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PREFÁCIO

A prevalência das condições crônicas de saúde e o desenvolvimento 
de estratégias que podem ser implementadas para enfrentar essa situação 
na saúde do homem podem ser encontradas na leitura desse livro. O 
envolvimento multidisciplinar para cuidar dos agravos que estão presentes 
na população masculina é de muita importância para a promoção da saúde.

O Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Permanente 
para o SUS - NUEPES da Universidade Federal do Piauí - UFPI em parceria 
com a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), desde 2016, oferta o Curso 
de Especialização em Saúde da Família e Comunidade, onde está inserida na 
matriz curricular a Área Didática - AD (Saúde do Homem). Esta AD apresenta 
conteúdos voltados inicialmente a dados epidemiológicos sobre a saúde 
do homem e sobre a política nacional. Esse livro foi desenvolvido com o 
propósito de melhor apresentar os conteúdos trabalhados nessa AD do 
curso em epígrafe. 

O livro possui 12 (doze) capítulos. O capítulo 1,  A criação do Sistema 
Único de Saúde – SUS e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
do Homem (PNAISH) apresenta as Diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e da política nacional da saúde do homem apresentando estratégias 
que possam ser implementadas para melhor atender o homem nas redes 
de atenção. Nos capítulos 2, 3 e 4, há uma apresentação epidemiológica 
sobre as condições das doenças crônicas no homem, bem como as taxas de 
mortalidade com a identificação da CID-10 que são encontradas na população 
masculina. Os capítulos subsequentes apresentam um detalhamento dos 
fatores de risco para os agravos não transmissíveis como: Tabagismo 
(capítulo 6); Excesso de Peso e Obesidade (capitulo 7); Sedentarismo 
(capítulo 8); Alimentação Inadequada (capítulo 9); Consumo Excessivo 
de Álcool (capítulo 10); Hipertensão Arterial Sistêmica (capítulo 11) e 
Diabetes Mellitus (capítulo 12).

O leitor a cada capítulo apresentado pode fazer uma reflexão sobre 
os dados epidemiológicos para cada tema desenvolvido realizando uma 
aproximação com as diretrizes da política nacional de saúde do homem 
e as ações do seu processo de trabalho cotidiano. Essa lógica de leitura 



é a mesma incorporada no processo ensino aprendizagem do Curso de 
Especialização em Saúde da Família e Comunidade ofertado pela UNA-SUS 
-UFPI.

                    
É possível pela interpretação dos dados epidemiológicos obter 

um maior impacto da leitura sobre a saúde do homem, compreendendo 
a relevância de adoecimentos, muitas vezes evitáveis. O livro apresenta 
situações de agravos muito frequentes e prevalentes que não cuidados, 
podem levar ao óbito. Assim, a cada capítulo desse livro, há um retrato das 
condições de saúde do homem, bem como a viabilidade de elaboração de 
Planos de Ação que possam contribuir para uma melhoria das condições de 
saúde do homem.

Lis Cardoso Marinho Medeiros
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APRESENTAÇÃO  

Do ponto vista sociocultural, os homens foram considerados como 
os mais fortes e detentores de características especiais da masculinidade. 
Nesse cenário, as pessoas do sexo masculino têm apresentado mais riscos à 
saúde e seguido menos os hábitos saudáveis de vida. No Brasil, a esperança 
de vida ao nascer do homem é menor do que das mulheres. 

Nessa obra, são apresentados as diretrizes e eixos da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) num cenário 
em que o Sistema Único de Saúde – SUS já havia sido estabelecido pelo 
governo brasileiro. A PNAISH foi institucionalizada pelo Ministério da Saúde 
em 2009 e regulamentada em 2017. Após a criação do SUS e da PNAISH, 
foram elaborados dois planos: o Plano de Ação Nacional 2009-2011 para 
implementar a PNAISH e o Plano Nacional de Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 2011 - 
2022, estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Dessa forma, houve melhorias 
na assistência à saúde do homem que passou a ser mais humanizada e 
voltada para o acolhimento do mesmo na APS. 

Nesse livro, foram feitas citações à Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua - PNAD-2018 do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE e à Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – VIGITEL-2019 do Ministério da 
Saúde, sendo discutidos em vários capítulos principalmente dados dessas 
pesquisas para homens adultos e idosos do Brasil, da Região Nordeste e 
do Estado do Piauí.

Dados estatísticos, fatores de risco como tabagismo, alcoolismo, 
sedentarismo, sobrepeso e doenças como obesidade, diabetes mellitus 
e hipertensão são abordados de forma simples e clara. Como também, as    
propostas para mudanças do estilo de vida (MEV). 

Trata-se de uma obra que visa melhorar o conhecimento de 
profissionais de saúde, assistentes sociais, estudantes da área de saúde, 
dentre outros, a respeito da saúde do homem, através da abordagem de 
dados demográficos, de mortalidade, de fatores de riscos para doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT) voltados para a saúde do homem 
adulto e do idoso. 

Salete Maria da Rocha Cipriano Brito
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CAPÍTULO 1

A criação do Sistema Único de Saúde – SUS e a 
Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem (PNAISH)

1.1 A CRIAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

A constituição Federal de 1988, em seu artigo 196 determina: “A saúde 
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”. O artigo 198 estabelece a criação do Sistema 
Único de Saúde como uma rede integrada, regionalizada e hierarquizada. 
Dessa forma, o SUS surgiu com as seguintes diretrizes: a descentralização, o 
atendimento integral e a participação da comunidade (BRASIL, 2016).

O SUS tem sido regulamentado por várias leis, decretos e portarias 
normativas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2003). Na Lei Orgânica de 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 consta: “Esta Lei regula em todo 
o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados, isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais 
ou jurídicas de direito público ou privado” (BRASIL, 2003). Nesse contexto, 
a Lei de nº 8.080 seguiu as diretrizes da Constituição Federal de 1988 e 
obedeceu aos princípios do SUS. O sistema considerado como uma grande 
conquista do povo brasileiro, tem garantido o direto à assistência na rede 
de saúde e engloba desde a Atenção Primária à Saúde (APS) aos serviços 
de médio e grande porte da Atenção Especializada. A atenção à saúde está 
gratuitamente disponível para todo cidadão do país segundo os princípios 
do Quadro 1. 
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Quadro 1. Princípios do Sistema Único de Saúde - SUS (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2020).

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, acessado em 2020. 
 
Passadas três décadas de criação do SUS, o sistema tem avançado com 

muitas regulamentações e hoje, a Atenção Primária à Saúde - APS apresenta 
grande capilaridade no território nacional. Também surgiram as redes de 
atenção à saúde - RAS que se caracterizam por conjuntos articulados de 
serviços que têm a Atenção Primária como centro de comunicação entre os 
componentes e apresentam complexidade crescente no sentido de garantir 
o princípio da integralidade na assistência (BRASIL, 2014). Nesse contexto, 
a partir de 2011, surgiram várias RAS temáticas no SUS, dentre elas a “Rede 
de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, Portaria GM/ MS n. 
483 de 1o de abril de 2014” (BRASIL, 2014). 

1.2 A CRIAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À 
SAÚDE DO HOMEM - PNAISH 

No que diz respeito à saúde do homem, importantes avanços foram 
implementados a partir de 2009 com a criação da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), institucionalizada pela 
“Portaria Nº 1.944, de 27 de agosto de 2009 e regulamentada pelo Anexo 
II da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017”. A PNAISH 
objetiva melhorar a atenção básica à saúde do homem. Nesse sentido, a 
PNAISH foi estabelecida numa conjuntura que exigia medidas para estimular 
a população masculina ao autocuidado, reduzir o adoecimento do homem 
adulto e diminuir os indicadores de mortalidade masculina (BRASIL, 2009a).
 

Antes da PNAISH, era detectado que os homens procuravam 
menos os serviços da atenção básica e tinham menor participação em 
atividades educativas e preventivas que incentivavam o autocuidado. Esse 
comportamento masculino era o reflexo do modo de vida do homem na 
sociedade brasileira e de fatores socioculturais que afastavam os homens 
da Atenção Básica à Saúde. A PNAISH visou aumentar o acesso e qualificar 



Universidade Federal do Piauí - UFPI

19

SA
Ú

D
E D

O
 H

O
M

EM

o acolhimento do homem nas unidades básicas de saúde (UBS), de modo 
a garantir o atendimento humanizado e de qualidade ao homem adulto, 
como também articular outras áreas do governo nas ações educativas 
(BRASIL, 2009a). 

A PNAISH foi institucionalizada seguindo os princípios do SUS de 
universalidade, integralidade e equidade nos serviços com inclusão de 
grupos minoritários e de homens em situação de risco, como a população 
masculina carcerária.

As diretrizes da PNAISH (Figura 1) indicaram as linhas de ação e 
direcionaram a elaboração dos planos, programas, projetos e atividades do 
setor de saúde, para melhoria do processo de humanização e de qualidade 
da assistência à saúde. 

Figura 1. Diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Homem – PNAISH.

Fonte: adaptado de BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. PNAISH, 2009a.
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Na Figura 2, estão representados os cinco eixos da PNAISH que 
são o acesso e acolhimento do homem, a saúde sexual e reprodutiva, a 
paternidade e cuidado, doenças prevalentes na população masculina e 
prevenção de violências e acidentes que garantem o cumprimento de 
seu objetivo de aumentar a qualidade da saúde da população masculina 
brasileira (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; BRASIL, 2009a). 

Figura 2. Eixos principais da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
do Homem – PNAISH.

Fonte: adaptado de BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. 2017; BRASIL, 2009a.

a. Acesso e Acolhimento

Objetiva incluir o homem nos serviços de saúde, de forma que possa 
familiarizar-se com os espaços de saúde e que ao mesmo tempo seja 
reconhecido como pessoa que precisa de cuidados.

b. Saúde Sexual e Reprodutiva

Implementar estratégias de reconhecimento dos direitos sexuais e 
reprodutivos do homem adulto por gestores, profissionais de saúde e comunidade.

c. Paternidade e Cuidado

Incentivar gestores, profissionais de saúde e a comunidade no 
entendimento da importância do homem adulto na participação de todas 
as etapas da gestação, dos cuidados com os filhos e do fortalecimento dos 
vínculos familiares.

d. Doenças prevalentes na população masculina

Melhorar o acesso e a qualidade do cuidado à saúde do homem 
nos serviços de atenção, visando o enfrentamento dos fatores de risco das 
doenças e agravos à saúde.
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e. Prevenção de Violências e Acidentes

Chamar a atenção da população em geral e dos profissionais de 
saúde sobre a violência urbana, incluindo acidentes que afligem os homens 
no Brasil.

1.3 PLANOS DE AÇÕES NACIONAIS PARA A SAÚDE DO HOMEM

Com o objetivo de consolidar a implementação da Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde do Homem nos 26 estados brasileiros e Distrito 
Federal, foi elaborado e publicado, o Plano de Ação Nacional 2009-2011 
pela Secretaria de Atenção à Saúde – SAS através da Área Técnica da Saúde 
do Homem do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas – 
DAPES. Com o Plano de Ação Nacional, os serviços foram organizados de 
forma sistêmica para garantir a prevenção, as medidas educativas de saúde, 
o incentivo à atenção clínica e cirúrgica para pessoas do sexo masculino, 
bem como, reduzir os índices de morbidade e mortalidade, considerando 
aspectos socioculturais  (BRASIL, 2009c).

O Plano de Ação Nacional orientou as ações para atenção à saúde do 
homem com participação de Gestores, Comissões Intergestores Bipartite - 
CIBs, Colegiados de Gestão Regional - CGR e Conselhos. Dessa forma, as 
estratégias das ações de atenção à saúde do homem foram englobadas nos 
Planos de Saúde dos estados e municípios (BRASIL, 2009c).

O “Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022”, foi feito com 
a   colaboração de instituições de ensino e pesquisa, outros ministérios, 
instituições da área de Medicina, associações de doentes crônicos, entre 
outros. Uma das metas desse plano é reduzir a taxa de mortalidade prematura 
(na idade menor que 70 anos) por DCNT em 2% ao ano.  (BRASIL, 2011). 

Com o plano brasileiro para 2011-2022, as diretrizes da PNAISH foram 
reforçadas para a melhoria da qualidade da assistência à saúde do homem 
brasileiro (BRASIL, 2011). 

 A criação do SUS, a elaboração da PNAISH, o Plano de Ação Nacional 
2009-2011 e o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 2011-2022 (Figura 3), tem 
sido medidas públicas impactantes na qualidade da assistência à saúde 
do homem e no incentivo ao autocuidado. Nesse cenário, a PNAISH possui 
mecanismos de avaliação nas esferas federal, estadual e municipal. 
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Figura 3. A criação do SUS, a PNAISH, o Plano de Ação Nacional 2009-2011 
e o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT) 2011-2022.

Fonte: adaptado de BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE -PNAISH, 2009a; BRASIL, 2009c; 2011; 
2003; MINISTÉRIO DA SAÚDE, acessado em 2020. 
  .
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QUESTÕES

a) Como as diretrizes da PNAISH têm sido implementadas no município 
em que você trabalha?

b) Faça uma discussão sobre os impactos da PNAISH na Saúde do 
homem adulto. 

c) Pesquise se houve melhorias nos indicadores de saúde da 
população masculina no município em que você trabalha ou 
após o estabelecimento do Plano de ações estratégicas para o 
enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no 
Brasil (2011-2022).
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CAPÍTULO 2

Dados Demográficos sobre a População Masculina

2.1 DADOS DEMOGRÁFICOS NO BRASIL, NORDESTE E NO ESTADO 
DO PIAUÍ

 Segundo dados de projeção feita pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE para a população do Brasil e Unidades da 
Federação 2000-2030, no período de 2011-2020, há previsão de aumento 
de 7,44% da população brasileira total. Nesse mesmo período de 10 anos, 
a população da Região Nordeste e do Estado do Piauí tem estimativa de 
aumento de 5,86% e 2,40%, respectivamente. Os dados da Tabela 1 foram 
obtidos através de levantamento no sistema IBGE-TABNET-DATASUS-MS 
(2020a).

Tabela 1. População estimada do Brasil, Região Nordeste e Estado do Piauí.

Fonte: IBGE: Projeção da população período 2000-2030, TABNET-DATASUS, 2020. 

As tabelas 2 e 3 mostram a distribuição por faixa etária da população 
masculina, estimada para o ano de 2020. A tabela 2 apresenta maior 
contingente na faixa de 30-39 anos tanto para o Brasil como para a Região 
Nordeste e Estado do Piauí.  O número de homens é menor na faixa de 80 
anos ou mais, embora essa faixa etária tenha aumentado nos últimos dez 
anos nas três áreas geográficas consideradas (Tabela 3). 
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Tabela 2. Estimativa da população masculina (homem adulto) por faixa 
etária (20 a 59 anos) no Brasil, na Região Nordeste e Estado do Piauí no 
período 2011-2020.

Fonte: IBGE: Projeção da população período 2000-2030, TABNET-DATASUS, 2020.

A partir de cálculos com dados das Tabela 2 e 3 e de dados da Figura 4,  
pode-se constatar que na faixa etária mais jovem (20-29 anos), há estimativa 
de redução da população masculina brasileira (-2,8%), nordestina (-8,7%) e 
piauiense (-18,2%) no período de 2011 a 2020. Por outro lado, nas demais 
faixas de idade são previstos elevações dos percentuais da população 
masculina na última década, inclusive de idosos (60 a 80 anos ou mais).      

Tabela 3. População do homem idoso por faixa etária (60 a 80+ anos) no 
Brasil, na Região Nordeste e Estado do Piauí no período 2011-2020. 

Fonte: IBGE: Projeção da população período 2000-2030, acessado pelo TABNET-DATASUS.

