
 
 

 

FRENTE	  PARLAMENTAR	  EM	  DEFESA	  DA	  SAÚDE	  PREVENTIVA	  É	  LANÇADA	  COM	  APOIO	  DA	  ACT	  
	  
	  
A	  Frente	  Parlamentar	  em	  Defesa	  da	  Saúde	  Preventiva	  será	  lançada	  no	  dia	  11	  de	  abril,	  em	  café	  
da	  manhã,	  na	  Câmara	  dos	  Deputados.	  A	  ACT	  Promoção	  da	  Saúde	  está	  apoiando	  a	  iniciativa	  do	  
deputado	  Felipe	  Carreras	  (PSB/PE),	  uma	  vez	  que	  o	  objetivo	  da	  Frente	  é	  promover	  políticas	  
públicas	  para	  a	  prevenção	  de	  Doenças	  Crônicas	  Não	  Transmissíveis	  (DCNTs)	  –	  câncer,	  diabetes,	  
doenças	  cardiovasculares	  e	  respiratórias.	  	  

	  

No	  Brasil	  e	  no	  mundo,	  as	  DCNTs	  são	  as	  doenças	  que	  mais	  matam,	  sendo	  responsável	  por	  73%	  
de	  óbitos	  em	  2015,	  em	  território	  nacional.	  A	  Organização	  Mundial	  de	  Saúde	  (OMS)	  firmou	  um	  
compromisso	  entre	  os	  países	  membros	  para	  frear	  o	  avanço	  dessas	  doenças.	  Em	  2011,	  o	  
Ministério	  da	  Saúde	  lançou	  o	  Plano	  de	  Ações	  Estratégicas	  para	  o	  Enfrentamento	  das	  DCNTs,	  
cuja	  meta	  é	  reduzir	  em	  2%	  ao	  ano	  a	  taxa	  de	  mortalidade	  prematura	  por	  essas	  enfermidades.	  	  

	  
Participam	   do	   lançamento	   da	   Frente	   Parlamentar	   em	   Defesa	   da	   Saúde	   Preventiva:	   o	   ex-‐
ministro	  da	   Saúde,	   José	  Gomes	  Temporão;	   a	   coordenadora	  da	  Unidade	  de	  Determinante	  da	  
Saúde,	  Doenças	  Crônicas	  Não	  Transmissíveis	  e	  Saúde	  Mental	  da	  OPAS/OMS	  no	  Brasil,	  Katia	  de	  
Pinho	  Campos,	  e	  a	  diretora	  geral	  da	  ACT	  Promoção	  da	  Saúde,	  Paula	  Johns.	  	  
	  
A	   Frente	   atuará	   no	   combate	   aos	   principais	   fatores	   de	   risco,	   como	   o	   tabagismo,	   consumo	  
abusivo	  do	  álcool	   e	   a	  promoção	  da	  alimentação	   saudável	   e	  da	  atividade	   física.	  A	   intenção	  é	  
que	  a	  Frente	  tenha	  uma	  agenda	  de	  atividades	  ao	  longo	  do	  ano,	  para	  promover	  o	  debate	  sobre	  
os	  fatores	  de	  risco	  para	  as	  DCNTs	  e	  sirva,	  ao	  mesmo	  tempo,	  como	  catalisadora	  de	  projetos	  de	  
lei	  associados	  a	  essa	  pauta.	  
	  
O	   coordenador	   de	   Advocacy	   da	   ACT,	   Marcello	   Baird,	   aponta	   a	   importância	   da	   Frente	  
Parlamentar	  em	  Defesa	  da	  Saúde	  Preventiva:	  “o	  momento	  político	  do	  país	  pede	  uma	  defesa	  
enfática	   de	   políticas	   públicas	   de	   saúde,	   amparadas	   por	   pesquisas	   científicas	   sérias,	   para	  
enfrentar	  os	  fatores	  de	  risco	  para	  as	  doenças	  crônicas	  não	  transmissíveis,	  que	  são	  as	  que	  mais	  
matam	  no	  mundo”.	  
	  
Baird	  também	  destaca	  o	  caráter	  plural	  da	  Frente:	  “Ela	  é	  formada	  por	  deputados	  federais	  não	  
apenas	  de	  diversos	  partidos,	  mas	  também	  de	  espectros	  políticos	  variados.	  Esperamos	  que	  esse	  
caráter	  plural	  da	  Frente	  sinalize	  a	  importância	  da	  saúde	  preventiva	  e	  da	  prevenção	  às	  doenças	  
crônicas	  não	  transmissíveis	  para	  além	  de	  disputas	  político-‐partidárias	  e	  ajude	  a	  unir	  forças	  em	  
defesa	  dessa	  pauta”.	  
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