
Enfrentando o 
desafio: 
A luta contra a 
oncocercose



Uma terrível crise da visão

Em um mundo em que 40 por cento da população é afetada 

pela escassez de água, é difícil de entender que pessoas  

abandonem suas casas e terras férteis perto de rios e córregos 

que fluam de forma abundante. No entanto, às vezes elas têm 

que abandoná-las, e por uma boa razão: 

a oncocercose. 

A oncocercose é uma doença agonizante causada pela picada 

de borrachudos infectados, que habitam perto de cursos de 

águas rápidas. As manifestações mais evidentes da doença 

são coceira intensa, erupções cutâneas, descoloração da pele 

e doença ocular que pode levar à cegueira permanente. Mas o 

dano vai muito além do físico. 

Do desamparo à esperança 

A Organização Mundial da Saúde fornece 

essas estimativas preocupantes*:

• Pelo menos 25 milhões de pessoas estão  
infectadas com a oncocercose, enquanto 
que 123 milhões de pessoas vivem em  
áreas que as colocam em risco de infecção. 

• Cerca de 300.000 pessoas são cegas, e 
outras 800.000 têm deficiências visuais por 
causa do parasita. 

• Quase 99 por cento das pessoas infectadas 
vivem na África, o restante no Iêmen e em 
seis países das Américas.

*Fonte: https://www.cdc.gov/parasites/onchocerciasis/gen_info/faqs.html 
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Os efeitos fisiológicos da oncocercose são  

prontamente identificados. Vão além das  

profundidades da pele e do que o olho pode -  

ou não pode - ver e a devastação se torna mais 

alarmante. Com a reprodução rápida e abundante 

dos borrachudos infectados perto da água,  

onde se localizam as terras mais férteis, muitas  

pessoas abandonam suas casas, terras e meios  

de subsistência em vales ribeirinhos simplesmente  

para evitar a doença. O impacto negativo da  

oncocercose agora se expande incluindo  

grandes danos à produtividade econômica para 

muitos vilarejos em algumas das áreas mais  

pobres do mundo.

Mas há esperança. Hoje, a transmissão da  

oncocercose foi interrompida nos estados  

nigerianos de Plateau e Nasarawa, dando início  

a um futuro melhor para o país com a maior  

endemia de oncocercose do mundo. Além disso, 

com o apoio da Fundação de Lions Clubs  

International (LCIF), a Organização Mundial da  

Saúde confirmou que a Colômbia se livrou da  

oncocercose em 2013, seguida pelo Equador,  

México e Guatemala em 2014, 2015, e 2016,  

respectivamente.

A luta contra a oncocercose

Mas como se desenrolou esta esperança?
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Até esta data, LCIF já concedeu quase US$ 45 milhões em 

subsídios para combater a oncocercose em todo o mundo. 

Quase US$ 28 milhões desses fundos financiaram projetos 

relativos à oncocercose em que Leões e o Centro Carter 

(TCC) fizeram parceria. 

O TCC, fundado pelo ex-presidente dos Estados Unidos  

(e Leão) Jimmy Carter e a ex-primeira-dama Rosalynn  

Carter, se dedica à promover a paz, combater doenças e  

gerar esperança. A sua missão estrategicamente se alinha 

com a missão tanto de Lions Clubs International como de  

LCIF, tornando o TCC um grande parceiro nos esforços  

dos Leões para servir a humanidade. Esta parceria já  

ajudou a proporcionar mais de 17 milhões de tratamentos, 

atingindo cerca de 9 milhões de pessoas em decorrência 

do sucesso e realizações do programa SightFirst. LCIF  

distribuiu 275 milhões de tratamentos com Mectizan® por 

meio de subsídios (dos quais 218 milhões foram através  

da nossa parceria com o Centro Carter).

Um passo a mais para a erradicação da oncocercose

Os líderes Leões se reúnem com o Presidente Carter e funcionários do Carter Center.

