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REPUBLICA DE MO~MBIQUE 

Ministerio da Saude (] . ~ 

Comlte de Peritos de Imuniza~o (CoPI) "'w 
_ \- \ ~QSua Excellmcia Ministro da Sallde
 

Ora. Nazira ABDULLA
 
MAPUTO
 

Assunto: Pedldo de homologa~aodos recornendccoes do setimo reunldo do 
CoPI. 

Excelencia, 

Nos dias 19 e 20 de Maio de 2015, os membros do Comite de Peritos de lrnunizacao de 
Mocarnbique (CoPI) , reuniram-se na sua setirna reuniao para discutir varies assuntos 
relevantes para 0 Programa Alargado de Vacinacao segundo a agenda previamente 
distribuida. 

Nesta reuniao os membros do CoPI discutiram e aprovaram duas recornendacoes que sao : 

•	 R01/07/2015, relacionada com a gestao de residuos biornedicos do PAV. Os 
membros constataram com satisfacao que existem regulamentos e manuais de 
procedimento de gestao de residuos biomedlcos e que foram criadas as seccoes de 
Saude Ambiental ao nivel das Dlreccoes Provinciais de Saude Apesar disso 
recomendamos maior responsabilidade do Med ico Chefe Provincial e Distrital para 
trnplementacao efectiva das normativas e instrumentos existentes, referee da 
supervisao e monitoria dos processes de gestao dos residios biomedicos. 

•	 R02l07/2015, relacionada com a oportunidade de introducao da dose 0 da vacina de 
Hepatite B. Os membros do CoPI constataram que nao ha conhecimento de 
estudos que documentem a magnitude da inteccao por transrnissao vertical do VHB 
em Moyambique e por isso recomenda que seja feita uma revisao biblioqrafica 
sistematizada por uma subcornissao do CoPI, de forma a tomar uma decisao em 
base de evidencia cienUficas locais existentes. 

Assim, venho por este meio solicitar a V. Exa , para aprovar e homologar oficialmente as 
duas recornendacoes saidas da setirna reuniao do CoPI. 

Uma vez homologada esta recornendacao, elas serao divulgadas oficialmente as direccoes 
abrangidas no MISAU. 

Por tim, informar que estou disponivel para dar qualquer outra inforrnacao que necessitar 
sobre 0 CoPI e estas dua s recornendacoes. 

Atenciosamente 

Maputo 25 de Maio de 2015.
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Jahit Sacarlal (Presidente de CoPI)
 
Cell: 825881101
 
Cc : Director Nacional de Saude Publica
 

Responsavel do PAV 



R02/07/2015 
REPUBLICA DE MOC;AMBIQUE 

MINISTERIO DA SAUDE \~~~ Cornlte de Peritos de lrnunizacao (CoPI) 
Setirna Reuniao dJf:0/ 
Maputo, 19 e 20 de Maio 2015. 

Recomendacao para introducao da dose 0 da vacina 
de Hepatite B 

Recornendacao R02/07/2015 

Preambulo 

o CoPI constatou: 

A.	 Que foram realizados vanes estudos em diferentes grupos populacionais 
revelando elevada prevalencia da infeccao pelo virus da Hepatite B (VHB) em 
Mocarnbique. 

B.	 Que em 2001, foi introduzida a vacina do VHB no calendario nacional de 
vacinacoes aos 2, 3 e 4 meses de idade. 

C.	 Que decorridos 14 anos da introducao da vacina de VHB ainda nao e posslvel 
avaliar 0 impacto da vacina na medida que a populacao abrangida esta a 
entrar na idade sexual mente act iva. 

D.	 Que estudos em outros parses demonstram altas prevalencias de transrnissao 
vertical do VHB e consequente alta prevalencia de hepatite cr6nica e 
carcinoma hepatocelular. 

E.	 Que nao ha conhecimento de estudos que documentem a magnitude da 
infeccao por transmissao vertical do VHB em Moc;ambique. 

Paragrafos Operativos 

E 0	 CoPI recomenda: 

1. Que	 seja feita uma revisao bibllograflca sistematizada (incluindo a nao 
publicada) dos estudos realizados em Moc;ambique sobre a lnfeccao pelo VHB. 

2. Com base nessa revlsao sejam propostos ternas de pesquisa que sustentem a 
tomada de decisao para introducao da dose 0 da vacina de VHB. 
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R02/07/2015
 
Indicadores de Monitorizacao 

~	 Que, ate meados de Outubro de 2015, seja elaborada uma sfntese relacionada 

com a revisao bibliografia pela Sub-comissao de Hepatite B dos membros de 

CoPt a ser apresentada na oitava reuniao de CoPI 

ResponsabiJidade: Sub-comissao de Hepatite B 

~	 Que, sejam apresentados os temas de pesquisa identificados na revisao 

bibliografica na oitava reuniao prevista para Novembro de 2015. 

Responsabilidade: Sub-comissao de Hepatite B. 

Maputo, 20 de Maio de 2015 
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