De acordo com a Figura 4, no Brasil, o aumento do número de homens,  
na década considerada foi estimado com maior dimensão nas faixas etárias 
de 60-69 anos (45,4%) e de 80 anos ou mais (45,8%), enquanto que no 
Nordeste e no Estado do Piauí houve destaques para maiores elevações 
populacionais nas faixas de 50-59 anos (31,3%; 23,4%,) , 60-69 anos (35,1%; 
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29,1%) e de 70-79 anos (32,5%; 28,5%), respectivamente. O crescimento da 
população masculina total, levando-se em consideração todas as idades (0 
a 80 anos ou mais), é de 7,1 %, 5,0% e 1,3% para o Brasil, Região Nordeste 
e Estado do Piauí, respectivamente, quando for comparado o ano de 2011 
com 2020.

 
Figura 4.  Estimativa do percentual de crescimento da população masculina 
por faixa etária no Brasil, na Região Nordeste e Estado do Piauí entre 2011 
e 2020.

Fonte: cálculos com base no IBGE: Projeção da populaçã o período 2000-2030, TABNET- 
DATASUS, 2020a.

Conforme os Indicadores e Dados Básicos para a Saúde-Brasil 
(TABNET-DATASUS-IDB 2000), a taxa de crescimento populacional é 
calculada com um “percentual de incremento médio anual da população 
residente em determinado espaço geográfico e no ano considerado.” Além 
disso, é influenciada pela dinâmica da natalidade, mortalidade e migrações. 
Há limitações para as projeções e estimativas populacionais, como as 
“variações temporais e espaciais da dinâmica de crescimento populacional 
e projeções de taxas para anos mais distantes do último censo.” 

Os percentuais de homens adultos (20-59 anos) em relação à 
população total aumentaram no Brasil, na Região Nordeste e no Estado do 
Piauí nos últimos dez anos. Entretanto, os percentuais de idosos do sexo 
masculino (60 a 80 anos ou mais) cresceram somente no Brasil e Região 
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Nordeste. No Estado do Piauí houve um ligeiro decréscimo. Nesse contexto, 
a população masculina total projetada (todas as idades) apresenta pequeno 
decréscimo no Brasil e redução na Região Nordeste e no Piauí (Tabela 4).

Tabela 4. Estimativa do percentual de homens adultos (20 a 59 anos) e de 
idosos (60 a 80+ anos) no Brasil, na Região Nordeste e Estado do Piauí no 
período 2011-2020.
. 

Fonte: dados do IBGE: Projeção da população período 2000-2030, acessado pelo TABNET-
DATASUS, acessado em 2020a.

O  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, através da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua -PNAD- 2018 (IBGE, 
2019a), estimou o número de mulheres no Brasil como superior ao de 
homens. Naquele ano, a população brasileira era composta por 48,2% de 
homens e 51,8% de mulheres, conforme Figura 5.

Figura 5. Porcentagem da população brasileira, por sexo.  

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 
Rendimento.  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 
2012-2019 (IBGE, 2020b).
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A pirâmide etária observada na Figura 6 mostra o envelhecimento da 
população brasileira de 2012 a 2018, conforme a PNAD 2018 (IBGE, 2019a). 
No perfil apresentado, tanto para a população masculina como para a 
feminina, pode-se observar a redução da base da pirâmide, ou seja, menor 
porcentagem de grupos etários mais jovens em 2018 em relação ao ano 
de 2012. Ao mesmo tempo, as porcentagens dos grupos de maior idade 
aumentaram, de forma a alargar o topo da pirâmide. No período analisado, 
a proporção de pessoas abaixo de 30 anos de idade foi reduzida e no 
mesmo período a população acima de 35 anos cresceu em todas as faixas 
etárias, com exceção no grupo etário de 45 a 49 anos que não ultrapassou 
os valores de 2012 (IBGE, 2019a).

Figura 6. Pirâmide etária brasileira.

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua) 2018, (IBGE,2019a).

As regiões Norte (34,8%) e o Nordeste (30,7%) apresentaram maiores 
percentuais de grupos com menos de 20 anos em 2018, embora esses grupos 
tenham passado por mais reduções desde 2012. As projeções da população 
do Piauí para o ano de 2020, feita pelo IBGE, considerando estimativas para 
o período de 2010-2060 (IBGE, 2018), aponta maior percentual de homens 
e mulheres nas faixas de 15-19 anos e de 20-24 anos.                
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A PNAD 2018 mostra que os homens apresentam perfil mais jovem 
na faixa até 24 anos (18,2%) enquanto as mulheres, 17,5%. Entretanto, na 
faixa de 60 anos ou acima dessa idade, os homens representam 6,8% e as 
mulheres 8,6%. O número de mulheres na faixa de 80 anos é superior ao 
número de homens. Isso significa que os homens no Brasil apresentam em 
geral, menor longevidade do que as mulheres (IBGE, 2019a).

2.2 ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER

De acordo com a WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO (2020), 
a expectativa de vida saudável (Healthy life expectancy – HALE) ao nascer 
cresceu 8% entre 2000 e 2016, sendo maior para mulheres do que para 
homens. No ponto de vista global, a expectativa de vida ao nascer aumentou 
em 5,5 anos no período entre 2000 e 2016 para ambos os sexos. Dessa 
forma, a expectativa de vida global mudou de 66,5 anos para 72 anos. A 
HALE prever os anos de vida saudável e aumentou de 58,5 anos em 2000 
para 63,3 anos em 2016. Por outro lado, o número de anos equivalentes 
de saúde total perdida (anos com estados não saudáveis) aumentou de 8,0 
para 8,6 anos. Isso reflete na expectativa de vida ao nascer. As mulheres 
apresentaram maior expectativa de vida ao nascer e HALE mais alto do que 
homens (64,8 anos versus 62,0). Aos 60 anos, o HALE das mulheres é 16,8 
versus 14,8 anos nos homens. Enquanto o número de anos de vida não 
saudável aumentou mais nas mulheres do que nos homens (9,5 versus 7,8 
anos).  

Diversos fatores determinam a distinta esperança de vida ao nascer 
entre homens e mulheres. Das quarenta principais causas de morte, trinta 
e três contribuem mais para reduzir a expectativa de vida na população 
masculina do que na feminina. A isquemia cardíaca, acidentes em estradas, 
câncer de pulmão, doença pulmonar obstrutiva crônica, acidente vascular 
cerebral, cirrose hepática, tuberculose, câncer de próstata e violência 
interpessoal são as principais causas de morte que abaixam a expectativa 
de vida masculina (WHO, 2020).

Conforme o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA (2019), 
entre 2012 e 2017, a Esperança de vida ao nascer no Brasil cresceu num 
percentual médio de 0,4% ao ano. Enquanto a mortalidade infantil teve 
decréscimo médio anual de 4%. 

Em 2018, a esperança ou expectativa de vida do brasileiro ao nascer 
total atingiu 76,3 anos, sendo que para homens foi de 72,8 e pra mulheres o 
valor foi maior e correspondente a 79,9 anos. Na Região Nordeste do país, a 
expectativa de vida ao nascer total foi maior nos estados do Rio Grande do 
Norte (76,2 anos), Pernambuco (74,6 anos) e Ceará (74,3 anos) e menores no 
Maranhão (71,1 anos), Piauí (71,4 anos) e Alagoas (72,4 anos). Para homens 
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nordestinos, esses valores foram maiores no Rio Grande do Norte (72,2 
anos), Pernambuco (70,8 anos) e Ceará (70,3 anos) e menores no Piauí (67,2 
anos), Maranhão (67,4 anos) e Alagoas (67,6 anos) (IBGE, 2019b).

 
Tanto, no Brasil como na Região Nordeste, incluindo o Piauí, as 

mulheres apresentaram maiores esperanças de vida ao nascer do que 
pessoas do sexo masculino, sendo os valores maiores nos estados do Rio 
Grande do Norte (80,2 anos), da Bahia (78,7 anos) e do Pernambuco (78,4 
anos). Expectativas menores foram encontradas para mulheres nordestinas 
no Maranhão (75,1 anos), Piauí (75,8 anos) e Alagoas (77,1 anos) (IBGE, 
2019b).

No cenário nacional, a unidade federativa com maiores expectativas 
de vida para ambos os sexos, masculina e feminina foi Santa Catarina (79,7; 
76,4 e 83,0 anos), respectivamente. Todos os estados das regiões Sul e 
Sudeste, como também, o Distrito Federal apresentaram expectativas de 
vida ao nascer para ambos os sexos, masculina e feminina maiores do 
que a média do Brasil. Na Região Nordeste, somente o Rio Grande do 
Norte apresentou a expectativa (feminina) maior do que a média nacional. 
Os estados do Maranhão, Piauí e Rondônia apresentaram as mais baixas 
expectativas de vida para ambos os sexos. Para homens, o valor do Estado 
do Piauí é próximo naqueles dos estados de Alagoas e Maranhão, mas 
o menor do país. Por outro lado, as mulheres piauienses apresentaram 
expectativa de vida ao nascer de 75,8 anos e vigésima quarta posição entre 
as 27 unidades federativas avaliadas em 2018 pelo IBGE e publicadas em 
2019 (IBGE 2019b).
 

Em julho de 2019, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), 
tabelas do IBGE contendo dados populacionais das cinco regiões do Brasil, 
das 27 unidades federativas e dos municípios. O Brasil tinha a estimativa 
de 210.147.125 pessoas, o Nordeste foi a segunda região em população 
com 57.071.654 e o Estado do Piauí foi a décima nona unidade federativa 
em população com 3.273.227 habitantes. Há observações de possíveis 
diferenças no número de piauienses por alterações de limites de fronteiras 
interestaduais (IBGE, 2019c). Em 2020, dados da PNAD Contínua-2019 
revelaram que a população brasileira com 65 anos ou mais aumentou de 
8,2% em 2012 para 10,8% em 2019 (IBGE, 2020c).

No Brasil, têm ocorrido muitas mudanças, tais como, o processo 
de urbanização e migração, o aumento da esperança de vida ao nascer, 
a diminuição na taxa de fecundidade, dentre outros. Pode-se observar na 
Figura 6 que a composição da estrutura etária da população brasileira tem se 
modificado, de forma que comparando os anos de 2012 e 2018, percebe-se 
que o topo da pirâmide etária  apresentou faixas mais largas pelo aumento 
de pessoas com mais de 50 anos, incluindo idosos (faixa de 60-80 anos ou 
mais) (IBGE, 2019a).  



32

SA
Ú

D
E 

D
O

 H
O

M
EM

Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Permanente para o SUS - NUEPES

QUESTÕES 

a) Faça a soma dos valores referentes à população masculina nas faixas 
etárias de 20 a 59 anos no Brasil, na Região Nordeste e no Estado 
do Piauí. Calcule os percentuais da população estimada de homens 
adultos (20-59 anos) em relação à população total masculina para 
cada local citado acima nos anos de 2011 e 2020.

b) Faça a soma dos valores referentes à população masculina estimada 
para as faixas etárias de 60 a 80 anos ou mais no Brasil, na Região 
Nordeste e no Estado do Piauí. Calcule os percentuais da população 
de homens idosos (60-80 anos ou mais) em relação à população 
total masculina para cada local citado acima nos anos de 2011 e 
2020.

c) Aponte e discuta fatores que contribuíram para o aumento da 
população masculina brasileira, nordestina e piauiense nas faixas 
etárias compreendidas entre 30 e 80 anos ou mais no período de 
2011-2020.
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CAPÍTULO 3

Situação de Saúde do Homem – 
Mortalidade Geral e Proporcional por Idade

3.1 MORTALIDADE

O Sistema de Informação Sobre Mortalidade -SIM foi elaborado pelo 
Ministério da Saúde em 1975. Antes desse sistema, havia mais de 40 modelos 
de instrumentos para obtenção de dados sobre mortalidade no Brasil. Foi 
informatizado em 1979 e com a implantação do SUS foi descentralizado. 
A coleta de dados passou ser feita por secretarias municipais e estaduais 
(MINISTÉRIO da SAÚDE, 2017).

O SIM tem ferramentas para pesquisa segundo a “causa mortis” 
atestada pelo médico. O sistema permite a realização de pesquisas 
epidemiológicas úteis para gestão em saúde que no âmbito nacional é 
feita pela Secretaria de Vigilância à Saúde (MINISTÉRIO da SAÚDE, 2017). 
Dessa forma, contribui para o estabelecimento de medidas necessárias 
para acentuar a qualidade dos serviços de atenção à saúde em toda a 
Rede de Atenção.  

3.2 TAXA BRUTA DE MORTALIDADE

A Taxa bruta de mortalidade ou Coeficiente geral de morte é 
expressa por 1000 habitantes. “Representa o número total de óbitos, por 
mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, 
no ano considerado” (REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A 
SAÚDE - RIPSA, 2008). 

A Taxa bruta de mortalidade é influenciada pela distribuição da 
população por sexo e faixas etárias e está correlacionada com as condições 
socioeconômicas e qualidade de vida das pessoas. O cálculo é feito com base 
no número de óbitos informados desde que seja igual ou superior a 80% do 
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número de óbitos estimados por métodos demográficos. Para o território 
brasileiro e as regiões, a totalização inclui dados diretos e indiretos. A taxa 
padronizada pode ser calculada utilizando-se como padrão, a população 
brasileira no último censo (RIPSA, 2008). 

Segundo publicações online do IBGE (2020), a Taxa bruta de 
mortalidade no Brasil no ano 2000 era de 6,67 (óbitos por mil habitantes). 
Entretanto, essa taxa continuou em queda e em 2011apresentou o número 
mais baixo que foi 6,02. Em 2012, a taxa subiu para 6,03 e continuou 
ascendente atingindo 6,08 em 2015. Nos últimos oito anos, o número total 
de óbitos/residência tem aumentado no país, sendo que em 2011 foi de 
1.170.498, 301.596 e 17.052 no Brasil, Região Nordeste e Estado do Piauí, 
respectivamente. No ano de 2018, esses números cresceram para 1.316.719 
(12,5%), 343.969 (14%) e 19.983 (17,2%) nos óbitos/residência nas três 
áreas geográficas consideradas, respectivamente. No Estado do Piauí, esse 
crescimento percentual do número de óbitos foi maior do que a estimativa 
do percentual de crescimento da população brasileira (7,45%), nordestina 
(5,86%) e piauiense (2,40%) nos últimos 10 anos (Tabela 1).  

3.3 MORTALIDADE PROPORCIONAL POR IDADE

A Taxa de mortalidade proporcional por idade é “a distribuição 
percentual dos óbitos por faixa etária, na população residente em 
determinado espaço geográfico, no ano considerado”. Mede a participação 
dos óbitos em cada faixa etária, em relação ao total de óbitos (RIPSA, 2008). 

3.3.1 Mortalidade na infância

 Segundo o IBGE (2018), no ano de 2011, a Taxa anual de mortalidade 
de pessoas menores do que 5 anos no Brasil foi de 18,9 por 1000 nascidos 
vivos para ambos os sexos, para o sexo masculino foi de 20,6 e 17,2 para o 
sexo feminino. Essa taxa tem sido reduzida a cada ano, mas continua maior 
para a população masculina. Em 2016, atingiu valores de 15,5, 16,8 e 14,1 
para crianças de ambos os sexos, meninos e meninas, respectivamente. As 
taxas para ambos os sexos em 2017 e 2018, foram de 14,9 e 14,4 por mil 
nascidos vivos, respectivamente (IBGE, 2019a).

De acordo com cálculos do IBGE (2019a), as Taxas de mortalidade 
infantil - TMI têm decaído no Brasil há muitos anos com valores em 2018 de 
12,4; 13,3; 11,4 por mil nascidos vivos para ambos os sexos, sexo masculino 
e feminino, respectivamente. Para o ano de 2018, a probabilidade de um 
recém-nascido por 1000 nascidos vivos não completar o primeiro ano 
de vida nas unidades da federação, segundo o IBGE foi maior no Amapá 
(22,8) e menor no Espírito Santo (8,1). No Piauí, a TMI foi estimada em 18,0, 
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sendo a quarta mais alta do país e a segunda do Nordeste. No Nordeste, o 
Maranhão apresentou a maior TMI (22,8) e oito dos nove estados tiveram 
a TMI acima da média nacional. O Pernambuco foi diferente dos demais 
estados do Brasil com a TMI de 10,8 e abaixo da taxa nacional. Todos os 
estados das regiões Sul e Sudeste e mais o Distrito Federal apresentaram 
TMI mais baixas do que a média brasileira.  

