
 

 

AFR/RC38/R4 IODINIZAÇÃO DO SAL PARA LUTAR CONTRA PERTURBAÇÕES 

CAUSADAS POR CARÊNCIA DE IODO EM ÁFRICA 

 

 

Recordando a sua resolução AFR/RC37/R8 sobre as perturbações causadas por 

carência de iodo; 

 

Louvando os progressos registados na elaboração ou execução de programas 

nacionais de luta contra as perturbações causadas por carência do iodo em diversos países, como 

indicado no relatório sucinto do Director-Geral; 

 

Regozijando-se pelos esforços que são actualmente envidados, com um certo 

êxito, para mobilizar recursos financeiros complementares, a fim de executar este programa e 

prestando homenagem às contribuições do ICCIDD (Conselho Internacional para a luta contra as 

perturbações causadas por carência de Iodo); 

 

Reconhecendo o impacto profundo dos programas de luta contra as perturbações 

causadas por carência de iodo no desenvolvimento das crianças e no desenvolvimento 

socioeconómico; 

 

Notando que a carência de iodo tem tendência a agravar-se nas zonas afectadas 

devido à perda de iodo nos solos provocada pelas enxurradas resultantes da pluviosidade contínua, 

e da necessidade de encontrar soluções a longo prazo para este problema; 

 

Consciente que embora programas de urgência de distribuição de óleo iodado 

possam continuar a ser implementados, a iodinização do sal é geralmente a melhor solução a 

longo prazo e após o investimento inicial, este custo é baixo e pode ser eventualmente repercutido 

nos consumidores; 

 

Recordando a recomendação do grupo especial sobre as perturbações causadas por 

carência de iodo, segundo o qual “a questão relativa a iodinização do sal deverá ser examinada 

pelos Directores Regionais da OMS e da UNICEF com a OUA e os Chefes de Estado interessados 

como uma questão de grande prioridade para a sobrevivência e o desenvolvimento da criança, em 

conformidade com a Declaração da OUA sobre/a Saúde-Base do Desenvolvimento”; 

 

O COMITÉ REGIONAL: 

 

1. AGRADECE ao Director Regional as medidas tomadas para intensificar o 

programa e mobilizar recursos para o efeito; 

 

2. AGRADECE ao ICCCIDD, ao grupo especial sobre a luta contra as 

perturbações causadas por carência de iodo e aos coordenadores regionais e 

sub-regionais do programa de luta contra as perturbações causadas por 

carência de iodo, a respectiva e excelente contribuição técnica para a 

elaboração deste programa; 

 

3. INSTA os Estados Membros que têm zonas cobertas pelo programa de luta 

contra as perturbações causadas por carência de iodo (34 países) a examinar 

seriamente a possibilidade de iodinizar a totalidade ou a maior parte do sal que 



 

 

produzem ou importam, recorrendo, se necessário, aos conselhos de um 

especialista deste sector; 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) continue a estudar a possibilidade de reforçar os programas de 

iodinização do sal na Região, incluindo a iodinização local do sal e a 

importação de sal iodado, quando o mesmo não é produzido 

localmente, e mobilize as indústrias governamentais e privadas, assim 

como os Ministérios do Comércio, Justiça e Informação para promover 

a utilização do sal iodado; 

 

ii) tome as medidas apropriadas, por intermédio da OUA e dos outros 

mecanismos inter-instituições e intersectoriais competentes, a fim de 

obter urgentemente um empenho político e recursos financeiros, tendo 

em vista erradicar a carência de iodo o mais rapidamente possível e, 

particularmente, assegurar a utilização permanente do sal iodado nas 

zonas afectadas; 

 

iii) facilite que se recorra aos serviços apropriados de um consultor e 

assegure a formação do pessoal nacional, no que diz respeito à luta 

contra as perturbações causadas por carência de iodo e, 

particularmente, à promoção da iodinização do sal. 

8ª Sessão, 14 de Setembro de 1988 

 

  


