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Doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT) representam hoje a principal causa 
de morbimortalidade no Brasil e no mun-
do. Possuem forte relação com alto núme-
ro de mortes prematuras, com a perda da 
qualidade de vida e também com o im-
pacto socioeconômico para familiares, co-
munidade e a sociedade em geral, afetan-
do em especial, os países de baixa e média 
renda. A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) inclui como doenças crônicas não 
transmissíveis aquelas do aparelho circu-
latório (cardiovasculares e cerebrovascula-
res), neoplasias, doenças respiratórias crô-
nicas e diabetes mellitus. Essas doenças 

têm em comum o conjunto de fatores de 
risco modificáveis, que resultam na possi-
bilidade de uma abordagem comum para 
prevenção (WHO,2005,2011). 

Apesar do rápido crescimento das 
DCNT, seu impacto pode ser minimizado 
por meio de intervenções amplas e custo-
-efetivas de promoção da saúde para re-
dução de seus fatores de risco, além de 
melhorar a atenção à saúde, detecção pre-
coce e tratamento oportuno (BRASIL,2011).

Segundo o estudo “Carga Global de 
Doenças 2016”, os óbitos por DCNT repre-
sentaram no período de 2006-2016, 72,2% 
no mundo e 76,3% no país (Figuras 1 e 2).  

Figura 1 - Mortalidade proporcional por causas. Global, 2006-2016

Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare. Seattle,WA: IHME, University of 
Washington, 2016. Available from http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare. (Acesso em 26/03/2018). 

 

Doenças crônicas não transmissíveis
Percentual:  72,2%
Intervalo de Confiança: 71,2-73,1 %

Maternas, Infantis e 
Transmissíveis 
Percentual:  19,3 %
Intervalo de Confiança: 
18,4- 20,4 %

Causas Externas
Percentual:  8,4 %
Intervalo de Confiança: 
8- 8,6 %
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Métodos
Os dados de mortalidade foram ob-

tidos das bases de dados municipais do 
Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(SIM). Foram analisados dados referentes 

Figura 2 - Mortalidade proporcional por causas. Global, 2006-2016

Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare. Seattle,WA: IHME, University of 
Washington, 2016. Available from http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare. (Acesso em 26/03/2018). 

 

Doenças crônicas não transmissíveis
Percentual:  76,3%
Intervalo de Confiança: 75,6-77,2 %

Maternas, Infantis e 
Transmissíveis 
Percentual:  11,2 %
Intervalo de Confiança: 
10,8 13,1 %

Causas Externas
Percentual: 12,4%
Intervalo de Confian-
ça: 11,6 – 13,1 %

Diante deste cenário, em 2011, a OMS 
e o Ministério da Saúde publicaram um 
Plano de Ações Estratégicas para enfren-
tamento das DCNT no Brasil para o perí-
odo de 2011 a 2022. Segundo o Plano de 
Ação Global da OMS (2013-2020), a meta é 
reduzir em 25% a mortalidade de adultos 
de 30 a 69 anos pelas principais DCNT, no 
período de 2015 a 2025. No Plano Nacio-
nal, para esse mesmo indicador, a meta é 

de redução de 2% ao ano, até 2022.
Um dos objetivos da vigilância epide-

miológica é monitorar, analisar e descre-
ver o impacto das DCNT na população de 
Belo Horizonte. Neste sentido analisou-se 
a morbimortalidade atribuída ao grupo 
das principais DCNT e também a distribui-
ção de alguns fatores de risco comuns a 
este conjunto de doenças.

aos óbitos totais por DCNT da população 
geral e no grupo etário de 30 a 69 anos 
(óbitos nesta faixa etária são considerados 
óbitos precoces). Seguiu-se o mesmo pa-
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drão para análise dos dados das interna-
ções, utilizando o Sistema de Informação 
Hospitalar (SIH), considerando as interna-
ções no SUS de residentes em Belo Hori-
zonte, da mesma faixa etária.

Foram analisadas as principais causas 
de DCNT, conforme recomendado pelo Mi-
nistério da Saúde na Pactuação Interfede-
rativa (Resolução nº 08, de 24 de novembro 
de 2016). Os grupos analisados e respecti-
vos códigos da 10ª revisão da Classifica-
ção Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) 
foram: doenças cardiovasculares (I00-I99), 
neoplasias (C00-C97), doenças respiratórias 
crônicas (J30-J98), diabetes (E10-E14).

Foi calculada a mortalidade e interna-
ção proporcionais por causas, para o pe-
ríodo 2013-2017. As taxas de mortalidade 
e internação do período analisado foram 
padronizadas por idade, pelo método di-
reto, considerando população padrão a 
do Brasil, segundo Censo 2010. Utilizou-se 
como denominador a população censitá-
ria dos anos de 2000 e 2010 e as estimati-
vas populacionais intercensitárias da RIP-
SA/IBGE, disponibilizadas pelo DATASUS/
MS. São apresentadas, também, as taxas 
brutas de internação e mortalidade.

Os dados referentes ao ano de 2017 são 
parciais, podendo ainda sofrerem alterações.

Resultados
Seguindo padrão nacional e interna-

cional, as DCNT representam a principal 
causa de óbito no município. No perío-
do de 2013-2017, foram responsáveis por 
75,4% do total de óbitos em residentes de 
Belo Horizonte quando comparadas com 

as outras causas, excluindo as causas mal 
definidas (Gráfico 1). Em relação às inter-
nações por DCNT, estas, representaram 
53,4% do total de internações no SUS, ex-
cluindo os partos, no período 2013-2017, 
em residentes da cidade (Gráfico 2).

Gráfico 1 - Mortalidade proporcional por grupo CID10 excluindo as causas 
mal- definidas, Belo Horizonte, 2013-2017

Fonte: SIM-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração
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Gráfico 2 - Internação proporcional por grupo de CID-10 excluindo os partos, 
Belo Horizonte, 2013-2017

Gráfico 3 - Distribuição da mortalidade proporcional por DCNT, Belo Horizonte, 
2013-2017

Fonte: SIH-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração

 
Dentre as doenças crônicas, as cardio-

vasculares representaram 32,4% dos óbi-
tos, seguidas das neoplasias com 28,2%. 

Referente às internações por DCNT, as car-
diovasculares corresponderam a 21,6% e 
as neoplasias 14,1% (Gráficos 3 e 4). 

