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OPAS Distingue "Campeões da Luta contra a Malária
nas Américas em 2010"
Washington, D.C., 4 de novembro de 2010 (OPAS) Organismos do Suriname,
Brasil e Colômbia foram proclamados hoje como "Campeões da Luta contra a Malária
nas Américas" durante uma celebração do quarto Dia Anual da Malária nas Américas,
na Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em Washington, D.C..
O Diretor Adjunto da OPAS Jon Andrus apresentou o mais alto prêmio de "Campeão
da Luta contra a Malária nas Américas" à Junta Nacional de Malária do Suriname,
que supervisa esforços que praticamente eliminaram a malária da maior parte do
interior do país.
Usando recursos do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária, a
Diretoria Nacional de Malária patrocina o treinamento de leigos no diagnóstico e
tratamento de malária sem complicações em áreas de mineração de ouro, onde a
doença está agora concentrada, e melhorou a vigilância em áreas onde a doença foi
eliminada. A Diretoria também orientou os esforços de colaboração entre o Suriname
e a Guiana Francesa para reduzir as altas taxas de transmissão ao longo da sua
fronteira. Conjuntamente com a Universidade do Suriname, a Junta estabeleceu
também um Banco de Genes da Malária para ajudar a monitorar a ocorrência de
resistência aos medicamentos antimaláricos.
Outra honraria foi apresentada à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazona, por
seus esforços rumo à prevenção e controle integrado da malária no estado.
Trabalhando em parceria com todos os níveis do governo brasileiro, assim como com
organizações não-governamentais e empresas privadas, a Fundação já apoiou o
treinamento de mais de 7.000 profissionais, a criação de 231 laboratórios, a
distribuição de mais de 75.000 mosquiteiros, o rociamento de mais de 350.000
moradias e teste de mais de 2,7 milhões de amostras laboratoriais. Esses esforços
têm contribuído para uma projetada redução de 60% dos casos entre 2007 e o final
de 2010, e uma redução de 60% das mortes entre 2008 e 2009.
Também honrado foi o Departamento Administrativo de Saúde e Seguro Social de
Chocó (DASALUD-Chocó), na Colômbia. Em colaboração com o Ministério de
Proteção Social, o Instituto Nacional de Saúde e a OPAS, o DASALUD-Chocó foi capaz
de reorientar e fortalecer o controle da malária e os esforços de prevenção, dando
ênfase a áreas que têm a mais elevada concentração de casos, complicações e
mortes. Seus esforços ajudaram a reduzir em mais da metade a incidência de
malária em Chocó e melhoraram a vigilância, a educação da comunidade e a adesão
de pacientes aos regimes de tratamento de malária.
O Diretor Adjunto da OPAS Dr. Jon Andrus disse que os três vencedores mereciam a
designação do Campeão da Luta contra a Malária nas Américas. "Todos vocês devem

orgulhar-se de seu trabalho, que tem gerado tão valiosas lições para outros países
de nossa Região.”
Os participantes da comemoração do Dia de Malária nas Américas incluíram também
o Contra-Almirante Timothy Ziemer, Coordenador Geral da Malária dos Estados
Unidos; a Dra. Socorro Gross, Subdiretora da OPAS; a Dra. Yeni Herrera,
Coordenadora Nacional para a Malária no Ministério da Saúde do Peru; e o Dr. Keith
Carter, Assessor sênior da OPAS em Malária e outras doenças transmissíveis.
A Dra. Gross observou que os casos de malária diminuíram 56% na América Latina
desde 2000, enquanto os óbitos caíram 70%.
“Muitos de nossos países parecem estar fazendo o que é certo e abordando os
desafios de maneira segura,” disse a Dra. Gross. “É nossa meta, na ocorrência que
hoje comemoramos, conhecer as histórias por trás desses bons resultados,
documentar o que os diversos parceiros e interessados estão fazendo direito e usar
essas importantes lições para seguir à frente.”
A Dra. Yeni Herrera, do Peru, descreveu os amplos esforços antimaláricos em seu
país, que já reduziram os casos em 92% desde 1997.
O Contra-Almirante Ziemer destacou o trabalho da Iniciativa Amazônica para a
Malária (IAM), que tem apoio da USAID, da OPAS, dos Centros para Controle e
Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), da organização Links Media e de
outros parceiros, como um modelo para outras regiões, especialmente a África. O
trabalho da IAM ajudou a melhorar a vigilância da qualidade e da resistência a
medicamentos antimalárica, controle de vetores e entomologia, o diagnóstico, acesso
à diagnose e tratamento e a comunicação e disseminação de informações.
"O investimento em intervenções, tratamento e diagnóstico da malária é um bom
investimento de saúde pública, que dá um bom rendimento,” disse Ziemer. "A
malária é uma parte importante da Iniciativa Global para Saúde, do presidente [dos
Estados Unidos].”
A comemoração do Dia da Malária nas Américas foi organizada pela OPAS em
coordenação com a Fundação Pan-Americana para a Saúde e Educação (PAHEF), o
Centro para a Saúde Global da Universidade George Washington e a Media Links.
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