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Presidente da União Africana saúda os esforços nacionais e internacionais em 
curso na luta contra a epidemia em Madagáscar 
  
Exorta os Estados-membros da União Africana a providenciarem recursos financeiros e 
humanos aos esforços de resposta em curso 
   
Adis Abeba, 20 de outubro de 2017 - O surto da epidemia foi declarado em 13 de 
Setembro de 2017. O governo de Madagáscar, com o apoio de parceiros africanos e 
internacionais, acelerou seus esforços na luta contra o recente surto da epidemia. Foi 
criado um comité multisectorial de coordenação de resposta nacional, sob a liderança do 
Ministério da Saúde Pública, para coordenar a resposta ao surto da epidemia. As últimas 
estimativas do Ministério da Saúde mostraram que, a partir de 18 de outubro de 2017, 
foram relatados 1032 casos; Destes, 89 mortes foram documentadas em 38 distritos 
dentro de 15 Regiões. Com base na situação actual, o custo do plano de resposta 
conjunta entre o governo de Madagáscar e os seus parceiros é estimado em 9,5 milhões 
de Dólares dos Estados Unidos. 
 
"Para parar a transmissão e vencer a batalha contra o surto da epidemia, que pode ter 
graves consequências de saúde, económicas e de segurança, na ausência de controlo 
adequado, precisamos reforçar a nossa resposta continental global", disse o Sr. Moussa 
Faki Mahamat, Presidente da Comissão da União Africa (CUA). "No espírito dos 
Africanos ajudar Africanos, e tendo em mente que as doenças não reconhecem as 
fronteiras, exorto todos os Estados-membros da União Africana a fornecerem recursos 
financeiros e humanos para apoiar a luta contra o presente surto da epidemia", 
acrescentou. 
 
A fim de agilizar a resposta, os mecanismos de coordenação eficientes e efetivos e a 
utilização de recursos são fundamentais para o controlo desse surto. Os 
epidemiologistas do Centro do Controlo de Doenças da África (CDC), implantados em 
10 de Outubro, estão a ajudar o Ministério da Saúde a coordenar a resposta das agências 
governamentais e outros parceiros. 
 
A epidemia é causada por uma bactéria conhecida como Yersinia Pestis que geralmente 
afecta os seres humanos e outros animais, incluindo animais domésticos, como gatos e 
cães. A maioria dos casos envolve os pulmões, uma forma da doença chamada 
"pneumónica". A peste pneumónica é particularmente perigosa, porque pessoas com 
isso podem infectar outras pessoas ao tossir de perto. 



		
	

	
Para mais informações, visite, www.au.int  	
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A propósito da União Africana	
A União Africana lidera o desenvolvimento e a integração de África em estreita 
colaboração com os Estados-membros da União Africana, as Comunidades Económicas 
Regionais e os cidadãos africanos. Visão da UA: acelerar o progresso em direcção a 
uma África integrada, próspera e inclusiva, em paz consigo mesmo, desempenhando um 
papel dinâmico na arena continental e mundial, efectivamente conduzida por uma 
Comissão responsável, eficiente e receptiva. Ler mais em: http://www.au.int/en/ 	
 	
 	
 


