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Mensagem de boas-vindas

Damos-lhe as boas-vindas ao quarto relatório e quadro de
classificação da Declaração de Londres sobre doenças
tropicais negligenciadas (DTN). Quando a Declaração de
Londres foi assinada, em janeiro de 2012, os parceiros
comprometeram-se a atingir as metas relativas a 10 das
17 doenças do Roteiro de Implementação da Organização
Mundial da Saúde (OMS) para o controlo, a eliminação ou a
erradicação das DTN. As 10 doenças foram escolhidas com
base na existência dos fatores essenciais para a prestação de
assistência imediata e direcionada.
Este relatório descreve os esforços e contributos de muitas partes
interessadas, entre as quais se encontram países endémicos, a OMS,
organizações não-governamentais de desenvolvimento, investigadores,
académicos, financiadores e parceiros industriais que apoiaram os países
e comunidades de várias formas na concretização das metas da OMS.
Se o mundo das DTN é, para si, algo de novo, esperamos que se deixe
inspirar e adira a esta poderosa e única comunidade da saúde global,
que trabalha arduamente para confinar estas doenças aos livros de
história. Se já é um elemento integrante da parceria, agradecemos a
sua participação e aguardamos com expetativa a oportunidade de
continuar a trabalhar consigo até ao fim!
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Resumo executivo
Embora sejam evitáveis e tratáveis, as DTN continuam a representar um pesado fardo
para mais de mil milhões das pessoas mais vulneráveis e desfavorecidas do mundo.
Este quarto relatório de progresso da Declaração de Londres
demonstra que estamos numa posição firme para atingir os
objetivos globais e, por conseguinte, alcançar uma melhor
qualidade de vida para as pessoas em risco e afetadas
pelas 10 DTN. Há quatro fatores que contribuem para a
concretização dos objetivos:
1. T
 emos uma parceria sólida e única na área da saúde global.
2.	Temos dados e ferramentas melhores para direcionar
os programas no sentido de chegar às comunidades
restantes.
3.	Beneficiamos de generosos donativos de medicamentos,
por parte de parceiros industriais, para tratar e evitar estas
doenças debilitantes.
4.	Os programas nacionais estão a fazer progressos
significativos na concretização dos objetivos em áreas de
alcance difícil, assegurando um sucesso com base no qual
os programas se podem desenvolver.
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Uma parceria aberta e diversificada
na área da saúde global, centrada nas
doenças da desigualdade

Em janeiro de 2012, uma coligação de instituições
de saúde globais, empresas farmacêuticas, organizações
filantrópicas, países doadores e os governos dos países nos
quais estas doenças são endémicas assinaram a Declaração
de Londres, comprometendo-se a controlar, eliminar ou
erradicar 10 DTN – um ponto de viragem no combate a
essas doenças. Ao aproximarmo-nos do quinto aniversário
da Declaração, em 2017, serão cruciais o aproveitamento e o
reforço dessas parcerias para a continuação do sucesso.
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Em setembro de 2015, com o apoio e o empenho de
tais parceiros, o combate às DTN adquiriu novo impulso,
quando os líderes mundiais adotaram os novos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Pela
primeira vez, as DTN são especificamente citadas no quadro
de desenvolvimento global (ODS 3) como uma questão de
importância mundial.
Os ODS, contrariamente aos seus antecessores, os Objetivos
de Desenvolvimento do Milénio (ODM), são reforçados
pelo compromisso dos líderes globais de assegurarem que
“ninguém fica para trás” no progresso do desenvolvimento
ao longo dos próximos 15 anos. A equidade e a justiça
estão subjacentes aos novos objetivos globais, sustentando
inerentemente a posição das DTN na agenda. Se as DTN não
forem combatidas, mais de mil milhões das pessoas mais
vulneráveis e desfavorecidas do mundo ficarão para trás: os
mais pobres de entre os pobres, que vivem nos lugares mais
remotos e difíceis de alcançar do mundo.

Se as DTN não forem combatidas,
mais de mil milhões das pessoas
mais vulneráveis e desfavorecidas
do mundo ficarão para trás no
progresso do desenvolvimento ao
longo dos próximos 15 anos
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Com a expansão, o programa das DTN
também se tornou mais inteligente,
recolhendo dados e desenvolvendo novas
tecnologias para incluir os excluídos.

Como o seu nome sugere, as DTN ocorrem em alguns dos
lugares mais remotos e inacessíveis do mundo. Sem dados
exatos, simplesmente não podemos saber onde providenciar
tratamento. Ao fazermos um levantamento da prevalência
das DTN, podemos determinar com exatidão quem está e
quem não está em risco, bem como os lugares onde vivem
as populações em risco, aumentando assim a eficiência do
programa no que toca a beneficiar as comunidades mais
marginalizadas do mundo. Dados melhores sobre a distribuição
das doenças e o progresso dos programas possibilitam que
os parceiros definam metas e orientem recursos de forma mais
estratégica para as áreas mais carenciadas.

A elaboração de mapas rigorosos, que
revelem onde se encontram as DTN
e quais as comunidades afetadas,
proporciona aos ministérios da saúde
dos países em situação de endemia
a base factual para combaterem as
doenças apropriadas e aplicarem os
seus recursos e os medicamentos
doados com maior eficiência
Um exemplo disso é o recém-concluído Global Trachoma
Mapping Project (GTMP), ou Projeto Global de Levantamento
do Tracoma, que determinou que são necessárias intervenções
de saúde pública para eliminar o tracoma em 100 milhões
de pessoas residentes em áreas anteriormente classificadas
apenas como “suspeitas de endemia”. Estes dados duplicaram
a população que já se sabia necessitar de intervenções contra
o tracoma, com a população global em risco a totalizar agora
200 milhões de pessoas, e completaram o mapa global
de referência do tracoma de regiões suspeitas de endemia
asseguradas. Cerca de 38% das pessoas em risco vivem na
Etiópia, que tem uma das mais elevadas taxas de prevalência
de tracoma do mundo. Resultados de inquéritos em países
como o Camboja e a República Popular Democrática do Laos,
onde o tracoma era endémico, demonstraram que a doença já