 
Fonte: SIM-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração
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Gráfico 4 - Distribuição proporcional das internações por DCNT, Belo Horizonte, 2013-2017

 Fonte: SIH-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração

Observa-se que entre adultos de 30 a 
69 anos, as DCNT foram responsáveis por 
76,2% dos óbitos, no entanto nesta faixa etá-
ria, as neoplasias (28,7%) superaram as do-
enças cardiovasculares (22,8%) como causa 
de mortalidade (Gráfico 5). Nas internações 
desse grupo etário, as DCNT também são 

as maiores responsáveis, representando 
71,8%, excluindo as causas mal definidas. 
Dentre as doenças crônicas principais, as 
cardiovasculares se mantêm como as mais 
prevalentes entre os adultos de 30-69 anos, 
da mesma forma que nas internações por 
todas as faixas etárias (Gráfico 6). 
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Gráfico 5 - Mortalidade proporcional por grupo de causas, em adultos de 30 
a 69 anos, excluindo mal definidas. Belo Horizonte, 2013-2017

Fonte: SIM-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração  
 

Gráfico 6 - Internação proporcional por grupo de causas, em adultos de 30 a 
69 anos, excluindo mal definidas. Belo Horizonte, 2013-2017

 

 
Fonte: SIH-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração
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Gráfico 7 - Óbitos e internação proporcional por sexo pelas quatro principais DCNT (car-
diovasculares, neoplasias, respiratórias crônicas, diabetes), em adultos de 30 a 69 anos. 
Belo Horizonte, 2013-2017

Fonte: SIH-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração

Dentre os óbitos de adultos de 30-69 
anos ocorridos em Belo Horizonte pelo 
grupo das quatro principais DCNT, a maio-

ria ocorreu no sexo masculino (54,9%). 
Entretanto, houve predomínio de interna-
ções de mulheres (53,3%) (Gráfico 7).

 

Nas análises de taxas, nota-se que, no 
período de 2000 a 2017, houve redução da 
taxa bruta de mortalidade entre adultos de 
30 a 69 anos, pelas quatro principais DCNT, 
passando de 371,91 para 251,13/100.000 
(32,5%). A taxa padronizada por idade, uti-
lizada para evitar o efeito da estrutura etá-
ria quando se compara duas populações 
ou dois momentos diferentes (a popula-

ção de 2017 possui percentual maior de 
população idosa em relação à de 2000), 
demonstrou uma redução mais acentu-
ada (42,2%). Essa queda foi em média de 
3,1% ao ano (valor-p < 0,05), no entanto, a 
velocidade dessa redução a partir de 2003 
caiu de 6,5% para 2,4% ao ano. Observa-se 
no Gráfico 8 uma maior suavização dessa 
curva a partir de 2013. 
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Gráfico 8 - Taxa de mortalidade (por 100.000 adultos de 30 a 69 anos) bruta e padronizada 
por idade, por DCNT (cardiovasculares- I00-I99, neoplasias- C00-C97, respiratórias crônicas- 
J30-J98, diabetes -E10-E14), Belo Horizonte, 2000-2017

 
Fonte: SIM-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração

Referente as internações pelas quatro 
DCNT principais, houve uma redução na 
taxa padronizada de 2,6% (149,56 para 
145,74 por 10.000 adultos de 30 a 69 anos) 
no período de 2008-2017 (Gráfico 9). 
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Gráfico 9 - Taxa de internação padronizada pelas quatro principais DCNT (cardio-
vasculares, neoplasias, respiratórias crônicas, diabetes) em adultos de 30 a 69 
anos. Belo Horizonte, 2008-2017

 

Os dados de internação também são 
utilizados para monitoramento da efe-
tividade da atenção básica por meio do 
acompanhamento das taxas de interna-
ções hospitalares por condições sensíveis 
da atenção primária (ICSAP). As ICSAP re-
presentam um conjunto de problemas 
de saúde para os quais a efetiva ação da 
atenção primária a saúde diminuiria o ris-
co de internações. Altas taxas de interna-
ções por estas condições podem indicar 
problemas de acesso e/ou efetividade do 
sistema de saúde. 

Da lista de condições sensíveis à aten-
ção primária definida conforme a Portaria 
nº 221, de 17 de abril de 2008 do Minis-
tério da Saúde, fazem parte as seguintes 
DCNT:  asma (J45-J46), doença pulmonar 
crônica (J41 a J44), hipertensão (I10-I11), 
angina (I20), insuficiência cardíaca (I50), 
doenças cerebrovasculares (I63 a I67; I69; 
G45-G46) e diabetes (E10 a E14).

Ao observar as taxas de internações por 
condições sensíveis-DCNT na faixa etária 
30-69 anos, verifica-se uma tendência de 
redução entre os anos 2008 e 2017 nas 
doenças cardiovasculares e respiratórias 
crônicas, entretanto, houve crescimento a 
partir de 2015 nas internações por doen-
ças cardiovasculares (8%) e principalmen-
te por diabetes (25% de aumento de 2015 
a 2017), coincidindo com o aumento da 
prevalência do diabetes aferido através de 
Inquérito Populacional Telefônico (Vigitel, 
2014-2016). O gráfico mostra uma que-
da das internações por diabetes de 2009 
a 2012, e uma retomada do crescimento 
após 2015, chegando em 2017 com uma 
taxa superior à de 2008 (Gráfico 10). Esta 
tendência de aumento não se repete nas 
demais capitais da região sudeste confor-
me dados do DATASUS.

Fonte: SIH-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração
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Gráfico 10 - Taxa bruta de ICSAP- DCNT (Doenças Respiratórias Crônicas - J45-J46, J41 a J44, 
Doenças Cardiovasculares I10 a I11, I20, I50, I63 a I67; I69; G45-G46 e Diabetes E10 a E14) 
em adultos de 30 a 69 anos. Belo Horizonte, 2008-2017

Fonte: SIH-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração

 

1. Doenças cardiovasculares e neoplasias

As doenças cardiovasculares represen-
taram a principal causa de morte em Belo 
Horizonte, para todas as idades, no perí-
odo de 2013-2017. No entanto, em adul-
tos de 30 a 69 anos, as neoplasias foram 
a principal causa de morte (28,7%). No 
período avaliado, as principais doenças 
cardiovasculares foram as doenças isquê-
micas do coração (inclui infarto agudo do 
miocárdio), doenças cerebrovasculares e 
as doenças hipertensivas. Importante res-
saltar que esta última é considerada fator 
de risco para as duas principais causas. 
Enquanto em homens, a principal causa 
foi o grupo das doenças isquêmicas do 
coração, em mulheres, foram as doenças 
cerebrovasculares.

