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A prevenção da Pneumonia e a disponibilização de cuidados 

para todas as crianças é a chave para combater o 

responsável # 1 das infecções das crianças no mundo  

 

Neste VI evento anual, do Dial Mundial contra a Pneumonia, a Aliança Mundial 

contra a Pneumonia da Criança, exige medidas urgentes para acabar com as mortes 

infantis evitáveis causadas por pneumonia em 2030 

 

(Maputo, Moçambique, 12 de Novembro de 2014) - Todos os dias mais de 2.500 crianças menores 

de cinco anos morrem de pneumonia, ou perto de um milhão a cada ano, representando cerca de 1 

em cada 6 do total de mortes nessa faixa etária. Hoje, o mundo comemora o VI Dia Mundial Contra a 

Pneumonia com uma chamada de atenção aos líderes para aumentar o acesso universal à prevenção 

e cuidados de pneumonia, a fim de acabar com as mortes infantis evitáveis até 2030. 

Embora o número de mortes de crianças no mundo diminuiu pela metade desde 1990, mas muitos 

países ainda não estão no caminho certo para atingir o Objectivo 4 de Desenvolvimento do Milénio 

(ODM 4), que prevê uma redução de 2/3 na mortalidade das crianças menores de cinco anos em 

2015. Comunidades pobres e rurais na África Subsaariana e no Sul da Ásia tem de se esforçar mais 

par atingir os objectivos. Por exemplo, à Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo e 

Etiópia totalizam quase 50 por cento das mortes de crianças por pneumonia no mundo.  

Em Moçambique: A pneumonia é responsável por 16% de morte de crianças menores de 5 anos de 

idade, segundo a  OMS, sendo responsável pela morte de cerca de 10 mil crianças por ano. 

Ao estarmos a aproximar-nos do prazo dos ODM de 2015, o mundo precisa acelerar o progresso e 

aumentar o compromisso político para a redução das mortes evitáveis de pneumonia e outras 

doenças infecciosas.  

Secretário-Geral da ONU:  

“O Combate à pneumonia é essencial para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 

relacionados com a saúde e sobrevivência infantil, e para lançar as bases para acabar com todas as 

mortes maternas e infantis evitáveis até 2030 ", disse o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-

moon, que lançou o movimento Cada mulher cada Criança, em 2010 para acelerar o progresso na 

saúde das mulheres e das crianças. "Precisamos de uma abordagem persistente e integrada de 



prevenção e tratamento do responsável da morte das crianças. Apelo a todos os sectores a se unirem 

agora para derrotar esta doença. " 

As crianças estão a morrer de pneumonia porque as intervenções comprovadas que aumentam as 

suas defesas naturais e que criam um ambiente saudável, tais como nutrição adequada, 

amamentação precoce e exclusiva para recém-nascidos, vacinas, lavar as mãos com sabão e uso de 

fogões de baixa emissão, não estão disponíveis para todos. Para crianças e recém-nascidos doentes, 

o acesso precoce aos antibióticos e terapia de oxigênio pode salvar-lhes a vida. Melhoramento do 

equipamento para a detecção da pneumonia é essencial. Para vencer a doença é fundamental 

assegurar que todos podem usufruir do seu direito à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento. 

A pneumonia e diarreia em conjunto, são responsáveis por 1/4 de todas as mortes infantis de 

menores de cinco anos em todo o mundo. Essas duas doenças podem também ser controladas 

comas mesmas intervenções. O Plano de Acção Global para a Prevenção e Controle de Pneumonia e 

Diarreia (GAPPD) pela Organização Mundial de Saúde e UNICEF propõe uma abordagem coesa para 

acabar com mortes por pneumonia e diarreia evitáveis. E crucial trazer saúde infantil mais perto das 

casas das famílias mais afectadas, para aumentar o acesso a uma melhor prevenção e cuidados e 

assim salvar a vida de milhares de crianças e recém-nascidos.  

Hoje, os eventos comemorativos do Dia Mundial contra a Pneumonia estão a ser realizados em 

países de todo o mundo. Na Índia, Etiópia, Nigéria, Paquistão e Sudão do Sul, os Ministérios da 

Saúde e parceiros de saúde da criança, como a UNICEF, a OMS, USAID, Jhpiego, o centro 

internacional para Acesso a vacina (International Vaccine Access Center, IVAC) na Johns Hopkins 

Bloomberg School of Public Health e Malaria Consortium estão a organizar diversas actividades de 

sensibilização, incluindo painéis de discussão, mesas redondas e uma marcha. A OMS acaba de 

publicar novas orientações sobre a qualidade do ar interior e recentemente reviu a sua classificação 

e tratamento da pneumonia infantil em unidades sanitárias para aumentar as intervenções que 

salvam vidas de um modo eficaz. 

Estes eventos mundiais sublinham a chamada global da Aliança contra a Pneumonia. É necessário 

reforçar o compromisso para alcançar cada criança com intervenções de prevenção e tratamento da 

pneumonia para atingir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e deve ser mantido na agenda 

de desenvolvimento pós-2015.  

 

Charles Nelson, CEO Malaria Consortium 

“A Malaria Consortium está entusiasmada com o Dia Mundial da Pneumonia. Trabalhando com os 

nossos parceiros da Aliança Global Contra a Pneumonia Infantil optamos por focar o tema deste ano 

em torno da necessidade de aumentar o acesso à prevenção e cuidados da pneumonia. Estamos 

totalmente empenhados em combater o responsável número 1 das infecções das crianças no mundo. 

Temos projetos de combate à doença em várias frentes: através de um melhor acesso aos 

equipamentos de diagnóstico de pneumonia, promovendo o uso racional de antibióticos e trazendo 

saúde para mais perto das casas das pessoas que mais precisam. As crianças não só precisam de 

cuidados mais adequados, mas também de cuidados muito mais rápidos. Esta abordagem salva 

vidas e reduz custos para muitas das famílias mais pobres em todo o mundo. "  

 

### 



 

Dia Mundial da Pneumonia foi criado em 2009 para aumentar a consciencialização sobre a 

pneumonia; promover intervenções para proteger contra, prevenir, e tratar a pneumonia; e para 

gerar uma acção no combate à pneumonia. Para mais informações sobre o Dia Mundial da 

Pneumonia, factos, números e suas actividades, visite www.worldpneumoniaday.org 

Com mais de 140 organizações não-governamentais, organizações da sociedade civil, instituições 

acadêmicas, agências governamentais e fundações, a Aliança fornece uma liderança para o Dia 

Mundial da Pneumonia, assinalado todos os anos, a 12 de Novembro. 

 

 

http://www.worldpneumoniaday.org/