não constitui um problema de saúde pública e, por conseguinte, não
obrigará a tratamento generalizado.
Estão a ficar rapidamente disponíveis novas ferramentas para
identificar as comunidades em risco e providenciar tratamento
preventivo e curativo a fim de controlar e subsequentemente eliminar
as DTN. Um exemplo do uso de novas ferramentas para melhor
planear as estratégias de controlo é o dos novos e aperfeiçoados
meios de diagnóstico da filaríase linfática (FL). A eficácia do
programa de eliminação da FL foi ameaçada pela presença de uma
segunda infeção parasitária: a loaíase. Os pacientes com ambas as
infeções não podiam receber o tratamento comunitário convencional
com ivermectina porque a elevada incidência da infeção tornava-o
inseguro. As ferramentas de diagnóstico existentes tinham uma
capacidade limitada de diferenciar os dois tipos de infeções e, por
conseguinte, os pacientes não recebiam o tratamento apropriado.
As novas e aperfeiçoadas ferramentas de diagnóstico estão a
aproximar a comunidade global de um diagnóstico mais preciso,
assegurando que mais 40 milhões de pessoas tenham acesso a
tratamento seguro e eficaz.
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A maior parceria público-privada providencia
anualmente mais de mil milhões de
tratamentos.

O esforço global de controlo e eliminação das DTN é
uma das maiores iniciativas de saúde pública alguma vez vistas.
Estima-se que, só em 2015, as empresas farmacêuticas tenham
doado 2,4 mil milhões de comprimidos, o suficiente para 1,5 mil
milhões de tratamentos destinados a evitar e tratar DTN – um
aumento de 11,7% em relação a 2014. Assim sendo, um dos
maiores programas de saúde pública do mundo deve o seu
sucesso a um programa de doação de medicamentos a uma escala
verdadeiramente global. Os generosos contributos dos parceiros
farmacêuticos asseguram que os programas de quimioterapia
preventiva para as DTN beneficiem de uma elevada racionalidade
económica, o que os classifica entre os casos de maior sucesso do
desenvolvimento global.

Estima-se que, só em 2015, as empresas
farmacêuticas tenham doado 2,4 mil
milhões de comprimidos, o suficiente
para 1,5 mil milhões de tratamentos
destinados a evitar e tratar DTN

O programa de doação de medicamentos em números, 2015
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Os países já estão a fazer progressos
significativos, visando e beneficiando as
populações mais marginalizadas e mais
pobres e atingindo metas de referência de
saúde pública impressionantes
Graças ao impacto catalisador da Declaração de Londres, um
número crescente de países em situação de endemia atingiu os
seus objetivos de eliminação desde 2012, e há mais pessoas do
que nunca a beneficiarem dos tratamentos de que necessitam.
Em 2014, foram ministrados 1,1 mil milhões de tratamentos,
um número sem precedentes, que beneficiaram 858 milhões de
pessoas. Todos os programas que envolvem a distribuição de
medicamentos em grande escala aumentaram a sua atividade
em 2014, elevando a taxa de cobertura para um pouco mais de
50% pela primeira vez. O tratamento da FL teve o maior impulso,
tendo a respetiva cobertura passado de 40,2% para 50,7%
num só ano. Os programas estão a alcançar não apenas mais
pessoas, como também os seus objetivos.

Número de países

Metas do roteiro de quimioterapia
preventiva – realizações, 2014
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Dezoito dos 73 países em situação de endemia de FL e
oito dos 50 países em situação de endemia de tracoma
interromperam a administração massiva de medicamentos
(AMM) e estão em fase de vigilância pós-AMM; outros 22
países estão em vias de conseguir a eliminação da FL como
problema de saúde pública até 2020. Quatro dos seis países
do continente americano em situação de endemia alcançaram
a meta de eliminação da oncocercose de 2015; a doença
persiste apenas no seio de comunidades ianomâmis difíceis
de alcançar que habitam a região fronteiriça entre o Brasil e a
Venezuela. Em África, o programa é o único a atingir a sua meta
de cobertura com sucesso.

O número de pessoas necessitadas de
tratamento diminuiu em 230 milhões
entre 2012 e 2014, em grande parte por
se terem cumprido os critérios para a
interrupção da administração massiva de
medicamentos para o tracoma e a FL
4 | Incluir os excluídos

Progressos no controlo intensivo de doenças
Estão também a ser obtidos grandes sucessos com doenças
que necessitam de controlo de casos. Os números de casos de
doença do sono e de leishmaniose visceral continuam a cair à
medida que os programas combatem os casos que persistem,
e a prevalência da dracunculose atingiu um mínimo histórico.
• E
 m 2015, ocorreram menos de 3000 novos casos de
tripanossomíase humana africana, o número mais baixo
registado em 70 anos; a abordagem à doença passou da
fase de controlo à fase de eliminação enquanto problema de
saúde pública em 2012.
• No Bangladesh, na Índia e no Nepal, assistiu-se a uma
redução média de 75% no número de casos de leishmaniose
visceral, para 10 209 casos, o mais baixo número registado
desde que foi estabelecida a meta da sua eliminação
enquanto problema de saúde pública. Em África, foi relatada
uma incidência muito menor, já que não ocorreram surtos
significativos.
• A prevalência da dracunculose atingiu um mínimo histórico
de 22 casos em 2015, aproximando-nos mais do que nunca
do primeiro caso de sucesso de erradicação de uma doença
parasitária.

Em 2014, foram ministrados 1,1 mil
milhões de tratamentos, um número
sem precedentes, que beneficiaram
858 milhões de pessoas

Prioridades para o progresso
A comunidade global das DTN continua a fazer progressos
impressionantes no sentido da concretização dos objetivos
do Roteiro; porém, com metas de referência mais ambiciosas,
temos de acelerar os esforços para nos mantermos no bom
caminho. Ao mesmo tempo, com os obstáculos encontrados e
as ferramentas desenvolvidas, aprendemos a direcionar melhor
os programas para incluir os excluídos. Estamos empenhados
em concretizar objetivos ambiciosos para cumprir a visão do
Roteiro das DTN, e o programa de doação de medicamentos
só por si não resolverá o problema: a cobertura e o alcance dos
programas têm de aumentar para todas as doenças.

