
 

 

AFR/RC43/R9 ERRADICAÇÃO DA DRACUNCULOSE 

 

Tendo presente as resoluções WHA39.21, aprovada pela trigésima-nona 

Assembleia Mundial da Saúde, AFR/RC38/R13, aprovada pelo Comité Regional, por ocasião da 

sua trigésima-oitava sessão, em 1988, e AFR/RC41/R7, igualmente aprovada pelo Comité 

Regional, por ocasião da sua Quadragésima-primeira sessão em 1991; 

 

Notando que algumas das recomendações incluídas na resolução WHA39.21, 

aprovada pela trigésima-nona Assembleia Mundial da Saúde, em 1986, e na resolução 

AFR/RC38/R13, aprovada pelo Comité Regional por ocasião da sua trigésima-oitava sessão, em 

1988, ainda não foram completamente aplicadas, por um certo número de Estados-Membros; 

 

Notando que graças às pesquisas activas de casos a nível nacional realizadas em 

diversos países desde 1988, foi possível determinar a distribuição da dracunculose nas 

comunidades afectadas; 

 

Considerando que a urgente mobilização das comunidades, dos seus líderes e dos 

recursos requeridos para realizar intervenções e reforçar a vigilância requer atenção prioritária; 

 

Convicto de que a estratégia regional de erradicação da dracunculose continua a 

ser uma estratégia eficaz; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional sobre os progressos realizados na 

via da erradicação da dracunculose, na Região Africana da OMS; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APROVA o relatório do Director Regional; 

 

2. APROVA a continuação da estratégia de erradicação da dracunculose assente 

na criação de fontes de água potável para consumo humano, na vigilância 

activa, na educação para a saúde, no controlo dos vectores e na profilaxia 

pessoal; 

 
3. EXORTA todos os Estados-Membros afectados a: 

 
i) dar elevada prioridade às aldeias endémicas na criação de fontes 

seguras de água potável e intensificar a vigilância nacional da 

dracunculose; 

 

ii) reforçar a vigilância activa baseada na aldeia no âmbito dos cuidados 

primários de saúde e intensificar as actividades de educação para a 

saúde e de prevenção da dracunculose. Tendo em vista a erradicação 

desta doença até 1995; 

 
4. CONVIDA os organismos de cooperação bilateral, as organizações 

internacionais vocacionadas para o desenvolvimento, as organizações privadas 

sem fins lucrativos, as fundações e outras organizações internacionais e 

regionais apropriadas a: 



 

 

 

i) apoiar os países a introduzir, no âmbito dos cuidados primários de 

saúde, uma componente de erradicação da dracunculose nos programas 

de desenvolvimento do abastecimento de água em meio rural e nos 

programas de agricultura e educação para a saúde, nas zonas 

endémicas; 

 

ii) fornecer verbas extra-orçamentais para materializar este apoio; 

 

5. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) reforce o papel de liderança técnica da OMS na erradicação da 

dracunculose; 

 

ii) intensifique a coordenação com outras organizações internacionais e 

com os organismos de cooperação bilateral, com vista à mobilização 

dos recursos requeridos para apoiar as actividades de erradicação da 

dracunculose, nos países afectados; 

 

iii) intensifique a vigilância da doença a nível da Região e incentive a 

cooperação e a coordenação entre países endémicos vizinhos, através 

dos mecanismos da CTPD (Cooperação Técnica entre Países em 

Desenvolvimento); 

 
iv) apresente ao Comité Regional, por ocasião da sua Quadragésima-

quarta sessão, um relatório sobre os progressos realizados na execução 

destas actividades, nos países afectados. 

 

Décima-primeira sessão, 7 de Setembro de 1993 

 

 

  