 Há diferenças nas taxas de mortalidade infantil (TMI) calculadas 
pelo IBGE e pelo Ministério da Saúde. O IBGE faz os cálculos das taxas 
de mortalidade na infância com base na dinâmica demográfica, censos 
demográficos, PNAD e de registro de nascimentos e óbitos. Enquanto o 
Ministério da Saúde (MS) faz os cálculos das taxas de mortalidade na infância, 
levando em consideração a base de dados do Sistema de Informação sobre 
Mortalidade - SIM, Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC 
e busca ativa de óbitos e nascimentos com correção de subnotificações. 
Segundo o IBGE, a TMI vem reduzindo a cada ano e teve queda em 2016. 
Pelo MS, houve aumento em 2016 da TMI, pois considerou o decréscimo 
no número de nascimentos atribuído à Zika. Também houve crescimento na 
taxa de mortalidade em menores de 5 anos para o ano de 2016, conforme 
o MS (BRASIL, 2019).

Para os cálculos das Taxas de mortalidade em menores de 5 anos, 
infantil (menos de 1 ano) e componentes: neonatal precoce (0 a 6 dias 
de vida), neonatal tardia (7 a 27 dias), pós-neonatal (28 a 364 dias) foram 
realizados com uso dos dados de mortalidade e de nascidos vivos corrigidos 
pelo sub-registro (BRASIL, 2019).  As taxas foram calculadas como mostrado 
no Quadro 2. 

Quadro 2. Cálculo das taxas de mortalidade em menores de cinco anos, 
Taxa de mortalidade infantil (TMI) e dos componentes: neonatal, neonatal 
precoce, neonatal tardia e pós-neonatal (BRASIL, 2019).

Fonte: BRASIL, 2019.
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De acordo com BRASIL (2019), no período de 2016 a 2017, houve 
redução da mortalidade de crianças no Brasil, sendo o decréscimo de 3,9% 
na TMI, nas taxas de mortalidade neonatal precoce, neonatal tardia, pós-
neonatal e em menores de 5 anos houve reduções de 1,7%, 1,7%, 8,8% e 
4,8%, respectivamente.
  

Ao observar a Tabela 5, pode-se detectar que no Nordeste e Estado 
do Piauí, todos os indicadores de mortalidade para infância estão acima dos 
valores médios nacionais. No Estado do Piauí, as taxas de mortalidade são 
ainda maiores do que a média nordestina. 

Conforme dados de BRASIL (2019), as Taxas de mortalidade em 
menores de cinco anos de idade, a TMI e todos os componentes de 
mortalidade neonatal e pós-natal foram mais elevadas na Região Norte e 
em segundo lugar na Região Nordeste, enquanto as Regiões Sul e Sudeste 
apresentaram as taxas mais baixas do país.  Em geral, o Centro-Oeste teve 
as taxas médias de mortalidade abaixo da média nacional. Na Região 
Nordeste, o Estado do Pernambuco apresentou os indicadores mais baixos 
e muitos próximos da média nacional, sendo alguns indicadores melhores 
que no Brasil como um todo. 

 De acordo com BRASIL (2019), os cálculos feitos pelo Ministério da 
Saúde para as unidades da federação brasileira, revelam que as Taxas de 
mortalidade em menores de 5 anos e a TMI que são expressas por 1000 
nascidos vivos residentes, foram maiores no Amapá (28,0; 23,0) e menor 
em Santa Catarina (11,4; 9,9). A Taxa de mortalidade neonatal precoce 
foi maior na Bahia (10,5) e menor no Rio Grande do Sul (5,0). Enquanto a 
Taxa de mortalidade neonatal tardia foi maior em Sergipe (4,0) e menor no 
Mato grosso do Sul (1,5). A Taxa de mortalidade pós-neonatal foi maior em 
Roraima (8,7) e menor em Santa Catarina (2,5). O Estado do Piauí apresentou 
a quarta maior taxa de mortalidade infantil do país e a mais alta do Nordeste 
em 2018.

A RIPSA 2008, considera que há limitações na enumeração do número 
de óbitos infantis, principalmente nas regiões Norte e Nordeste que são 
mais observadas nos primeiros dias de vida e em lugares com pequenas 
populações. As estimativas indiretas com dados demográficos específicos 
podem ser utilizadas para aproximar a probabilidade da mortalidade 
revelada nos indicadores desde o nascimento e até menos de cinco anos 
de idade. 
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Tabela 5. Taxas de mortalidade em menores de 5 anos, TMI e outras. Região 
Nordeste e no Estado do Piauí no ano de 2017. Óbitos por 1000 nascidos 
vivos de mães residentes, segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde-MS-
Brasil.

Fonte: BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento 
de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças não Transmissíveis. Saúde Brasil, 2019.

Segundo a RIPSA, 2008, os determinantes sociais dos índices infantis 
que expressam a mortalidade de nascidos vivos durante os cinco primeiros 
anos de vida, são relacionados às condições socioeconômicas, sanitárias e 
ambientais condicionantes de desnutrição infantil e de infecções nessa faixa 
etária. Os índices infantis de mortalidade também são correlacionados com 
dificuldades ao acesso e ao cuidado materno-infantil. 

A avaliação dos índices infantis de mortalidade contribui para o 
planejamento de políticas públicas voltadas para a atenção ao cuidado 
materno-infantil e da infância.

A Agenda 2030 é um plano de ação para o mundo todo. Envolve as 
três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a 
ambiental. O plano tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 
ODS, e 169 metas, incluindo erradicar a pobreza e promover a qualidade de 
vida no mundo. Para as pessoas, a Agenda 2030, visa acabar com a fome e a 
pobreza; para o planeta, uma gestão sustentável e que garanta recursos para 
as gerações presentes e futuras; e para a prosperidade, o desenvolvimento 
sustentável com progresso econômico, social e tecnológico que traga a 
paz e a qualidade de vida. A redução da taxa de mortalidade de crianças 
com menos de 5 anos é uma das metas do Objetivo 3 do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS3) da Agenda 2030 (UNITED NATIONS ORGANIZATION-
ONU, 2015). 
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3.3.2 Mortalidade por idade no homem adulto e no idoso

O cálculo é feito, segundo a RIPSA 2008, pela forma abaixo descrita:

 *A exclusão dos óbitos de idade ignorada faz com que o indicador mostre o total de óbitos 
com idade conhecida (RIPSA, 2008).

As Tabelas 6 e 7, apresentam a Mortalidade proporcional por faixa 
etária da população do Brasil, Região Nordeste e Estado do Piauí em 2011 e 
2018. Tanto em 2011 como 2018, a faixa etária com maior número de óbitos 
foi a de 80 anos ou mais em que houve aumento de 22,5 % no Brasil, 22,4% 
na Região Nordeste e 25,7% no Estado do Piauí. 

Tabela 6. Mortalidade proporcional por idade no homem adulto (por cento, 
por faixa etária em anos), no Brasil, na Região Nordeste e Estado do Piauí 
em 2011e 2018.

Fonte: adaptado de MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 
Tabnet - Datasus, 2020.

Tabela 7. Mortalidade proporcional por idade no homem idoso (por cento, por 
faixa etária), no Brasil, na Região Nordeste e Estado do Piauí em 2011 e 2018.

Fonte: adaptado de MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 
Tabnet - Datasus, 2020.
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No Brasil, as faixas etárias de 60-69 anos a 80 anos ou mais, 
correspondentes aos idosos, mostraram elevações na mortalidade em 2018 
quando comparadas com 2011na proporção de 5,2%. No homem adulto de 
20-59 anos, houve redução da mortalidade em todas as faixas etárias, sendo 
o decréscimo total de 4% (Tabelas 6 e 7).

Na Região Nordeste e no Estado do Piauí, para o homem adulto de 
20-59 anos há redução da taxa de mortalidade, embora haja elevações para 
a faixa de 50-59 anos. No idoso (60-80 anos ou mais) houve elevação dos 
percentuais de óbitos na proporção de 3,2% para o Nordeste e de 2,8% 
para o Estado do Piauí (Tabelas 6 e 7).

As ações da Atenção Primária à Saúde -APS voltadas para o cuidado à 
saúde do homem e do idoso, têm contribuído para o aumento da esperança 
de vida da população masculina e possivelmente estão reduzindo os óbitos 
nas faixas etárias inferiores à de 50-59 anos. Por outro lado, políticas voltadas 
para a saúde do idoso são necessárias para diminuir a taxa de mortalidade. 

QUESTÕES 

a) Faça uma comparação entre o perfil de mortalidade no Estado do 
Piauí, comparando com o Brasil e a Região Nordeste na infância 
para ambos os sexos e no homem adulto e idoso. 

b) Na sua opinião, por que há subnotificação de óbitos no Brasil, 
principalmente nas regiões Norte e Nordeste?
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CAPÍTULO 4

Situação de Saúde do Homem – Mortalidade 
Proporcional por Capítulo CID-10

4.1 MORTALIDADE POR CAUSA CAPÍTULO DA CID-10 NA POPULAÇÃO 
MASCULINA TOTAL

A mortalidade proporcional por causa capítulo da CiD-10 em homens 
pode ser calculada conforme a RIPSA, 2008.  

*A exclusão dos óbitos de causas mal definidas faz com que o indicador mostre o total de 
óbitos com causa conhecida (RIPSA, 2008). 

Foram considerados para a classificação de óbitos por causa os 
grupamentos de capítulos da Classificação Internacional de Doenças - CID 
10 (WHO, 2010): 

I – Doenças infecciosas e parasitárias;
II - Neoplasias; 
III - Doenças do sangue e dos orgãos hematopoiéticos e alguns transtornos 
imunitários; 
IV - Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas; 
V - Transtornos mentais e comportamentais;
VI - Doenças do sistema nervoso;
VII- Doenças do olho e anexos;
VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide; 
IX - Doenças do aparelho circulatório; 
X - Doenças do aparelho respiratório; 
XI - Doenças do aparelho digestivo;
XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo;
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo; 
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XIV - Doenças do aparelho geniturinário; 
XV - Gravidez, parto e puerpério;  
XVI - Certas condições originárias do período perinatal;  
XVII - Malformação congênita, deformidades e anomalias cromossômicas; 
XVIII- Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais; 
XIX - Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas 
externas;  
XX - Causas externas de morbimortalidade; 
XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços 
de saúde;
XXII - Códigos para fins especiais.

 As Figuras 7(A) e 7(B) apresentam as taxas de mortalidade nos anos de 
2011 e 2018, respectivamente, pelas cinco principais causas bem definidas 
de mortalidade previstas na CID-10. Foram analisados os capítulos: IX - 
doenças do aparelho circulatório; XX - causas externas; II - neoplasias; X 
- doenças do aparelho respiratório e XI - doenças do aparelho digestivo 
para a população masculina em geral. Em 2011, cerca de 28% de óbitos 
ocorridos no sexo masculino foram por doenças do aparelho circulatório 
e comparando com o ano de 2018 houve uma pequena redução de 
aproximadamente 1% no Brasil e na Região Nordeste e de 3% no Estado do 
Piauí. Por outro lado, o Piauí apresenta 31,5% de mortalidade proporcional 
por doenças circulatórias. 

Figura 7A.  Mortalidade proporcional por capítulo da CID-10 na população 
masculina total no Brasil, Região Nordeste e Estado do Piauí em 2011.

Fonte: adaptado de MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 
Tabnet- Datasus, 2020. Cap II- Neoplasias; Cap IX- Doenças do aparelho circulatório; Cap 
X-Doenças do aparelho respiratório; Cap XI- Doenças do aparelho digestivo; Cap XX-
Causas externas; outras causas bem definidas (WHO, 2010).
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Figura 7B.  Mortalidade proporcional por capítulo da CID-10 na população 
masculina total no Brasil, Região Nordeste e Estado do Piauí em 2018.

Fonte: adaptado de MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 
Tabnet- Datasus, 2020. Cap II- Neoplasias; Cap IX- Doenças do aparelho circulatório; Cap 
X-Doenças do aparelho respiratório; Cap XI- Doenças do aparelho digestivo; Cap XX-
Causas externas; outras causas bem definidas (WHO, 2010).

 A segunda maior causa de mortalidade foi por causas externas (cerca 
de 18% em 2018) que incluem as mortes por violência. Conforme as Figuras 
7(A) e 7(B), houve um decréscimo de 1,4% no Brasil, considerando os dados 
de 2011 e de 2018. No Nordeste, correspondeu a 23% dos óbitos do sexo 
masculino.

 A terceira causa de morte observada foi de neoplasias (17% em 2018) 
com aumento em 1,4%; 1,5% e 0,9% no Brasil, Região Nordeste e Estado do 
Piauí, respectivamente.

 A quarta causa de óbito foi do capítulo X, as doenças do aparelho 
respiratório (11,5%) em homens brasileiros. Houve aumento da mortalidade 
proporcional de menos de 1% no Brasil, no Nordeste 1% e no Piauí 3%. 

 
A quinta causa de mortalidade foi do capítulo XI, as doenças do 

aparelho digestivo que foram aproximadamente 6% dos óbitos de causas 
bem definidas tanto em 2011 como em 2018.
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4.2 MORTALIDADE POR CAUSA CAPÍTULO DA CID-10 NO HOMEM 
ADULTO E NO IDOSO

A Figura 8 mostra a mortalidade proporcional por capítulo da CID-10 
no homem adulto, ou seja, na faixa etária de 20-59 anos. Pode-se observar 
que as causas externas corresponderam a 37,9% dos óbitos de causas bem 
definidas no Brasil em 2011 e o indicador permaneceu estável quando 
comparado com 2018. No Nordeste e no Piauí, a taxa de mortalidade por 
causas externas é maior do que a do Brasil. No contexto geral,  o número de 
óbitos foi influenciado pelas faixas etárias de 20-29 anos e de 30-39 anos que 
apresentaram altas taxas de mortalidade por esse capítulo, considerando o 
total de óbitos por CID-10 para cada faixa etária da população masculina 
(Figura 10). Dados do SIM indicam que em idosos 4,7% dos óbitos foram 
desse capítulo XX. 

Figura 8. Mortalidade proporcional por capítulo da CID-10 no homem 
adulto (20-59 anos) no Brasil, Região Nordeste e Estado do Piauí í em 2011 
e 2018.

Fonte: adaptado de MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 
TABNET - DATASUS, 2020. Cap I- Doenças infecciosas e parasitárias; Cap II-Neoplasias; 
Cap IX- Doenças do aparelho circulatório; Cap X-Doenças do aparelho respiratório; Cap 
XI- Doenças do aparelho digestivo; Cap XX-Causas externas; outras causas bem definidas 
(WHO, 2010)

As causas externas apresentaram alto impacto na mortalidade 
masculina considerando a faixa de 20-59 anos (Figura 9). O perfil de 
mortalidade do homem adulto revelou que além das causas externas, 
foram impactantes os óbitos por doenças circulatórias, neoplasias, doenças 
respiratórias e do sistema digestivo (Figura 8). Na faixa de 20-59 anos, 
houve pequena diferença da taxa de mortalidade por doenças circulatórias 
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na comparação de 2011 com 2018. As faixas etárias de 40-49 anos e 50-59 
anos apresentaram elevadas taxas de mortalidade por doenças do aparelho 
circulatório no homem adulto, sendo mais baixas nas faixas mais jovens 
(Tabela 8).

Tabela 8. Mortalidade proporcional por capítulo IX- Doenças do aparelho 
circulatório da CID-10 no homem adulto (por cento, por faixa etária em 
anos), no Brasil, na Região Nordeste e Estado do Piauí em 2011e 2018.