Expansão do trabalho nos países com a
maior incidência
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Suprir a lacuna da cobertura dos tratamentos
O impressionante alcance do programa das DTN é inspirador
e tem-se expandido consistentemente desde 2012. Em 2014,
assistiu-se a uma aceleração, o que aumentou a inclinação
da curva em relação a 2013. Porém, para atingir os objetivos
globais, teremos de ajustar a trajetória e acelerar o progresso.
Para cumprir os objetivos de 2020, teria sido necessário

alcançar os 75% de cobertura no final de 2015. Embora ainda
não estejam completamente disponíveis dados para esse
ano, é improvável que a meta tenha sido cumprida. Enquanto
comunidade, temos de identificar as principais barreiras ao
progresso e encontrar soluções. Temos de dar resposta a
questões como as dos recursos internos, da ampliação da
base de doadores, do aumento da eficiência e da aplicação de
abordagens novas onde tal for necessário.

À medida que nos aproximamos do quinto aniversário da Declaração de
Londres, mantemo-nos empenhados em expandir os programas para assegurar
que ninguém fique para trás. Para tal, a nossa parceria terá de crescer,
incorporando novas inovações, novos parceiros e novos recursos.
Metas globais de quimioterapia preventiva projetadas até 2020
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Indica a cobertura mínima de que o programa necessita (65% da
população total em relação à FL e à oncocercose, 75% em
relação à esquistossomose e aos helmintos transmitidos pelo solo
e 80% em relação ao tracoma, situação aqui apresentada como
média global), embora visando uma cobertura de 100%.
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Encolher o mapa das DTN
Com mais de mil milhões de pessoas visadas pela AMM para a eliminação das DTN,
os programas dos países em situação de endemia enfrentam dificuldades práticas na
realização do trabalho. Entre os desafios associados ao vasto âmbito dos esforços
contam-se os de saber quando iniciar ou interromper a AMM, quem testar e tratar e como
medir o sucesso dos programas.
Quem tratar?
Os programas de DTN estão a encontrar novas formas de
incluir os excluídos. Sistemas rigorosos de levantamento das
doenças estão a ajudar a determinar com exatidão quem está
e quem não está em risco de contrair estas doenças, bem
como os lugares onde vivem. Sem dados de levantamentos
exatos, é difícil direcionar as intervenções. Há duas iniciativas
de levantamento fulcrais que estão a facultar dados vitais para
chegar às comunidades que necessitam de tratamento e para
atingir os objetivos do roteiro das DTN: o Global Trachoma
Mapping Project (GTMP) e o projeto “Shrinking the Map on
NTDs in Africa” do Gabinete Regional da OMS para África.

O Global Trachoma Mapping Project (Projeto
Global de Levantamento do Tracoma)
foi examinada
uma pessoa
a cada

40

segundos

O inovador GTMP, projeto trienal
financiado em grande parte pelo
governo do Reino Unido (DFID)
e com financiamento adicional
do governo dos EUA (USAID), foi
pioneiro no uso de tecnologias
móveis para a recolha de dados
sobre DTN em grande escala.

O GTMP terminou em dezembro de
2015, tendo efetuado levantamentos
num total de 1627 circunscrições.
Foram examinados mais de 2,6
milhões de pessoas em 29 países (16 da África Subsariana,
3 do Médio Oriente e do Norte de África, 8 da Ásia e do
Pacífico e 2 das Américas), representando um total de 224
milhões de pessoas. Foram processados mais de 60 milhões
de elementos de dados. Em média, durante o período de três
anos, foi examinada uma pessoa a cada 40 segundos. Uma
das chaves do sucesso do programa foi o uso dos mesmos
métodos e sistemas normalizados em 95% (1546) das
circunscrições dos 29 países.

durante o período
de três anos

A equipa do GTMP colaborou com ministérios da saúde
e organizações não-governamentais de desenvolvimento
para preparar protocolos de amostragem e providenciou
materiais de formação e aconselhamento especializado para
workshops. Além disso, a equipa processou e limpou dados
e facultou supervisão técnica (apoiada pela OMS) e apoio
à resolução de problemas durante o levantamento. Todos
os dados do GTMP são pertença dos ministérios da saúde
e já estão disponíveis para apoio à tomada de decisões
programáticas.
O GTMP demonstrou que há 100 milhões de pessoas em
risco de cegueira por tracoma, o que duplica a população
que já se sabia necessitar de intervenções contra o tracoma,
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com a população global em risco a totalizar agora 200
milhões de pessoas. Cerca de metade das pessoas em risco
vive na Etiópia, que tem uma das mais elevadas taxas de
prevalência da doença do mundo.
Embora o GTMP já tenha terminado, o sistema persiste e
continuará a ser uma plataforma para levantamentos de
referência, inquéritos de impacto e inquéritos de vigilância
até que entre em funcionamento em 2016 um novo sistema:
o “Tropical Data”. O novo sistema já proporcionou apoio
a inquéritos sobre a prevalência do tracoma na República
Democrática do Congo, na Guiné e na Zâmbia.

Encolher o mapa das DTN em África
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O projeto de levantamento de
DTN do Gabinete Regional
da OMS para África é o maior
projeto africano para aferir a
prevalência das DTN que podem
ser tratadas com quimioterapia
preventiva. Com o GTMP e o
projeto de levantamento de DTN,
estará disponível no final de
2016 um retrato completo das
necessidades de quimioterapia
preventiva.

Uma das inovações introduzidas
pelo Gabinete Regional da OMS para África foi o uso de
novas ferramentas de diagnóstico altamente sensíveis, que
podem detetar níveis de infeção reduzidos. Foram fornecidos
aos países mais de 1,2 milhões de kits de diagnóstico para
levantamentos; tais ferramentas não exigem mais do que
formação mínima e recursos limitados, ultrapassando os
principais obstáculos da região.
Fizeram-se progressos notáveis no sentido de atingir
as zero DTN sem levantamento na Região Africana da
OMS. O levantamento da FL, da esquistossomose e dos
helmintos transmitidos pelo solo foi concluído em 41
(87%) países e está em vias de conclusão nos restantes
6 (13%) países em 2016. Desde o início do projeto, foram
efetuados 3267 inquéritos em 29 países relativamente à
FL, à esquistossomose, aos helmintos transmitidos pelo
solo e à oncocercose. À data de dezembro de 2015,
mantinham-se por efetuar 531 inquéritos respeitantes à FL, à
esquistossomose e aos helmintos transmitidos pelo solo.
Os progressos alcançados desde o início do projeto
traduzem-se na redução em mais de 90% do número de
países com lacunas de levantamento da FL, de 80% no que
se refere à esquistossomose e aos helmintos transmitidos
pelo solo e de cerca de 50% em relação à oncocercose.

