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ERRADICAÇÃO DA PÓLIO EM ÁFRICA:
“O NOSSO LEGADO HISTÓRICO PARA AS GERAÇÕES VINDOURAS”
(Ponto proposto pela República Federal da Nigéria)
INTRODUÇÃO
1.
A Nigéria alcançou progressos satisfatórios na luta contra o vírus da pólio ao chegar
ao fim do ano de 2014 com 6 casos de 5 LGAs nos 2 Estados, em comparação com 53
casos de 30 LGAs em 9 Estados em 2013. Esta é uma redução de 89% do número de
casos a nível nacional. Ademais, não houve casos confirmados do Tipo 3 do Vírus
Selvagem da Pólio (WPV3) durante os últimos 27 meses, com o último caso reportado
ocorrido em Novembro de 2012. Mais importante, houve apenas o grupo genético do Tipo
1 do Vírus Selvagem da Pólio (WPV1) a circular na Nigéria, o que reflecte uma queda
percentual de 87.5 dos oito grupos que causavam paralisia nas crianças com menos de
cinco anos de idade em 2013. O país registou 8 meses sem um único caso de WPV1, uma
vez que o último caso foi detectado no dia 27 de Julho de 2014 a partir de Sumaila LGA do
Estado de Kano. Esta situação colocou a Nigéria num pedestal global como o país mais
próximo de alcançar a interrupção da propagação do Vírus Selvagem da Pólio no seio dos
três países endémicos, nomeadamente Nigéria, Afeganistão e Paquistão.
2.
À medida que a Nigéria aproxima-se do ano sem um caso da pólio, o Centro de
Operação de Emergência (EOC) composto pelo Governo e Parceiros foi incentivado a
permanecer activo na resolução de questões recalcitrantes pendentes, implementação de
todas as estratégias planificadas, para adaptar quaisquer novas estratégias que podem
providenciar melhores resultados e continuar a assumir a responsabilidade. Cientes da
necessidade de não abrandarmos os nossos esforços, o Governo e os parceiros devem
unir-se, interagir e apresentar medidas de sustentabilidade para o PEI.
3.
A reunião dos Chefes de Estado e de Governo, será realizada num período durante
o qual a Nigéria estará a aproximar-se do ano da interrupção da propagação do Vírus
Selvagem da Pólio, e no âmbito das comemorações desta realização, haverá necessidade
de partilhar com os nossos Chefes de Governos africanos este importante marco e
também mostrá-los como este progresso na luta contra a Poliomielite será sustentado e o
nível de implementação do plano de acção global de vacinação. Esta será uma
oportunidade para actualizar a comunidade global sobre os progressos alcançados no PEI
na Nigéria e também partilhar as lições aprendidas. Irá, igualmente, proporcionar-nos uma
oportunidade para partilhar oportunidades e melhorias na introdução de novas vacinas:
Penta, PCV e IPV no sistema de vacinação na Nigéria e também partilhar os futuros
planos e financiamento para levar a cabo a introdução das Vacinas contra HPV, Men. A e
Rota na Vacinação Rotineira na Nigéria em 2016.
4.
‘A Nigéria está bem posicionada para interromper a transmissão do WPV’. Para
sustentar a determinação do Governo Federal e os Parceiros a fim de alcançarem a
interrupção, a Nigéria reforçou o seu Centro de Operação de Emergência (EOC) para
sustentar a alta qualidade das campanhas contra a pólio, adoptar e manter abordagens
especiais para alcançar as crianças nas zonas comprometidas em termos de segurança,
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realizar respostas atempadas e adequadas aos surtos, reforçar a vigilância e expandir as
abordagens de envolvimento das famílias e da comunidade para aumentar a demanda dos
serviços de vacinação contra a Pólio e da Vacinação Rotineira. Esta reunião irá
proporcionar uma oportunidade para reiterar e partilhar estes êxitos com os Chefes de
Estado africanos, e solicitar o seu apoio e solidariedade com este esforço de saúde
pública.
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