As principais neoplasias em homens, 
no período de 2013-2017 foram, em or-
dem decrescente, próstata, neoplasia da 

traqueia, brônquios e pulmões, do colón e 
reto e do lábio, cavidade oral e faringe. Em 
mulheres foram as neoplasias da mama, 
do cólon, reto e ânus, da traqueia, brôn-
quios e pulmões e do colo do útero.

Em relação às taxas de mortalidade, 
as doenças cardiovasculares passaram 
de 211,7 para 88,1 na taxa bruta e houve 
uma redução de 64,4% na taxa de mor-
talidade padronizada (de 230,0 para 81,9 
por 100.000 adultos de 30 a 69 anos), no 
período 2000-2017. Essa queda foi de 6% 
ao ano (valor-p <0,05). No entanto, essa 
queda, que foi de 7% até 2012, mostra 
uma tendência à estabilização, a partir de 
então (Gráfico 11). 
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Gráfico 11 - Taxa de mortalidade (por 100.000 adultos de 30 a 69 anos) bruta 
e padronizada por idade, doenças cardiovasculares- I00-I99, Belo Horizonte, 
2000-2017

Gráfico 12 - Taxas de mortalidade padronizada* por neoplasias e doenças car-
diovasculares, de adultos de 30 a 69 anos. Belo Horizonte, 2000-2017

 
Fonte: SIM-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração

Fonte: SIM-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração

Observa-se no Gráfico 12 que diferen-
temente das doenças cardiovasculares, as 
neoplasias mostraram uma tendência de 

estabilização das TMP, entre os anos 2000-
2017, de 125,7 para 122,7 por 100.000 
adultos (p=0,3). 

 

O Gráfico 13 mostra a taxa bruta de 
mortalidade para os principais locais de 
acometimento do câncer em todas as fai-
xas etárias. Verifica-se que os locais com 

maiores taxas são traqueia, brônquios e 
pulmão, as neoplasias colorretais e neo-
plasia de mama.
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Gráfico 13 - Taxa de mortalidade bruta para os principais locais de câncer. Belo 
Horizonte, 2000-2017

Gráfico 14 - Taxa de internação padronizada* por neoplasias e doenças cardio-
vasculares, em adultos de 30 a 69 anos. Belo Horizonte, 2008-2017

Fonte: SIM-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração
 

 

Referente as internações por doenças 
cardiovasculares, no período de 2008-
2017, a taxa bruta passou de 92,54 para 
73,86/10.000 habitantes, entre adultos de 
30 a 69 anos e a taxa padronizada apre-
sentou uma redução de 24,3% (de 92,91-
70,34/ por 10.000 adultos de 30-69 anos). 
Diferentemente das cardiovasculares, as 

internações por neoplasias apresentaram 
um aumento nas taxas; a bruta passou de 
36,39 para 59,43 (por 10.000 adultos de 
30-69 anos). A taxa padronizada mostra 
que o aumento ocorrido não pode ser 
atribuído somente ao envelhecimento da 
população ao longo do período observa-
do (Gráfico 14). 

Fonte: SIH-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração
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No mesmo período das internações, ao 
analisar os dados do programa de rastrea-
mento de câncer de mama e colo de úte-
ro, observa-se uma redução no número 
de exames citopatológico cervico-vaginal 
e uma estabilização da mamografia bilate-
ral em residentes de Belo Horizonte (Gráfi-
co 15). A partir dos dados da Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico - VIGITEL 
2016 -estima-se que a cobertura por exa-
mes de mamografia na população sem 
plano de saúde foi de 44,5%. Com relação 
ao exame citopatológico, nesta mesma 
população sem plano de saúde, a cober-
tura foi de 76% no mesmo ano. 

Gráfico 15 - Número de exames de rastreamento segundo procedimento, 
residentes em Belo Horizonte, 2008-2017

Gráfico 16 - Número de exames de rastreamento, segundo 
procedimento, residentes em Belo Horizonte, 2016-2017

 

Fonte: SMSA-PBH/SUS-BH/GECAV/SIASUS/ARQUIVOS PAMG DO PERÍODO-PBH. 
Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração

Fonte: SMSA-PBH/SUS-BH/GECAV/SIASUS/ARQUIVOS PAMG DO PERÍODO-PBH. 
Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração

No rastreamento para câncer de prós-
tata e colorretal, observa-se um aumento 
na realização dos dois procedimentos de 

2016 para 2017. Nos anos anteriores não 
foi possível separar residentes de não resi-
dentes em Belo Horizonte (Gráfico 16).
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Gráfico 17 - Taxa de mortalidade padronizada* por doenças respiratórias crônicas, 
em adultos de 30 a 69 anos. Belo Horizonte, 2008-2017

Gráfico 18 - Taxa de internação padronizada* por doenças respiratórias 
crônicas, em adultos de 30 a 69 anos, Belo Horizonte, 2008-2017

2. Doenças respiratórias crônicas

A taxa bruta dos óbitos por doenças res-
piratórias crônicas no período 2000-2017 foi 
de 27,7 para 14,9. A taxa padronizada apre-
sentou uma redução de 54% (de 30,3 para 
13,9/por 100.000 adultos de 30-69 anos). 

Essa redução foi de 4 % ao ano (valor-
-p<0,05). No entanto, essa queda foi de 9 % 
(p < 0,05) até 2008 e mostra uma tendência 
à estabilização, a partir de então (Gráfico 17).

 Fonte: SIM-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração

Nas internações por doenças respi-
ratórias crônicas no mesmo período, a 
taxa padronizada mostrou uma redução 

de 7,84% (de 12,33 para 11,36 por 10.000 
adultos de 30-69 anos) (Gráfico 18).

 
Fonte: SIH-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração



16

BOLETIM DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT)

As causas mais prevalentes de óbito e 
internação deste grupo, nos anos analisa-
dos, foram doença pulmonar obstrutiva 
crônica-DPOC e asma. 

