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m sua visita à Fiocruz em
agosto, o presidente Luís
Inácio Lula da Silva recebeu
o relatório final das ativida-
des da Comissão Nacional

de Determinantes Sociais da Saúde
(CNDSS), instituída em 2006 com o ob-
jetivo de fomentar a discussão sobre ca-
racterísticas sociais que influem sobre a
saúde da população brasileira. Forma-
da por profissionais de diversas áreas –
da medicina às artes –, a Comissão reu-
niu em publicação informações sobre os
impactos da estrutura social, econômica
e cultural sobre a saúde, além de avali-
ar políticas voltadas a estes temas.

“Este relatório foi produzido a par-
tir de três compromissos principais: o
compromisso com o combate às iniqüi-
dades sociais, que são moralmente in-
defensáveis; o compromisso com reco-
mendações concretas para políticas e
programas de intervenção; e o compro-
misso com as evidências científicas nas
quais estão baseadas estas recomenda-
ções”, explicou o ex-ministro da Saúde
Adib Jatene, membro da CNDSS.

Segundo o ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, uma das propostas
contidas no documento já foi prontamen-
te acatada pela Presidência da República.
Trata-se da criação de uma secretaria cuja
finalidade será expandir o Programa Saú-
de da Família (PSF) e suas ações de pro-
moção da saúde e da cidadania.

Ao longo de dois anos de trabalho,
a CNDSS debruçou-se sobre cinco linhas
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Amamentação
Na visita do presidente também

foi anunciada a estruturação da Rede
Nacional Amamenta Brasil, que tem
por objetivo ampliar o número de
bebês amamentados no seio mater-
no, segundo recomendações da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS).
Na ocasião, o ministro da Saúde en-
tregou certificado à atriz Dira Paes,
madrinha da Se-
mana de Ama-
mentação 2008,
cujo tema é Ama-
mentação: parti-
cipe e apóie a
mulher. “Ama-
mentar é mais do
que alimentar um
filho. Significa
oferecer à criança
amor, cumplicidade, segurança”, dis-
se a atriz.”Espero contaminar as mães
e convencê-las de que o leite mater-
no não pode ser substituído pela ma-
madeira. Sejam corajosas e façam um
Fome Zero com seus próprios seios”.

principais de ação: produção e disse-
minação de conhecimentos sobre de-
terminantes sociais da saúde; avaliação
de políticas e programas relacionados
ao tema, governamentais ou não; mo-
bilização da sociedade civil para o en-
frentamento das iniqüidades em saú-
de; construção de portal temático
(www.determinantes.fiocruz.br); e coo-
peração internacional em determinan-
tes sociais da saúde, sobretudo com os
países da América Latina.

Como resultado, o relatório da
CNDSS apresenta propostas para garan-
tir a abordagem dos determinantes so-
ciais da saúde na definição e implemen-
tação das políticas públicas. “Nossas
recomendações estão fundamentadas
em ações para melhoria das condições
de vida e do bem-estar da população,
na produção de informações e conhe-
cimentos para fundamentar as interven-
ções e na promoção da participação so-
cial na definição e implementação de
políticas públicas que buscam incidir so-
bre os determinantes sociais da saúde”,
explica o secretário-geral da Comissão,
Alberto Pellegrini.

Sede da Secretaria-Técnica da
CNDSS, a Fiocruz pretende participar do
esforço para implementar as recomen-
dações apresentadas pela Comissão.
Entre as propostas já encaminhadas ao
Ministério da Saúde pela Fundação está
a criação do Observatório sobre Deter-
minantes Sociais da Saúde, que seria
responsável por monitorar as iniqüida-
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des em saúde e avaliar políticas e inter-
venções sobre os determinantes sociais.
Além disso, a Fiocruz pretende auxiliar
o enfrentamento dos determinantes so-
ciais da saúde com pesquisa e produção
de conhecimentos, capacitação de pro-
fissionais e comunicação em saúde.

POLÍTICAS PÚBLICAS


