
 

 

AFR/RC38/R13 ERRADICAÇÃO DA DRACUNCULOSE 

 

Tendo analisado a relatório do Director Regional que enumera os consideráveis 

efeitos perniciosos da dracunculose (doença da filaria) sobre a saúde, a agricultura, a educação e a 

qualidade de vida nas áreas da Região afectadas; 

 

Reconhecendo a oportunidade especial proporcionada para o combate à 

dracunculose, pela Década Internacional de Abastecimento de Água Potável e Saneamento (1981-

1990); 

 

Acentuando a importância de tirar o máximo aproveitamento possível dos 

benefícios para a saúde que resultarão de uma abordagem intersectorial e da mobilização social, 

no âmbito dos cuidados primários de saúde; 

 

Consciente dos progressos realizados na implementação, em vários Estados 

Membros, de planos de acção para a luta contra a dracunculose nas regiões afectadas, depois do 

Seminário Prático Internacional em Washington D. C., em 1982; 

 

O COMITÉ REGIONAL: 

 

1. APOIA os esforços para erradicar esta infecção, em ligação com a Década 

Internacional de Abastecimento de Água Potável e Saneamento; 

 

2. APOIA uma estratégia que combine a criação de fontes seguras para 

abastecimento de água potável com vigilância activa, a educação para a saúde, 

o combate aos vectores e a profilaxia individual, para a erradicação da 

infecção; 

 

3. INCITA todos os Estados Membros a: 

 

i) criar, o mais rapidamente possível, e no âmbito dos cuidados primários 

de saúde, planos de acção para erradicar a dracunculose, dando 

prioridade elevada às áreas endémicas, pondo à sua disposição fontes 

seguras de água potável; 

 

ii) intensificar a vigilância da dracunculose a nível nacional e comunicar a 

informação obtida à OMS, com regularidade; 

 

4. CONVIDA os organismos de cooperação bilateral e internacional, as 

organizações voluntárias particulares, as fundações e as organizações regionais 

adequadas: 

 

i) a apoiar, com o auxílio que lhes seja solicitado, os esforços dos países 

para integrar uma componente de combate à dracunculose no âmbito 

dos cuidados primários de saúde, nos programas em curso, ou a iniciar, 

de abastecimento de água potável às zonas rurais, nos programas de 

educação para a saúde e nos programas agrícolas, nas zonas endémicas; 

 

ii) a dotar este esforço com fundos extra-orçamentais; 



 

 

 

5. INSTA o Director Regional a: 

 

i) intensificar a coordenação com outras organizações internacionais e 

organismos de cooperação bilateral, para a mobilização dos recursos 

necessários a fim de apoiar as actividades de erradicação da 

dracunculose nos países afectados; 

 

ii) intensificar a vigilância na Região, a fim de acompanhar as tendências 

desta doença, em termos de prevalência e incidência, e a encorajar a 

cooperação e coordenação entre países vizinhos onde a doença é 

endémica; 

 

iii) apresentar à 39ª Sessão do Comité Regional um relatório sobre o 

estado destas actividades nos países envolvidos. 

 

8ª Sessão, 14 de Setembro de 1988 

 

 

  


