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A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Par-
ceria Fazer Recuar o Paludismo divulgaram um
relatório em meados de dezembro, em simultâ-
neo em Nova lorque e Genebra, informando que
a doença recuou 29% em todo o mundo e 31%
em África. Esta redução decorre de outra: nos
últimos 12 anos, houve menos 49% de mortes

por paludismo em África e 45% menos em todo
o mundo, ou seja, salvaram-se 3 milhões e 300
mil pessoas.

Este avanço pode esboroar-se se não houver
mais investimento. É preciso limitar mais a disse-

minação do parasita (plasmodiun falciparun)
através das picadas do mosquito (Anopheles). Se

este se parece estar a adaptar aos inseticidas, o

parasita unicelular tem desenvolvido resistência

a fármacos à base de cloroquinina e artemisina
(ainda não em África) . São necessários €3,7 mil
milhões, mas só está garantida metade.

Segundo a OMS, a grande esperança vem de
testes com a vacina RTSS, realizados em sete

países africanos até ao final de 2014. Os resulta-
dos serão analisados por dois comités da OMS,
o de paludismo (ou malária) e o de imunização

(ou vacinas). Se os resultados forem satisfató-
rios, poder-se-á contar com a vacina a partir de

2015- No entanto, ainda há dúvidas quanto aos
resultados efetivos e a desconfiança é a regra
depois dos fracos resultados obtidos pela vaci-
na do colombiano Manuel Patarroyo, que tem
atualmente um sucedâneo em fase de teste.

Cabo Verde é o único país africano de lín-

gua portuguesa que está perto de acabar com
o paludismo no seu território, anuncia a
OMS. Para isso, o país terá de manter o mes-
mo ritmo dos últimos anos no combate ao pa-
rasita e ao mosquito vetor. Uma situação se-
melhante existia no Sri Lanka, mas foi segui-
da de uma total regressão devido à interrup-
ção dos tratamentos.

Em Moçambique, Angola e outros países de

língua oficial portuguesa, houve algum progres-
so. Contudo, o diretor do Programa Global con-
tra o Paludismo da OMS, Robert Newman aler-
ta: "Houve melhoria da situação com a distri-

buição de redes mosquiteiras. Uma parte da po-
pulação já pode beneficiar de testes rápidos de

diagnóstico e de um pronto tratamento. Po-
rém, existem ainda grandes desafios pela fren-
te para se conseguir providenciar acesso univer-
sal da população a todos estes meios".
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PONTO DA SITUAÇÃO

3Ã
mil milhões de pessoas
em todo o mundo (cerca
de metade da população
mundial) correm o risco
de ser infetadas pelo paludismo

25%
é quanto decresceu globalmente
o número de mortes por esta
enfermidade desde o ano 2000

90%
dos casos mortais no ano
de 2010 ocorreram em África,
77% dos quais em crianças
com menos de cinco anos
de idade

627
mil mortes verificaram-se
entre os 207 milhões de indivíduos
infetados ao longo do ano de 2012.
Vítimas preferenciais foram as

crianças com menos de cinco anos
de idade que morreram ao ritmo de

1300 por dia, o que equivale,
praticamente, ao óbito de uma
criança por minuto

A INVESTIGAÇÃO
EM LÍNGUA PORTUGUESA
Aos 42 anos, Maria Manuel Mota é uma
reconhecida autoridade mundial
na investigação da malária. Galardoada com
o Prémio Pessoa 2013, a cientista defendeu,
em entrevista ao Expresso, que serão precisas
"décadas" para que venha a haver uma
vacina. Maria Mota encara com otimismo os

avanços na investigação e diz: "Estamos cada
vez mais perto, pois temos mais apoios e há
mais cabeças a pensar". Mas alerta: "Nada
de concreto permite dizer que venha a haver

rapidamente uma vacina eficaz". A que existe

apenas garante 30% de eficácia.

ESTIMATIVA DA REDUÇÃO DE CASOS E DA MORTALIDADE
2000-2012

* CASOS EVITADOS TOTAL MORTES EVITADAS TOTAL
KttllAU

(milhões) (%) (milhões) (%)

África 337 67 3,08 93^

América 14 3 0,01 0

Mediterrâneo oriental 66 13 0,09 3

Europa 0,4 0 - 0

Sudeste asiático 67 13 0,11 3

Pacífico ocidental 15 3 0,04 1

Mundo 500 100 3,32 100
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TESTES E CONDIÇÕES

¦ Já foram feitas experiências
em Portugal com mosquitos que,
tendo picado 16 a 17 doentes
com paludismo, nem assim

conseguiram inocular
o parasita em novos hospedeiros.
Para já, podemos estar
relativamente descansados.

¦ As condições socioeconómicas
mudaram muito e as pessoas
já não estão tão expostas ao

mosquito como no passado. Assim,

para que houvesse um
reaparecimento da doença
"seria necessário um grande
número de indivíduos infetados
e que o mosquito fosse um vetor
eficaz", diz Maria João Alves,
do Centro de Estudos de Vetores
e Doenças Infecciosas do Instituto
Ricardo Jorge. Nem mesmo
com casos importados,
até agora pouco expressivos,
os Anopheles portugueses ganham
perigosidade.



Adeus malária lusa

Cajados e Marateca, a sul do Tejo,
foram os primeiros locais portugue-
ses a receber da OMS o anúncio ofi-
cial da erradicação do paludismo.
Foi em 1958 e, atualmente, a "pra-
ga" só poderia regressar se os servi-

ços públicos de saúde entrassem em
colapso. "Mal sabemos dos primei-
ros casos é fácil de controlar. Só não
controlaríamos se a transmissão fos-

se extremamente elevada. Penso

que o paludismo só voltará no caso
de uma catástrofe do SNS", afirma
Maria Manuel Mota, investigadora
principal do Instituto de Medicina
Molecular da Faculdade de Medici-
na de Lisboa. Distinguida a 13 de de-
zembro com o Prémio Pessoa 2013,
confessa: "Pessoalmente, não acre-
dito nessa hipótese". O mosquito ou-
trora responsável pela transmissão
do plasmodium continua por cá,
contudo, perdeu a capacidade de se
infetar e transmitir a doença aos hu-
manos. "Temos o vetor {Anophks
atroparvus) em quantidade, mas
deixou de transmitir o paludismo",
explica António Grácio, da Unidade
de Entomologia Médica do Instituto
de Higiene e Medicina Tropical de
Lisboa. Apesar do carácter inofensi-
vo do Anopheks, as autoridades de
saúde não baixam a guarda.
Durante todo o ano, nos aeroportos
e portos nacionais — onde podem
circular pessoas com paludismo con-
traído em países onde a infeção é en-
démica, como São Tomé e Príncipe
(para onde a TAP tem voos diretos)
recolhem-se estes mosquitos e pes-
quisa-se se estão infetados. Até ago-
ra, os resultados têm sido negativos.


