
 

 

AFR/RC49/R4 DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO INTEGRADOS DAS DOENÇAS 

DA INFÂNCIA (DITIDI): PLANO ESTRATÉGICO PARA 2000-2005 

 

Lembrando a Resolução WHA48 .12 da Assembleia Mundial da Saúde, que 

aprovou o Diagnóstico e Tratamento Integrados das Doenças da Infância, em Maio de 1995, como 

uma estratégia com uma boa relação custo-eficácia para a sobrevivência e desenvolvimento da 

criação; 

 

Lembrando o Quadro de Orientação Regional para a Cooperação Técnica com os 

Estados-Membros, que confirmou o DITIDI como uma estratégia apropriada e eficaz a 

implementar na Região; 

 

Considerando que 70% das mortes infantis se devem a infecções respiratórias 

agudas, doenças diarreicas, sarampo, paludismo e malnutrição, e que o DITIDI constitui uma 

estratégia apropriada para combater estas doenças mortais da infância, 

 

Tendo presente o espírito de importantes eventos internacionais, tais como a 

Conferência de Alma Ata de 1978 sobre os Cuidados Primários de Saúde, a aprovação da 

Convenção sobre os Direitos da Criação em 1989 e a Cimeira Mundial para a Infância de 1990, 

durante a qual os Chefes de Governo se comprometeram a construir um futuro melhor para as 

crianças; 

 

Considerando das elevadas taxas de mortalidade infantil e juvenil nos países da 

região e da necessidade de apoiar o desenvolvimento do sector sanitário num cenário alargado que 

proporcione oportunidades para implementar intervenções previstas, promotoras, curativas e de 

reabilitação; 

 

Reconhecendo que o Diagnóstico e Tratamento Integrados das Doenças da 

Infância ajudará a reduzir a morbilidade e mortalidade dos menores de 5 anos e que essa estratégia 

conseguirá melhorar a relação custo-eficácia das intervenções previstas, promotoras, curativas e 

de reabilitação; 

 

Considerando o actual estádio da implementação do DITIDI na Região Africana e 

a necessidade de prestar um apoio mais intenso à implementação deste plano estratégico; 

 

Reconhecendo o precioso apoio que os parceiros da cooperação multilateral e 

bilateral têm, até hoje, prestado aos países para a implementação do DITIDI; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APROVA o plano estratégico regional para o Diagnóstico e Tratamento 

Integrados das Doenças da Infância (DITIDI), tal como está apresentado no 

documento AFR/RC49/10; 

 

2. INCITA os Estados-Membros a: 

 

i) incluírem a estratégia do DITIDI nas suas políticas e planos de acção 

nacionais de saúde; 

 



 

 

ii) acelerarem a implementação do DITIDI, mantendo uma abordagem 

gradual e atendendo à qualidade, particularmente durante a fase de 

expansão; 

 

iii) tomarem as medidas necessárias para garantir uma maior disponibilidade 

de recursos humanos e financeiros e para reforçar os sistemas distritais de 

saúde, com vista uma implementação sustentável do DITIDI; 

 

iv) reformularem a sua lista de medicamentos essenciais, para facilitar a 

implementação da estratégia DITIDI; 

 

v) reforçarem a recuperação nutricional das crianças doentes; 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) apoie os Estados-Membros no reforço e aceleração da implementação 

do plano estratégico; 

 

ii) desenvolva recursos humanos e mobilize recursos orçamentais e extra 

orçamentais para apoiar a implementação do plano estratégico; 

 

iii) monitorize a implementação do plano estratégico nos países e crie 

condições para a partilha de experiências e das lições colhidas entre os 

Estados-Membros; 

 

iv) apresente à 51ª sessão do Comité regional um relatório dos progressos 

alcançados na implementação do plano estratégico; 

 

4. SOLICITA aos parceiros internacionais e outros, empenhados na 

implementação do DITIDI na Região Africana, que intensifiquem o seu apoio 

aos países, para implementação do plano estratégico do DITIDI. 

 

Quinta sessão, 1 de Setembro de 1999 

 

  