3. Diabetes mellitus

Em relação à taxa bruta de mortalida-
de por diabetes, esta passou de 17,3 para 
16,9/100000 habitantes. Na taxa padronizada, 
houve redução de 18,1% entre 2000 e 2017 
(de 18,8 para 15,5 por 100.000 adultos de 30 
a 69 anos), correspondendo a 0,5% ao ano, 
porém, sem significância estatística (p=0,4).

A taxa bruta de internação por diabetes 

mellitus em adultos de 30 a 69 passou de 
7,70 para 7,82/10.000 no período de 2008-
2017. A taxa padronizada mostrou uma re-
dução de 3,07% (7,72 para 7,49 por 10.000 
adultos de 30 a 69 anos) no período, po-
rém houve uma queda entre 2008-2011, 
aparente estabilização até 2015 e após, 
uma retomada do crescimento (Gráfico 19). 

Gráfico 19 - Taxa de internação padronizada* por diabetes, em adultos 
de 30 a 69 anos. Belo Horizonte, 2008-2017

Fonte: SIH-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração  

Junta-se a isso os dados do Inquérito 
Telefônico para Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças Crônicas – 
VIGITEL que mostraram um aumento no 
percentual de adultos (maiores de 18 anos) 
com diagnóstico de diabetes em Belo Ho-
rizonte. De 3,9% em 2006 passou para 8,2% 

em 2017 (Gráfico 28), sendo semelhante ao 
aumento ocorrido nas demais capitais da 
região Sudeste (Figura 3) bem como no 
conjunto das capitais dos estados brasilei-
ros e Distrito Federal que foi de 5,3% em 
2006 para 7,6% no ano de 2017.
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4. Fatores de risco

Figura 3 - Percentual de adultos maiores de 18 anos com diagnóstico médico de Diabetes, 
segundo VIGITEL, por capitais dos estados e do Distrito Federal, Brasil, 2017

Fonte: VIGITEL (2017)
 

Modelos epidemiológicos que expli-
cam o processo saúde-doença das DCNT 
têm sido revistos em função da comple-
xidade das suas causalidades e fatores de 
risco. A OMS apresenta a causalidade das 
DCNT de etiologia múltipla, identificando 
diversos elementos como: determinantes 
socioeconômicos, culturais e ambientais; 
fatores não modificáveis e fatores de risco 
comportamentais que podem ser modi-
ficáveis: tabagismo, alimentação, inativi-
dade física, consumo de álcool e outras 
drogas (ROUQUAYROL,2013). 

Estimativas globais da OMS indicam 
que um pequeno conjunto de fatores de 
risco responde pela grande maioria das 
mortes por DCNT e por fração substancial 
da carga de doenças devido a essas enfer-
midades. Dentre esses fatores, destacam-
-se o tabagismo, a obesidade, as dislipide-
mias (determinadas principalmente pelo 
consumo excessivo de gorduras saturadas 
de origem animal), a ingestão insuficiente 
de frutas e hortaliças, inatividade física e o 
consumo excessivo de bebidas alcoólicas 
(WHO, 2002).
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Evidências apontam que ações de pro-
moção de saúde e preventivas que visam 
a redução da exposição aos fatores de risco 
são efetivas em qualquer etapa da vida. Em 
torno de um terço dos cânceres, até 80% 
dos casos de doença coronariana e 90% dos 
casos de diabetes podem ser evitados por 
mudanças no modo de vida (OMS,2005).

Atento a esses desafios, o Ministério da 
Saúde priorizou a promoção da saúde, a 
prevenção e atenção as DCNT na forma 
de intervenções voltadas para a redução 
da prevalência dos principais fatores de 
risco e, consequentemente, da morbi-
mortalidade decorrente dessas doenças 
(VIGITEL-BRASIL 2006).

O monitoramento da prevalência dos 
fatores de risco para DCNT, principalmen-
te os de natureza comportamental (die-
ta, sedentarismo, dependência química 
de tabaco, álcool e outras drogas), cujas 

evidências científicas de associação com 
doenças crônicas estejam comprovadas, 
é uma das ações mais importantes da vi-
gilância. No ano 2000, o Centro Nacional 
de Epidemiologia da Fundação Nacional 
de Saúde (Cenepi/Funasa), sucedido pela 
atual Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde (SVS/MS), iniciou, em 
parceria com o Inca/MS, o planejamento 
do primeiro inquérito nacional para fato-
res de risco de DCNT (MALTA, 2006). 

A implantação do VIGITEL em 2006 foi 
mais uma ação da Secretaria de Vigilância 
em Saúde com o objetivo de estruturar o 
Sistema de Vigilância das DCNT nas três 
esferas do Sistema Único de Saúde. O sis-
tema objetiva o monitoramento contínuo 
da frequência e distribuição de fatores de 
risco e proteção para DCNT em todas as 
capitais dos 26 estados brasileiros e no 
Distrito Federal (VIGITEL-BRASIL 2006).

Principais fatores de risco e proteção para
Doenças Crônicas Não Transmissíveis - VIGITEL

O Inquérito “Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico – VIGITEL” é reali-
zado, anualmente, por meio de entrevis-
tas telefônicas nas 26 capitais dos estados 
brasileiros e no Distrito Federal, com base 
em amostras probabilísticas da população 
adulta residente em domicílios servidos 
por linhas fixas de telefone.

Para estimar a frequência de fatores de 
risco, a amostra mínima para cada capital 
na população adulta é de dois mil indi-
víduos com idade igual ou maior que 18 
anos (BRASIL, 2016). 

O questionário do VIGITEL é composto 
por variáveis demográficas, socioeconô-

micas, fatores de risco para DCNT como 
tabagismo e consumo de bebidas alcoóli-
cas, padrão de atividade física e alimentar, 
peso e altura auto referidos e auto avalia-
ção de saúde e referência a diagnóstico 
médico anterior de algumas doenças e 
condições crônicas. 

Por tratar-se de uma estimativa amos-
tral, os resultados são apresentados  como 
intervalo de confiança de 95%, ou seja, o 
valor real na população de cada parâmetro 
estimado no estudo amostral, com 95% de 
certeza, encontra-se dentro do limites es-
tabelecidos no intervalo de confiança, por 
exemplo, o resultado do consumo regular 
de frutas e hortaliças na população de 18 
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ou mais ano de idade em 2017 foi 44,9% 
com IC95%(42,3% - 47,6%), o que significa 
que, com 95% de certeza, a proporção de 
adultos que consumiam frutas e hortaliças 
regularmente em Belo Horizonte em 2017 
é um valor entre 42,3% e 47,6%.

