
 

 

AFR/RC32/R1 PROGRAMA DE COMBATE À TRIPANOSSOMÍASE HUMANA 

AFRICANA 

 

 

O Comité Regional, 

 

Referindo-se às resoluções WHA33.17 e WHA35.1 da Trigésima terceira e da 

trigésima quinta assembleia Mundiais da Saúde; 

 

Tendo analisado o projecto de Orçamento/ Programa para 1984-1985; 

 

Notando com inquietação a recrudescência da tripanossomíase humana que 

constitui uma ameaça constante à saúde das populações de numerosos países africanos; 

 

Constatando com pesar a diminuição sucessiva desde 1978,da parte do orçamento 

ordinário da OMS dedicada ao combate da tripanossomíase humana no terreno; 

 

1. FELICITA a OMS, a FAO e o Interafrican Bureau of Animal Resources 

(IBAR) da Organização da Unidade Africana, a Organização de Coordenação 

e Cooperação no Combate às Grandes Endemias (OCCGE) e a Organização de 

Coordenação do Combate às Endemias na África Central (OCEAC) pelo seu 

constante interesse pelo problema da tripanossomíase africana, manifestando 

designadamente pela organização de conferências científicas e seminários de 

formação a ela consagrados; 

 

2. RECOMENDA aos Estados Membros das zonas afectadas que tomem as 

medidas necessárias com vista à aplicação dos métodos recentes de combate e 

coordenem as suas acções no quadro de projecto interpaíses; 

 

3. RECOMENDA à OMS que se encarregue da coordenação internacional, 

sobretudo em matéria de investigação, do apoio técnico para pôr em prática 

esses métodos novos e da formação pessoal necessário; 

 

4. RECOMENDA um aumento substancial, no futuro, da parte do orçamento 

ordinário reservada ao combate da tripanossomíase e a procura de 

contribuições voluntárias para o controle da doença do sono antes de 2000; 

 

5. ROGA ao Director Regional e ao Director-Geral que estudem os meios mais 

adequados para acelerar a distribuição para uso no continente africano de: 

 

 estojos de diagnóstico para um rastreio simples e rápido, no terreno; 

 medicamentos para o tratamento; 

 manuais de divulgação de conhecimentos novos sobre técnicas de combate 

eficazes e pouco dispendiosas; 

 

6. CONVIDA aos Governos dos Estados Membros, as organizações 

internacionais e os organismos não-governamentais a contribuir para o fundo 

da OMS para esse combate e a conceder bolsas de formação ou 



 

 

aperfeiçoamento em entomologia médica, em epidemiologia e em análises 

clínicas. 

 

 

Sétima sessão, 20 de Setembro de 1982 

 

 

 

  


