o acesso às estruturas humanitárias. No Quênia, onde foram registrados 14 casos de
poliomielite, a falta de segurança os confins com a Somália é considerada em parte causa de difusão da doença.
De fato, enquanto as bandas criminosas como Al-Shabab constituírem uma ameaça, os agentes de saúde não
chegarão aos povoados por causa de medo de ataques. Dos 14 casos, 10 foram encontrados no campo de
deslocados de Dadaab, Quênia oriental, onde existem cerca de 400 mil somalis. O Ministério da Saúde do Quênia,
em 2013, tem em programa de vacinação de cerca de 8 milhões de crianças menores de 5 anos e nas 5 campanhas
precedentes foram vacinadas 5 milhões e quinhentos mil. (AP) (19/11/2013 Agência Fides)
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