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CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS 

Reunião da Comissão de Saúde e Proteção Social 

Assunção, Paraguai 

3 a 5 de novembro de 2014 

 

Comissão de Saúde e Proteção Social 

 

RESOLUÇÃO SOBRE DOENÇAS CRÔNICAS 

 

Cientes que as doenças crônicas incluem quatro grupos de doenças, a saber: doenças 

cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, câncer e diabetes; 

 

Tendo em vista que estes quatro grupos tem quatro fatores de risco em comum, ou 

seja: o uso do tabaco, sedentarismo, consumo abusivo de álcool e uma dieta pouco 

saudável; 

 

Considerando-se que as doenças crônicas são responsáveis por mais de 63% de 

todas as mortes anuais e que estão entre as principais causas de mortes evitáveis; 

 

Reconhecendo que a incidência de doenças crônicas depende de uma complexa 

interação de vários fatores socioeconômicos, culturais, políticos e ambientais; 

 

Lembrando que foi estabelecido que a globalização, a urbanização e o envelhecimento 

da população estão associados com o aumento da incidência de doenças crônicas; 

 

Apontando que as doenças crônicas representam uma ameaça para as economias das 

nações, com o fundamento de que as mortes prematuras e ausências não planejadas - 

bem como as causas de quedas de eficiência no local de trabalho - são responsáveis 

por perdas de produtividade, resultando em custos de até 400% maior do que as 

despesas normalmente consideradas para tratar tais doenças, em última análise, 

reduzindo a renda nacional; 

 

Levando-se em conta a Declaração Política da Reunião de Alto Nível da Assembleia 

Geral para a Prevenção e Controle de Doenças Não Transmissíveis da Organização 

das Nações Unidas realizada em 19-20 de setembro de 2011 em Nova York; 
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NÓS, parlamentares das Américas, reunidos em Assunção, Paraguai, durante a 

Assembléia Geral da Confederação Parlamentar das Américas, resolvemos: 

 

Incentivar os governos das Américas a aderir aos vários instrumentos jurídicos 

internacionais dedicados à luta contra as doenças crônicas, como a Convenção-Quadro 

para o Controle do Tabaco da Organização Mundial da Saúde (OMS); 

 

Incentivar os governos das Américas para implementar as propostas contidas na 

Estratégia Global sobre Dieta, Atividade Física e Saúde, bem como o Plano de Ação 

Global da OMS para a Prevenção e Controle de Doenças Crônicas 2013-2020; 

 

Encorajar os governos das Américas que ainda não o fizeram a adotar um plano 

nacional para o combate a doenças crônicas e delinear uma abordagem multissetorial 

para a saúde, que envolva todos os níveis do Estado; 

 

Esperar ver mais recursos financeiros dedicados à investigação e ao desenvolvimento 

de doenças crônicas, bem como para a aplicação de seus resultados; 

 

Chamar para a criação de sistemas que permitam o estudo de tendências e 

características de doenças crônicas, e na avaliação e comparação dos progressos 

alcançados neste campo de interesse. 
 

Resolução adotada durante a XIII Assembleia Geral da COPA, realizada em Assunção, Paraguai, de 3 

a 5 de novembro de 2014.  


