
 

 

AFR/RC42/R10 PROGRAMA DE CONTROLO DAS DOENÇAS DIARREICAS 

 

Considerando as resoluções AFR/RC35/R9 e AFR/RC38/R10; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional sobre o programa de controlo 

das doenças diarreicas (CDD); 

 

Tendo sido informado de que: 

 

i) até fins de 1991, quarenta e dois países haviam elaborado programas de CDD; 

 

ii) a taxa de acesso aos sais de rehidratação oral aumentara de 38 por cento, em 

1987, para 52 por cento, e a taxa de utilização da terapia de rehidratação oral 

de 19 por cento, em 1987, para 36 por cento, em 1989; 

 

iii) se realizaram 34 estudos e análises do programa para avaliar os progressos 

realizados pelo programas nacionais de CDD; 

 

iv) a formação dos profissionais de saúde aumenta em todos os domínios, em 

particular em tratamento de casos; 

 

Considerando que o controlo das doenças diarreicas compreende tanto o 

tratamento adequado dos casos como a prevenção das diarreias; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. MANIFESTA A SUA SATISFAÇÃO pelos consideráveis progressos 

realizados na execução dos programas nacionais de controlo das doenças 

diarreicas; 

 

2. AGRADECE ao UNICEF, aos organismos de cooperação bilateral, às 

organizações internacionais e às ONG pela sua colaboração e apoios contínuos 

ao programa de CDD; 

 

3. INSTA os Estados-Membros a intensificar o seu empenho nas actividades de 

combate às doenças diarreicas como componente integrante dos cuidados 

primários de saúde, dedicando particular atenção às actividades com impacto 

imediato na mortalidade infantil, como sejam a formação em tratamento dos 

casos de diarreia a nível operacional e as actividades de prevenção, a fim de 

reduzir a mortalidade por diarreia; 

 

4. REAFIRMA que o estabelecimento de um programa eficaz de controlo das 

doenças diarreicas deveria conter planos multissectoriais para a prevenção e 

controlo na cólera e a formação em tratamento dos casos, como a melhor 

forma de luta contra as epidemias de cólera da Região; 

 

5. REITERA que, para prevenir as doenças diarreicas, será necessário que os 

programas dêem ênfase à amamentação continua, ao aumento da ingestão de 



 

 

líquidos, ao consumo de água potável, à boa higiene, à eliminação adequada 

dos excreta e à vacinação contra o sarampo; 

 

6. REAFIRMA IGUALMENTE que o tratamento deveria consistir na 

administração de líquidos de rehidratação por via oral, conjuntamente com 

conselhos correctos sobre a sua administração e sobre a alimentação 

apropriada durante e após a diarreia, bem como a referência do doente, sempre 

que for necessário; 

 

7. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) prossiga a colaboração com os Estados membros para reforçar os 

programas nacionais de controlo das doenças diarreicas, graças à 

promoção e apoio às actividades de formação, com particular 

incidência no tratamento dos casos de diarreia a nível operacional, nas 

actividades de comunicação e avaliação dos programas, a fim de 

aumentar a aceitação da terapia de rehidratação oral e melhorar o 

tratamento eficaz dos casos de diarreia, com vista a alcançar as metas 

regionais de 80 por cento de acesso aos sais de rehidratação oral até 

1995, para as crianças menores de 5 anos de idade; 

 

ii) estreite a colaboração com o UNICEF, os organismos de cooperação 

bilateral, as organizações internacionais e as ONG, tendo em vista o 

financiamento e execução das actividades programáticas; 

 

iii) prossiga os esforços no sentido de ajudar os governos a mobilizar 

recursos para a execução das actividades programáticas, apoiando, 

conjuntamente com outros financeiros, a realização de reuniões 

nacionais de doadores; 

 

iv) mantenha os Estados-Membros e o Comité Regional informado dos 

progressos realizados na execução dos programas de controlo das 

doenças diarreicas. 

 

9ª sessão, 8 de Setembro de 1992 

 

 

  