Fonte: adaptado de MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 
TABNET- DATASUS, 2020.

Figura 9. Mortalidade proporcional por capítulo XX-Causas externas da 
CID-10 no homem adulto (20-59 anos) no Brasil, Região Nordeste e Estado 
do Piauí em 2011 e 2018.

Fonte: adaptado de MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 
TABNET - DATASUS, 2020.
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A Figura 10 mostra que os idosos apresentaram um perfil de 
mortalidade diferente do homem adulto, sendo o capítulo IX ou doenças 
do aparelho circulatório, a principal causa de óbitos, seguida de neoplasias 
e doenças respiratórias e do sistema digestivo. 

Figura 10. Mortalidade proporcional por capítulo da CID-10 no homem 
idoso (60-80+ anos) no Brasil, Região Nordeste e Estado do Piauí em 2011 
e 2018.

Fonte: adaptado do MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. 
TABNET - DATASUS, 2020. Cap I- Doenças infecciosas e parasitárias; Cap II-Neoplasias; 
Cap IX- Doenças do aparelho circulatório; Cap X-Doenças do aparelho respiratório; Cap 
XI- Doenças do aparelho digestivo; Cap XX-Causas externas; outras causas bem definidas 
(WHO, 2010).

No homem idoso, as taxas de mortalidade por doenças do aparelho 
circulatório são mais elevadas e mais homogêneas ao longo das faixas 
etárias consideradas. No Brasil, Nordeste e Piauí, essas taxas têm decaído 
de 2011 para 2018 em todas as faixas etárias referentes ao idoso, sendo 
3,6%, 5,3% e 7,6% para a faixa de 60-80 anos ou mais no Brasil, Nordeste e 
Piauí, respectivamente (Tabela 9).

A redução da mortalidade por capítulo IX nos homens idosos indica 
a melhor qualidade no cuidado à saúde do homem nessa fase da vida, 
principalmente com o controle de fatores de risco para DCNT.

As DCNT apontam como a principal causa de morbimortalidade 
no Brasil e no mundo. Nas doenças do capítulo IX- Doenças do aparelho 
circulatório, há destaques para os acidentes vasculares encefálicos, doenças 
coronarianas e a hipertensão arterial sistêmica (BRASIL, 2011).
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Tabela 9. Mortalidade proporcional por capítulo IX- Doenças do aparelho 
circulatório da CID-10 no homem idoso (por cento, por faixa etária em anos), 
no Brasil, na Região Nordeste e Estado do Piauí em 2011e 2018.

Fonte: adaptado de MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 
TABNET - DATASUS, 2020.

O Plano de Enfrentamento das DCNT 2011-2022 indica as ações 
necessárias para a promoção da saúde, prevenção e controle das doenças 
circulatórias e de outras DCNT (BRASIL, 2011). 

QUESTÕES 

a) Compare as causas (capítulo da CID-10) no homem adulto e no 
idoso.

b) Proponha medidas para redução dos óbitos por causas externas em 
homens de 20-29 anos.

c) Que mudanças seriam necessárias no cuidado à saúde do homem 
adulto e do idoso, no sentido de reduzir a mortalidade proporcional 
pelo capítulo IX ?

REFERÊNCIAS 
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para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no 
Brasil 2011-2022. Brasília-DF: 160 p, 2011.
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Organização Pan-Americana da Saúde, 349 p, 2008.
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datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205, acessado em 05 de maio de 2020.
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CAPÍTULO 5

Fatores de Risco para 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

5.1 PANORAMA MUNDIAL DE DCNT

Dentre as metas do Objetivo 3 da Agenda 2030 para o  
Desenvolvimento Sustentável - ODS3 (ONU, 2015), está a redução global 
até 2030 de um terço da mortalidade prematura por Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT), através de métodos de prevenção e tratamento 
adequados. O controle e a prevenção de DCNT são considerados como 
grandes desafios desse século (WHO, 2018).

São necessárias políticas públicas voltadas para promoção de 
saúde para atingir as metas globais até 2030. Segundo a WHO (2020), as 
estatísticas revelam que no mundo inteiro, das 57 milhões de mortes em 
2016, ocorreram 41 milhões por DCNT. Isso é proporcional a 71% dos óbitos 
totais do mundo. 
 

Segundo WHO (2018), no ano de 2016, quatro DCNT causaram os 
maiores percentuais de óbitos, conforme o Quadro 3 abaixo:

Quadro 3. Principais doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) causadoras 
de óbitos globais em ambos os sexos, segundo a WHO, 2018.

Fonte: WHO. Noncommunicable Diseases Country Profiles, 2018.
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Para as faixas etárias de 30-69, as mortes prematuras por DCNT 
atingiram 75% das causas de mortes em 2016 (WHO, 2018). Entretanto, 
houve redução de  18% nas DCNT para as faixas etárias de 30 a 70 anos 
entre 2000 e 2016, sendo maior decréscimo na mortalidade por doenças 
respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares e câncer. Quanto ao 
diabetes, houve aumento de 5% nesse período. Em países de alta renda, 
o câncer foi a principal causa de morte prematura. A probabilidade global 
de uma pessoa morrer de uma das 4 doenças do Quadro 3 é de 18% para 
ambos os sexos, para homens 22% e para mulheres é de 15% (WHO, 2020). 
 
 
5.2 ENFRENTAMENTO DE DCNT NO BRASIL
 

Após normatização da PNAISH, foi estabelecido pelo Ministério 
da Saúde brasileiro, o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento 
das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) - período 2011 – 2022  
(BRASIL, 2011). O Plano tem por objetivo “preparar o Brasil para enfrentar 
e deter, no período de dez anos, as doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT), entre as quais: acidente vascular cerebral, infarto, hipertensão 
arterial, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas” (BRASIL, 2011). 
No país, essas doenças têm alto impacto na morbimortalidade masculina, 
mesmo que o aumento da qualidade da assistência à saúde do homem na 
Atenção Primária, tenha trazido melhorias na saúde dos brasileiros.

As principais DCNT possuem causas multifatoriais que incluem a 
história familiar e comportamentos modificáveis como tabagismo, uso 
abusivo do álcool, sedentarismo, dietas inadequadas e fatores ambientais 
(exemplo: poluição do ar), além de serem influenciadas por determinantes 
socioeconômicos, sexo e localização geográfica (WHO, 2020). São 
determinantes das DCNT as desigualdades sociais, as dificuldades de 
acesso aos bens e aos serviços, a baixa escolaridade, a falta de acesso à 
informação, como também, os citados fatores de risco modificáveis que 
podem ser enfrentados e prevenidos. 

A Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico - VIGITEL 2019 (BRASIL, 2020) fez estimativas sobre 
frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção 
para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito 
Federal em 2019. Os dados obtidos pela pesquisa Vigitel permitiram a 
continuidade do monitoramento de fatores de risco para doenças crônicas 
de grande impacto para a saúde pública no Brasil. 

O monitoramento dos fatores modificáveis relacionados aos quatro 
grupos de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) de maior impacto 
mundial, requer mudanças no estilo de vida (MEV) dos portadores através 
do cuidado à saúde na Atenção Primária. Segundo WHO (2020), nesse 
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contexto, a redução do tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada 
e consumo excessivo de álcool, pode diminuir os óbitos por DCNT e no 
caso do álcool, ainda um decréscimo nas mortes violentas. De acordo com 
o capítulo 2 desse livro, os homens apresentam maior número de fatores 
de risco modificáveis do que as mulheres que contribuem para uma menor 
esperança de vida ao nascer (WHO, 2020).
 

Segundo o IBGE (2019b), em 1940, não havia a elevação da 
sobremortalidade masculina em adultos jovens, pois a população vivia 
predominantemente em áreas rurais sem boas condições sanitárias e 
apresentava índices de mortalidade semelhantes entre os sexos. A partir de 
1980, as mortes associadas às causas externas ou não naturais passaram a 
influenciar a estratificação das taxas de mortalidade por sexo e com aumento 
em homens adultos jovens (Figura 11). Essas taxas atualmente influenciam 
negativamente a expectativa de vida masculina no Brasil, embora haja 
aumento da mesma em ambos os sexos (IBGE, 2019b).

Figura 11. Sobremortalidade masculina no Brasil no período de 1940 a 
2018.
 

Fonte: IBGE: Tábua construída para 1940 e Tábua completa de mortalidade 2018 (2019b).

Atualmente, determinantes sociais contribuem para mortes da 
população masculina por violência urbana e acidentes nas faixas etárias 
mais jovens do Brasil. A disponibilidade de drogas de abuso, a baixa 
escolaridade, pobreza, aglomerações devido ao crescimento urbano 
desordenado, o uso abusivo de bebidas alcoólicas, falta de fiscalização dos 
motoristas alcoolizados, o consumismo da globalização e a facilidade para 
obtenção de armas de fogo. Esses fatores aumentam os óbitos no trânsito, 
por armas de fogo, dentro outras causas externas de mortalidade masculina. 
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A prevenção de violências e acidentes e o cuidado com as doenças 
prevalentes na população masculina são dois dos cinco dos eixos da PNAISH 
(Capítulo I) que foi elaborada para propor a assistência à saúde do homem 
segundo os princípios que norteiam o SUS (BRASIL, 2009a).

QUESTÕES 

a) Que é sobremortalidade masculina?
b) Faça uma discussão sobre o aumento da sobremortalidade masculina 

na faixa de etária de 15-30 anos no Brasil comparando o período de 
1940 a 2018.

c) Que medidas de monitoramento dos fatores modificáveis podem 
contribuir para redução da mortalidade masculina por doenças 
crônicas não transmissíveis?  
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CAPÍTULO 6 

Fatores de Risco para Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (DCNT) - Tabagismo

6.1 ASPECTOS GLOBAIS 

Em ambos os sexos, o tabaco usado nas diversas formas aumenta a 
vulnerabilidade às doenças cardiovasculares, cânceres, doenças pulmonares 
obstrutivas crônicas, doenças bucais, dentre outras. Atualmente, o uso do 
tabaco é considerado “como uma dependência química, expondo as pessoas 
a inúmeras substâncias tóxicas, sendo classificado no código internacional 
de doenças no grupo dos transtornos mentais e de comportamento 
decorrentes do uso de substâncias psicoativas” (BRASIL, 2014).

 
De acordo com a WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO (2020), 

o tabagismo em todas as suas formas é um fator de risco para DCNT e tem 
diminuído globalmente entre 2000 (33,3%) e 2018 (23,6%), tanto em homens 
como em mulheres com 15 anos ou com idade superior (Tabela 10).

Tabela 10. Prevalência média (%) de uso de tabaco em todas as formas 
possíveis no mundo (≥ 15 anos), segundo WHO, 2020.

Fonte de dados: adaptado de WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO, 2020.

A prevalência média do uso de tabaco entre homens globalmente 
caiu de 50,0% em 2000 para 38,6% em 2018. Enquanto nas mulheres houve 
queda de 16,7% para 8,5% (WHO, 2020).
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Mesmo com as reduções vistas na Tabela 10, o número total de adultos 
usuários de tabaco permaneceu muito alto, aproximadamente 1,3 bilhão 
em 2018. Há estimativa da prevalência média global de 35% para o sexo 
masculino em 2025. A menos que as políticas de controle governamentais 
para redução do uso do tabaco sejam efetivas (WHO, 2020).

Em 2005, a Convenção - Quadro da OMS para o Controle do Tabaco 
-CQCT (“WHO Framework Convention on Tobacco Control - FCTC”) lançou 
medidas baseadas em evidências para a proteção governamental de pessoas 
contra os efeitos nocivos do tabaco através do Protocolo para Eliminar Ilícitos 
do Comércio de Produtos de Tabaco. Esse protocolo tem uma cobertura 
de mais de 90 porcento da população mundial e tem melhorado aspectos 
dessa questão. Entretanto, mais esforços precisam ser feitos para reduzir o 
uso do tabaco e os óbitos que causa até 2030 (WHO, 2020).

O Objetivo 3 do Desenvolvimento Sustentável (ODS3) da Agenda 
2030, é “assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 
em todas as idades”. O ODS3 visa dentre outras metas, “reduzir em um 
terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis por meio de 
prevenção e tratamento, e promoção da saúde mental e o bem-estar, como 
também  reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, 
incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool”  (UNITED 
NATIONS ORGANIZATION – ONU, 2015). 

6.2 TABAGISMO NO BRASIL
 

 De acordo com a pesquisa Vigitel 2019 (BRASIL, 2020), a frequência 
de fumantes foi determinada levando em consideração que o fumante é 
todo indivíduo que fuma, independentemente da frequência e intensidade 
do hábito de fumar. Foram calculadas as frequências de indivíduos que 
fumam 20 ou mais cigarros por dia e daqueles que fumam passivamente, 
seja em casa ou no trabalho. Também os dados obtidos são de adultos com 
idade de 18 anos ou acima disso, de ambos os sexos das capitais brasileiras 
e do Distrito Federal.

 
Segundo dados da Vigitel 2019 (BRASIL, 2020), nas capitais de todos 

os estados brasileiros e no Distrito Federal, os homens apresentaram maior 
frequência do ato de fumar do que as mulheres. 

Nas 27 cidades avaliadas em 2019, a média dos percentuais de 
fumantes em ambos os sexos foi de 9,8%. Em Porto alegre foi detectado a 
maior frequência de fumantes para ambos os sexos (14,6%) e a menor foi em 
Teresina com 4,4%. Para o sexo masculino, Rio Branco, Distrito Federal e São 
Paulo apresentaram as maiores frequências de tabagismo (17,1%, 15,8% e 
15,6%) e as menores foram em Aracaju, Maceió e Teresina (5,7%, 5,9% e 6,4%).
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Dentre as mulheres, em Porto Alegre, São Paulo e Curitiba 
apresentaram as maiores frequências (14,1%, 11,7% e 11%), enquanto as 
menores foram em Manaus, São Luis e Teresina (2,2%, 2,2% e 2,8%) (dados 
da Vigitel - 2019, BRASIL, 2020).

A tabela 11 mostra que os homens fumam ativamente numa 
proporção maior do que as mulheres. Nesse contexto, os fumantes passivos 
em domicílio são predominantes em relação aos do local de trabalho para 
o sexo feminino. Os impactos do uso do tabaco na saúde do homem adulto 
e idoso podem ser determinantes para o desenvolvimento de DCNT. 

No local de trabalho, pessoas do sexo masculino que apresentaram 
maiores percentuais para fumantes passivos são aquelas com 0 a 8 anos de 
escolaridade e menores frequências com 12 ou mais anos de escolaridade. 
Para mulheres, a pesquisa Vigitel 2019 (BRASIL, 2020) apresentou dados 
contrários, ou seja, pessoas desse sexo com mais escolaridade tiveram 
maiores percentuais como fumantes passivos no local de trabalho.

Fumantes passivos em domicílio foram mais frequentes na faixa de 12 
anos ou mais de escolaridade para ambos os sexos. As pessoas nessa faixa 
de escolaridade apresentam menores percentuais para fumantes ativos, 
mas são mais passivos daqueles que fumam (Vigitel- 2019, BRASIL, 2020)

Tabela 11. Percentual médio* de adultos (≥ 18 anos) fumantes, fumantes 
passivos no domicílio e no trabalho por sexo, nas capitais dos estados 
brasileiros e Distrito Federal, da Região Nordeste e do Estado do Piauí, 
Vigitel, 2019 (por cento).

Fonte de dados: adaptado de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico - VIGITEL BRASIL 2019 (2020). *Percentual ponderado 
para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população 
adulta da cidade projetada para o ano de 2019.
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A frequência de fumantes passivos no domicílio em ambos os sexos 
variou entre 3,9% em Salvador e 10,3 % em Rio Branco. Em Teresina, os 
homens apresentaram valores de 10,8% e as mulheres de 8,5%. No conjunto 
da população adulta das cidades avaliadas, a frequência de fumantes 
passivos no domicílio foi de 6,8%, sendo mais elevado em mulheres do que 
em homens (Vigitel-2019, BRASIL, 2020).

