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PRÊMIO OPAS DE IMUNIZAÇÃO, 1999

O Dr. Miguel Ángel Galindo Sardiñas, Chefe do Programa Nacional de
Imunização do Ministério da Saúde Pública de Cuba desde 1981, é a quarta pessoa a
receber o Prêmio OPAS de Imunização, instituído para reconhecer contribuições técnicas
destacadas a um programa nacional de vacinação e aos esforços de um país para controlar
e eliminar as doenças imunopreveníveis. O prêmio inclui um diploma e um cheque no
valor de US$ 2.000. Foram recebidas candidaturas de cinco países.
O Prêmio OPAS de Imunização foi estabelecido em 1993, depois que o Dr. Ciro
de Quadros, Diretor da Divisão de Vacinas e Imunização da OPAS recebeu, em 1991, o
prêmio Príncipe Mahidol por sua contribuição à erradicação da poliomielite nas
Américas, com o que esta passou a ser a primeira região do mundo a alcançar essa meta.
A OPAS destinou parte dos fundos provenientes do prêmio Príncipe Mahidol ao
estabelecimento de um prêmio anual de imunização. Um Comitê, criado para tal
finalidade e composto pelos membros do Grupo Consultivo Técnico da OPAS sobre
Doenças Imunopreveníveis, selecionou o Dr. Galindo para receber o Prêmio em 1999.
O Dr. Galindo dedicou 36 anos de sua carreira profissional ao avanço dos
programas de vacinação em Cuba. Durante esse período, dirigiu 48 campanhas nacionais
de vacinação. Em 1988 elaborou o Programa de Eliminação do Sarampo, Rubéola e
Parotidite e dirigiu a campanha que levou à eliminação destas três doenças em Cuba,
único país no mundo que o conseguiu, em apenas sete anos. Cuba também eliminou a
síndrome da rubéola congênita e a meningoencefalite, enquanto o tétano e a coqueluche,
duas doenças imunopreveníveis, se reduziram a níveis tão baixos que deixaram de ser um
problema de saúde pública. Sob a liderança do Dr. Galindo, a morbidade e a mortalidade
devidas à meningite meningocócica tipo b se reduziram em 93% e 98%, respectivamente;
por outro lado, a morbidade por hepatite B em crianças menores de 15 anos diminuiu em
52%. Atualmente, mais de 95% das crianças cubanas de menos de 2 anos estão protegidas
contra 10 das doenças imunopreveníveis.
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O Dr. Galindo é membro do Grupo de Especialistas em Vacinas e o Ministério da
Saúde o designou para dirigir o Grupo Técnico Assessor em Práticas de Imunização.
Durante sua ilustre carreira no campo da saúde pública, o Dr. Galindo recebeu numerosos
prêmios, entre eles o Prêmio Anual de Saúde pela Excelência no Trabalho, que lhe foi
outorgado em Cuba em 1998, bem como o da Sociedade Cubana de Higiene e
Epidemiologia. Atualmente, o Dr. Galindo está trabalhando com as autoridades sanitárias
provinciais para pôr em prática o plano que elaborou para o controle de Haemophilus
influenzae tipo B.