Abaixo são apresentadas algumas va-
riáveis contempladas no VIGITEL de Belo 
Horizonte, com o percentual de indivídu-
os expostos a fatores de risco para DCNT e 
diagnóstico médico de algumas doenças 
/condições crônicas.

Proporção (%) de pessoas de 18 anos 
ou mais de idade que consomem frutas 
e hortaliças regularmente: percentual de 

Consumo de frutas e hortaliças regularmente

Consumo de carnes com excesso de gordura

indivíduos que consomem frutas e horta-
liças em cinco ou mais dias da semana. 

Gráfico 20 - Percentual de adultos (>18 anos) que consomem frutas e 
hortaliças conforme recomendado. Belo Horizonte, VIGITEL, 2008-2017

Fonte: MS/VIGITEL/ GVIGE/ DPSV/ SMSA-PBH
 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos 
ou mais de idade que consomem car-
ne ou frango com excesso de gordura, o 
que corresponde a não tirar o excesso de 
gordura visível da carne ou comer frango 
com pele.
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Gráfico 21 - Percentual de adultos (>18 anos) que costumam consumir 
carnes com gordura visível. Belo Horizonte, VIGITEL, 2007-2016

Gráfico 22 - Percentual de adultos (>18 anos) que costumam consumir refri-
gerante em 5 ou mais dias por semana. Belo Horizonte, VIGITEL, 2007-2016

Fonte: MS/VIGITEL/ GVIGE/ DPSV/ SMSA-PBH

Fonte: MS/VIGITEL/ GVIGE/ DPSV/ SMSA-PBH

 

 

Consumo regular de refrigerantes
Proporção (%) de pessoas de 18 anos 

ou mais de idade que consomem refrige-
rante regularmente, o que corresponde à 

ingestão de refrigerantes ou sucos artifi-
ciais em cinco dias ou mais por semana. 
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Gráfico 23 - Percentual de adultos (>18 anos) que praticam atividades físicas 
no tempo livre equivalentes a pelo menos 150 minutos de atividade de 
intensidade moderada por. Belo Horizonte, VIGITEL, 2010-2017

Fonte: MS/VIGITEL/ GVIGE/ DPSV/ SMSA-PBH
 

Prática de atividade física no tempo livre
Proporção (%) de pessoas de 18 anos 

ou mais de idade que praticam o nível 
recomendado de atividade física no lazer. 
É considerado nível recomendado de ati-
vidade física de lazer, ter praticado pelo 

menos 150 minutos em atividades físicas 
leves ou moderadas, ou pelo menos 75 
minutos em atividades físicas vigorosas 
no lazer, por semana. 

Inatividade física 
O VIGITEL classifica como fisicamente 

inativos todos os indivíduos que referem 
não ter praticado qualquer atividade física 
no tempo livre nos últimos três meses e 
que não realizam esforços físicos relevan-
tes no trabalho, não se deslocam para o 

trabalho ou para a escola a pé ou de bi-
cicleta (perfazendo um mínimo de 10 mi-
nutos por trajeto ou 20 minutos por dia) e 
que não participam da limpeza pesada de 
suas casas.
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Gráfico 24 - Percentual de adultos (>18 anos) adultos fisicamente inativos. 
Belo Horizonte, VIGITEL, 2009-2017

Gráfico 25 - Percentual de adultos (>18 anos) com excesso de peso 
(IMC>25kg/m2) em Belo Horizonte. VIGITEL, 2006-2017

Fonte: MS/VIGITEL/ GVIGE/ DPSV/ SMSA-PBH

Fonte: MS/VIGITEL/ GVIGE/ DPSV/ SMSA-PBH

 

 

Excesso de peso e obesidade
Percentual (%) de adultos com exces-

so de peso. Foi considerado com excesso 
de peso o indivíduo com Índice de Massa 
Corporal (IMC) ≥ 25 kg/m2 (WHO 2000).  

Foi considerado com obesidade o indiví-
duo com Índice de Massa Corporal (IMC) 
≥ 30 kg/m2 (WHO 2000). 
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Gráfico 26 - Percentual de adultos (>18 anos) com obesidade (IMC>30kg/m2) 
em Belo Horizonte. VIGITEL, 2006-2017

Gráfico 27 - Percentual de adultos (>18 anos) que referem diagnóstico médico 
de Hipertensão Arterial em Belo Horizonte. VIGITEL, 2010-2017

Fonte: MS/VIGITEL/ GVIGE/ DPSV/ SMSA-PBH

Fonte: MS/VIGITEL/ GVIGE/ DPSV/ SMSA-PBH

 

 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos 
ou mais de idade que referem diagnóstico 
médico de hipertensão arterial. 

Diagnóstico médico de hipertensão arterial
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Gráfico 28 - Percentual de adultos (>18 anos) que referem diagnóstico médico 
de diabetes em Belo Horizonte. VIGITEL, 2010-2017

Gráfico 29 - Percentual de adultos (>18 anos) fumantes. Belo Horizonte, VIGI-
TEL, 2010-2017

Fonte: MS/VIGITEL/ GVIGE/ DPSV/ SMSA-PBH

Fonte: MS/VIGITEL/ GVIGE/ DPSV/ SMSA-PBH

 

 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos 
ou mais de idade que referem diagnóstico 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou 
mais de idade fumantes atuais de tabaco.

Diagnóstico médico de diabetes

Fumantes atuais de tabaco

médico de diabetes.
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Gráfico 30 - Percentual de adultos (>18 anos) que consumiram bebidas alcoó-
licas de forma abusiva. Belo Horizonte, VIGITEL, 2010-2017

Fonte: MS/VIGITEL/ GVIGE/ DPSV/ SMSA-PBH  

Proporção (%) de pessoas de 18 anos 
ou mais de idade com consumo abusivo 
de álcool nos últimos 30 dias anteriores à 
pesquisa. Foi considerado consumo abu-
sivo de bebidas alcoólicas cinco ou mais 
doses (homem) ou quatro ou mais doses 

Consumo abusivo de álcool

(mulher) em uma única ocasião, pelo me-
nos uma vez nos últimos 30 dias. Uma dose 
de bebida alcoólica corresponde a uma 
lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma 
dose de cachaça, whisky ou qualquer outra 
bebida alcoólica destilada.