A frequência de fumantes passivos no local de trabalho em ambos os 
sexos, variou entre 2,8% em Vitória e 8,3% em Cuiabá.  As capitais como Boa 
Vista (13,7%), São Paulo (12,5%) e Rio de Janeiro (12,4%) tiveram as maiores 
frequências no sexo masculino. As frequências observadas nas mulheres, 
foram maiores em Rio Branco (4,8 %), Cuiabá (4,7%), São Paulo e Maceió 
empatadas com 4,6%. Os menores percentuais foram encontrados em 
Vitória (3,7%) no sexo masculino e 1,9% em Curitiba para o sexo feminino 
(Vigitel-2019, BRASIL, 2020).

A escolaridade e a faixa etária são fatores que influenciaram o 
tabagismo. Em ambos os sexos, as maiores frequências de tabagismo 
ocorreram na faixa etária de 55-64 anos e com 0-8 anos de escolaridade. 
Considerando a população masculina, as faixas de 35-44 anos, 45-54 anos 
e 55-64 anos apresentaram valores próximos e maiores de frequência do 
ato de fumar. Nas mulheres, os percentuais foram maiores nas faixas de 45-
54 anos e 55-64 anos, sendo nessa última igual à dos homens. Indivíduos 
de ambos os sexos, com 12 anos ou mais de escolaridade apresentaram 
frequência de tabagismo aproximadamente a metade daquela apresentada 
por pessoas com 0 a 8 anos (Vigitel-2019, BRASIL, 2020).

Nos fumantes, a causa mais comum de morte é a doença cardiovascular 
induzida pelas substâncias presentes no tabaco, incluindo a nicotina. O 
fumo contribui para o processo da aterosclerose, como também, para 
complicações como hipertensão arterial sistêmica (HAS) e outras. É fator 
de risco cardiovascular. O fumo causa vários tipos de cânceres, doenças 
respiratórias, dentre outras complicações (BRASIL, 2014).
 

O Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) foi implantado 
no Brasil, através de ações articuladas entre o Ministério da Saúde e o Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva - INCA, na década de 80. 
O Brasil ratificou a Convenção-Quadro da OMS para o Controle do Tabaco 
(CQCT/OMS) e passou a ter a Política Nacional de Controle do Tabaco em 
rede nacional. Em 2014, foi redefinida a Política Nacional de Promoção de 
Saúde que traz ações específicas para prevenção e controle do tabagismo. 
Além das ações educativas, foram tomadas medidas legislativas que 
proibiram a propaganda do uso do tabaco e de também do ato de fumar 
na presença de outras pessoas em ambientes fechados, foram adotados 
maiores impostos para produtos do tabaco, feitas advertências sobre danos 
à saúde nas embalagens de produtos como cigarros e o tratamento do 
tabagismo foi estabelecido no SUS (BRASIL, 2015).
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Na atenção primária, a intervenção no uso do tabaco pode ser feita 
por tratamento individual ou em grupo. Há vantagens na intervenção em 
grupo pelas interações dos participantes que podem relatar suas histórias e 
contribuir para a adesão do fumante, embora o tratamento individual possa 
ser efetivo (BRASIL, 2014.)  Devido às ações positivas para prevenção do uso 
do tabaco e a proibição de propaganda para a venda do mesmo, observa-
se que houve uma variação temporal estatística bastante significativa 
nas pesquisas Vigitel de 2006 a 2019 (BRASIL, 2020) que detectaram um 
decréscimo de 7,2% no número de fumantes ativos do sexo masculino  e de 
4,7% no sexo feminino entre 2006 e 2019.

QUESTÕES 

a) Tanto do ponto de vista global como específico do Brasil, o uso do 
tabaco é mais elevado nos homens do que nas mulheres. Como esse 
fato pode impactar na saúde do homem e na menor expectativa de 
vida do sexo masculino?

b) Na Unidade Básica de Saúde do município onde você reside e/
ou trabalha que medidas já foram implementadas para reduzir o 
tabagismo na população em geral ou em grupos etários?
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CAPÍTULO 7
 

Fatores de Risco e 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis -

Excesso de Peso e Obesidade

 
7.1 CONCEITOS E CLASSIFICAÇÃO DE SOBREPESO E OBESIDADE  

Segundo a OMS (2020), a “obesidade é definida pelo acúmulo 
anormal ou excessivo de gordura no organismo que pode levar a um 
comprometimento da saúde. É uma condição que aumenta os fatores de 
risco para doenças cardiovasculares, metabólicas, neoplásicas, ortopédicas, 
dentre outras, além de bem-estar psicológico e promover o declínio na 
qualidade de vida”.  

A obesidade é multifatorial e poligênica, envolve a interação de 
vários fatores: genéticos, hormonais, neurais, sociais, comportamentais, 
culturais. Portanto, é dependente do modo de vida.  De acordo com a WHO 
(2004), o “índice de massa corpórea (IMC, calculado como o peso de uma 
pessoa em quilogramas dividido pelo quadrado da sua altura em metros)”, 
é o parâmetro utilizado para a classificação de indivíduos em 6 categorias:  
abaixo do peso, eutróficos, sobrepeso e em três níveis de obesidade. É uma 
forma de avaliar o estado nutricional do indivíduo.

Para adultos (Tabela 12), a OMS define sobrepeso e obesidade 
quando o IMC for maior ou igual a 25 e maior ou igual a 30, respectivamente.  
O excesso de peso para idosos pode ser caracterizada por índice de massa 
corporal (IMC) ≥ 27 kg/m2 (BRASIL, 2011). Em crianças, o diagnóstico clínico 
pode ser feito utilizando-se as curvas de crescimento de peso para altura ou 
de IMC para idade (SBD, 2017).
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Tabela 12. Classificação do índice de massa corpórea (IMC por kg/m2).

Fonte: WHO, 2004; BRASIL, 2011. 

Atualmente, a Obesidade grau I é chamada somente de obesidade, 
no grau II de obesidade severa e em Grau III de obesidade mórbida (WORLD 
OBESITY FEDERATION, 2020).
 

Entre 2000 e 2016, a obesidade aumentou em todas as regiões e 
grupos de renda avaliadas pela WHO com prevalência global de 9% em 
2000 e 13% em 2016 (WHO, 2018). Do ponto de vista global, também tem 
atingindo as crianças de modo que estima-se que 5,6%  ou 38,3 milhões de 
crianças menores de 5 anos  estavam acima do peso em 2019, com aumento 
de  cerca de  26,4%  em relação ao ano 2000. Para o grupo de renda média-
alta a prevalência de excesso de peso foi de 8,8% em 2019 (WHO, 2020).

A World Obesity Federation (2020) divulgou que a estimativa 
para 2025 é que a prevalência global para obesidade pode atingir 18% 
em homens e 21% nas mulheres. Em 2016, 1,307 bilhão de pessoas no 
mundo apresentaram sobrepeso (IMC ≥25 Kg/m2, enquanto 671 milhões 
apresentaram obesidade (IMC ≥30 Kg/m2). A obesidade severa (IMC ≥35 
Kg/m2) ocorreu em 203 milhões e a obesidade mórbida IMC ≥ 40Kg/m2) 
em 64,1milhões. O número de homens com sobrepeso em 2016 foi maior 
no que de mulheres e o número de pessoas obesas em todos os graus de 
obesidade ocorreu nas mulheres.

7.2 O SOBREPESO E A OBESIDADE NA POPULAÇÃO MASCULINA NO 
BRASIL, REGIÃO NORDESTE E ESTADO DO PIAUÍ

 
Em 2016, o Brasil teve o terceiro lugar entre os países com maior 

número de pessoas adultas acima de 20 anos de idade com obesidade 
(IMC ≥30 Kg/m2) no mundo, perdendo apenas para Estados Unidos e 
China. Em números absolutos, o Brasil teve 13,4 milhões de homens e 21,3 
milhões de mulheres com obesidade. Em termos proporcionais (%), o Brasil 
não se encontra na listagem dos vinte primeiros lugares de obesos (WORLD 
OBESITY FEDERATION, 2020).
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Em estudo multicêntrico, internacional, realizado na população com 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), foi observada a prevalência de 28,6% de 
sobrepeso e de 61,7% de obesidade (SBD, 2017). 

 
Na pesquisa Vigitel 2019 (BRASIL, 2020) foi considerado o percentual 

de adultos com sobrepeso, o número de indivíduos com excesso de peso 
dividido pelo número de indivíduos entrevistados multiplicado por 100. Foi 
considerado com excesso de peso (sobrepeso) o indivíduo com índice de 
massa corporal (IMC) ≥ 25 kg/m2 (WHO, 2004). Para obesidade em adultos, 
o percentual foi calculado como sendo o número de indivíduos com IMC 
≥30 kg/m2 (WHO, 2004) dividido pelo número de indivíduos entrevistados 
multiplicado por 100. 

Os dados da pesquisa Vigitel 2018 (BRASIL, 2019) mostraram um 
aumento alarmante da obesidade no Brasil, mesmo diante do aumento de 
hábitos saudáveis pela população brasileira. No período de 2006 a 2019, o 
número de pessoas obesas aumentou em 41,9% no país. A prevalência de 
obesidade estava estável a partir de 2015 (18,9%), mas atingiu 20,3% no 
ano de 2018. 

A Tabela 13 mostra altas frequências de excesso de peso e de 
obesidade nas capitais brasileiras, nordestinas e piauiense. A prevalência 
de excesso de peso foi de 55,4% em ambos os sexos e de obesidade foi 
de 20,3%. Em Teresina, as mulheres apresentaram frequências de excesso 
de peso e de obesidade inferiores às capitais nordestinas (-1,7%; -2,2%) 
e brasileiras (-2,7%; -2,7%), respectivamente. Na população masculina 
piauiense, também o nível de excesso de peso e de obesidade são menores 
do que as médias das capitais nacionais e nordestinas, sendo 2,4% menor 
do que a frequência de obesidade nacional. Outros aspectos mostrados 
na Tabela 13, é que homens apresentam mais excesso e peso do que as 
mulheres e menor nível de obesidade.

Na pesquisa Vigitel 2019 (BRASIL, 2020), homens de Campo Grande, 
Porto Alegre e Porto Velho apresentaram maiores percentuais de excesso 
de peso (64%, 63%, e 62%, respectivamente). Percentuais menores foram 
observados em Salvador, Vitória e Macapá (47%, 51% e 53%). Para mulheres, 
as maiores frequências foram em Manaus, Recife e Rio de Janeiro (61%, 59% 
e 56%) e menores em Palmas, São Luís, Vitória e Goiânia (43,7%, 44, 4%, 
47,8% e 47,8%), respectivamente.
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Tabela 13. Percentual* médio de adultos (≥ 18 anos) com excesso de peso 
(IMC ≥ 25 kg/m2) ou com obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2) por sexo, segundo 
as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal. Vigitel, 2019.

Fonte de dados: adaptado de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico - Vigitel BRASIL 2019 (BRASIL, 2020). *Percentual 
ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição 
da população adulta da cidade projetada para o ano de 2019.

Na avaliação de obesidade em homens na pesquisa Vigitel 2019 
(BRASIL, 2020), Boa vista, Natal e Rio Branco apresentaram maiores 
frequências (25%, 24% e 23%) e menores em Salvador, Vitória e Palmas 
(15,5%, 16,0% e 16,6%), respectivamente. No sexo feminino, as mais 
altas frequências foram em Manaus, Macapá e Recife (25,7%, 25,2% 
e 23,4%). Enquanto em Palmas, São Luís e Florianópolis as mulheres 
apresentaram menores frequências de obesidade (14,3%,15,8% e 16,5%), 
respectivamente.

Para ambos os sexos, o excesso de peso foi maior em situação de 
menor grau de escolaridade. Para homens as maiores frequências foram nas 
faixas de 35-44 e de 45-54 anos e nas mulheres foram nas faixas de 45-54 e 
de 55-64 anos (BRASIL, 2020). 

Segundo a pesquisa Vigitel 2019 (BRASIL, 2020), a obesidade 
também variou por faixa etária, por sexo e escolaridade tanto em homens 
quanto em mulheres. Nos homens e nas mulheres, os valores mais altos 
foram detectados na faixa de 45-54 anos (24,5% e 25,2%, respectivamente). 
Quanto à escolaridade, as taxas de prevalências tanto em homens como em 
mulheres foram maiores na faixa de 0-8 anos de escola e progressivamente 
menores nas faixas de maior escolaridade, atingindo os menores percentuais 
na faixa de 12 anos ou mais de estudos. 

As variações hormonais da menopausa podem influenciar no ganho 
de peso em mulheres. O nível de conhecimento intelectual das pessoas 
influencia na qualidade da informação sobre a obesidade, como também 
reflete as condições socioeconômicas da população.
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 A distribuição da gordura corporal é importante para predizer os 
riscos da obesidade. Na obesidade central ou abdominal (tipo androide), o 
tecido adiposo localiza-se principalmente na parte superior do corpo, região 
abdominal. Na obesidade periférica (ginecoide), a gordura predomina nas 
partes inferiores do corpo, quadril, nádegas e coxas (TAVARES et al, 2010). 
Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF, 2006), a obesidade 
abdominal pode ser avaliada por meio da medida da circunferência 
abdominal, sendo estratificados valores de referência por sexo e por etnia 
(Quadro 4). 

 Indivíduos com aumento da circunferência abdominal e com mais 
dois fatores de risco, são considerados como positivos para a síndrome 
metabólica - SM ou síndrome X (IDF, 2006). A SM se caracteriza por 
resistência à insulina e riscos de desenvolvimento de diabetes, doenças 
cardiovasculares, doenças respiratórias, esteatose hepática, dentre outras.

 Em pessoas com obesidade abdominal, o tecido adiposo apresenta 
uma maior quantidade de macrófagos M1 e outros tipos de células do 
sistema imune. Ocorre uma maior produção de citocinas pró-inflamatórias 
como o fator de necrose tumoral alfa - αTNF e Interleucina 6 - IL-6, adipocinas 
que promovem resistência à insulina e um processo crônico de inflamação 
leve (meta-inflamação). Por outro lado, pode ocorrer redução da secreção 
de adiponectina concomitante com a elevação plasmática e resistência à 
leptina. Esses hormônios peptídicos são produzidos pelo tecido adiposo 
e que em condições de homeostasia apresentam efeitos positivos na 
sensibilidade à insulina. No caso de obesidade abdominal,  os  mecanismos 
do processo de meta-inflamação estão associados ao aumento da produção 
de radicais livres, estresse oxidativo, produção de fatores trombóticos e 
indução de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão e outras DCNT (UNAMUNO 
et al, 2018; ELLULU et al, 2017). 

 As Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2017) 
apresentam vários tipos de medidas antropométricas úteis na avaliação de 
síndrome metabólica, além da circunferência abdominal, medidas da relação 
cintura - altura e do diâmetro do pescoço são propostas. A vantagem das 
medidas antropométricas são o baixo custo e a facilidade de executá-las. Há 
diferenças nos critérios da OMS, da IDF e de outras entidades de saúde, no 
que diz respeito à síndrome metabólica (SBD, 2017).

 É meta da WHO evitar a expansão do excesso de peso e da 
obesidade, pois na maior parte do mundo, o  excesso de peso e obesidade 
matam mais pessoas que a situação de peso abaixo do nomal. As mudanças 
no comportamento alimentar com dietas mais densas em energia, gorduras 
e açúcares, menor nível de atividade física, trabalhos de natureza sedentária 
e meios de transportes que aumentam o sedentarismo são determinantes 
da elevação da prevalência de obesidade (WHO, 2018). 
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 O controle dos fatores indutores do aumento de peso pode frear o 
crescimento da obesidade. Nesse sentido, em 5 de junho de 2019  aconteceu 
em Brasília,  o “II Encontro Regional sobre Ações de Prevenção da Obesidade 
Infantil no âmbito da Década de Ação das Nações Unidas para Nutrição” 
com participação de países americanos em parceria entre a Organização 
Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) e o 
Ministério da Saúde do Brasil (OPAS/OMS 2019). Foi discutido o “Plano de 
Ação da OPAS para a Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes 
2014-2019” que tem cinco linhas de ações estratégicas, sendo: a “Linha 
1- a atenção primária à saúde com promoção do aleitamento materno e 
alimentação saudável; Linha 2 - melhoria de ambientes de nutrição e  de 
atividade física escolar; Linha 3 - as políticas fiscais e regulamentação do 
marketing e da rotulagem de alimentos; Linha 4 - outras ações multissetoriais 
e a Linha 5- vigilância, pesquisa e avaliação”  (OPAS/OMS, 2014).

