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Declaração da OOAS por ocasião da Semana Mundial da Imunização 2021  
 

Bobo-Dioulasso 24-30 de Abril de 2021 - a Semana Mundial de Imunização (WIW) é um evento anual que 

tem sido celebrado durante a última semana de Abril durante os últimos dez anos em todo o mundo. O 

objectivo da WIW é promover o uso de vacinas para proteger pessoas de todas as idades contra as doenças. 

A imunização salva milhões de vidas todos os anos e é amplamente reconhecida como uma das intervenções 

de saúde de maior sucesso a nível mundial.  
 

A celebração deste ano será marcada sob o tema "Vacinas que nos aproximam". O objectivo é estimular 

um maior envolvimento em torno da imunização a nível mundial para promover a importância da vacinação 

na aproximação das pessoas, e melhorar a saúde e o bem-estar de todos, em toda a parte ao longo da vida. 

No entanto, existem ainda hoje quase 20 milhões de crianças no mundo que não estão a receber as vacinas 

de que necessitam, e muitas que ficam sem receber vacinas vitais durante a adolescência, a idade adulta e 

até à velhice.   
 

Como parte da campanha de 2021, a Organização Mundial da Saúde (OMS), as Comunidades Económicas 

Regionais (CER), parceiros e indivíduos em todo o mundo unir-se-ão para promover o aumento do nosso 

número: 

 confiança nas vacinas para manter ou aumentar a aceitação das vacinas. 

 investimento em vacinas, incluindo imunização de rotina, para remover barreiras ao acesso. 
 

A WIW 2021 está a ser marcada numa altura em que o mundo está a concentrar-se em novas vacinas de 

importância crítica para proteger contra a COVID-19. A este respeito, os líderes africanos reuniram-se 

recentemente a 12 e 13 de Abril de 2021 para acordarem um roteiro sobre a expansão da capacidade de 

Fabrico de Vacinas em África.  A visão é assegurar que a África tenha acesso atempado a vacinas destinadas 

a proteger a segurança da saúde pública, estabelecendo um ecossistema sustentável de desenvolvimento 

e fabrico de vacinas em África e estabelecendo uma nova ordem de saúde pública que visa:  

 Reforço das instituições de saúde pública 

 Expandir o fabrico de vacinas, diagnósticos e terapêuticas 

 Fomentar parcerias respeitosas orientadas para a acção 

 Reforço da força de trabalho da saúde pública 
 

Em Janeiro de 2017, os Chefes de Estado de toda a África assinaram a Declaração de Addis sobre 

Imunização (ADI) e comprometeram-se a assegurar que todos em África, não importa quem sejam ou onde 

vivam, possam aceder equitativamente a todas as vacinas requeridas e necessárias.  
 

Embora tenham sido feitos progressos significativos, nomeadamente na erradicação do sarampo e na 

melhoria da cobertura da imunização global com a terceira dose de vacina DTP (difteria-tetanus-pertussis) 

que quadruplicou, subindo para 84% até 2010, existem alguns objectivos não alcançados:  
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 progresso demasiado lento para alcançar a erradicação do poliovírus selvagem e a eliminação do 

sarampo, rubéola, e tétano materno e neonatal até ao final da década;  

 estagnação ou declínio na cobertura de vacinação de rotina nos últimos anos na nossa região, com 

a pandemia COVID-19 a ameaçar inverter os ganhos obtidos e o consequente risco de doenças 

graves como o sarampo e a poliomielite. 
 

Como parte da resposta à pandemia da COVID-19, os Chefes de Estado da Região da CEDEAO 

concordaram em tomar medidas para melhorar o acesso às vacinas da COVID-19 através da criação de um 

fundo regional, da aquisição conjunta e da produção local de vacinas. Eles instruíram ainda, para que as 

campanhas de vacinação comecem, o mais tardar, até ao final de Junho de 2021. 
 

A OOAS continua a trabalhar incansavelmente para apoiar os países no reforço dos seus Grupos Consultivos 

Técnicos Nacionais de Imunização (NITAG) e no desenvolvimento de sistemas de saúde resilientes que lhes 

permitam lutar melhor contra a pandemia COVID-19 e as doenças evitáveis por vacinação. 
 

Em 12 de Abril de 2021, 12 dos 15 países da CEDEAO iniciaram a vacinação da COVID-19, enquanto os 

restantes três países se encontram em fase avançada de preparação. Tal como noutras partes de África, até 

agora muito poucos membros da população da CEDEAO foram vacinados para que possa ser alcançado a 

imunidade de grupo.  Para este fim, a nossa região necessita ainda de quase 400 milhões de doses de 

vacinas de COVID-19.  

 

Para assegurar o acesso equitativo e universal às vacinas da COVID-19 na nossa região, é fundamental 

desenvolver a solidariedade e confiança na vacinação como um bem público que salva vidas e protege a 

saúde. Como disse o Presidente S. Ex.ª, Paul Kagame: "A equidade da vacinação não pode ser garantida 

apenas pela boa vontade, já que vimos muitos exemplos para nos convencer a todos. A África precisa de 

expandir a capacidade de produção de vacinas e outros produtos médicos essenciais.” 
 

Por ocasião da WIW, a OOAS gostaria de agradecer à Comissão da CEDEAO, aos Estados-Membros e 

Parceiros, incluindo os Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças (A-CDC), a OMS, a Iniciativa 

do Mecanismo COVAX, organizações bilaterais e multilaterais, doadores, ONG, sociedade civil e meios de 

comunicação social pelos seus compromissos na luta contra a pandemia da COVID-19 e pelo seu apoio à 

Agenda de Imunização 2030. 
 

"As vacinas aproximam-nos"! 
"Comunidades Vacinadas, Comunidades Saudáveis"! 
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