Presentemente, o Gabinete Regional da OMS para África
está a desenvolver uma base de dados e um portal robustos
sobre o levantamento de DTN, a implementar em 2016.
O portal de levantamento facultará acesso a resultados
de inquéritos de levantamento através de uma plataforma
interativa, possibilitando que os programas nacionais e outras
partes interessadas acedam a dados de alta qualidade para
melhoramento da tomada de decisões programáticas e das
intervenções sobre as DTN.

O enorme volume de dados recolhido com os novos
diagnósticos e a colaboração futura permitirão o
aperfeiçoamento destas ferramentas de forma a torná-las
mais úteis para fins de vigilância e a proporcionar orientação
aos gestores dos programas sobre a expansão da AMM e a
alteração das políticas e estratégias dos programas.

Situação do levantamento antes e depois do Projeto de Levantamento de NTD
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Nigéria
RCA
Camarões

São Tomé e Príncipe

41
2
4

30 de janeiro de 2016

Eritreia

Chade
Sudão
do Sul
Uganda
RDC Ruanda

Seychelles

Tanzânia
Angola
Zâmbia

Moçambique

Zimbabwe
Botswana

Madagáscar
Maurícia

Suazilândia
Lesoto
África do Sul

*As DTN visadas são a filaríase linfática, a esquistossomose e os helmintos transmitidos pelo solo
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Assegurar a eliminação com
ferramentas direcionadas
O aperfeiçoamento de técnicas e testes de diagnóstico permite que os programas
obtenham sucesso. Os testes de diagnóstico da FL são agora mais sensíveis e
económicos, graças a uma parceria entre instituições académicas, filantrópicas,
farmacêuticas, governamentais e não-governamentais.
Os testes rigorosos são especialmente importantes na medida
em que os programas dos países em situação de endemia
percorrem as fases recomendadas pelo Programa Global para
Eliminação da Filaríase Linfática: início da AMM, finalização da
AMM e vigilância para assegurar a interrupção da transmissão.
O atual teste de diagnóstico apresentava problemas de
custo, vida útil e fiabilidade. Com o desenvolvimento de um
novo teste de diagnóstico, os programas conseguem agora
detetar antigénios parasitários para a FL no sangue com maior
confiança e por um custo inferior. As tiras de teste da filaríase
foram aprovadas em 2015 pelo Grupo Consultivo Científico e
Técnico da OMS para uso em programas nacionais. Foram
disponibilizados, aos programas nacionais, materiais de

Usando novas ferramentas, a
equipa de DTN do Ministério da
Saúde da Tanzânia determinou
que a população necessitada de
AMM diminuíra em 19 milhões
de pessoas, o que representava
poupanças potenciais de milhões
de dólares em medicamentos
doados e custos com programas

formação para apoio do seu uso em inglês, francês, português
e bahasa.
Embora a investigação operacional também tenha conduzido
a melhoramentos no levantamento, são por vezes obtidos
resultados incertos, o que indica que são necessárias
ferramentas novas para traçar a transmissão da doença. Em
resposta, uma estratégia de “levantamento de confirmação”
revelou resultados promissores na redução do custo, do tempo,
do abastecimento de medicamentos e dos recursos humanos
associados ao início da AMM. A nova estratégia de inquérito
demonstrou que, no Bangladesh, na República Democrática do
Congo, na Etiópia, na Eritreia e na República Unida da Tanzânia,
as pessoas que necessitam de tratamento são menos do que
inicialmente se esperava.1
No último destes países, por exemplo, a equipa de DTN do
Ministério da Saúde determinou que a população necessitada de
AMM diminuíra em 19 milhões de pessoas, o que representava
poupanças potenciais de milhões de dólares em custos com
medicamentos e programas.
Estes desenvolvimentos são alguns dos muitos avanços da
investigação operacional que demonstram o poder de uma
resposta coordenada entre os parceiros para resolução de
problemas nos programas nacionais. Com as ferramentas
certas, os países em situação de endemia ficam capacitados
para conduzir os seus programas com rigor e eficiência, à
medida que progridem no sentido da concretização dos seus
objetivos de eliminação das DTN.

1. Weekly Epidemiological Record 2015; 80:489–504. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2015 (http://www.who.int/wer/2015/wer9038/en/1, consultado em 21 de abril de 2016).
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Contra todas as probabilidades,
o Sudão do Sul está à beira de
eliminar a dracunculose
Sudão do Sul
População:

11,3 milhões

Densidade
populacional:
média de apenas
13 habitantes por
quilómetro quadrado

ESTUDO
DE CASO
CASE STUDY

Um estudo de caso sobre a inclusão dos excluídos do
Diretor do Programa Nacional do Sudão do Sul, Dr. Makoy
Yibi Logora
O Sudão do Sul, o mais jovem país do mundo na sequência de mais de 20
anos de conflito, é um país sem litoral que faz fronteira com a Etiópia a leste,
o Quénia a sudeste, o Uganda a sul, a República Democrática do Congo a
sudoeste, a República Centro-Africana a oeste e o Sudão a norte. Embora
tenha aproximadamente a área do Texas e o dobro da área do Reino Unido,
o Sudão do Sul é um dos países com menor densidade populacional da
África Subsariana, com uma média de apenas 13 habitantes por quilómetro
quadrado. Num território tão vasto, os programas e serviços de saúde pública
debatem-se com dificuldades para chegar às comunidades rurais, que
permanecem isoladas devido a uma rede de estradas que, na maior parte, não
estão pavimentadas e são sazonalmente intransitáveis.

Perante este pano de fundo, é ainda mais notável que o Ministério da Saúde
do Sudão do Sul pareça estar à beira de vencer uma batalha da saúde pública
contra a dracunculose. Em breve, juntar-se-á a outros países que foram
certificados como isentos de dracunculose. Uma vez declarados isentos desta
doença todos os países em situação de endemia, a dracunculose tornar-se-á
somente a segunda doença humana da história a ser erradicada, depois da
varíola. Será a primeira doença parasitária a ser erradicada e a primeira a sê-lo
sem uso de vacinas ou medicamentos.

