
 

São Paulo, 17 de dezembro de 2021. 

 

Ofício ANAD nº74.2021  

Ministério da Saúde  

Exmo Sr Ministro Marcelo Queiroga  

ministro@saude.gov.br; chefia.gm@saude.gov.br; gabinete.sctie@saude.gov.br 

 

Re: O apoio do Brasil aos novos alvos relacionados ao Diabetes da OMS 

 

Estamos entrando em contato com V. Excia em nome da ANAD (Associação Nacional de 

Atenção ao Diabetes), uma organização que representa o interesse de milhões de pessoas que 

vivem com Diabetes no Brasil.  

Foi trazido ao nosso conhecimento que a Organização Mundial da Saúde (OMS) está 

atualmente discutindo com os Estados Membros uma série de metas sobre doenças não 

transmissíveis (DCNT), que serão votadas na próxima reunião do Conselho Excecutivo em 

Genebra (24 a 29 de janeiro de 2022).  

Entre os itens do DCNT em discussão está um novo conjunto de metas de cobertura de 

Diabetes para a realização até 2030 que, seja adotado, se tornarão um componente central do 

Pacto Global de Diabetes da OMS:  

 

 80% das pessoas com Diabetes são diagnosticadas  

 80% das pessoas com Diabetes diagnosticadas têm bom controle da glicemia  

 80% das pessoas com Diabetes diagnosticadas têm bom controle da pressão 

arterial 

 60% das pessoas com mais de 40 anos com Diabetes recebem estatinas  

 100% das pessoas com Diabetes tipo 1 têm acesso ao tratamento com insulina 

acessível e automonitoramento da glicemia  

A ANAD juntamente com a Federação Internacional de Diabetes (IDF), apoiam as metas 

acima e solicitam que o Brasil vote para sua adoção no Conselho Executivo da OMs em janeiro 

próximo. 



Acreditamos que a melhor maneira de garantir a adoção desse conjunto de metas 

relacionadas ao Diabetes é ter uma decisão sobre o tema. Por essa razão, também gostaríamos 

de solicitar gentilmente que o Brasil mostre sua liderança, aplicando uma decisão dedicada ao 

Diabetes no próximo Conselho Executivo.  

Contamos com seu apoio às pessoas que vivem com Diabetes no Brasil e estamos 

prontos para apoiá-lo em todos os esforços relacionados à causa.  

No aguardo de manifestação e providências antecipadamente agradecemos e 

depedimo-nos.  

 

Atenciosamente  

Prof. Dr Fadlo Fraige Filho 

Presidente ANAD/FENAD  

Prof. Emérito FMABC  

Presidente Eleito IDF – SACA (2021-22).  

 

  

  

 

 

 