Quadro 4. Fatores de risco para síndrome metabólica, segundo Consenso 
da Federação Internacional de Diabetes (IDF, 2006).

Fonte: Federação Internacional de Diabetes (IDF, 2006).
*Se o IMC for > 30Kg/m2, a obesidade central é considerada sem a necessidade de
medir a circunferência abdominal.
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QUESTÕES 

a) Pesquise sobre a síndrome metabólica ou síndrome X e seus 
impactos na saúde do homem.

b) Que é meta-inflamação? Que adipocinas podem contribuir para 
esse processo?

c) Pesquise e faça uma tabela com as adipocinas pró e anti-inflamatórias.
d) Como deve ser feita a intervenção da obesidade na Atenção Primária 

à Saúde?
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CAPÍTULO 8

Fatores de Risco para Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (DCNT) - Sedentarismo

8.1 SEDENTARISMO
 
 A falta de atividade física aeróbia regular contribui para o aumento da 
prevalência de obesidade em crianças, adolescentes e adultos. Atualmente, 
o longo tempo de exposição de crianças e adolescentes à televisão e a 
jogos eletrônicos de celulares, tablets e outros dispositivos de mídia causa 
a diminuição do nível de atividade física, menor número de horas dormidas, 
além dos distúrbios do sono, problemas físicos de má postura e de visão. 
Também há jovens e crianças que ficam acordados até altas horas da 
madrugada e alimentam-se mais nesse período que deveria ser de jejum. 
Esse comportamento é indutor de obesidade, uma vez que o balanço 
calórico é altamente positivo.
 
 Segundo a WHO (2018), mundialmente cerca de 28% das pessoas 
adultas com 18 anos  ou acima dessa idade  eram do grupo que apresentava  
atividade física insuficiente. A recomendação da WHO é de pelo menos 
150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana. 
Globalmente, 32% das mulheres e 23% dos homens não atingiram o perfil 
recomendado de atividade física. A prevalência de inativos fisicamente foi 
de 37% em páises de alta renda e 16% naqueles de baixa renda. 

8.2 ATIVIDADE FÍSICA 

A pesquisa Vigitel 2019 (BRASIL, 2020) avaliou a prática de atividade 
física (em ≥ 18 anos) conforme as seguintes categorias:

1- “Percentual de adultos que praticam atividades físicas no tempo livre 
equivalentes a pelo menos 150 minutos de atividade com intensidade 
moderada por semana” nos últimos 3 meses.
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2- “Percentual de adultos que praticam atividades físicas no deslocamento 
equivalentes a pelo menos 150 minutos de atividade de intensidade 
moderada por semana”.

3- “Percentual de adultos com prática insuficiente de atividade física”.
4- “Percentual de adultos fisicamente inativos”
5- “Percentual de adultos que despendem três ou mais horas diárias do 

tempo livre assistindo à televisão ou usando computador, tablet ou 
celular”.

A Vigitel considerou como prática suficiente de atividade física, 
as pessoas que atingem 150 minutos semanais em atividades físicas 
moderadas no tempo livre, no deslocamento para o trabalho/escola e 
na atividade ocupacional. Também aqueles que praticam pelo menos 75 
minutos semanais de atividades físicas intensas. 

  Segundo dados da Vigitel 2018 (BRASIL, 2019), a prática de atividade 
física moderada no tempo livre (mínimo de 150 minutos) aumentou em 
25,7% entre 2009 e 2018 (30,3% em 2009 e 38,1% em 2018). Nos últimos 
dez anos, a faixa de 35-44 anos foi a que apresentou o maior crescimento 
na atividade física. Os indivíduos com 12 anos ou mais de escolaridade 
apresentaram os menores percentuais de sedentarismo em ambos os sexos. 
Os percentuais foram aumentando progressivamente com o aumento da 
faixa etária. Mas, foi visto que quanto mais idoso mais sedentário.

Na pesquisa de 2019 da Vigitel (BRASIL, 2020), a frequência de pessoas 
que praticam atividade física no tempo livre foi de 39% para ambos os sexos, 
46,7% para o sexo masculino e de 32,4% para mulheres. Houve tendência 
para ser reduzida com a idade e foi muito influenciada pela escolaridade, 
sendo maior em pessoas com 12 anos ou mais de escolaridade. Em São 
Paulo, o percentual foi o menor de todas as capitais (34,6%) e maior foi em 
Palmas (49,9%) para ambos os sexos. Na população masculina, as maiores 
frequências foram encontradas em Florianópolis (56,3%) e Teresina (55,1%) 
e menores em Porto Velho (42,7%), Cuiabá (43,7%). No sexo feminino, 
as maiores frequências foram vistas em Palmas (48,5%) e Distrito Federal 
(44,5%), enquanto as menores foram detectadas em São Paulo (26,8%) e 
Manaus (28,8%). Uma grande diferença ocorreu entre homens e mulheres 
em Teresina, (55,1% e 35,5%, respectivamente).

 O aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho e 
os afazeres domésticos que geram a dupla jornada feminina podem estar 
correlacionados à menor disponibilidade de tempo livre para prática de 
exercícios físicos.

No deslocamento para o trabalho, o conjunto de cidades apresentaram 
em média 14,1% de atividade física, sendo a menor frequência em Palmas 
(7,2%) e maior em São Paulo (17,5%), considerando ambos os sexos. Em 
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Teresina, as frequências em ambos os sexos, homens e mulheres foram 
13,5%, 16,9% e 10,7%, respectivamente. No geral, frequências menores 
foram observadas nas faixas etárias de 55 anos ou mais e com a maior 
escolaridade (BRASIL, 2020).

A frequência de adultos com prática insuficiente de atividade foi maior nas 
mulheres de todas as capitais e Distrito Federal em comparação com homens. O 
maior índice de sedentarismo foi encontrado em Manaus para mulheres (59,8%) 
e em São Luís para homens (42,3%).  Em Teresina, os homens tiveram atividade 
física insuficiente em 30% e as mulheres em 53,6% (BRASIL, 2020).

Quanto ao sedentarismo, a média geral nas capitais avaliadas foi 
de 13,9% para adultos fisicamente inativos com poucas diferenças entre 
homens e mulheres. No sexo masculino, o sedentarismo aumentou a partir 
da faixa de 34-45 anos atingindo 30,9% aos 65 anos ou mais e nas mulheres 
reduziu nas faixas de 35-44 e de 45-54 anos e voltou a subir na idade de 55 
anos em diante, atingindo 30,7% aos 65 anos ou mais. No total, a frequência 
de adultos que ficaram por 3h ou mais diante da televisão, computador, 
tablet ou celular foi muito alta, atingindo no conjunto de cidades 56,9%. 
Nos homens variou de 56% a 70% e para mulheres variou 54% a 66%. Em 
Teresina, os homens apresentaram a segunda menor frequência (57,6%) e 
as mulheres a décima menor com 59,6% (BRASIL, 2020).

  
Quadro 5. Estratégias e abordagens do cuidado nas práticas corporais na APS.

Fonte: Adaptado de BRASIL, Fonte: BRASIL, Cadernos de Atenção Básica, n. 35. 2014.
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 As atividades físicas mais benéficas para os doentes cardiovasculares 
são os exercícios aeróbios como caminhar, correr, andar de bicicleta e nadar. 
O exercício físico contribui para o controle de peso, aumentando a massa 
muscular e reduzindo o percentual de gordura corporal (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2020).   

 Os benefícios da atividade física para o sistema cardiovascular 
e controle da glicemia são descritos na literatura. Ocorre aumento de 
adipocinas positivas como a adiponectina que melhora a sensibilidade à 
insulina, a elevação da atividade da adenosina monofosfato cinase (AMPK), 
um sensor de energia do organismo que melhora a captação de glicose 
pelos músculos,  a redução de IL-6 e do αTNF, citocinas pró-inflamatórias 
que promovem resistência à insulina (PAULI et al, 2009; PRADO et al, 2009; 
SANTOMAURO-JÚNIOR et al, 2008).
 

 Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), os profissionais da 
área de saúde precisam compreender as práticas corporais “expressões 
individuais ou coletivas do movimento corporal, advindo do conhecimento e 
da experiência em torno do jogo, da dança, do esporte, da luta, da ginástica, 
construídas de modo sistemático ou não sistemático.” Dessa forma, os 
profissionais da atenção primária podem adotar as estratégias descritas no 
Quadro 5.

QUESTÕES 

a) Na sua opinião como as práticas corporais e exercício físico devem 
ser incentivados na Atenção Primária à Saúde?

b) Pesquise as vantagens da prática desportiva para a saúde do homem.
c) Que determinantes sociais contribuem para o aumento do 

sedentarismo?
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CAPÍTULO 9

Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) - Alimentação Inadequada

9.1 SITUAÇÃO ALIMENTAR

O Objetivo 2 (ODS2) da Agenda 2030 (ONU, 2015) é “acabar com a 
fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 
agricultura sustentável”.

Na avaliação do consumo alimentar, a pesquisa Vigitel 2019 (BRASIL, 
2020) considerou as categorias, conforme o Quadro 6. 

Quadro 6. Critérios de Avaliação utilizados na pesquisa Vigitel 2019 (BRASIL, 
2020) para avaliar o padrão nutricional nas capitais brasileiras e no Distrito 
Federal.

Fonte: pesquisa Vigitel 2019 (BRASIL, 2020).
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Dados da Vigitel 2018 (BRASIL, 2019a), mostraram que mesmo com 
o aumento de pessoas obesas, o consumo regular de frutas e hortaliças por 
5 dias ou mais por semana cresceu 15,5% entre 2008 e 2018 no conjunto 
das capitais brasileiras e Distrito Federal. Por outro lado, o consumo de 
refrigerantes e bebidas açucaradas caiu 53,4% (de 2007 a 2018), entre os 
adultos das capitais.

A pesquisa Vigitel 2019 (BRASIL, 2020), revelou que o percentual de 
adultos (≥18 anos) que consomem regularmente alimentos marcadores de 
alimentação saudável (hortaliças e frutas) nas capitais dos estados brasileiros 
e o Distrito Federal foi 34,3%, 27,9% e 39,8% para ambos os sexos, homens 
e mulheres, respectivamente. A frequência do consumo recomendado foi 
de 22,9%.  A frequência de consumo regular de feijão foi de 59,7%, sendo 
maior em homens do que em mulheres. Os dados da pesquisa para 5 grupos 
de alimentos não ou minimamente processados que são importantes na 
prevenção de DCNT, indicaram o consumo por 29,8% das pessoas ouvidas 
no inquérito telefônico, sendo mais elevadas em mulheres do que em 
homens. A ingestão de alimentos saudáveis tem tendência para aumentar 
com o avanço da idade e do nível de escolaridade.

Com relação aos marcadores de alimentação não saudável, a pesquisa 
Vigitel 2019, revelou que os percentuais de consumo regular de refrigerantes 
foram 15%, 18,3% e 12,3% para ambos os sexos, homens e mulheres. 
Enquanto, que o consumo de alimentos ultraprocessados em geral foi de 
18,2%, em homens 21,8% e nas mulheres de 15,1% (BRASIL, 2020).

Ao comparar a alimentação de pessoas do sexo masculino com 
aquelas do sexo feminino, pode-se concluir que há um maior percentual 
de homens com alimentação inadequada do que de mulheres. A menor 
ingestão de alimentos marcadores de alimentação saudável como frutas 
e hortaliças e alimentos in natura ou minimamente processados com 
concomitante maior ingestão de alimentos não saudáveis observada nos 
homens é um fator importante para o desenvolvimento de DCNT no sexo 
masculino em comparação com o sexo feminino (BRASIL, 2020).

9.2 O PADRÃO ALIMENTAR SAUDÁVEL

 Segundo a OPAS/OMS BRASIL (2019), uma alimentação saudável 
pode prevenir DCNT, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, 
acidente vascular cerebral - AVC, câncer, dentre outras. Nesse sentido, os 
hábitos alimentares saudáveis devem ser iniciados ainda na infância, com a 
amamentação. 

 
Para a promoção de saúde e o autocuidado é preciso uma alimentação 

saudável, equilibrada e colorida. A composição da dieta vária em grupos 
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etários, gêneros, estilos de vida, dentre outros. Mas, há determinadas 
características que são importantes para que a alimentação não se torne um 
determinante de adoecimento (OPAS/OMS BRASIL (2019).

 Segundo a SBD (2007) e a OPAS/OMS (2019), o percentual de 
gorduras da dieta não deve ultrapassar diariamente os 30% do valor 
calórico total (VET). As recomendações da Associação Americana do 
Coração (AMERICAN HEART ASSOCIATION-AHA, 2015) para o consumo 
de lipídios em indivíduos saudáveis, têm sido modificadas ao longo do 
tempo (1957-2015) à medida que surgem novos estudos sobre o papel dos 
ácidos graxos ômega 3 e 6 na prevenção de DCNT. O Comitê Consultivo 
para Diretrizes Dietéticas da AHA e o Colégio Americano de Cardiologia – 
ACC, recomendaram em 2015 que os percentuais de gorduras da dieta em 
indivíduos saudáveis e em hipertensos deveriam ter predomínio de ácidos 
graxos insaturados sendo o teor de ácidos graxos saturados menor do que 
10%. O Quadro 7 mostra a composição da dieta para indivíduos saudáveis 
que é consistente com um plano alimentar tipo “Abordagens Dietéticas para 
Parar a Hipertensão” (Dietary Approaches to Stop Hypertension – DASH), 
segundo a AHA (2015) com recomendações da FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS – FAO (2010), OPAS/OMS 
BRASIL (2019) e da SBD (2007; 2017).

O Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014a) 
apresenta sugestões para o consumo de quatro categorias de alimentos. 
O guia orienta as ações de promoção da alimentação adequada e traz 
recomendações para promover a saúde, prevenir e controlar doenças 
como a obesidade, a hipertensão e o diabetes (2014b).

1 - Alimentos in natura ou minimamente processados

A base da alimentação deve ser com alimentos variados in natura ou 
minimamente processados, sendo predominantes os alimentos de origem 
vegetal. Exemplos: Legumes, verduras, frutas, farinhas, arroz, feijão, carnes, 
leite e outros (BRASIL, 2014a).

Os cereais integrais, as frutas e verduras são ricas em prebióticos 
(fibras não digeridas) que reduzem a absorção lipídica intestinal, causam 
hidratação das fezes e alimentam os probióticos ou microbiota intestinal 
não patológica (SAAD, 2006). Dentre os alimentos ricos em carboidratos, os 
cereais integrais apresentam menor índice glicêmico do que os alimentos 
mais processados como o arroz polido, os pães e o macarrão. Assim, são 
mais saudáveis (TABELA BRASILEIRA DE COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS – 
TBCA, 2019).
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Quadro 7. Recomendações para uma alimentação saudável. 

 

Fonte: dados de AHA (2015), FAO (2010), OPAS/OMS BRASIL (2019) e SBD (2007; 2017). 
VET- Valor energético total; LA - Ácido linoleico; ALA – Ácido alfa-linolênico; EPA - ácido 
eicosapentaenoico; DHA – docosahexaenoico.