4Enfrentando o desafio 



Potencializando os recursos com um parceiro importante  

Um precioso parceiro da 

Fundação de Lions Clubs 

International (LCIF) desde 

1994, o Centro Carter (TCC) 

tem trabalhado com o governo 

da Nigéria para combater a 

cegueira por oncocercose há mais de 25 anos. 

Devido a estes esforços, a administração em 

massa (MDA) da medicação ivermectina de 

combate ao parasita (Mectizan®, doada pela 

Merck & Co. sediada nos EUA) pode finalmente 

ser interrompida em Plateau e Nasarawa. Isto 

representa o maior suspensão de MDA que já 

ocorreu na luta contra a oncocercose.

LCIF apoiou o TCC com US$ 63 milhões em 

fundos para programas destinados a travar 

uma guerra contra a oncocercose e o tracoma, 

uma infecção bacteriana evitável, em toda a 

África e nas Américas. No total, a parceria  

do Lions com o TCC levou à distribuição de 

mais de 214 milhões de tratamentos com o 

Mectizan® em 11 países. 

Encerrar o programa de administração de medicamentos em massa nos estados de Plateau 

e Nasarawa é uma grande conquista”, disse o Dr. Frank Richards, diretor do Programa para a 

Eliminação da Oncocercose do TCC. “Mas temos que ter o cuidado de monitorar de perto nos 

próximos anos para termos certeza de que ela não volte. Isto requer muito trabalho e cuidado”.
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No início deste ano, LCIF fez uma visita à Mary Ann Peters, CEO do TCC e 

embaixadora (aposentada) na sede do TCC, em Atlanta, Geórgia nos EUA. Ao 

comemorar uma parceria de quase um quarto de século, as discussões das 

duas entidades voltaram-se a uma visão da qual compartilham: erradicar a 

transmissão da oncocercose, bem como do tracoma, uma infecção bacteriana 

evitável na Etiópia. 

LCIF e Peters fizeram ambas comentários sobre a força que a parceria do TCC 

com LCIF tem e sobre tudo o que já foi realizado - e que será no futuro - em 

decorrência dela. 

Ao encerrar a celebração, foi assinado um novo memorando de entendimento, 

destacando a promessa de LCIF de conceder mais US$ 16 milhões em apoio 

aos programas do TCC para a oncocercose e o tracoma até 2020.

Com o apoio contínuo de LCIF, o Programa para a Eliminação da Oncocercose  

do SightFirst do Lions em parceria com o Centro Carter na Etiópia continuará  

buscando atingir a interrupção da transmissão da oncocercose até o final de 2020. 

Os fundos concedidos por LCIF ajudarão o Centro Carter, os Leões, e o governo 

da Etiópia a prosseguir com os avanços para a eliminação da oncocercose e do 

tracoma causador de cegueira. Além disso, este apoio vai ajudar programas  

nacionais em Mali e Níger a combater o tracoma.

Comemoração do sucesso e renovação dos compromissos
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Fazendo avanços

O sucesso da Nigéria em Plateau e Nasarawa indica que a eliminação da 

oncocercose é possível na África. O trabalho árduo tem que continuar, já 

que a doença ainda infecta pessoas que vivem em muitos outros estados 

nigerianos e outras partes da África. 

Agora o foco da busca pela eliminação da oncocercose se encontra no 
povo Yanomami, que vive na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Em  
11 dessas 13 áreas se conseguiu interromper a transmissão em 2017.  
Na África, o progresso contra a doença resultou na suspensão da  
administração de medicamentos em massa contra a oncocercose em  
partes do Sudão, Uganda e Etiópia.

Visite lcif.org/Subsídios para saber mais sobre o financiamento 
de subsídios para ajudar os distritos do Lions a desenvolverem e 
implementarem projetos humanitários de grande escala.

Prevê-se que, entre outras, estas importantes atividades continuarão: 

• Atividades de treinamento e capacitação para os funcionários, voluntários, 
distribuidores de medicamentos junto às comunidades e profissionais da 
saúde envolvidos no projeto.

• Levantamentos entomológicos e epidemiológicos e análise laboratorial 
dos resultados contínuos para viabilizar a tomada de decisões pertinentes 
ao programa.

