Relatório das audiências na Secretaria de Direitos Humanos e Ministério da Saúde

Estivemos dia 28 de julho de 2011, eu, Sonia Brucki, representando o DC de
Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento e a Presidenta da ABN, Dra Elza Dias
Tosta para duas audiências agendadas para o período da manhã na Secretaria de
Direitos Humanos e à tarde para o Ministério da Saúde. em Brasília.
Pela manhã fomos recebidas pelo Sr. Aldo Zaiden (diretor saúde mental) e SR.
Fernando Matos (diretor) em que foram abordadas as propostas que seguem em
anexo. Resumidamente, são propostas de parceria e apoio técnico, para o
desenvolvimento de materiais e assessoria para materiais; trabalho em conjunto
junto à Secretaria do Idoso.
As propostas seriam encaminhadas para análise e esperamos marcar uma
audiência com a Ministra Maria do Rosário. De imediato, o Sr. Aldo, disse-nos que
nos incluiria no grupo de estudos de Saúde Mental, do qual a neurologia não fazia
parte.
à tarde, fomos recebidas pelo Sr. Ministro da Saúde Alexandre Padilha, que
também se mostrou bastante receptivo, as propostas foram as mesmas, reforçando
nossa vontade na participação e/ou apresentação do problema da demência no
Conselho Nacional de Saúde e no Conselho Nacional do Idoso. Foi-lhe entregue as
recomendações da ABN para D. de Alzheimer e demência vascular. O que pode ser
importante, pois o mesmo comentou que novas diretrizes estavam sendo vistas
pelo ministério.
As propostas de parceria técnica foram reforçadas.
Convidado para abertura da X RPDA a se realizar dia 20 de outubro, já foi
encaminhado email convite e por Sedex.
Acredito que uma das funções da ABN seja estabelecer parcerias junto aos órgãos
governamentais para o desenvolvimento de políticas para tratamento e prevenção
das afecções neurológicas. Neste sentido acho que estes primeiros contatos foram
bons. Aguardemos.
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