REPUBLICA DE MOC;AMBIQUE
Ministerio da Saude
Cornlte de Peritos de lrnunizacao (CoPI)
Sua Excelencla Ministro da Saude
Ora. Nazira ABOULA
MAPUTO

Assunto: Pedido de homoloqocdo das recornendccoes da 13° reunldo do CoPI.
No dia 09 de Maio de 2017, os membros do Comite de Peritos de imunizacao de
Mocambique (CoPI), reuniram-se na sua 13a reuniao para discutir entre outros assuntos a

sobre a efectividade da introducao da vacina da calera em Mocambique.
Nesta reuniao os membros do CoPI discutiram e aprovaram a seguinte recomendacao:

• R01/13/2017, relacionada com a efectividade da introducao da vacina da calera
em Mocarnbique. reitera as constatacoes feitas na R02-09-2015 sobre calera em
Mocambique e concorda com as intervencoes em curso envolvendo a vacinacao

preventiva em Nampula e reactiva em Tete para esta doenca. Por isso
recomenda que

0

0

CoPI

recurso a vacinacao reactiva seja uma estrateqia a considerar em

situacoes de ernerqencia.

Assim, venho per este meio solicitar a V. Exa, para aprovar e homologar oficialmente a
recornendacoes saidas da decima terceira reuniao do CoP/.

Uma vez homologada esta recomendacao, ela sera enviada a DNSP para subsequentes
procedimentos .
Por fim, informar que estou disponivel para dar qualquer outra informacao que necessitar
sobre

0

CoPI e estas duas recornendacoes,

Atenciosamente
Maputo 29 de Maio de 2017.

Jahit Sacarlal (Presidente de CoPI)
Cell: 825881101
Cc: Director Nacional de Sauce Publica
Responsavel do PAV
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REPUBLICA DE MO<;AMBIQUE
.
MINISTERIO DA SAL/DE
•
Cornite de Peritos de lrnunizacao (CoPI)
Decima Terceira Reuniao
Maputo, 09 de Maio de 2017.

Recornendacao sobre a efectividade da lntroducao da
vacina da calera em Mocamblque.
Recornendacao R01/13/2017

Preambulo
A.

a

CoPI reitera as constatac;6es feitas na recornendacao R02-09-2015 sobre
calera em Moc;ambique e concorda com as intervenc;6es em curso envolvendo
a vacinacao preventiva em Nampula e reactiva em Tete para esta doenca,

Paragrafos Operativos

o CoPI recomenda:
1. Que

2.
3.
4.
5.
6.

mapeamento anualmente actualizado sobre as zonas de risco potencial
para a calera seja usado na deflnicao de areas prloritarlas para a vacinacao
preventiva.
Que 0 recurso a vacinacao reactiva seja uma estrategla a considerar em
situac;6es de ernergencia.
Que sejam exploradas as opc;6es para ter sempre um "stock" minimo de
vacinas para resposta imediata em situac;6es de emergencia.
Que se garanta a avaliacao e rnonitorizacao continua das vacinac;6es feitas em
Nampula e Tete (incluindo estudos de efectividade da vacina).
Que sejam feitos esforcos a medio-longo prazo para implementacao
multissectorial de um sistema de vigilancja ambiental de Vibrio cho/erae.
a fortalecimento de intervenc;6es de advocacia para me/horia de acesso a agua
e saneamento adequado .
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Indicadores de Monitoriza(:ao
~~ Que na reuniao do CoPI de Novembro de 2017, sejam apresentados os

resultados

de mapeamento das areas de potencial

risco e evidencias

preliminares dos estudos de efectividade da vacina de calera em Moc;ambique.
Responsabi/idade: Vigi/oncia Epidemioloqico e INS
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R01/13/2017
~~

Que, ate

a Ii! reuniao do CoPI de 2018, seja apresentado 0

relat6rio sobre as

actividades de advocacia realizadas para melhoria de acesso a agua e
saneamento do meio adequados.
Responsabilidade: DNSP e parceiros do MISAU

Maputo, 09 de Maio de 2017
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