
 

 

AFR/RC35/R6: Doenças diarreicas 

 

  

Tendo analisado e discutido o relatório12 da Comissão Permanente para a Cooperação 

Técnica entre os Países em Desenvolvimento (CTPD), relativo à situação da cólera em África e 

métodos para o seu controlo; 

 

Tendo em mente a resolução WHA31.44, aprovada pela trigésima primeira Assembleia 

Mundial da Saúde, que apelava aos Estados-Membros para: 

 

 considerarem as doenças diarreicas uma importante área prioritária de acção; 

 

 aplicarem medidas conhecidas e eficazes de gestão e controlo das doenças diarreicas, 

através de planos nacionais de acção apropriados e dentro do contexto dos cuidados 

de saúde primários; 

 

Considerando a resolução AFR/RC29/R6, aprovada pelos Comité Regional para a África, 

na sua vigésima nona sessão, que solicitava ao Director Regional que garantisse o reforço das 

medidas de vigilância epidemiológica e das doenças transmissíveis, com especial atenção para o 

controlo do paludismo e da diarreia; 

 

Considerando a resolução da vigésima sexta Assembleia Mundial da Saúde, que põe termo à 

exigência de um certificado da cólera, ao abrigo do Regulamento Sanitário Internacional (Normas 

Adicionais de 1973, resolução WHA26.55); 

 

Considerando a preocupante situação da cólera e das doenças diarreicas na Região, 

 

o Comité Regional 

 

1. CONVIDA os Estados-Membros a: 

 

(i) darem alta prioridade ao planeamento, implementação e avaliação dos 

programas de luta contra as doenças diarreicas, com ênfase para o uso da 

reidratação oral, a melhoria do fornecimento de água potável e saneamento e o 

reforço da vigilância epidemiológica; 

 

(ii) notificarem casos de cólera ao Escritório Regional da OMS e aos países 

vizinhos, o mais rapidamente possível; 

 

(iii) reforçarem a sua colaboração, no espírito da CTPD, especialmente no que se 

refere à troca de informação epidemiológica e técnica, formação do pessoal, 

realização de inquéritos, para fornecerem dados epidemiológicos de base, e 

produção e distribuição de sais de reidratação; 

 

(iv) porem termo à exigência de um certificado de vacinação contra a cólera aos 

viajantes internacionais, 

 

                                                 
12 Documento AFR/RC35/10. 



 

 

2. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

(i) examine, em colaboração com outras agências do sistema das Nações Unidas, a 

possibilidade de criar stocks sub-Regionais de sais de reidratação oral, a 

disponibilizar de imediato em quantidades suficientes para suprir as 

necessidades dos países, na eventualidade de uma epidemia de doenças 

diarreicas, incluindo a cólera; 

    

(ii) recolha e divulgue informação sobre as experiências dos Estados-Membros no 

âmbito do programa nacional de combate às doenças diarreicas; 

 

(iii) informe o Comité Regional, na sua trigésima sexta sessão, sobre os progressos 

alcançados com a implementação dos programas de combate às doenças 

diarreicas, como parte da estratégia dos cuidados de saúde primários, para se 

atingir a meta social da Saúde para Todos até ao Ano 2000. 
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