ATIVISTAS PARTICIPAM DE SEMINÁRIO SOBRE
DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
Cerca de 110 ativistas da Rede de Promoção da Saúde vão participar de seminário organizado
pela Comissão Senado do Futuro, no Senado Federal, em 17 de agosto, a partir das 11h. A
proposição foi do senador Cristovam Buarque, com o objetivo de abordar fatores de risco de
doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) e educação.
O seminário conta com a participação do senador chileno Guido Girardi. Especializado em temas
de saúde, Girardi impulsionou várias medidas, como direitos dos pacientes, lei de doação
universal, eliminação de caução em garantia de saúde, e leis de controle do tabaco. Mais
recentemente, o senador conseguiu aprovar medidas de regulação de produtos alimentícios,
aprovando que a embalagem tenha informação clara e simples sobre as taxas de açúcar e
gorduras saturadas.
Os Ministros da Saúde, Ricardo Barros, e da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, também
participarão, assim como o professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo, Carlos Monteiro; e um representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educação
(FNDE). Paula Johns, diretora-executiva da ACT Promoção da Saúde, e Ana Paula Bortoletto,
nutricionista do IDEC- Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor são representantes de
organizações da sociedade civil que integram a mesa. ACT e IDEC participam da Aliança pela
Alimentação Adequada e Saudável, formada por organizações da sociedade civil de diversos
setores, tais como saúde, defesa do consumidor, proteção à criança, alimentação infantil e
aleitamento materno, além de instituições de pesquisa.
As DCNTs são a principal causa de morte e incapacidade no mundo. Em 2013, segundo dados
do Ministério da Saúde, foram responsáveis por cerca de 72% dos óbitos ocorridos no Brasil.
São quatro grupos de doença de maior magnitude: circulatórias, respiratórias crônicas, câncer e
diabetes, cujos fatores de risco principais são tabagismo, uso prejudicial de álcool, inatividade
física e alimentação não saudável.
ADVOCACY PARA O CONTROLE DO TABACO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
O Seminário da Comissão Senado do Futuro faz parte da programação do 10o Seminário
Alianças Estratégicas para a Promoção da Saúde, que acontece anualmente, em Brasília,
organizado pela ACT Promoção da Saúde. Seu objetivo é capacitar membros da Rede de
Promoção da Saúde nas áreas de controle do tabagismo e alimentação saudável e aborda
temas como os objetivos de desenvolvimento sustentável, medidas regulatórias em tabagismo
e alimentação, acordos voluntários e politicas públicas, entre outros. Além disso, promove
atividades de advocacy no Congresso Nacional e junto aos Poderes Executivo e Judiciário, para
pedir a aprovação de medidas de saúde pública.
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