2 - Óleos, gorduras, sal e açúcar

A segunda recomendação é utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em 
pequenas quantidades ao temperar, cozinhar alimentos e criar preparações 
culinárias. O uso de óleos, gorduras e açúcar acrescenta mais calorias aos 
alimentos preparados (BRASIL, 2014a).
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 O íon sódio (Na+) consumido diariamente está presente no sal 
refinado na proporção de um grama de sódio para cerca de 2,5 g de sal. 
Dessa forma, o consumo de 5g de sal corresponde a 2g de sódio. No Brasil, 
é obrigatório o acréscimo de iodo ao sal de cozinha para evitar o bócio 
como também problemas na gravidez.  A OPAS (2016) alerta para o excesso 
de sal em produtos industrializados ultraprocessados. 

As gorduras de origem animal como aquelas das carnes vermelhas 
que apresentam maior percentual de ácidos graxos saturados indutores 
de dislipidemia ou aumento de lipídios circulantes como colesterol total, 
colesterol da lipoproteína de baixa densidade - LDLc e da lipoproteína de 
muito baixa densidade - VLDLc e dos triglicerídeos. Enquanto nos óleos 
vegetais, a composição de triglicerídeos inclui ácidos graxos insaturados 
cis do tipo ácido oleico - AO (18:1, monoinsaturado cis), ácido linoleico 
- LA (18:2, poli-insaturado ω-6) e o ácido alfa-linolênico – ALA (18:3, poli-
insaturado ω-3), sendo os dois últimos essenciais na dieta, pois não são 
produzidos no organismo humano (NELSON, COX, 2014). 

Os ácidos graxos saturados são oxidados facilmente a acetil-CoA e 
entram na rota de síntese do colesterol endógeno que circula em VLDL e LDL.  
O LA é o precursor do ácido araquidônico que é convertido em produtos 
eicosanoides como as prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos. O 
ALA e outros ácidos graxos ômega-3 como o ácido eicosapentaenoico 
(EPA, 20:4, ω-3) e ácido docosahexaenoico (DHA, 22:6, ω-3) apresentam 
funções especiais na proteção do sistema circulatório como efeitos 
antitrombóticos, anti-inflamatórios e imunomoduladores. Estudos mostram 
que os ácidos graxos ômega-3 são agonistas dos receptores ativados por 
proliferador de peroxissoma - PPARs. Receptores nucleares do tipo PPARs 
regulam a expressão gênica, apresentam funções biológicas diversas e 
controlam o metabolismo celular favorecendo a beta-oxidação de ácidos 
graxos de cadeia longa. Também aumentam a sensibilidade à insulina em 
determinados tecidos. Por outro lado, ômegas-3 estabilizam a relação entre 
o fator nuclear kappa B (NF-kB) e seu inibidor (IkB) inibindo a transcrição de 
genes cujos produtos são inflamatórios (ZAND et al, 2017; MERCALI, 2013; 
WAITZBERG, 2015; NELSON, COX, 2014). 

As margarinas são diferentes da manteiga (gordura obtida da nata 
do leite) por serem constituídas por óleos vegetais hidrogenados que se 
tornaram saturados e apresentam a gordura trans. A manteiga tem gorduras 
saturadas, colesterol, lactose e sal. Ambas devem ser utilizadas com cautela. 
As margarinas são consideradas como produtos ultraprocessados (BRASIL, 
2019b).

No consumo de açúcar, os produtos menos processados são 
o mascavo e o demerara que além da sacarose, também apresentam 
micronutrientes. O uso elevado do açúcar refinado (sacarose), além de 
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favorecer a formação de tártaros e cárie é um indutor de hiperglicemia e 
obesidade.  No último bimestre de 2018, houve um acordo entre o Ministério 
da Saúde e as indústrias de alimentos com o objetivo de estabelecer metas 
de redução do teor de açúcar em mais de 50% nos produtos industrializados. 
Cinco categorias foram selecionadas: bebidas adoçadas, biscoitos, bolos 
e misturas para bolos, produtos lácteos e achocolatados.  A meta é reduzir 
144 mil toneladas de açúcar até 2022 (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2018).

3 - Uso de alimentos processados

O uso de alimentos processados deve ser limitado e em pequenas 
quantidades como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de 
refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. 
Exemplos: conservas de cenoura, pepino, ervilhas, palmito, cebola, couve-
flor, extratos de tomate, frutas em calda e frutas cristalizadas; carne seca e 
toucinho; sardinha e atum enlatados; queijos; e pães feitos de farinha de 
trigo, dentre outros (BRASIL, 2014a).

Os alimentos processados podem ter adição de sal, açúcar, óleo ou   
podem ser desidratados. Podem apresentar maior densidade calórica do 
que aqueles alimentos minimamente processados (BRASIL, 2014).

4- Alimentos ultraprocessados

São alimentos com número elevado de ingredientes que não são 
usados em preparações culinárias, como gordura vegetal hidrogenada, 
óleos interesterificados, xarope de frutose, isolados proteicos, agentes de 
massa, espessantes, emulsificantes, corantes, aromatizantes, realçadores 
de sabor e vários outros tipos de aditivos. Do ponto de vista nutricional, 
são desbalanceados. Há uma tendência para o consumo desses alimentos 
em excesso e a substituir alimentos in natura ou minimamente processados. 
Em geral são indutores de obesidade pela quantidade de carboidratos e 
gordura. Exemplos: biscoitos recheados, salgadinhos “de pacote”, balas, 
refrigerantes, macarrão “instantâneo” e outros (BRASIL, 2009a).

QUESTÕES

a) Na sua opinião, o acordo firmado entre o Ministério da Saúde e as 
indústrias de alimentos visando a redução do teor de açúcar em 
mais de 50% nos produtos industrializados pode contribuir com a 
saúde da população brasileira?

b) Que medidas podem ser implementadas nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) para melhorar a qualidade nutricional do homem 
adulto?
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CAPÍTULO 10

Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) - Consumo Excessivo de Álcool

10.1 O PANORAMA DO USO ABUSIVO DO ÁLCOOL

Na pesquisa da Vigitel 2019 (BRASIL, 2020), foram considerados 
como consumo abusivo de álcool a ingestão de quatro ou mais doses de 
bebida alcoólica para mulheres e cinco ou mais doses para homens, em 
uma mesma ocasião em relação aos últimos 30 dias anteriores à data 
da pesquisa. A maior frequência de consumo para ambos os sexos foi 
em Salvador (24,3%) e menor em Manaus (15%). Em Teresina, capital do 
Piauí, a frequência em ambos os sexos foi de 18,3%, em homens 26,6% e 
em mulheres 11,5%. Na média das 27 cidades, a frequência do consumo 
abusivo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias foi de 18,8%, sendo maior 
em homens (25,3%) do que em mulheres (13,30%). Em ambos os sexos, a 
frequência dessa condição tende a diminuir com a idade e aumentar com o 
nível de escolaridade.

O alcoolismo é uma doença que afeta a vida social, econômica e 
familiar do indivíduo, eleva o risco para mortes violentas no ambiente 
doméstico e nas ruas, bem como aumenta os acidentes de trânsito e de 
vítimas fatais. É fator de risco para mortes por causas externas.

  
Segundo a Vigitel 2019, em todas as faixas etárias e em todas cidades 

avaliadas, os homens apresentaram maiores percentuais de abuso de álcool 
seguido do ato de condução de veículos do que as mulheres.  Dessa forma, 
os homens apresentam maiores riscos para doenças e mortes relacionadas 
com o alcoolismo.

O consumo abusivo de álcool pode causar DCNT como 
esteatohepatite alcóolica e cirrose hepática (ZAMIN-Jr. et al, 2002), além 
disso, pode interferir na ação de medicamentos utilizados para DCNT e 
descompensar estados agudos de doenças crônicas (BRASIL 2014). 
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Segundo WHO (2018a), a redução da produção e do consumo de 
bebidas alcoólicas é altamente relevante para objetivos e metas da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Em 2016, o uso nocivo de álcool resultou em cerca de 3 milhões 
de mortes (5,3% de todas as mortes) em todo o mundo e 132,6 milhões 
de anos de vida ajustados por incapacidade (Disability-adjusted life year-
DALYs), ou seja, 5,1% de todos os DALYs naquele ano. A mortalidade 
resultante do consumo de álcool foi maior do que a causada por doenças 
como tuberculose, HIV/AIDS e diabetes. Em 2016, de todas as mortes 
atribuíveis ao consumo de álcool em todo o mundo, 28,7% foram devidas a 
lesões (ferimentos), sendo 21,3% por doenças digestivas, 19% por doenças 
cardiovasculares, 12,9% por doenças infecciosas e 12,6% devido a cânceres. 
Cerca de 49% de álcool do DALYs atribuível são devidos às condições de 
saúde mental e DCNT e 40% à lesão (ferimento)  (WHO, 2018a).

10.2 O ENFRENTAMENTO DO USO DO ÁLCOOL 

A WHO em 2018, lançou o SAFER, um novo roteiro para apoiar os 
governos na adoção de medidas práticas para acelerar o progresso na 
saúde, combater as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), abordando 
o uso prejudicial do álcool e alcançar metas de desenvolvimento. O SAFER 
fornece cinco ações estratégicas de alto impacto que são priorizadas na 
implementação para promover saúde e desenvolvimento.

Quadro 8. Estratégias da iniciativa SAFER - WHO, 2018b.

Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO (2018b).

A Estrutura de Monitoramento Global da OMS para DCNT inclui uma 
meta para reduzir o uso de álcool em até 10% até 2025. O plano básico de 
cinco anos da OMS, o 13º Programa Geral de Trabalho 2019-2023 (GPW13), 
destaca que as ações para reduzir o uso nocivo do álcool são uma prioridade 
global (OPAS, 2018a).
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Na atenção primária à saúde, ações preventivas e de controle do 
consumo excessivo de álcool devem ser encorajadas pelas equipes de 
saúde, no sentido de estabelecer estratégias de educação, autocuidado e 
promoção de saúde.

O Brasil aderiu a mobilização global no que se refere a Declaração 
de Alto Nível na Organização das Nações Unidas com a missão de reduzir 
as taxas de mortalidade por DCNT e, ainda em 2011, lançou o seu Plano de 
Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT, 2011-2022 (BRASIL, 
2011), estabelecendo ações e metas para a redução das taxas de mortalidade 
prematura (30 a 69 anos) por essas doenças em 2% ao ano, bem como a 
redução da prevalência de seus fatores de risco. 

QUESTÕES

a) Nas equipes de saúde da Unidade Básica de Saúde (UBS) ou do 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em que você trabalha como 
é feito o acolhimento e o cuidado do homem usuário de excesso de 
álcool?

b) O consumo abusivo de álcool tem aumentado no Brasil no período 
de 2006 a 2019. Como as políticas públicas podem contribuir para 
a redução do consumo excessivo?   

c) Proponha uma campanha sobre os males do alcoolismo ao volante 
em sua unidade de trabalho. Elabore um infográfico ou folder sobre 
as desvantagens e riscos do uso abusivo do etanol.  
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CAPÍTULO 11

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) –
Hipertensão Arterial Sistêmica

11.1 CONCEITO E PANORAMA DE RISCO

“A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica 
multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial 
(PA). Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais 
dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações 
metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares 
fatais e não-fatais” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

Segundo a WHO (2020), a hipertensão é um dos principais fatores de 
risco para o desenvolvimento de várias DCNT, incluindo doenças cardíacas 
e cerebrais. A prevalência global de hipertensão diminuiu 11% de 2000 a 
2015 sendo mais elevada nas pessoas dos países de baixa renda (28,4%) e 
menor nos países de alta renda (17,7%) em 2015. 

Os novos dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico - Vigitel 2019 
(BRASIL, 2020) indicam que 24,5% da população que vive nas capitais 
brasileiras afirmaram ter diagnóstico de hipertensão sendo mais prevalente 
em mulheres (27,3%) do que em homens (21,2%). Atingiu 59,3% dos idosos 
e 45,2% de pessoas na faixa de 55-64 anos. A frequência de hipertensão 
é fortemente influenciada pela escolaridade sendo maior em indivíduos 
com 0-8 anos de estudos. Aproximadamente 1 a cada 4 brasileiros que 
vivem nas capitais de todas regiões do país se referem como hipertensos.

Dados pesquisados no sistema TABNET/DATASUS (2020), mostram a 
ocorrência de 357.770 mortes por doenças do aparelho circulatório (CID-10, 
Cap. IX,) no Brasil em 2018. Em homens, o número de óbitos foi de 188.313 
para todas as faixas etárias. No estado do Piauí, ocorreram 6.306 óbitos por 
doenças do aparelho circulatório, sendo 3.402 no sexo masculino. 
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Em 2018, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) lançou numa 
única publicação, a 6ª Diretrizes de Monitorização Ambulatorial da Pressão 
Arterial e 4ª Diretrizes de Monitorização Residencial da Pressão Arterial 
(SBC, 2018). Nesse texto, a SBC estabeleceu conceitos fundamentais, 
normatização para rastreamento e monitorização da pressão arterial, como 
também, estabeleceu as condições mínimas de funcionamento de um 
sistema ambulatorial de monitoramento clínico da pressão arterial com 
definição da monitorização residencial da pressão arterial (MRPA).

11.2 CLASSIFICAÇÃO DE HIPERTENSÃO

De acordo com a SBC (2018), os valores da pressão arterial (PA) 
medidos em consultório, em geral, diferem dos obtidos pela MAPA ou 
pela MRPA. Isso permite a classificação dos pacientes em quatro diferentes 
categorias (Figura12): normotensão verdadeira, hipertensão verdadeira, 
hipertensão do avental branco (hipertensão isolada de consultório) e 
hipertensão mascarada (normotensão do avental branco) (NOBRE, COELHO, 
2003; NOBRE, MION-JUNIOR, 2016).

a - Normotensão verdadeira - NV

A normotensão verdadeira é definida por medidas normais de pressão 
arterial no consultório (<140/90 mmHg) e na monitorização ambulatorial da 
pressão arterial (MAPA) de 24 horas (<130/80 mmHg) ou na monitorização 
residencial da pressão arterial (MRPA, < 135/85 mmHg) (SBC, 2018)

b - Hipertensão verdadeira - HV

A hipertensão verdadeira é definida “pelos valores sistematicamente 
anormais de PA no consultório (≥140/90 mmHg) e médias igualmente 
anormais de 24 horas pela MAPA (≥130/80 mmHg) ou pela MRPA (≥135/85 
mmHg)” (SBC, 2018).

c - Efeito do avental branco - EAB

Quando há diferenças nas medidas de pressão sistólica superiores à 
20mmHg e da diastólica de 10 mmHg entre as verificações em consultório 
e aquelas da média da MAPA na vigília ou da MRPA (≥ 135/85 mmHg), é 
caracterizado o efeito do avental branco.

d - Hipertensão do avental branco - HAB

A hipertensão do avental branco - HAB acontece numa proporção 
considerável de pacientes (aproximadamente 15 a 30%). No consultório, as 
medidas de PA indicam hipertensão e no ambiente em que vive a pessoa, 
essa apresenta normotensão. Dessa forma, durante uma consulta médica a 
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PA atinge o valor ≥140/90 mmHg. Quando o mesmo paciente se submete 
à MAPA em vigília ou à MRPA, o valor da PA fica em ≤135/85 mmHg. Foram 
determinados outros critérios para HAB, avaliação da PA no consultório 
≥140/90 mmHg e média de PA no período de 24h <130/80 mmHg (SBC, 
2018, FRANKLIN, et al, 2016; TURNER, VIERA, SHIMBO, 2015).

A HAB não é farmacologicamente tratada, mas deve ser vista como um 
fator de risco cardiovascular global, sendo necessário o acompanhamento 
clínico e as mudanças no estilo de vida (MEV) (SBC, 2018).

e - Hipertensão mascarada - HM

A HM se caracteriza pela hipertensão fora do consultório verificada 
na MAPA durante a vigília ou pela MRPA, mas no consultório muda a 
situação clínica para normotensão. Esse tipo de HAS corresponde a 10-15% 
dos casos. Assim, na MAPA a pressão é >135/85 mmHg) ou na MRPA com 
valor >35/85 mmHg). Para confirmar o diagnóstico de HM, deve-se verificar 
o valor da PA no consultório, em 24 horas e durante o sono. Se o valor da 
primeira medida for <140/90 mmHg, do segundo for ≥130/80 mmHg e do 
terceiro for ≥120/70 mmHg, é detectado a HM (SBC, 2018).