Na Tabela 1 verifica-se análise da série 
histórica (2006 a 2017) de indicadores e o 
intervalo de confiança de 95% do ano de 
2016 e 2017.
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Variações no percentual de indivíduos expostos a fatores de risco ou proteção para doenças crônicas
na população adulta (> 18 anos) de Belo Horizonte, no período de 2006 à 2017, VIGITEL

Fator Sexo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017

% IC95% % IC95%

Fumantes

Masculino 21,9 21,5 22,5 22,0 19,5 20,1 15,5 15,8 16,2 12,4 13,5
10,9 - 
16,5

10,6 8 - 13,2

Feminino 11,4 10,5 16,5 10,1 14,8 11,7 9,9 10,3 9,2 6,01 8,7
7,5 - 
10,7

7,1 5,3 - 9

Ambos 16,2 15,6 19,3 15,4 17,0 15,6 12,5 12,8 12,4 8,9 10,9
9,3 - 
12,6

8,7
7,2 - 
10,3

Ex-fumantes

Masculino 25,7 27,2 25,5 22,9 30,9 26,8 25,8 23,8 27,5 26,6 28,9
25,4 - 
32,7

__ __

Feminino 16,7 19,2 15,8 18,6 16,1 21,0 19,1 18,5 13,8 17,3 15,6
13,5 - 
17,9

__ __

Ambos 20,8 22,9 20,2 20,6 22,9 23,7 22,2 20,9 20,1 21,6 21,7
19,6 - 
23,8

__ __

Fumantes com 
consumo de 20 
ou mais cigarros 
por dia

Masculino 7,4 6,8 9,1 5,0 4,7 6,2 5,0 4,4 3,6 4,2 3,4 2,3 - 5 2,5 1,4 - 3,6

Feminino 2,6 2,5 6,9 3,3 2,9 2,0 2,9 3,3 1,9 1,4 2,3 1,5 - 3,4 1,5 0,6 - 2,4

Ambos 4,8 4,5 7,9 4,1 3,8 3,9 3,9 3,8 2,7 2,7 2,8 2,9 - 3,7 1,9 1,2 - 2,7

Adultos com 
excesso de peso 
(imc >= 25 
kg/m2) com 
imputação

Masculino 43,3 46,2 46,5 44,0 47,0 48,5 52,0 48,4 49,7 55,4 52,7 48,5-57 53,1
48,9 - 
57,2

Feminino 31,4 35,1 41,5 35,8 42,5 42,2 44,7 46,3 47,5 46,2 46,9
43,6-
50,3

49,5
46 - 
53,1

Ambos 37,1 40,5 44,0 39,9 44,7 45,3 48,1 47,3 48,5 50,4 49,6
46,9-
52,2

51,1
48,5 - 
53,8

Adultos com 
obesidade (imc 
>= 30 kg/m2) 
com imputação

Masculino 9,6 9,7 11,3 10,2 12,2 13,6 13,3 13,7 14,9 15,7 14,9 12,2-18 17,2
14 - 
20,4

Feminino 7,9 11,8 12,9 12,3 13,8 14,7 15,6 15,4 17,9 18,8 18,0
15,6-
20,7

15,3
13,4 - 
18,1

Ambos 8,7 10,7 12,1 11,2 13,0 14,2 14,5 14,6 16,5 17,3 16,6
14,7-
18,6

16,4
14,5 - 
18,4

Adultos que 
consomem 
frutas e 
hortaliças 
regularmente

Masculino 21,6 25,8 3,6 31,6 30,4 29,6 33,1 37,2 38,8 37,0 36,1
32,2 - 
40,3

34,8
30,9 - 
38,7

Feminino 31,0 40,8 45,3 42,7 43,9 43,9 51,1 51,8 55,3 52,2 53,3
49,9 - 
56,6

53,4
49,9 - 
56,9

Ambos 26,7 33,9 38,5 37,6 37,7 37,4 42,9 45,1 47,7 45,3 45,4
42,8 - 
48,1

44,9
42,3 - 
47,6

Tabela 1 - Distribuição percentual de fatores de risco e proteção para doenças crônicas em 
Belo Horizonte. VIGITEL, 2006-2017
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Adultos que 
consomem 
frutas e 
hortaliças 
conforme 
recomendado

