Controle social das organizações de pacientes de Diabetes
frente ao retrocesso e a crise no Brasil - Luiz Kitamura, ADJ Diabetes Brasil
O corte no orçamento na pasta da Saúde nesse início de ano foi de 10,9% e investimento cai 32%. Em
meio à crise, o Ministério da Saúde do Brasil sofreu um corte de mais R$ 13 bilhões em seu orçamento
original, que era de R$ 121 bilhões em 2015 para R$ 108 bilhões. Com isso os relatos de falta de
insumos no Brasil aumentaram muito em todo o país. Há número que dizem que mais de 30% dos
municípios estão enfrentando sérios problema com a dispebnsaco de insumos.
Houve um retrocesso em tudo que conquistamos ao longo desses 10 a 15 últimos anos em termos de
acesso e diante desse cenário desde do início desse ano, a ADJ Diabetes Brasil está mobilizada junto a 30
associações de pacientes, com base nas queixas de pacientes referente à falta de entrega de insumos
para controle de glicemia, nas UBS´s (Unidades Básicas de Saúde) das capitais do Brasil.
Esse ano ADJ Diabetes com sua rede de Advocacy elegeu 4 Políticas Públicas a serem perseguidas pelo
Programa Nacional de Jovens e Adultos com Diabetes. Durante o encontro presencial do 2º Programa
Nacional de Jovens e Adultos com Diabetes realizado em maio deste ano, grupo de 30 representantes de
30 associações de pacientes com diabetes do qual a ADJ Diabetes Brasil coordena, discutiu as quatro
políticas públicas a serem perseguidas durante todo esse ano.
Primeiramente, o grupo debateu diversas políticas públicas, entre elas estão: um programa de gestão de
insumos e medicamentos, para que o governo possa realmente saber se a quantidade dispensada para a
população com diabetes está sendo realmente utilizada; levantamento de medicamentos e insumos, que
estão faltando nos diversos municípios, e realizar ações municipais, estaduais e federais, para sanar ou
diminuir esta problemática;
Além desse tema, foram eleitas outras iniciativas para o controle social:
Defesa da incorporação de insulinas análogas de ação rápida para crianças e jovens na lista do RENAME;
Programa de capacitação de profissionais da área de saúde para que possam dar a devida assistência à
pessoa com diabetes; desenvolvimento de ações para que todos os municípios brasileiros possam usar o
Manual do Pé Diabético, publicado pelo Ministério da Saúde em 2016; Proposição de projetos de lei nos
estados sobre a proibição de venda de glicosímetros, que não estejam identificados com o selo do
INMETRO ou laudo emitido pelo IPEM (Instituto de Pesos e Medidas) ou de algum órgão ou instituição
que avalie a acuracidade dos mesmos; Programa de implementação de alimentação saudável nas
escolas; Proposição de Projeto de Lei Federal sobre prioridade no atendimento de pessoas com diabetes
em clínicas médicas e hospitais para realização de exames.
Outro projeto que a ADJ Diabetes Brasil também está apoiando é o “Mapa do Descaso do Diabetes Brasil”
da jornalista e membro do conselho da ADJ, Luana Alves, do Blog “Diabetes e Eu” teve a ideia de criar o
Mapa do Descaso. O Mapa do Descaso Diabetes Brasil é um projeto que buscará reunir, planificar e
mapear casos de descaso com as pessoas com diabetes por todo o país. Com isso, será possível verificar
quais são os maiores problemas e onde eles estão, para então podermos cobrar das autoridades as
políticas públicas necessárias. Assim continuamos no constante caminho de promover a educação e o
acesso em diabetes.
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