África CDC lança ferramenta baseada no web para melhor
gerir implantações de grupos de trabalho de emergência de
saúde pública

ADIS ABEBA, ETIÓPIA, 1 DE SETEMBRO DE 2020.

O Centro de
Controle e Prevenção de Doenças para África (África CDC), em parceria com o Projecto
de Melhoria do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) da Saúde Pública da Inglaterra
(PHE), lançou hoje uma nova ferramenta baseada na web, AVoHC Net, para facilitar a
rápida implantação e melhor administração de um grupo de trabalho em estado de alertta
para emergências de saúde pública em toda a África.
AVoHC Net irá facilitar particularmente o acesso fácil e rápido a perfis actualizados de
membros do Corpo de Saúde Voluntário Africano (AVoHC); troca de informações
relevantes com parceiros para implantações de emergência de saúde pública; formação
de peritos em preparação, gestão e resposta a desastres; e acesso a perfis de saúde
específicos de cada país para mapeamento de risco e avaliação de vulnerabilidade.
“Com esta ferramenta, que permite manter um repositório actual de grupo de trabalho
potencial implantável, o África CDC será capaz de implantar rapidamente o pessoal
necessário com urgência para qualquer parte do continente com o mínimo de atraso.
Estamos muito satisfeitos em apoiar este trabalho ”, disse o Dr. Ebere Okereke, Chefe
da equipe de RSI para PHE.
Após o surto da doença do vírus Ebola em partes da África Ocidental em 2014, os Chefes
de Estado e de Governo da União Africana pela Decisão No. Assembly/AU/Dec.570
(XXV) de Junho de 2015 autorizaram a criação de AVoHC como um grupo de trabalho
em estado de alerta multidisciplinar para apoiar a resposta a emergências de saúde
pública em qualquer parte da África.
Desde a sua criação, o número de membros do AVoHC cresceu para mais de 800 peritos
em epidemiologia, laboratório, logística, comunicação, ciências sociais, saúde ambiental,
saúde animal e gestão de incidentes. Alguns desses peritos foram destacados pela
União Africana para apoiar a resposta ao surto de Ebola na África Ocidental.
No cumprimento do seu mandato e como parte da implementação do seu quadro
operacional, o África CDC assumiu a gestão do AVoHC em 2017 para melhorar a sua
capacidade de fornecer apoio à capacidade de aumento aos Estados Membros da União
Africana durante emergências de saúde pública. Desde então, o África CDC implantou
membros da equipa de AVoHC para apoiar a resposta ao surto de doença do vírus Ebola
na República Democrática do Congo e, actualmente, para apoiar a resposta à pandemia
de COVID-19 em alguns países africanos.

Dada a importância do AVoHC para a África e a diversidade de seus membros, o AVoHC
Net permitirá a expansão sistemática e capacitação para a equipa do AVoHC,
contribuindo assim para a realização da agenda de desenvolvimento do grupo de
trabalho de saúde pública do África CDC.
“O África CDC está a enviar trabalhadores comunitários e profissionais de saúde
comunitários em diferentes países para ajudar a combater a pandemia da COVID-19,
mas há necessidade de fazê-lo mais rapidamente e de forma mais coordenada. Também
é preciso saber as necessidades da formação para os peritos que estão sendo
destacados e ser capazes de fornecer a formação de forma adequada. Com o AVoHC
Net, o África CDC estará numa posição melhor para fornecer apoio de desenvolvimento
do grupo de trabalho direcionado para emergências de saúde pública como parte
integrante da agenda de reforço dos sistemas de saúde para a África ”, disse o Dr. John
Nkengasong, Director do África CDC.

A propósito do África CDC
O África CDC é uma instituição técnica especializada da União Africana para o reforço
de capacidade e a capabilidade das instituições de saúde pública da África, bem como
parcerias para detectar e responder de forma rápida e eficaz às ameaças e surtos de
doenças, com base em intervenções e programas baseados em dados. Saiba mais em:
http://www.africacdc.org
A propósito da Saúde Pública Inglaterra
A PHE é uma agência executiva do Departamento de Saúde e Assistência Social do
Reino Unido (DHSC) e existe para proteger e melhorar a saúde e o bem-estar da nação
e reduzir as desigualdades na saúde, por meio de ciência, pesquisa, conhecimento e
inteligência de ponta, advocacia, parcerias e a prestação de serviços especializados de
saúde pública. O Projecto da Melhoria do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) do
PHE é um projecto financiado pela Assistência Oficial ao Desenvolvimento (ODA) do
Reino Unido que contribui para o reforço da capacidade e da capabilidade de
cumprimento do RSI em países e regiões selecionados. Saiba mais em www.gov.uk/phe
Para mais informações, contacet:
Para África CDC, Dr Merawi Aragaw, MerawiA@africa-union.org
Para AvoHC Net, Dr Idowu Lateef, Lateefi@africa-union.org

