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Quem Somos?



ESTADOS-MEMBROS DA OPAS/OMS
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Por quê Priorizar as DCNTs?



DCNTs à 
Nível 

Global

Mais de  40% 
dessas mortes 

foram em pessoas 
com menos de 70 

anos de idade
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DCNTs na
Região das 
Américas



~ 1,5 milhões de óbitos prematuros



Poluição do Ar
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Quais Compromissos Internacionais sobre DCNTs?



Marcos Globais 
na Prevenção e 
Controle das 
DCNTs



Inclusão das doenças crônicas não
transmissíveis na Agenda 2030 e os
principais compromisso dos países

3.4 - Até 2030, reduzir em
um terço a mortalidade
prematura por doenças
não transmissíveis via 
prevenção e tratamento, e 
promover a saúde mental e 
o bem-estar;
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Plano de Ação Global da OMS
(2013-2020)

Plano de Ação da OPAS
(2013-2019)



Metas globais para 
redução das mortes 
prematuras por 
DCNTs



Políticas e Parcerias Multisetoriais

• Construir e promover alianças multisetoriais com relevantes setores do 
governo e da sociedade

Fatores de Riscos e de Proteção das DCNTs

• Reduzir a prevalências dos principais fatores de riscos e fortalecer  os 
fatores protetivos, principalmente nas crianças e adolescentes 

Resposta do Sistema de Saúde para as DCNTs

• Melhorar a cobertura, acesso equitativa e de qualidades das 4 principais 
DCNTs  (CVD, diabetes, Câncer, Doenças respiratórias) e outras de 
prioridades nacional

Vigilância e Pesquisa das DCNTs

• Fortalecer a capacidade do Brasil em monitorar e  pesquisar DCNTs, seus 
fatores de riscos e seus determinantes da saúde para  informar politicas 
baseadas em evidencias, pesquisar e programas acadêmicos.

Linhas de 
Ação  
Estratégicas



A OMS possui um portfólio 
de ações custo-efetivas para 
a prevenção e redução dos 
fatores de riscos e controle 
das Doenças Crônicas, os 

chamados Best-Buys. 



Pacotes Técnicos 
para Prevenção 
dos Fatores de 
Riscos e 
Controles das 
DCNTs



O que os países de baixa e media renda ganharíam se implementarem as 
intervenções Best Buys?



Obrigada