Uma doença terrível, dolorosa e inibidora
A dracunculose, ou doença do verme-da-Guiné, é uma doença parasitária
incapacitante transmitida por água contaminada com pulgas de água
portadoras de larvas do verme-da-Guiné. Estas prosperam em zonas
pobres onde o saneamento é escasso e as pessoas bebem e tomam banho
em água estagnada. Em geral, estas áreas são extremamente remotas,
com infraestruturas deficientes, níveis de alfabetização baixos e reduzido
conhecimento acerca da doença e da sua transmissão.
Quando as pessoas ingerem água contaminada, os seus ácidos gástricos
digerem as moscas de água, mas não têm efeito sobre as larvas do vermeda-Guiné, que conseguem chegar ao intestino delgado onde penetram
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Contra todas as probabilidades,
o Sudão do Sul está à beira de
eliminar a dracunculose

nas paredes intestinais e passam para o corpo. Durante os 10 a 14 meses
seguintes, as fêmeas do verme crescem até aos 60 a 100 cm de comprimento
e migram para as regiões do corpo onde acabam por emergir, normalmente
os membros inferiores. Para emergir, o verme-da-Guiné provoca uma lesão
na pele. A lesão começa pela formação de uma vesícula que provoca uma
sensação de queimadura muito dolorosa e rebenta em 24 a 72 horas. Depois
de começar a emergir, o verme tem de ser cuidadosa e completamente
removido nas semanas seguintes. Com frequência, a ferida desenvolve uma
infeção secundária que aumenta o tempo necessário até que a pessoa infetada
possa retomar a sua atividade normal. Se o verme não for adequadamente
removido, as consequências poderão ser uma infeção bacteriana adicional,
septicemia e incapacidade permanente.

Em 2015, foram
relatados apenas
cinco casos em
cinco aldeias de
apenas quatro
estados, em
comparação com
20 581 casos em
35 condados e
distritos no início
do programa em
2006
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Não existe cura ou vacina para a dracunculose. A única forma de reduzir a
incidência da doença é o tratamento das pessoas infetadas e a prevenção da
sua transmissão a outras.
Desde 2006, o Sudão do Sul tem aplicado um programa de erradicação do
verme-da-Guiné com um enorme sucesso. Em 2006, foram relatados 20 581
casos da doença em 35 condados e distritos em situação de endemia, ao
passo que em 2015 foram relatados apenas cinco casos em cinco aldeias de
apenas quatro nações. Esta conquista representa um decréscimo acumulado
no número de casos de 99,98%.
A estratégia centra-se na criação de um sistema de vigilância baseado nas
comunidades para detetar todos os casos de dracunculose em áreas de
endemia e alto risco do Sudão do Sul e no estabelecimento de um sistema de
intervenção eficaz para quebrar o ciclo da transmissão. Não é uma façanha
de menor importância para um país com o dobro da área do Reino Unido e
infraestruturas em número significativamente menor. Muitas das áreas em que
as pessoas sofrem de dracunculose só são acessíveis a pé.

ESTUDO DE CASO

Em que medida é a estratégia viável e o que significa exatamente “prevenção”?
As respostas são maravilhosamente simples e muito económicas. Esta
emblemática demonstração do combate às DTN já foi descrita como “um dos
casos de maior sucesso na saúde pública”.

Ao mobilizarem
parceiros e
investirem
no reforço da
capacidade
local para o
diagnóstico, o
tratamento e a
monitorização,
projetos como
este demonstram
que a eliminação
das DTN no nosso
tempo é possível
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A base da estratégia é um sistema de vigilância baseado nas comunidades;
são providenciadas intervenções através de voluntários das aldeias nomeados
pelas suas comunidades e ensinados a diagnosticar e relatar os casos de
dracunculose. Este sistema de vigilância cria uma rede de pessoas que
podem monitorizar, tratar ou encaminhar as pessoas infetadas para centros de
contenção de casos concebidos pelo programa para o tratamento da doença.
Uma recompensa monetária bem promovida, providenciada pelo Carter Centre,
a principal agência que trabalha com o Ministério da Saúde para interromper a
transmissão da doença e preparar o programa para certificação, proporciona
um incentivo adicional aos aldeões locais para procurarem sintomas da doença,
monitorizarem as áreas onde há pessoas infetadas e relatarem quaisquer
rumores ao programa.
O sucesso e a capacidade do programa não teriam sido possíveis sem a
robustez das parcerias e da colaboração. Estas parcerias ajudam a facultar
formação aos voluntários das aldeias, para consciencialização acerca de
comportamentos saudáveis, e incentivos monetários através dos professores,
dos trabalhadores da saúde e da Cruz Vermelha no Sudão do Sul.
Os benefícios desta abordagem não se refletem apenas no enorme sucesso
obtido na redução da dracunculose no Sudão do Sul, mas também no
reforço dos sistemas de saúde regionais e locais. Ao mobilizarem parceiros e
investirem no reforço da capacidade local para o diagnóstico, o tratamento e a
monitorização, projetos como este demonstram que a eliminação das DTN no
nosso tempo é possível.
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Quadro de classificação
O Quadro de classificação foi criado depois da Declaração de Londres sobre DTN em
janeiro de 2012, com indicadores e marcos de referência compilados a partir da OMS e de
parceiros, no sentido de acompanhar os progressos em relação aos objetivos do Roteiro
da OMS.
Tiveram de ser estabelecidos pela OMS ou por parceiros
alguns novos marcos de referência. Todos os anos, o Grupo
de Trabalho de Partes Interessadas analisa o progresso em
função de vários indicadores com base nos dados mais
recentes e apresenta uma classificação para indicar o nível
do progresso obtido na concretização do objetivo da OMS:
o verde significa que o programa está bem encaminhado;
o amarelo significa que há desvios, mas que poderão ser
retificados com alguma recuperação; o vermelho significa
que há desvios e que não será possível atingir os objetivos
sem intervenções significativas. As cores não representam
um parecer sobre o programa, mas antes um apelo à ação,
indicando os casos em que são necessárias atenções
adicionais para atingir os objetivos.
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Neste quarto Quadro de classificação, embora
reconhecendo que estão a ser feitos bons progressos e que
a trajetória está a melhorar, o Grupo de Trabalho de Partes
Interessadas sublinhou que não foram cumpridos objetivos
específicos das várias doenças. Com 2020 cada vez mais
próximo (apenas a uns curtos quatro anos de distância),
este Quadro de classificação reflete a necessidade de
intervenções significativas: três doenças passaram do
amarelo para o vermelho, duas passaram do verde para
o amarelo e cinco mantiveram a classificação. Serão
necessários recursos adicionais vultosos para assegurar a
continuação da expansão.
Aguardamos com expetativa a oportunidade de enfrentar
o desafio, de trabalhar em conjunto no nosso ambicioso
percurso até aos objetivos de 2020 e de encontrar soluções
para alguns dos obstáculos à implementação encontrados
pelos programas nacionais.

