
 

 

AFR/RC40/R10 COMBATE A ONCOCERCOSE NA REGIÃO AFRICANA 

 

Referindo-se às resoluções AFR/RC25/R16, de 1975, e AFR/RC28/R8, de 1978, 

do Comité Regional Africano da OMS; 

 

Reconhecendo que: 

 

i) se registaram, durante a última década, imensos progressos na zona da 

Africana Ocidental abrangida pelo programa de combate à oncocercose, onde 

se estima que 12,5milhões de pessoas foram protegidas contra a infecção e 

onde cerca de 7 milhões de crianças nascidas na zona abrangida pelo 

programa, desde o início do combate, têm vivido, até agora, isentas do risco de 

infecção; 

 

ii) se observam poucos progressos e existe poucas informações sobre a verdadeira 

amplitude e gravidade da oncocercose em várias zonas endémicas importantes, 

não abrangidas pelo PCO original, com elevada taxa de cegueira 

 

iii) recentes inquéritos num certo número de países revelaram um número de 

pessoas infectadas, mais elevado do que o número anterior observado e que, 

por conseguinte, seria inferior aos números reais o numero total estimado de 

17,5 milhões de pessoas infectadas, e de aproximadamente 340.000 pessoas 

cegas ou sofrendo de uma acuidade visual reduzida e/ou de campos visuais 

limitados; 

 

iv) os países abrangidos pelo PCO chegaram a um ponto, nas suas actividades de 

combate à oncocercose, em que se torna urgente a integração de determinadas 

actividades no sistema nacional de cuidados primários de saúde (devolução), 

sendo necessários mais esforços nos países não abrangidos pelo PCO para 

avaliar a amplitude e a gravidade da oncocercose; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. AGRADECE ao Director Regional o seu relatório e os seus esforços no 

sentido de apoiar os países abrangidos pelo PCO para que planifiquem e 

escutem melhor as suas actividades de devolução, bem como os países não 

abrangidos pelo PCO para que elaborem os seus programas nacionais, 

utilizando a ivermectina para a quimioterapia da oncocercose, a nível de 

comunidade. 

 

2. SOLICITA aos Estados-Membros afectados pela oncocercose que: 

 

i) elaborem ou actualize os seus planos nacionais de acção para o 

combate à oncocercose, incluído a avaliação epidemiológica e a 

informação das populações e a educação para a saúde; 

 

ii) aproveite a disponibilidade da ivermectina (que é um microfilaricida) 

para a quimioterapia da oncocercose, a nível de comunidade, e tentem 

satisfazer as condições dos fabricantes do medicamento para uma 



 

 

avaliação satisfatória do custo-eficácia do medicamento nos programas 

nacionais de combate à oncocercose; 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) continue apoiar os países abrangidos pelo PCO na implementação dos 

seus planos de devolução e que continue a prestar apoio técnico aos 

países não abrangidos pelo PCO na avaliação epidemiológica da sua 

situação relativa à oncocercose, e no planeamento das actividades de 

combate utilizando a ivermectina; 

 

ii) forme as consultas intra e interpaíses, para assegurar a troca de 

informação e a promoção de estratégias que já deram bons resultados, 

bem como a investigação no âmbito da CTPD, 

 

iii) dê apoio à formação e combate as doenças parasitárias, incluindo a 

oncocercose, mediante seminários práticos e teóricos em cursos 

especiais; 

 

iv) envide todos os esforços possíveis para mobilizar recursos orçamentais 

adicionais, destinados a apoiar as actividades de combate à 

oncocercose; 

 

v) apresente um relatório sobre os programas registados no combate à 

oncocercose na Região, durante a 42ª Sessão do Comité Regional. 

 

4. SOLICITA ao Director-Geral que forme a investigação tendente a desenvolver 

um microfilaricida seguro e eficaz de baixo custo. 

 

8ª Sessão, 12 de Setembro de 1990 

 

 

  