Masculino __ 15,0 15,6 18,3 20,6 19,7 22,5 23,3 25,9 24,7 25,0
21,5 - 
28,9

23,4
20 - 
26,9

Feminino __ 22,0 20,7 27,3 27,8 28,2 34,7 34,9 36,5 35,3 36,2
33,1 - 
39,5

37,1
33,7 - 
40,5

Ambos __ 19,1 18,4 23,2 24,5 24,3 29,1 29,6 31,7 30,4 31,1
28,7 - 
33,6

30,9
28,4 - 
33,3

Indivíduos que 
costumam 
consumir carnes 
com gordura 
visível

Masculino 60,6 57,1 49,2 53,4 55,9 55,6 48,8 49,8 46,7 48,8 50,3
46,1 - 
54,6

__ __

Feminino 39,1 30,6 34,4 32,3 32,1 31,0 29,4 30,0 26,4 29,8 27,6
24,6 - 
30,1

__ __

Ambos 49,0 42,8 41,2 42,0 43,0 42,3 38,2 39,1 35,7 38,5 38,0
35,4 - 
40,7

__ __

Adultos que 
costumam 
consumir 
leite com teor 
integral de 
gordura

Masculino 61,0 53,3 59,2 60,7 58,2 61,2 57,9 57,1 54,3 57,4 57,0
52,8 - 
61,1

__ __

Feminino 56,9 53,3 50,2 52,0 53,2 55,0 51,1 52,0 48,0 45,1 50,4
47 - 
53,7

__ __

Ambos 58,8 53,3 54,3 56,0 55,5 57,8 54,2 54,3 50,9 50,7 53,4
50,7 - 

56
__ __

Adultos que 
costumam 
consumir 
refrigerante 
cinco ou mais 
dias por semana

Masculino __ 37,9 36,6 38,2 31,3 39,9 28,5 24,9 22,8 21,9 17,2
14,2 - 
20,7

17
13,8 - 
20,2

Feminino __ 23,9 27,3 26,2 28,8 25,8 26,4 20,3 14,4 16,4 13,5
11,3 - 
16,1

11,5
9,2 - 
13,7

Ambos __ 30,3 31,6 31,7 30,0 32,3 27,4 22,4 18,2 18,9 15,2
13,3 - 
17,3

14
12,1 - 
15,9

Adultos que 
consomem 
alimentos doces 
cinco ou mais 
dias por semana

Masculino __ __ __ __ __ __ 16,5 17,8 17,7 19,6 17,1
14,2 - 
20,4

__ __

Feminino __ __ __ __ __ __ 19,5 24,0 17,7 21,7 20,0
17,4 - 

23
__ __

Ambos __ __ __ __ __ __ 18,1 21,1 17,7 20,8 18,7
16,7 - 
20,1

__ __

Adultos que 
consomem 
feijão cinco ou 
mais dias por 
semana

Masculino __ 88,1 88,2 89,0 86,7 89,4 91,3 86,5 84,9 86,6 84,3
81,2 - 

87
83,3

80,3 - 
86,2

Feminino __ 78,6 78,8 77,3 76,7 78,8 80,9 80,8 78,3 78,2 71,5
68,3 - 
74,6

74,4
71,3 - 
77,5

Ambos __ 82,9 83,1 82,7 81,3 83,7 85,6 83,4 81,3 82,1 77,4
75,1 - 
79,5

78,4
76,2 - 
80,7

Tabela 1 - Distribuição percentual de fatores de risco e proteção para doenças crônicas em 
Belo Horizonte. VIGITEL, 2006-2017 - (Continuação)
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Adultos que 
praticam 
atividade física 
suficiente 
no tempo 
livre (lazer)= 
somente tempo, 
sem frequencia

Masculino __ __ __ 41,9 40,5 46,9 45,5 42,8 44,1 45,5 45,4
41,2 - 
49,6

45,1
41 - 
49,3

Feminino __ __ __ 27,4 25,3 25,0 28,7 30,2 36,4 33,2 36,7
33,5 - 

40
33,6

30,3 - 
37

Ambos __ __ __ 34,0 32,3 35,0 36,4 35,9 39,9 38,8 40,7
38 - 
43,3

38,9
36,2 - 
41,5

Adultos que 
praticam 
atividade física 
suficiente no 
lazer

Masculino 18,6 16,9 20,6 21,2 15,6 19,8 24,0 17,7 23,4 25,1 22,4
19 - 
26,4

__ __

Feminino 13,5 12,0 13,0 11,2 11,7 14,7 13,8 14,4 18,0 15,0 16,5
14,1 - 
19,3

__ __

Ambos 15,9 14,2 16,5 15,8 13,5 17,0 18,5 15,9 20,5 19,7 19,3
17,2 - 
21,5

__ __

Adultos 
fisicamente 
inativos

Masculino 16,2 15,1 17,8 15,9 13,3 15,9 15,4 14,9 16,6 17,5 14,5
12 - 
17,6

14,1
11,4 - 
16,9

Feminino 12,1 11,0 17,6 13,2 10,7 13,2 14,0 15,7 10,2 14,0 12,2
10,3 - 
14,4

13
10,8 - 
15,1

Ambos 14,0 12,9 17,7 14,4 11,9 14,4 14,6 15,4 13,1 15,6 13,2 11,6-15 13,5
11,8 - 
15,2

Adultos que 
costumam 
assistir televisão 
por três ou mais 
horas

Masculino 22,4 25,2 23,1 23,1 30,2 29,0 22,7 23,3 23,2 21,4 24,4
20,9 - 
28,2

21
17,8 - 
24,1

Feminino 31,7 26,7 26,8 25,1 25,7 25,8 27,3 25,1 21,1 20,8 25,8
23 - 
28,8

25,3
22,2 - 
28,4

Ambos 27,4 26,0 25,1 24,2 27,8 27,3 25,2 24,2 22,1 21,1 25,1
22,9 - 
27,5

23,3
21,1 - 
25,5

adultos que 
despendem 
três ou mais 
horas diárias 
do tempo livre 
vendo televisão 
ou usando 
computador, 
tablet ou celular

Masculino __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 58,9
54,7 - 
62,9

59,7
55,7 - 
63,6

Feminino __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 61,9
58,6 - 
65,1

59,2
55,9 - 
62,6

Ambos __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 60,5
57,9 - 
63,1

59,4
56,8 - 

62

Adultos que 
referem 
diagnóstico 
médico de 
hipertensão 
arterial

Masculino 22,7 20,8 20,1 21,4 25,1 19,1 23,9 22,1 21,4 26,5 25,4
22,1 - 

29
22,6

19,5 - 
25,6

Feminino 24,5 25,5 28,2 28,3 25,9 20,2 27,7 26,5 26,3 29,2 29,8
27,1 - 
32,7

27,9
25,1 - 
30,8

Ambos 23,7 23,3 24,5 25,1 25,5 22,4 26,0 24,5 24,1 28,0 27,8
25,7 - 

30
25,5

23,4 - 
27,6

Tabela 1 - Distribuição percentual de fatores de risco e proteção para doenças crônicas em 
Belo Horizonte. VIGITEL, 2006-2017 - (Continuação)



29

Edição nº 3 - Setembro de 2018

Adultos que 
referem 
diagnóstico 
médico de 
diabetes

Masculino 3,3 4,5 4,4 4,3 5,9 4,1 5,0 7,6 6,6 7,5 9,1
7,2 - 
11,6

8,6
6,6 - 
10,7

Feminino 4,4 5,6 5,6 5,1 5,6 6,6 7,9 7,6 8,0 7,6 11,0 9,3 - 13 7,8 6,3 - 9,3

Ambos 3,9 5,1 5,0 4,7 5,7 5,5 6,6 7,6 7,4 7,5 10,1
8,9 - 
11,7

8,2 7 - 9,4

Adultos que 
referem 
diagnóstico 
médico de 
dislipidemia

Masculino __ __ 12,9 11,3 __ __ __ 19,0 15,3 16,6 17,6
14,8 - 
20,7

__ __

Feminino __ __ 20,4 16,5 __ __ __ 21,0 19,7 22,1 26,7
23,4 - 
29,6

__ __

Ambos __ __ 17,0 14,1 __ __ __ 20,0 17,7 19,6 22,5
20,5 - 
24,6

__ __

Adultos que 
consumiram 
bebidas 
alcoólicas de 
forma abusiva

Masculino 27,8 30,7 30,6 32,3 29,6 30,0 30,6 25,5 29,5 27,5 29,2
25,4 - 
33,3

26
22,3 - 
29,7

Feminino 13,2 10,2 12,5 13,6 13,0 11,6 13,0 14,5 16,0 11,9 15,3 13 - 18 16,5
13,5 - 
19,5

Ambos 19,9 19,6 20,8 22,2 20,6 20,0 21,1 19,6 22,2 19,0 21,7
19,5 - 

24
20,8

18,5 - 
23,2

Adultos que 
autoavaliaram o 
estado de saúde 
como ruim

Masculino 4,2 3,0 2,2 1,3 2,6 3,1 2,2 3,2 3,0 2,3 1,8 1,1 - 2,9 3,2 1,5 - 4,8

Feminino 4,7 3,6 4,5 4,4 5,0 5,0 5,7 4,8 4,7 5,8 4,5 3,3 - 6,2 3,5 2,3 - 4,6

Ambos 4,5 3,3 3,5 3,0 3,9 4,1 4,1 4,1 4,0 4,2 3,3 2,5 - 4,3 3,3 2,4 - 4,3

Mulheres (50 
a 69 anos) que 
realizaram 
exame de 
mamografia 
nos últimos dois 
anos

Feminino __ 77,0 84,1 82,6 85,5 81,5 86,5 82,9 78,8 82,6 80,2
75,2 - 
84,3

81
76,5 - 
85,6

Mulheres (25 
a 64 anos) que 
realizaram 
exame de 
citologia 
oncótica para 
câncer de colo 
do útero nos 
últimos três 
anos

Feminino __ 81,4 82,9 84,3 84,1 82,4 83,8 83,1 80,8 83,7 83,4
78,8 - 
86,5

85,5
82,4 - 
88,5

Tabela 1 - Distribuição percentual de fatores de risco e proteção para doenças crônicas em 
Belo Horizonte. VIGITEL, 2006-2017 - (Continuação)

Fonte: MS/VIGITEL/ GVIGE/ DPSV/ SMSA-PBH
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Conclusão

As doenças crônicas não transmissí-
veis-DCNT são, globalmente, a principal 
causa de mortalidade. Estão associadas 
a quatro fatores de risco principais: ativi-
dade física insuficiente, alimentação não 
saudável, uso de tabaco e consumo pre-
judicial de álcool, que, mediados levam a 
altos níveis da glicose no sangue, da pres-
são arterial, das gorduras no sangue e pelo 
excesso de peso e obesidade, aumentam 
o risco de desfechos graves das DCNT.

A análise da morbimortalidade por 
DCNT em Belo Horizonte revela que ainda 
há grandes desafios no que se refere a me-
lhoria da qualidade de vida e saúde da po-
pulação através da promoção de um cuida-
do integral das DCNT e seus fatores de risco.

Belo Horizonte apresenta redução nas 
taxas de mortalidade prematura (30-69 
anos), como mostram as taxas de mortali-
dade padronizadas por DCNT no período 
de 2000-2017, alcançando uma média de 
redução de 3,1% ao ano, mas a velocidade 
desta redução tem caído na última década.

Apesar da taxa padronizada de inter-
nação por DCNT em adultos de 30-69 
anos mostrar uma redução de 2,6% no 
período de 2008-2017, quando analisa-
mos as internações por condições sensí-
veis da atenção primária- ICSAP na mesma 
faixa etária, verifica-se uma tendência de 
crescimento das internações por diabetes 
e insuficiência cardíaca. 

As taxas padronizadas de mortalida-
de prematura no período de 2000-20017, 
mostram uma redução por doenças car-
diovasculares e tendência a estabilização 
das neoplasias, ainda assim, entre as DCNT 
as doenças cardiovasculares e neoplasias, 
são as mais importantes causas de óbito e 
internação hospitalar na cidade, represen-

tando 59% dos óbitos e 35,7% das interna-
ções no período de 2013-2017. 

Doenças respiratórias crônicas apre-
sentaram redução nas taxas padronizadas 
por idade de internações e mortalidade 
em adultos de 30-69 anos, com aparen-
te estabilização nos últimos cinco anos. 
Agrega-se a isso a importante redução na 
prevalência do tabagismo, que em Belo 
Horizonte, entre adultos maiores de 18 
anos, passou de 15,7% em 2006 para 8,7% 
em 2017. Esta marcante redução na preva-
lência do tabagismo também é observada 
no conjunto das capitais do Brasil (16,2% 
em 2006 para 10,1% em 2017), segundo 
dados do VIGITEL.

Porém ainda é preciso atentar para ou-
tros fatores de risco para DCNT que não 
tem apresentado bons resultados nos últi-
mos anos. A série histórica de dados do VI-
GITEL confirma aumento da prevalência de 
diabetes na população de Belo Horizonte 
bem como nas demais capitais. O excesso 
de peso, obesidade e o diagnóstico de hi-
pertensão arterial também são fatores que 
mostram tendência de crescimento.

A existência de fatores comuns a várias 
DCNT permite uma abordagem integra-
da dos mesmos. A adoção de estratégias 
integradas e sustentáveis de prevenção e 
controle destas doenças direcionadas aos 
seus principais fatores de risco potencial-
mente modificáveis torna as intervenções 
mais custo-efetivas. As estratégias devem 
promover e proteger a saúde mediante 
adoção de medidas sustentáveis em nível 
individual, comunitário e populacional.

Grandes desafios, como a redução da 
mortalidade prematura e redução das in-
ternações principalmente por neoplasias 
e diabetes mellitus, devem ser priorizadas, 
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tendo em vista a busca da equidade em 
saúde, uma vez que fatores de risco como 
tabagismo e obesidade, entre outros, 
mantêm-se mais elevados na população 
de menor escolaridade, a redução dos 
principais fatores de risco modificáveis 
para as DCNT, acesso e qualidade dos ser-
viços de atenção à saúde.

Essa análise permitiu estimar as ten-
dências da morbimortalidade pelos qua-
tro principais grupos de causas das DCNT, 

identificar os cenários para o cumprimen-
to das metas do Plano de Enfrentamento 
das DCNT e enfatizar ainda mais a impor-
tância de implementação das ações de 
promoção da saúde, vigilância, monito-
ramento e cuidado integral no município, 
conforme proposto nos Planos Global, 
Nacional e Municipal de enfrentamento 
das DCNT, sem os quais dificilmente será 
possível atingir a meta recomendada.
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