4.º QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO SOBRE O PROGRESSO
DTN da Declaração de Londres

Marcos de
referência de
cobertura e
impacto

FILARÍASE LINFÁTICA

QUIMIOTERAPIA PREVENTIVA

ONCOCERCOSE

ESQUISTOSSOMOSE

HELMINTOS TRANSMITIDOS
PELO SOLO

TRACOMA

CONTROLO INTENSIFICADO DA DOENÇA

DOENÇA DE CHAGAS

DRACUNCULOSE

TRIPANOSSOMÍASE
HUMANA AFRICANA

LEPRA

LEISHMANIOSE VISCERAL

Marcos de
referência de
apoio ao
programa

Pedidos de
medicamentos
apresentados

Investigação

Relatório de Progresso
1.º

2.º

3.º

Progresso atual

2

2

1

1

2 2 2

2

2

3

1

2

1 2 2

3

3

4

1

3

2 3 3

3

1

1

1

2

2 2 1

1

2

1

2

2

2 1 1

2

3

3

1

4

1 1 2

3

3

2

5

2

2 2 2

3

2

3

1

2

1 1 1

2

3

2

1

2

2 1 2

2

1

4

1

4

1 1 2

1

Legenda

1

C
 oncretizado ou com
pequeno atraso; ou
90-100% dos
tratamentos pedidos
enviados

2

A
 trasado, mas com
concretização
prevista; ou 80-89%
dos tratamentos
pedidos enviados

3

Atrasado,
necessárias
medidas adicionais;
ou 0-79% dos
tratamentos pedidos
enviados

4

Marcos de
referência
globais em
desenvolvimento

5

N
 ão
aplicável
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Resumos das doenças
Filaríase linfática (FL)
2

2

2

2

A cobertura do tratamento da FL apresentou
o maior aumento de todas as doenças
tratadas por AMM em 2014 (40,7% para
50,2%) e atingiu o maior número de pessoas
a nível global. Alguns programas da FL
estão a reduzir a sua escala à medida
que alcançam as metas de eliminação.
O projeto de levantamento global e o uso
de uma ferramenta de diagnóstico mais
sensível e específica reduziram o número
estimado de pessoas que necessitam de
tratamento. Os resultados dos estudos sobre
a eficácia da terapia medicamentosa tripla
podem encurtar o período de tratamento
das comunidades em estado de endemia.
Ainda que com um sólido apoio ao
programa e a orientação da Global Alliance
to Eliminate Lymphatic Filariasis e do grupo
de organizações não-governamentais de
desenvolvimento para a FL, ainda não
foram atingidas a cobertura do programa
e a paridade global dos recursos. O
abastecimento de medicamentos e a
investigação nesta área apresentam
progressos; porém, esta área foi classificada
como amarela, já que a expansão não
é suficiente e a meta de plena cobertura
geográfica em 2015 não será cumprida.
Prevê-se a aplicação de novos indicadores
e marcos de referência que farão um melhor
acompanhamento do progresso, inclusive
para a expansão e a redução de escala.

Oncocercose
1

2

2

3

O programa de oncocercose apresentou a
mais elevada cobertura de todas as doenças
tratáveis com quimioterapia preventiva. Em
2009, a cobertura global para a oncocercose
passou da fase de controlo à de eliminação,
aumentando o denominador do tratamento
e causando uma ligeira diminuição da
cobertura. A repetição do levantamento
em função de critérios novos pode originar
acréscimos adicionais, o que reduzirá mais
a cobertura e aumentará a duração do
tratamento necessário para a eliminação.
A passagem do controlo para a eliminação
também obrigará a uma revisão dos marcos
de referência globais e das metas anuais.
A OMS preparou diretrizes para a interrupção
segura da AMM e a verificação da
eliminação, devendo estas ser divulgadas
e implementadas pelos países. As metas
do Roteiro para 2015 eram a eliminação
nas Américas e no Iémen, o que não se
concretizou. Embora tenha havido grandes
progressos nas Américas, o acesso aos
povos ianomâmis do Brasil e da Venezuela
continua a ser um desafio. No Iémen,
problemas de segurança retardaram o
progresso no sentido dos objetivos de
eliminação. O encerramento do Programa
Africano para o Controlo da Oncocercose
14 | Incluir os excluídos

é uma preocupação, já que o Expanded
Special Programme for Elimination of NTDs
in Africa (ESPEN), ou Programa Especial
Expandido para a Eliminação das DTN em
África, ainda está por lançar; tal ajudará à
coordenação das atividades do programa
para manutenção e expansão em novas
áreas onde o tratamento seja necessário.
O fornecimento de medicamentos está a
satisfazer plenamente a procura; porém, os
países devem proceder a um aumento da
escala mais rápido para cumprir as metas de
eliminação e a agenda de investigação deve
ser realinhada com a meta de eliminação.
Devido às metas falhadas em 2015 e à
transição do programa em África, esta área
está classificada a vermelho. Prevê-se que
o novo Programa Especial Expandido venha
a ajudar a estabelecer novos marcos de
referência para acompanhar o progresso e
assegurar o sucesso do programa.

Esquistossomose
2

3

3

3

O controlo da esquistossomose apresentou
grandes progressos no último ano,
com a organização das comunidades,
um compromisso de criação de novos
indicadores, mais países a implementarem
a quimioterapia preventiva, donativos de
medicamentos que atingiram a meta de
100 milhões de comprimidos para 2015
e um levantamento quase concluído.
Contudo, em geral, a esquistossomose foi
classificada a vermelho por diversas razões.
Embora a cobertura e o impacto tenham
aumentado em países implementadores da
quimioterapia preventiva, a cobertura global
da esquistossomose mantém-se entre as
mais baixas das doenças tratáveis com
quimioterapia preventiva. Os objetivos de
eliminação para 2015 não foram cumpridos
em nenhum lugar e não há diretrizes
disponíveis para confirmar se foi alcançada
a eliminação. Embora a expansão dos
donativos de medicamentos prometidos pela
Merck esteja em curso e tenha sido atingida
a meta de 100 milhões de comprimidos em
2015, as necessidades de medicamentos
para atingir as metas do Roteiro das DTN
excedem os compromissos assumidos. Para
atingir os objetivos de eliminação, devem ser
efetuados estudos para determinar como
interromper a AMM e medir a eliminação. É
necessário mais apoio para implementação
de programas de esquistossomose em
novos países.

Helmintos transmitidos
pelo solo
2

2

1

1

A cobertura das comunidades em situação
de endemia de helmintos transmitidos pelo
solo está no bom caminho para atingir o
objetivo de 75% de cobertura em 2020.
Todos os 10 países identificados pela OMS

como tendo uma elevada incidência de
helmintos transmitidos pelo solo iniciaram
programas de desparasitação; porém, nem
todos abrangem atualmente as crianças
em idade escolar. A comunidade facultou
marcos de referência e indicadores robustos
para acompanhar o progresso dos países.
Os donativos de medicamentos continuam
a aumentar e os doadores estão preparados
para novas ampliações de escala. Estão
planeados estudos com vista a definir
objetivos mais ambiciosos para impacto dos
programas e a desenvolver e monitorizar
estratégias de tratamento alternativas caso
seja encontrada resistência. O programa
dos helmintos transmitidos pelo solo ainda
depende profundamente do programa da
FL para obter cobertura. Dado o sucesso
do programa da FL quanto à eliminação
e à redução de escala dos tratamentos,
existe algum receio de que a cobertura
para os helmintos transmitidos pelo solo
diminua. O Grupo de Trabalho de Partes
Interessadas recomenda que, como parte do
programa da FL, seja medido um indicador
da percentagem de pessoas tratadas contra
os helmintos transmitidos pelo solo e que
seja incluído nos inquéritos de aferição da
transmissão um indicador da percentagem de
unidades de avaliação, incluindo os helmintos
transmitidos pelo solo.

Tracoma
2

1

1

2

O GTMP terminou em dezembro de 2015 em
todas as circunscrições acessíveis e prevê-se
que a nova estimativa global do número de
pessoas necessitadas de tratamento seja
substancialmente inferior ao número de
casos confirmados e suspeitos em 2011. O
conhecimento dos lugares onde a doença
existe ajudará a direcionar as intervenções
de tratamento e a atrair recursos onde o
apoio seja urgentemente necessário. Embora
o número de tratamentos expedidos tenha
aumentado significativamente em resposta
aos pedidos dos países em situação de
endemia, o abastecimento de medicamentos
foi classificado com a cor amarela, já
que um problema de produção isolado
retardou a distribuição do Zithromax® no
terreno. A Pfizer e os parceiros na área do
tracoma colaboraram para rever e priorizar
o fornecimento de medicamentos em 2015
no sentido de manter o programa global em
bom andamento enquanto o abastecimento
recuperava, proporcionando um exemplo
impressionante de colaboração global. A
cobertura global não foi afetada, mas não
aumentou. Existe o receio de que não
sejam encontrados recursos para cobrir as
necessidades de distribuição acrescidas para
implementação dos elementos “F” (limpeza
facial) e “E” (melhoramento ambiental) da
estratégia. Esta área foi classificada com a
cor amarela devido à reduzida cobertura,
que continua a destacar-se negativamente
entre as doenças tratáveis com quimioterapia

preventiva. Apesar da robustez da
parceria e da colaboração na área do
tracoma e dos dados de levantamento
recém-disponibilizados, os objetivos de
eliminação não serão atingidos se não forem
mobilizados recursos financeiros adicionais
para apoio da expansão da estratégia SAFE
em áreas que necessitem de intervenções
de saúde pública.

Doença de Chagas
1

1

2

3

Os pedidos de abastecimento de
medicamentos são satisfeitos, embora não
seja claro em que medida as necessidades
de tratamento são cobertas pelos donativos.
Outras áreas que não a do fornecimento
de medicamentos foram classificadas com
a cor vermelha devido à insuficiência de
indicadores e de dados disponíveis para
apreciação do progresso pelo Grupo de
Trabalho de Partes Interessadas; o momento
da consolidação dos dados de 2015 não
coincidiu com a reunião de classificação.
Na ausência de tais dados, não foi possível
determinar se foram feitos progressos
em relação ao objetivo interdomiciliário de
2020 ou se algum dos países em situação
de endemia cumpriu o objetivo de 2015
de acabar com a transmissão da doença
de Chagas por transfusão. É necessária a
participação de membros da comunidade
ligada à doença de Chagas com vista a
assegurar a definição de metas apropriadas
para apoio do programa e a disponibilidade
de dados para acompanhamento do
progresso.

Dracunculose
2

2

2

3

O programa global de erradicação da
dracunculose revelou um progresso
extraordinário em 2015. O número de casos
humanos foi reduzido em 83% (22 em
comparação com 126 em 2014) e o número
de aldeias que relataram casos humanos
caiu 63% (de 54 para 20). De especial
relevo, é o progresso do Sudão do Sul. O
Gana é o mais recente país anteriormente
em situação de endemia a ser certificado
como isento de verme-da-Guiné. Apesar
dos progressos evidentes, o programa
global parece ter falhado a sua meta de
2015 de eliminação da dracunculose no
Chade, na Etiópia e no Mali e a certificação
do Quénia foi adiada. Os países em
situação de endemia ainda se debatem
com dificuldades para atingir os 100% de
contenção de casos e o número de infeções
do verme-da-Guiné em cães continuou a
aumentar. A insegurança ameaça o sucesso
do programa e a capacidade dos países
para obterem a certificação. Embora o
nosso conhecimento sobre a dinâmica da
infeção no Chade esteja a aumentar, ainda
não são claras as melhores intervenções
para a diminuição da transmissão em seres
humanos. A investigação deve ser reforçada
no sentido de orientar o programa para o
objetivo derradeiro. Dado que os objetivos

de 2015 não foram atingidos, devem
ser definidas novas metas do programa
para acompanhar o progresso com vista
à erradicação. Com apenas 22 casos
remanescentes, é o momento de reunir
esforços para o sucesso.

