
 

 

Nota de Imprensa 

 

Mais de um milhão de mosquiteiros começa hoje a ser  distribuído em 
todo o país 

 

No quadro da luta contra o paludismo, mais de 5.000  agentes de saúde comunitária e 
voluntários vão distribuir a mais de 2 milhões de p essoas, em cerca de 1.500 postos de 

distribuição em todo o pais, os mosquiteiros impreg nados MILDA, do 31 maio até 4 de junho.  

 

Bissau, 31 de maio de 2017. – O Ministério da Saúde Pública, em conjunto com o Fundo Global, a 
PNUD como Recipiente Principal, as agências da ONU (OMS e UNICEF) e outros parceiros procedem 
hoje ao lançamento da Campanha de distribuição dos Mosquiteiros Impregnados de Longa Duração 
de Ação (MILDA) com o objetivo de proteger mais de 2 milhões de crianças e adultos da malária, a 
principal causa de morte no país.   

A campanha de distribuição de mosquiteiros decorre desde 31 de maio até 4 de junho e será lançada 
pela Primeira-Dama, Rosa Vaz, acompanhada pelos representantes do Ministério da Saúde Pública, 
Fundo Global, o Embaixador da França, o Coordenador Residente interino da ONU na Guiné-Bissau 
e pelos músicos Binham e Vladimir Cabral, hoje, às 10 horas, no espaço verde do Bairro da Ajuda, 
em Bissau.  

Através dos 1.500 postos instalados em todo o território nacional, nesta campanha serão oferecidos 
mais de 1 milhão de mosquiteiros MILDA às famílias que apresentem as senhas de recenseamento 
entregues no mês de abril. 

O paludismo é a principal causa de morte na Guiné-Bissau, tendo maior incidência em crianças com 
menos de 5 anos de idade. Com o apoio do Fundo Global nas campanhas de 2011 e 2014, a taxa de 
mortalidade por malária desceu 80 por cento entre 2011 e 2015. No entanto a taxa de prevalência na 
Guiné-Bissau continua a ser a mais alta da África Ocidental e éresponsável do 15.8 por cento de todas 
as mortes. Está provado que as mosquiteiras conseguem evitar 50 por cento dos episódios de malária. 

“As redes mosquiteiras impregnadas (tendas) são a barreira mais eficaz contra o paludismo e podem 
fazer a diferença entre a vida e a morte,” lembra o Coordenador Residente interino das Nações Unidas 
e Representante da OMS na Guiné-Bissau, Dr. Aygan Kossi.  

“Dorme seguro, dorme debaixo da tenda” é por isso o lema da campanha deste ano, que destaca a 
importância de utilizar todas as noites a mosquiteira MILDA. Impregnada de um produto especial para 
eliminar os mosquitos, os primeiros dias pode ter cheiro mas não faz mal às pessoas e desaparece 
após ventilação ao ar livre à sombra. A rede mosquiteira pode ser usada com eficácia por um período 
de 3 anos, afastando ou matando os mosquitos que entrem em contacto com a rede.  

 

 



 

 

 

A campanha conta também com o empenho de voluntários ativistas que farão apelo ao apoio das 
autoridades, aos líderes comunitários, religiosos, professores, e jornalistas, para que convoquem aos 
chefes das famílias assistir aos postos de distribuição e passem a mensagem sobre a importância de 
dormir sob uma rede mosquiteira. 

A Campanha Nacional de distribuição de redes mosquiteiras  é um esforço conjunto do Ministério de 
Saúde, o Fundo Global através do PNUD, outros parceiros ONU (OMS, UNICEF, UNIOGBIS) e outros 
parceiros nacionais na luta contra o paludismo. Desde 2004 o Fundo Global tem apoiado com a 
prevenção, diagnóstico e tratamento contra o paludismo para beneficiar às crianças, jovens e adultos 
mulheres e homens Guineenses. 
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