
 

 

AFR/RC38/R10 PROGRAMA DE COMBATE ÀS DOENÇAS DIARREICAS 

 

Recordando as resoluções AFR/RC35/R6 e AFR/RC39/R9; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional sobre o Programa de Combate às 

Doenças Diarreicas; 

 

Notando que: 

 

i) 40 países dispunham de programas nacionais de CDD, em 1987; 

 

ii) o acesso a sais de rehidratação oral passou de 5% em 1983 a quase 30% em 

1986; 

 

iii) mais de 20 países tinham procedido a uma avaliação do respectivo programa 

de combate às doenças diarreicas; 

 

iv) a utilização da terapia da rehidratação oral tinha provavelmente evitado cerca 

de sessenta mil óbitos em 1986, último ano em que existiam dados 

disponíveis; 

 

Considerando que o combate às doenças diarreicas inclui tanto o tratamento 

adequado como a prevenção da diarreia; 

 

O COMITÉ REGIONAL: 

 

1. EXPRIME a sua satisfação pelos progressos realizados na execução dos 

programas nacionais de combate às doenças diarreicas; 

 

2. EXPRIME os seus agradecimentos ao Fundo das Nações Unidas para a 

Infância e outras organizações internacionais, não-governamentais e de 

cooperação bilateral, pela sua colaboração e apoio ao programa; 

 

3. INSTA os Estados Membros a intensificar as suas actividades de combate às 

doenças diarreicas, no âmbito das actividades de cuidados primários, prestando 

uma atenção especial às actividades que têm um impacto imediato na 

mortalidade infantil, incluindo actividades intersectoriais que possam reduzir a 

morbilidade causada pela diarreia; 

 

4. AFIRMA que a execução de um programa eficaz de combate às doenças 

diarreicas é a melhor forma de assegurar o combate às epidemias de cólera; 

 

5. REAFIRMA que: 

 

i) os programas de prevenção das doenças diarreicas deverão sublinhar a 

importância de uma melhor nutrição, incluindo a amamentação, a 

utilização de água potável, boa higiene doméstica e pessoal, e 

vacinação contra o sarampo; 

 



 

 

ii) o tratamento deverá incluir soluções de rehidratação oral, instruções 

adequadas às mães, as amas e aos agentes de saúde sobre a utilização 

das referidas soluções e fornecer às crianças uma alimentação adequada 

durante e após a diarreia; 

 

6. ROGA ao Director Regional que: 

 

i) intensifique a colaboração com os Estados Membros, a fim de reforçar 

os programas nacionais de combate, especialmente através de 

actividades de formação, comunicação (incluindo o marketing social) e 

avaliação, com vista a estimular a aceitação da terapia de rehidratação 

oral para alcançar os objectivos mundiais de 80% de acesso a sais de 

rehidratação oral e 50% de utilização da terapia de rehidratação oral, o 

mais tardar em 1989; 

 

ii) colabore com os Estados Membros no sentido de incluir nos programas 

de combate às doenças diarreicas medidas de prevenção (promoção de 

uma melhor nutrição, incluindo a amamentação, a utilização de água 

potável, uma boa higiene corporal e doméstica, e a vacinação contra o 

sarampo) destinadas a reduzir a morbilidade e a mortalidade causadas 

pela diarreia; 

 

iii) mantenha uma estreita colaboração com o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância e outras organizações internacionais, não-

governamentais e de cooperação bilateral, na execução das actividades 

do programa; 

 

iv) procure atrair os recursos extra-orçamentais necessários para satisfazer 

as necessidades do programa; 

 

v) mantenha os Estados Membros e o Comité Regional informados dos 

progressos efectuados na execução do Programa de Combate às 

Doenças Diarreicas. 

 

8ª Sessão, 14 de Setembro de 1988 

 

  