• A aplicação contínua de tratamento semestral com ivermectina em to-
das as áreas que recebam assistência da parceria do Lions como Centro 
Carter e incorporação no tratamento da população em risco dos distritos 
endêmicos recentemente mapeados.

• Gerar conscientização e informação sobre saúde em todas as regiões e 
nas áreas do projeto.

• Avaliações do impacto nos distritos que concluírem de oito a dez rodadas 
de tratamento.
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A dor, os danos e a perda de visão causados pela oncocercose são evitáveis. 

Graças a parcerias como essa do TCC com LCIF e às generosas doações 

das principais empresas farmacêuticas, como a Merck, talvez a eliminação 

global da oncocercose já esteja à vista. 

Apoiar os Leões. Servir a humanidade. Dar esperança.

• Liderar o mundo na missão de estabelecer e fortalecer 
instituições e sistemas abrangentes de cuidados com 
a visão através de expansões de capital, fornecimento 
de equipamentos e treinamento de recursos humanos. 

• Reafirmar a liderança do Lions  no fornecimento de 
serviços da saúde ocular infantil em parceria com a 
Organização Mundial da Saúde. 

• Apoiar as iniciativas nacionais para eliminar doenças 
que provoquem a cegueira, como a oncocercose e o 
tracoma, as principais causas de cegueira infecciosa 
e deficiência visual, por meio de treinamento e super-
visão de voluntários, defesa da causa, procedimentos 
cirúrgicos e distribuição dos medicamentos indicados. 

• Liderar a reação global ao desafio do erro de refração 
não corrigido, apoiando projetos que forneçam serviços 
de alta qualidade, sustentáveis   e de grande impacto 
para corrigir esse problema. 

• Estabelecer subsídios para o desafio do SightFirst 
que inspirem e capacitem os Leões e parcerias a 
desenvolver abordagens inovadoras e pioneiras para o 
serviço prestado em áreas carentes. 

• Aprimorar e expandir programas liderados pelos Leões, 
que proporcionem exames de visão abrangentes para 
adultos e crianças.  

Quase 75% das deficiências visuais são evitáveis   ou curáveis, geralmente 
com apenas alguns dólares. LCIF, através da Campanha 100, continuará 
a com o compromisso de quase um quarto de século da Fundação para 
eliminar a cegueira evitável em todo o mundo; de modo que esforços como 
estes possam continuar:

• Ajuda a 30 milhões de pessoas para que melhorem ou restaurem a visão.

• Investimento de US$ 415 milhões para levar atendimento a ainda mais 
pessoas em todo o mundo.

Com o seu apoio, a nossa Fundação vai:

Um compromisso para eliminar a oncocer-
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Visite lcif.org/BE100 para saber como a Campanha 100 lidera a incumbência  
de livrar o mundo da cegueira infecciosa, reduzir a cegueira evitável e deficiência 
visual e melhorar a qualidade geral de vida, proporcionando atendimento aos 
cegos ou portadores de deficiências visuais.

Com a sua doação de US$ 100, você pode financiar 2 cirurgias de catarata.

Para apoiar o trabalho solidário dos Leões de todo o mundo, clique no botão 
de doação abaixo para fazer um enorme impacto ainda hoje no Fundo para 
Impulsionar Serviços de LCIF.

Faça uma doação 
hoje mesmo!

Fundação de Lions Clubs International
300 W. 22nd St.  |  Oak Brook, IL 60523-8842 EUA
+1.630.571.5466  |  lcif.org/BE100 LCIF_Ebook_Vision_PO  2/19

LCI e LCIF proporcionam igualdade de oportunidades

Juntos conseguiremos, porque juntos, Nós servimos.

https://lionsclubs.org/pt/give-how-to-give/campaign-100?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc
https://lionsclubs.org/pt/donate?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc
https://lionsclubs.org/pt/donate?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc
http://www.lcif.org/PO/our-work/be100/index.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=disaster-relief-puerto-rico
https://lionsclubs.org/pt/give-how-to-give/campaign-100?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc

