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1. Introdução 
 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são um problema de saúde global e 

uma ameaça a saúde e ao desenvolvimento humano1. As transformações sociais e 

económicas pelas quais o Brasil vem passando têm causado mudanças relevantes no 

perfil de morbimortalidade da população. 

 As doenças infecciosas e parasitárias, principais causas de morte no início do século 

passado, cederam lugar às doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). Essa 

transição epidemiológica tem se refletido na área de saúde pública e o desenvolvimento 

de estratégias para seu controle tornou-se uma emergência para o Sistema Único de 

Saúde (SUS)7. Elas são responsáveis pelas maiores taxas de morbimortalidade no 

Brasil e pela maior proporção das despesas com assistência ambulatorial e hospitalar2. 

 As doenças crônicas, em geral, levam à invalidez parcial ou total do indivíduo, com 

graves repercussões para esse, sua família e a sociedade, levando à diminuição da 

qualidade de vida e ao aumento dos custos da assistência à saúde 6. 

 Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2005 já indicavam aumento 

da mortalidade por DCNT no Brasil de até 22% até 2015,3 embora a carga dessas 

doenças possa ser minimizada pela redução dos seus fatores de risco, diagnóstico 

precoce e tratamento oportuno 4. A prevenção e controle das DCNT e seus fatores 

comportamentais de risco são fundamentais para evitar o crescimento epidêmico 

dessas doenças e suas graves consequências para a qualidade de vida dos indivíduos, 

pois além de causar mortes prematuras, as doenças crônicas geram efeitos 

econômicos adversos para as famílias, comunidades, sociedade em geral e para o 

sistema de saúde no país 9.Para o planejamento de ações de promoção de saúde e 

estabelecimento de programas que visem à redução da morbimortalidade por doenças 

crônicas, é essencial o conhecimento da situação de saúde da população 10. 

 Enquanto os fatores de risco (tabagismo, consumo abusivo de álcool, inatividade física, 

alimentação não saudável e obesidade) são associados à maior probabilidade de 

desenvolver DCNT, a adoção de hábitos saudáveis é considerada fator de proteção 

para condições crônicas como doenças do aparelho circulatório, doenças respiratórias 

crônicas, câncer e diabetes 4,5. O impacto dos fatores de risco e de proteção na 

mortalidade por DCNT pode ser percebido pelo número de mortes atribuíveis ou 

evitadas por cada fator. 

 De acordo com estimativas da OMS, publicadas em 2010, o consumo insuficiente de 

frutas, legumes e verduras é responsável, anualmente, por 2,7 milhões de mortes e por 

31% das doenças isquêmicas do coração, 11% das doenças cerebrovasculares e 19% 

dos cânceres gastrointestinais ocorridos em todo o mundo. A hipertensão arterial, 

principal fator de risco para doenças cardiovasculares, causa cerca de 7,5 milhões de 

mortes/ ano (12,8% de todas as mortes). Ao tabagismo são atribuídas 6 milhões de 

mortes/ano, ao passo que a inatividade física, sobrepeso/obesidade, níveis sanguíneos 
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elevados de colesterol e consumo abusivo de álcool são responsáveis, 

respectivamente, por 3,2, 2,8, 2,6 e 2,3 milhões de mortes/ano 3. Entretanto, a prática 

regular de atividade física reduz o risco de doenças cardiovasculares, incluindo 

hipertensão arterial, diabetes, câncer de mama e de colo/reto e depressão, além de 

auxiliar no controle do peso. O consumo adequado de frutas e hortaliças reduz o risco 

para doenças cardiovasculares e câncer de estômago e colo-reto 4. 

 Em doenças crônicas, a mensuração da medida de qualidade de vida vem se tornando 

uma importante medida de impacto. A QV medida com instrumentos específicos para 

situações ligadas à saúde pode contribuir na tomada de decisão pelos gestores, 

clínicos e usuários dos sistemas de saúde.8 

 Dentre as iniciativas brasileiras elaboradas para responder ao desafio das doenças 

crônicas, o controle do tabagismo e um grande sucesso e, talvez, responsável por 

grande parte da diminuição das DCNT. Legislar e programar o controle do tabagismo 

tem sido um enorme desafio, pois o Brasil e o maior exportador e o segundo maior 

produtor de tabaco do mundo. Mesmo assim, o Brasil tem promulgado, desde o final da 

década de 1980, um conjunto abrangente de leis para controlar o tabaco e seu uso. Em 

2000, a propaganda de produtos do tabaco foi proibida, fotos alertando os 

consumidores sobre os riscos foram estampadas nas embalagens de cigarros e um 

Comite Nacional para o Controle do Tabaco foi criado, envolvendo varios setores. Em 

2006, o Brasil ratificou a Framework Convention on Tobacco Control da OMS.11 Um 

numero de telefone colocado nas embalagens de cigarros, com ligação gratuita dentro 

do pais, oferece orientações sobre como parar de fumar. Novos projetos de lei sobre 

controle do tabaco tem sido amplamente discutidos e aprovados nos níveis nacional, 

estadual e municipal. Em sete estados, o fumo foi proibido em todos os ambientes 

coletivos fechados, públicos ou privados.12 

 Mesmo que a política nacional de alimentação e nutrição (1999) direcione esforços 

para uma agenda integrada para a nutrição, deixa clara a necessidade de promover 

dietas saudáveis e estilos de vida ativos.13 Em conformidade com as recomendações 

da Global Strategy for Diet, Physical Activity, and Health,14 essa política reconhece a 

natureza complexa da obesidade e de outras DCNT relacionadas a nutrição e define 

um conjunto de ações no âmbito da área da saúde e em outros setores para assegurar 

ambientes que favoreçam dietas saudáveis e estilos de vida ativos para todos. O 

governo fez avanços recentes nessa direção. Programas que oferecem aulas de 

atividades físicas gratuitas, supervisionadas por profissionais, foram implantados em 

muitas cidades e avaliados.15 Em 2009, foi promulgada uma legislação nacional que 

requeria que pelo menos 30% do orçamento do programa nacional de alimentação 

escolar fosse gasto em alimentos frescos fornecidos pelos produtores agrícolas locais e 

fazendas familiares. Em 2010, uma resolução que regulamentou a propaganda de 

alimentos ricos em açúcar, sal ou gorduras não saudáveis foi promulgada pela agencia 

de vigilância nacional. 
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 Mesmo assim, o aumento rápido e continuado da obesidade, hipertensão e diabetes 

denuncia a inadequação das estratégias atuais e coloca o desafio de tomar outras 

providencias, conforme recomendado pela Global Strategy.14 Elas incluem 

providencias fiscais que aumentem o acesso da população a alimentos saudáveis como 

frutas e vegetais, e desencorajem o consumo de alimentos altamente processados, 

assim como intervenções que orientem o design urbano com o objetivo de promover o 

habito da atividade física regular. Outras ações para reduzir o teor de sódio dos 

alimentos são especialmente necessárias. Passos importantes para o controle do 

consumo excessivo de álcool foram dados, culminando em 2007 na política nacional do 

álcool. 16  

 A atual situação da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis em nossa 

comunidade tem um aumento significativo de casos nos últimos anos, incrementando 

as complicações e afetando a qualidade de vida da população e aumentando o custo 

económico do governo.  

 

 

Justificativa 

 As (DCNT) constituem um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. No 
Brasil, cerca de 70% das causas de mortes na população adulta são devidas a essas 
doenças. Atualmente, as doenças não transmissíveis são responsáveis por 45,9% da 

carga mundial de doenças. As doenças crônicas, em geral, levam à invalidez parcial ou 
total do indivíduo, com graves repercussões para esse, sua família e a sociedade, 
levando à diminuição da qualidade de vida. 

 Os problemas antes mencionados em relação as DCNT estão apresentados em 

grande número na nossa comunidade Cerejeiras, com altos índices de pacientes 

descontrolados evoluindo as complicações já citadas, por todo é necessário organizar 

ações com um novo perfil de comunicação social capaz de lograr modificações do estilo 

de vida da população.  
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2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo Geral 

 Identificar os fatores de risco associados as doenças crônicas não 

transmissíveis.  

 

 2.2 Objetivos específicos 

 Incrementar o conhecimento dos fatores de risco associados as doenças 

crônicas não transmissíveis na comunidade e principalmente na população de 

risco.  

 

 Sensibilizar a população sobre a gravidade e complicações das DCNT e de que 

a prevenção depende da mudança do estilo de vida .  
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3. METODOLOGIA 
 

3.1 Cenário da intervenção 

O projeto terá como cenário da intervenção a USF Cerejeiras situada no Bairro Jardim 

Cerejeiras, Atibaia SP.   

 

3.2 Sujeitos da intervenção 

Os profissionais de saúde e pacientes adscritos na USF Cerejeiras. 

 

3.3 Estratégias e ações 

 

 Preparação de material didático para divulgação do Projeto de Intervenção (P.I) - 

com a gestão, equipe, comunidade e público-alvo; 

 Comunicação com o Gestor Municipal de Saúde, Coordenação da APS. 

 Reunião inicial com a equipe multidisciplinar de saúde da ESF para 

apresentação do PI. 

 Implantar ações de Educação Permanente em Saúde (EPS) com a equipe, para 

capacitação sobre a temática a ser trabalhada na intervenção (exposição 

dialógica, oficinas, rodas de conversa, grupos de discussão). 

 Reunião com a comunidade sobre o PI (Educação em Saúde e EPS); 

 Realizar levantamento e cadastro dos casos na comunidade. 

 Roda de conversa e grupos de discussão com o público-alvo para apresentação 

e sensibilização sobre o PI. 

 Abordagem dos usuários durante as Visitas Domiciliares (VD), acolhimento na 

Unidade Básica de Saúde (UBS) e atendimentos programáticos. 

 Definir o coordenador e vice coordenador do grupo, além de um comitê gestor 

composto por três membros da equipe. 

 Reunião semanal com a equipe para discutir o andamento da intervenção. 

3.4. Avaliação e Monitoramento 

 

A aplicabilidade da intervenção será avaliada utilizando-se Relatórios Internos da 

equipe, que mensurarão a qualidade das ações realizadas e organização das 

atividades. As fichas de cadastros terão informações sobre o perfil clínico.  

As listas de presença assinadas durante cada atividade serão utilizadas para calcular o 

número de participantes regularmente nas atividades ofertadas e um questionário 

estruturado será aplicado com os participantes e equipe da ESF. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 
 
 

 Aumentar o conhecimento do 100% da população sobre os fatores de risco das 

DCNT  medidas de prevenção, a realidade na área e os riscos para a saúde 

individual e coletiva da comunidade. 

 

 Diminuir um 25% dos custos económicos dos casos mais graves por suas 

complicações.  

 

 Diminuir em um 50% a incidência das DCNT em nossa comunidade. 

 A identificação dos fatores de risco estabeleceria uma associação 
estatisticamente significativa que permitiria demostrar sua relação com a 
aparição das DCNT. 
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5. CRONOGRAMA 
 

Atividades 
2015 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração 
do Projeto 

x x x x         

Aprovação do 
Projeto 

    X        

Estudo da 
Literatura 

x x x x X x x x x x x x 

Entrega do 
Trabalho 
Final 

   x         

Apresentação 
TCC (Banca) 

    X        

Intervenção 
no Território 

     x x x x x x x 

Coleta dos 
Dados 

     x x x x    

Discussão e 
Análise dos 
Resultados 

         x x  

Revisão Final 
e Digitação 

   x X       x 

Socialização 
do Trabalho 

    X       x 
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