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Administração do Cazenga traça estratégias para a 

cobertura vacinal contra o sarampo 

 

ANGOP 

14 De Agosto de 2014 

 

Luanda - O administrador municipal do Cazenga, em Luanda, Victor Nataniel Narciso, 

reiterou o empenho da administração para inverter o quadro negativo da cobertura 

vacinal contra o sarampo na circunscrição.

VACINA CONTRA O SARAMPO                                                          FOTO: PEDRO PARENTE 

Falando durante um encontro que serviu 

para traçar novas estratégias de actuação 

para a campanha de vacinação prevista 

para o mês de Setembro a Outubro, disse 

que todos os munícipes estarão 

envolvidos para o sucesso da mesma. 

No encontro participaram 

administradores comunais, responsáveis 

da saúde, educação, presidente das 

comissões de moradores e autoridades 

tradicionais, e teve como objectivo, 

segundo o administrador, dar resposta a 

uma orientação do Governo da província 

de Luanda, através do Ministério da 

saúde. 

Victor Nataniel Narciso disse que será 

uma campanha contra o sarampo, onde 

se vai incluir a dose da Vitamina A e a 

vacina contra o tétano a decorrer a nível 

do país. 

Adiantou que o Cazenga esta numa “lista 

negra” em relação ao  sarampo, mas que 

vários factores estiveram na base do 

aumento do número de crianças por 

vacinar, por causa da desactivação de 

dois centros de saúde (Hoji ya henda, 

Asa Branca), número insuficiente de 

técnicos e falha na mobilização social. 

Sustentou a necessidade de se envolver 

mais parceiros sociais para que se possa 

cobrir o número de crianças a serem 

vacinadas nesta campanha e se possível 

ultrapassar as metas. 

Disse estar preocupado com os mapas 

que foram apresentados, onde existe o 

registo de 164 casos de sarampo, por isso 
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neste momento é necessário o 

envolvimento de todos para se atingir os 

cem porcento de cobertura vacinal. 

“A administração vai usar todos os meios 

ao seu alcance para que as crianças 

residentes na zona sejam vacinadas, 

mesmo aquelas que por motivos de 

crenças religiosas são proibidas de o 

fazer”, concluiu.

 


