
NAÇÕES COMPROMETEM-SE A ERRADICAR A

DOENÇA DO VERME-DA-GUINÉ

● A Declaração de Abu Dhabi sobre a Erradicação da Doença do Verme-da-Guiné é sancionada no

palácio presidencial dos Emirados Árabes Unidos a fim de reafirmar o compromisso para com a

erradicação da doença do verme-da-guiné até 2030.

● O verme-da-guiné está em vias de se tornar a segunda doença humana a ser erradicada, depois

da varíola

ABU DHABI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS (23 de março de 2022) – Representantes de alto nível de

vários países comprometeram-se esta semana a dedicar todos os recursos necessários à interrupção da

transmissão da doença do verme-da-guiné e à certificação da sua erradicação até 2030.

Ministros e dignitários apoiaram a Declaração de Abu Dhabi sobre a Erradicação da Doença do

Verme-da-Guiné para assegurar que a doença tropical negligenciada se torne a primeira doença humana

a ser erradicada desde a varíola em 1980.

Reunidos no palácio presidencial dos Emirados Árabes Unidos, Qasr Al Watan, dirigentes do Chade, da

Etiópia, do Sudão do Sul, de Angola, do Sudão, da República Democrática do Congo e dos Camarões

confirmaram o seu compromisso assinando a declaração. Os representantes do Mali, uma nação com

endemia, não puderam comparecer ao evento.

A Declaração de Abu Dhabi foi objeto de consenso na conclusão da Cimeira do Verme-da-Guiné de 2022,

um evento de três dias de alto nível organizado conjuntamente pelo Carter Center e pela Reaching the

Last Mile, uma carteira de programas globais de saúde que trabalha para a eliminação de doenças,

conduzida pelo compromisso pessoal de Sua Alteza, o Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe

Herdeiro de Abu Dhabi.

A cimeira desta semana esteve imbuída de um sentido de urgência, com dignitários de países

anteriormente com endemia e países parceiros a oferecerem apoio às nações onde a doença persiste. Os

países e organizações doadores também renovaram as suas promessas de apoio à campanha.

Sua Excelência, o Xeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, Ministro de Estado do Ministério dos

Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional dos EAU, Jason Carter, Presidente do Conselho

Diretivo do Carter Center, e o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor-Geral da Organização Mundial

da Saúde, solidarizaram-se com os signatários. Foi prestado apoio adicional pelo Global Institute for

Disease Elimination (GLIDE) e pela Pure Health.



Em 2021, foram relatados apenas 15 casos humanos de doença do verme-da-guiné em quatro países.

Quando o Carter Center assumiu a liderança da campanha de erradicação em 1986, ocorriam

anualmente cerca de 3,5 milhões de casos em 21 países.

“Graças ao compromisso do Carter Center e de parceiros em todo o mundo, fizemos um progresso

incrível no sentido de acabar com a doença do verme-da-guiné, mas o trabalho não acabou. Esta

semana, tivemos a honra de congregar os defensores globais do esforço de erradicação em Abu Dhabi

para renovar o nosso compromisso partilhado de dar o último passo para a erradicação da doença”,

afirmou Sua Excelência, o Xeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan. “É um privilégio prosseguir com o

legado do fundador da nossa nação, o Xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, que acreditava que ninguém

deve sofrer de uma doença evitável. O último passo para erradicar a doença do verme-da-guiné nunca

chegará demasiado cedo.”

Em julho de 1990, o falecido Xeque Zayed convidou o ex-Presidente dos EUA Jimmy Carter para os EAU

pela primeira vez. Durante a reunião, o Presidente Carter descreveu a sua iniciativa para eliminar uma

doença parasitária que afetava milhões de pessoas em África e na Ásia. O Xeque Zayed respondeu com

um donativo pessoal substancial para o Carter Center, o que deu início a um compromisso de mais de 30

anos da família governante de Abu Dhabi para com a erradicação da doença.

O Carter Center, fundado pelo ex-Presidente Carter e pela sua esposa Rosalynn há 40 anos, procura

capitalizar a recente dinâmica conseguida no combate à doença.

“Assistimos a uma redução drástica dos casos humanos e das infeções animais no último ano, e quero

ajudar os países nossos parceiros a continuarem com esse progresso”, afirmou Adam J. Weiss, diretor do

Programa de Erradicação do Verme-da-Guiné do Carter Center. “A parte final de qualquer campanha de

erradicação é a mais difícil e dispendiosa, e estão a ser dedicados recursos significativos à erradicação da

doença do verme-da-guiné. Temos de ser agressivos para atingir a erradicação, e esta renovação do

compromisso chega no momento certo.”

“Já percorremos mais de 99% do caminho destinado a remeter o verme-da-guiné para a história, mas o

último passo é o mais difícil e os ganhos que conquistámos podem perder-se facilmente”, afirmou o Dr.

Tedros. “O nosso objetivo está tentadoramente próximo, mas precisamos de um compromisso político

inabalável, de fidelidade à ciência, de mais voluntários nas aldeias e de recursos financeiros sustentados

para terminar o trabalho e assegurar que as gerações futuras vivam livres desta terrível doença.”

A cimeira destacou a liderança dos países e assegurou a renovação de compromisso dos últimos países

com endemia do verme-da-guiné (Angola, Chade, Etiópia, Mali e Sudão do Sul) e dos países em fase de

pré-certificação (RDC e Sudão), bem como dos Camarões, um país afetado pela infeção transfronteiriça.

Jason Carter, Presidente do Conselho Diretivo do Carter Center e neto dos fundadores da instituição,

afirmou: “O meu avô e o falecido pai de Sua Alteza, o Príncipe Herdeiro, eram bons amigos que

formaram uma importante aliança contra a doença do verme-da-guiné. Essa frutuosa parceria durou três

gerações e acredito que continuará, mesmo depois de erradicada a doença do verme-da-guiné.”

https://www.cartercenter.org/health/guinea_worm/case-totals.html
https://www.cartercenter.org/
https://www.cartercenter.org/health/guinea_worm/program_staff.html


A doença do verme-da-guiné é uma enfermidade particularmente devastadora que incapacita as pessoas

por longos períodos, tornando-as incapazes de cuidarem de si mesmas, trabalharem, cultivarem

alimentos para a família ou frequentarem a escola. A doença é contraída pela ingestão de água

contaminada com larvas de verme-da-guiné. Ao fim de cerca de um ano, o verme-da-guiné adulto cria

uma dolorosa lesão na pele e emerge lentamente.

Os doentes podem procurar alívio mergulhando os membros na água, o que estimula o verme para

libertar as suas larvas e reiniciar o ciclo de infeção.

Estão disponíveis mais informações acerca da Declaração de Abu Dhabi sobre a Erradicação da Doença

do Verme-da-Guiné em www.cartercenter.org/health/guinea_worm/guinea-worm-summit.html.
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Nota para o editor: estão disponíveis fotos selecionadas mediante pedido.

Contacto: Emily Staub, Emily.Staub@cartercenter.org, Rusol Tamimi cartercenter@sevenmedia.ae

Acerca do Carter Center

Pugnar pela paz. Combater a doença. Construir a esperança.

Sendo uma organização não governamental sem fins lucrativos, o Carter Center ajudou a melhorar a vida

das populações em mais de 80 países pela resolução de conflitos, pela promoção da democracia, dos

direitos humanos e das oportunidades económicas, pela prevenção de doenças e pela melhoria dos

cuidados de saúde mental. O Carter Center foi fundado em 1982 pelo ex-Presidente dos EUA Jimmy

Carter e pela ex-Primeira-Dama Rosalynn Carter, em parceria com a Universidade Emory, para promover

a paz e a saúde em todo o mundo.

Visite o nosso sítio web CarterCenter.org | Siga-nos no Twitter @CarterCenter | Siga-nos no Instagram

@thecartercenter | Goste de nós no Facebook Facebook.com/CarterCenter | Veja-nos no YouTube

YouTube.com/CarterCenter

Acerca da Reaching the Last Mile

A Reaching the Last Mile (RLM) é uma carteira de programas globais de saúde que trabalha para a

eliminação de doenças, conduzida pelo compromisso pessoal de Sua Alteza, o Xeque Mohamed bin

Zayed, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi. A Iniciativa faculta tratamento e cuidados preventivos em

comunidades que carecem de acesso a serviços de saúde com qualidade, procurando especificamente

chegar ao último passo na eliminação de doenças. A missão da RLM representa a dedicação de Sua

http://www.cartercenter.org/health/guinea_worm/guinea-worm-summit.html
mailto:Emily.Staub@cartercenter.org
mailto:cartercenter@sevenmedia.ae
http://www.cartercenter.org/
http://www.twitter.com/cartercenter
http://www.twitter.com/cartercenter
http://www.facebook.com/cartercenter
http://www.youtube.com/cartercenter


Alteza para acabar com as doenças evitáveis   que afetam as comunidades mais pobres e mais vulneráveis

  do mundo e ajudar milhões de crianças e adultos a viverem uma vida saudável e digna.

https://www.reachingthelastmile.com/, @RLMGlobalHealth

https://www.reachingthelastmile.com/