Tripanossomíase humana
africana
1

1

1

2

O número de casos de tripanossomíase
humana africana continuou a diminuir, com
menos de 3000 relatados em 2015, o
que indica um bom progresso. Conforme
sublinhado no ano transato, indicadores
melhores ajudariam a traçar o progresso.
Por exemplo, a inclusão do “número de
pessoas examinadas anualmente”, que já
é recolhido pela OMS e que não estava
disponível à data da classificação nem foi
incluído como indicador no Quadro de
classificação. Se forem incluídos, tais dados
ajudarão a determinar se a diminuição do
número de casos novos se deve a menos
doença ou a menos exames. Apraz-nos
sublinhar a existência de um grupo de várias
partes interessadas para a tripanossomíase
humana africana, o qual, esperamos,
desempenhará um papel fulcral na definição
de marcos de referência para apoio ao
programa. Estão a ser feitos progressos
na investigação, com novas ferramentas
disponíveis e novos tratamentos em
fases derradeiras de desenvolvimento. O
fornecimento de medicamentos mantémse classificado com a cor verde, com o
envolvimento estreito da Sanofi e da Bayer.
O melhoramento das metas e dos marcos
de referência do programa ajudará a medir o
progresso e sustentará um plano claramente
definido de defesa de novas metas de
eliminação.

Lepra
2

1

2

Leishmaniose visceral
1

1

2

1

Em 2015, a OMS relatou uma redução
significativa no número e na letalidade dos
casos, uma tendência que se mantém desde
2011. Os indicadores de monitorização
revistos demonstram que o Nepal já
atingiu a meta da eliminação em todas as
circunscrições em situação de endemia
e que a manteve nos últimos três anos; o
Bangladesh e a Índia estão no caminho certo
para cumprir as metas de eliminação de
2020. A introdução de testes de diagnóstico
rápido e a subsequente expansão dos
centros de diagnóstico e tratamento em
todas as áreas em situação de endemia
da Ásia contribuíram para o aumento da
cobertura em termos de diagnóstico e
tratamento. Os donativos de AmBisome
foram plenamente cumpridos em 2015 e
esta área mantém-se classificada com a
cor verde. A percentagem de pacientes
tratados com AmBisome na Ásia em 2015
aumentou para 84% – um salto significativo
em relação aos 10% de 2010 e aos 28% de
2012. A duração do tratamento foi reduzida
de 28 dias para 1 dia, o que resulta num
significativo ganho económico, tanto para os
pacientes como para o setor da saúde. Estão
em curso estudos para suprir as lacunas
de conhecimento acerca da prevenção na
África Oriental, do tratamento da infeção
concomitante por VIH e leishmaniose
visceral, da resistência a medicamentos e
respetiva eficácia e do melhoramento dos
testes de diagnóstico rápido da doença
na África Oriental e na América Latina.
Faltam ferramentas para a implementação
em grande escala de controlo de vetores
em África e estão em curso estudos para
ferramentas e abordagens inovadoras. Os
parceiros na área da leishmaniose visceral
reúnem-se pelo menos duas vezes por ano e
o Grupo Consultivo Técnico Regional reúnese anualmente para prestar a orientação e o
apoio técnico necessários aos programas.

2

A comunidade da área da lepra definiu uma
longa lista de indicadores para acompanhar
o progresso e a adoção de intervenções
novas. Este é um trabalho impressionante
e um sinal do forte apoio da comunidade
das organizações não-governamentais
de desenvolvimento aos programas e
aos pacientes de lepra. Seria útil uma
lista priorizada de indicadores para uso
a nível global com vista a acompanhar o
progresso e identificar os indicadores vitais
para o sucesso. O relato sobre o progresso
nos 25 países em situação de endemia
melhorou em relação ao ano anterior (20
em comparação com 10 em 2014). Todos
os países que relataram o seu progresso
mencionaram um aumento nos exames
de incapacidades efetuados. O apoio
ao programa foi classificado com a cor
amarela, já que o relato dos países continua
incompleto e houve metas fundamentais
que não foram cumpridas, embora o
progresso seja patente. Uma maior liderança
por parte da OMS melhoraria os dados e os
marcos de referência globais.
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A acontecer em 2016-2017
4.ª Conferência Global da Women Deliver
16-19 de maio de 2016, Copenhaga, Dinamarca

Lançamento do Programa Especial Expandido para a Eliminação das
Doenças Tropicais Negligenciadas em África (ESPEN)
23 de maio de 2016, Palais des Nations, Genebra, 69.ª Assembleia Mundial da Saúde

42.ª Cimeira do G7
26-27 de maio de 2016, Ise-Shima, Japão

Assembleia Bienal da Royal Society for Tropical Medicine and Hygiene
12-15 de setembro de 2016, Corn Exchange, Cambridge, Reino Unido

Assembleia Anual da NTD NGDO Network
29 de setembro-2 de outubro de 2016, Washington DC, EUA

Celebração do 10.º aniversário do programa de DTN da USAID
30 de setembro de 2016, The Newseum, Washington DC, EUA

World Health Summit
9-11 de outubro de 2016, Berlim, Alemanha

Reuniões da Global Alliance for the Elimination of LF e da STH Coalition
19-20 de outubro de 2016, Brasil

Reunião da Coalition for Operational Research on NTDs
10-11 de novembro de 2016, Atlanta, Georgia, EUA

65.ª Reunião da American Society for Tropical Medicine and Hygiene
13-17 de novembro de 2016, Atlanta, Georgia, EUA

Lançamento do quarto relatório de progresso sobre Doenças Tropicais
Negligenciadas da OMS
Janeiro de 2017

Cimeira das DTN: Uniting to Combat NTDs em colaboração com a OMS
Celebração do quinto aniversário da Declaração de Londres e assembleia de parceiros, 2017 (data
a anunciar em breve)
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Sítio web: www.unitingtocombatntds.org
Endereço eletrónico: info@unitingtocombatntds.org
Siga-nos no twitter: @CombatNTDs
Uniting to Combat NTDs
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