A HM pode ser vista em jovens com hipertrofia de ventrículo esquerdo 
e que apresentam valores normais de PA casuais normais no consultório, mas 
altos em verificações feitas fora do consultório médico. Esses jovens são de 
famílias com história de hipertensão, principalmente dos pais e apresentam 
alto risco cardiovascular (SBC, 2018; PEACOCK et al, 2014).

Figura12. Identificação dos parâmetros da hipertensão verdadeira, 
normotensão, hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada. 

Fonte:  adaptado de Nobre e Coelho 2003; SBC, 2018.  PAS - pressão arterial sistólica, PAD 
- pressão arterial diastólica, MAPA: monitorização ambulatorial da pressão arterial; MRPA: 
monitorização residencial da pressão arterial.
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11.3 ENFRENTAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA

O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022, instituído pelo 
Ministério da Saúde brasileiro, visa dentre outras estratégias, a prevenção e 
controle de HAS na APS.

A SBC tem contribuído com o Plano de Ação Global da OMS para a 
prevenção e controle de DCNT, 2013-2020, através da atualização em 2019, 
da Diretriz Brasileira de Prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (DALTON et al, 2019) lançada anteriormente em 2013. Nessa 
atualização, são abordados os fatores de riscos clássicos e emergentes, 
incluindo determinantes socioeconômicos e ambientais e outras estratégias 
de enfrentamento. Além disso, a SBC divulgou os 17 objetivos da Agenda 
2030 da Organização das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável 
(ODS).

Na publicação intitulada Cadernos de Atenção Básica n. 37 (BRASIL, 
2013), o Ministério da Saúde estabeleceu o rastreamento, o padrão de 
classificação da HAS e os fluxogramas de trabalho na APS para a prevenção 
e o controle da doença. Dentre as mudanças no estilo de vida (MEV), está a 
alimentação adequada, redução do excesso de peso e obesidade, fim do 
tabagismo, redução do consumo de álcool e atividade física de 3 a 5 vezes 
por semana.

QUESTÕES

a) Pesquise e responda por quais fatores as mulheres apresentam 
maior prevalência de hipertensão do que homens?

b) Como os determinantes sociais podem influenciar na hipertensão?
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CAPÍTULO 12

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) –
Diabetes mellitus

12.1 CONCEITO E PANORAMA DO DM

O termo diabetes mellitus (DM) é atualmente utilizado para caracterizar 
a síndrome clínica caracterizada por hiperglicemia decorrente de defeitos 
na secreção da insulina e/ou resistência à insulina (AMERICAN DIABETES 
ASSOCIATION-ADA, 1997; 2006). 

A hiperglicemia crônica é resultante de três mecanismos: ativação da 
gliconeogênese, ativação da glicogenólise e redução da utilização periférica 
de glicose. A longo prazo, portadores de diabetes podem apresentar 
complicações micro e macrovasculares, insuficiência renal, retinopatia, 
neuropatia periférica, dentre outros (UK PROSPECTIVE DIABETES STUDY 
GROUP 33, 1998; DCCT RESEARCH GROUP, 1996).

 
O DM configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-

se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O 
crescimento e o envelhecimento da população, a crescente urbanização e 
hábitos pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade 
são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do 
diabetes em todo o mundo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016).

Segundo a INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION – IDF, em 2015, 
o Brasil apresentava o quarto lugar no número de pessoas com diabetes. 
Eram14 milhões de diabéticos naquele ano. A prevalência de DM no país 
era de cerca de 8,8% para a faixa de 20 a 79 anos de idade (IDF, 2015).

 Em 2019, o número de pessoas com DM na faixa de 20-79 anos, era 
de 16,8 milhões, sendo o quinto maior do mundo em número de casos. Em 
2019, a prevalência nacional de DM foi de 11,4% (IDF, 2019).
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A prevalência comparativa ajustada à idade, também chamada de 
prevalência comparativa, é calculada ajustando-se a uma estrutura etária 
padrão da população. Dessa forma, diminui  o efeito das diferenças de 
prevalência criadas nas estruturas etárias entre países. A prevalência 
comparativa de DM para o Brasil foi de  10,4% (IDF, 2019).

Também, o Brasil foi o terceiro no mundo em número de crianças com 
diabetes mellitus tipo 1- DM1 em 2019, atingindo 51,5 mil casos para a faixa 
de 0-14 anos. As estimativas para o Brasil é de 21,5 milhões de diabéticos 
em 2030, de 23 milhões em 2040 e 26 milhões em 2045, para a faixa de 20-
79 anos (IDF, 2019). 

Globalmente, a prevalência de DM em pessoas com 20-79 anos foi 
de 9,3% em 2019. O número total de casos no mundo atingiu o patamar de 
463,0 milhões. As expectativas são alarmantes, visto que há uma projeção 
mundial para a faixa de 20-79 anos de 578,4 milhões de diabéticos para 
2030, de 642 milhões em 2040 e 700,2 milhões para 2045 (IDF, 2019; 2015).

  A Vigitel 2019 (BRASIL, 2020) considerou o percentual de adultos 
com diabetes que responderam ter diagnóstico médico e aqueles em 
tratamento medicamentoso para diabetes com medicamento oral e/ou 
insulina. A frequência do diagnóstico médico de diabetes nas 26 capitais 
brasileiras mais o Distrito Federal foi de 7,4%, sendo maior entre as mulheres 
(7,8%) do que entre os homens (7,1%). Esses dados são para adultos com 18 
anos ou mais. A frequência de diabéticos em tratamento farmacológico de 
DM, foi de 89,3% para ambos os sexos, em mulheres (90,8%) e em homens 
(87,4%). Os dados mostram tendência para aumentar com o avançar da 
idade e pouca variação com a escolaridade. Segundo a IDF (2019), no Brasil 
há muitos casos de DM não diagnosticados.

Em países em desenvolvimento, o diabetes pode demorar muito 
a ser diagnosticado ou nem haver o diagnóstico, o que contribui para o 
desenvolvimento de complicações crônicas, aumento de internações e alta 
mortalidade. O DM sobrecarrega os sistemas de saúde que requerem cada 
vez mais o aporte maior de recursos financeiros.

Muitos fatores têm sido determinantes para o crescimento alarmante 
de casos de DM no Brasil e no mundo, dentre eles pode-se citar: o processo 
de urbanização acelerada, a transição epidemiológica, transição nutricional, 
aumento do sedentarismo e da obesidade, o crescimento e o envelhecimento 
populacional, maior sobrevida de pacientes diabéticos (SBD, 2017), dentre 
outros do mundo globalizado (Figura 13). 
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Figura 13. Múltiplos fatores de aumento da prevalência do 
diabetes no mundo - SBD 2017.

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES - SBD (2017).

12.2 CLASSIFICAÇÃO DO DM

Segundo a SBD (2017), os casos de diabetes mellitus podem 
ser classificados em 4 categorias com base na AMERICAN DIABETES 
ASSOCIATION – ADA (2017):

12.2.1. DM tipo 1

Tipo 1A: deficiência de insulina por destruição autoimune das células β 
pancreáticas comprovada por exames laboratoriais;
Tipo 1B: deficiência de insulina de natureza idiopática.

12.2.2 DM tipo 2: redução da secreção de insulina combinada com 
resistência à insulina. Corresponde a 90% dos casos de DM (IDF, 2019)

12.2.3 DM gestacional: hiperglicemia de graus variados diagnosticada 
durante a gestação, na ausência de critérios de DM prévio.

12.2.4 Outros tipos de DM: 
Monogênicos (MODY - Maturity-Onset Diabetes of the Young (Diabetes do 
adulto de início no jovem).
Diabetes neonatal;
Secundário a endocrinopatias;
Secundário a doenças do pâncreas exócrino;
Secundário a infecções;
Secundário a medicamentos.
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12.3 RASTREAMENTO DE DIABETES

A SBD (2017), recomenda o rastreamento de DM2, conforme a ADA 
(2017) que é apresentado no Quadro 9:  

Quadro 9. Rastreamento de diabetes tipo 2 para homens e mulheres não 
grávidas (SBD, 2017; ADA, 2017).

Fonte: SBD (2017), ADA (2017).
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12.4 DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS NO HOMEM ADULTO E 
IDOSO

A SBD (2017) adotou os critérios de diagnóstico de diabetes mellitus, 
segundo o Quadro 10.
  
Quadro 10. Critérios laboratoriais para diagnóstico de normoglicemia, pré-
diabetes e DM adotados pela SBD.

Fonte: SBD (2017). 
TOTG: Teste oral de tolerância à glicose.

Há observações da SBD (2017) para esses critérios:

1. Normoglicemia: a OMS considera a glicemia <110mg/dL como 
normoglicemia;

2. Pré-diabetes ou risco aumentado para DM: a SBD considera a positividade 
no Quadro 10 em qualquer um dos parâmetros, ou seja, na glicemia de 
jejum ou no TOTG ou na HbA1c;

3. Diabetes estabelecido: a SBD considera a positividade no Quadro 10 em 
qualquer um dos parâmetros, ou seja, na glicemia de jejum ou no TOTG 
ou na HBA1c. Entretanto, para a HbA1c, o método laboratorial deve ser 
padronizado e se não houver sintomas de hiperglicemia, é preciso repetir 
testes para confirmar o diagnóstico 

Para pacientes com ou sem diabetes mellitus tipo I (DM1), as metas 
glicêmicas, segundo a Sociedade Internacional de Diabetes para Pediatria e 
Adolescência e segundo a ADA são descritas no Quadro 11.

 O controle da glicemia visa a prevenção de efeitos agudos graves e 
os crônicos da hiperglicemia que diminuem a qualidade e a expectativa de 
vida do paciente diabético. 
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Quadro 11. Metas glicêmicas para indivíduos com e sem DM1 nos diferentes 
momentos do dia, adotados pela SBD, 2017).

Fonte: SBD (2017), com base na *Sociedade Internacional de Diabetes para Pediatria e 
Adolescência e na ** Associação Americana de Diabetes – ADA.

12.5 SINAIS E SINTOMAS AGUDOS DO DM DESCOMPENSADO

 A hiperglicemia promove em curto prazo várias alterações 
características da fisiopatologia do diabetes mellitus.

12.5.1 Poliúria, polidipsia, estado hiperglicêmico hiperosmolar (EHH) e 
acidose diabética (CAD)

O excesso de glicose circulante no DM descompensado aumenta 
a pressão osmótica causando desidratação hipertônica pela diurese 
aumentada. O excesso de glicose e uréia é hidratado durante a eliminação 
renal com grandes perdas de água que são desproporcionais com as 
perdas de sais (diurese osmótica). Dessa forma, o paciente relata que tem 
poliúria (excreção excessiva de urina). A hiperosmolaridade ativa os centros 
hipotalâmicos da sede, induzindo a polidipsia (sede intensa) (IDF, 2019; 
GUYTON e HALL, 2006). 

As duas complicações agudas graves nas crises hiperglicêmicas são 
a acidose diabética - CAD e o estado hiperglicêmico hiperosmolar - EHH 
(SBD, 2015).  A CAD é a acidose metabólica caracterizada pela perda de 
bicarbonato ocasionada por aumento dos ácidos acetoacético e beta-
hidroxibutírico, ou seja, de corpos cetônicos (NELSON e COX, 2014; 
GUYTON e HALL, 2006). O EHH é caracterizado por grande desidratação 
que pode induzir o estado de coma e até o óbito do paciente. Ambas devem 
ser tratadas em unidades de terapia intensiva (SBD, 2015).

Tanto no DM1 como no DM2 descontrolados, pode ocorrer CAD e 
EHH. Entretanto, em pacientes com DM2, a insulina produzida mesmo que 
não seja suficiente para manter a glicemia, é capaz de inibir pelo menos em 
parte, a lipólise e a produção de corpos cetônicos, permitindo que a glicose 
circulante atinja altos patamares com menor possibilidade de CAD do que 
no DM1. Assim, a glicemia pode ultrapassar os patamares limítrofes do EHH 
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que ocorre com a glicemia mais elevada, desidratação mais intensa e leve 
cetonemia (SBD, 2015).

No DM, a insulina é baixa ou nula e o glucagon aumenta para permitir 
a mobilização de gorduras e de ácidos graxos para a obtenção de ATP. No 
fígado, o glucagon ativa adenilato ciclase elevando os níveis de AMPc. Com 
isso, a degradação do glicogênio (glicogenólise) e a produção de glicose a 
partir de aminoácidos, piruvato, lactato e glicerol (gliconeogênese) se elevam. 
Consequentemente a hiperglicemia torna-se ainda mais descompensada 
(NELSON e COX, 2014).

No tecido adiposo, o glucagon ativa a lipase hormônio sensível – LHS 
que hidrolisa os triglicerídeos em ácidos graxos livres - AGL e glicerol. Os 
AGL circulam ligados à albumina e são captados pela maioria dos tecidos, 
inclusive o fígado (NELSON e COX, 2014).

No fígado, o glucagon ativa a β-oxidação de ácidos graxos de cadeia 
longa (AG) gerando Acetil-CoA. Também ativa a gliconeogênese que 
consome o depósito de oxaloacetato mitocondrial. Nesse contexto, ocorrem 
elevações mitocondriais de acetil-CoA e baixos níveis de oxaloacetato. 
Assim, o excedente de acetil-CoA não é usado para formar o citrato do 
Ciclo de Krebs, e concentra-se em um grande excesso. O fígado condensa 
as acetilas do Acetil-CoA para exportação na forma de corpos cetônicos 
que são liberados para os demais tecidos como suprimento energético. 
Com exceção dos eritrócitos e das células do próprio fígado, todas as 
demais células do organismo humano metabolizam os corpos cetônicos 
com a obtenção de 2 moles de acetil-CoA a partir de um mol de corpos 
cetônicos (NELSON e COX, 2014). Por serem substâncias ácidas, os ácidos 
beta-hidroxibutírico e acetoacético são dissociados em beta-hidroxibutirato 
e acetoacetato gerando íons H+ que reagem com o bicarbonato circulante. 
Ocorre um decréscimo na relação bicarbonato/ácido carbônico no plasma 
que abaixa o pH do sangue num quadro clínico de acidose diabética (CAD) 
(GUYTON e HALL, 2006). 

Segundo a SBD (2015), a CAD se torna grave quando caracteriza-
se na evolução do quadro clínico com pH <7,00. A CAD é  moderada 
com pH entre 7,00 e 7,25 e leve quando está entre 7,25 e 7,30. O EHH 
é definido pela glicemia >600 mg/dL, osmolaridade sérica >300 mOsm/
Kg, bicarbonato ≥15 mEq/L e discreta cetonemia (aumento de corpos 
cetônicos). Os quadros clínicos de CAD e de EHH podem evoluir para o 
coma e óbito do paciente.

12.5.2 Aumento do apetite (polifagia) e alterações na massa corpórea 

 A insulina regula o apetite no sistema nervoso central, a falta desse 
hormônio ou em casos de insuficiência e/ou resistência à insulina, ocorre 
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disparo na ativação do centro hipotalâmico da fome. Assim, o paciente com 
diabetes descompensado apresenta polifagia (IDF, 2019; NELSON e COX, 
2014).
 

Mesmo com maior apetite e maior ingestão calórica, o paciente 
com DM descompensado perde massa corpórea. Nesse contexto, a falta 
da insulina induz a ativação da proteólise muscular que hidrolisa proteínas 
e fornece aminoácidos para o fígado fabricar a glicose (NELSON e COX, 
2014). Conforme foi explicado antes, o paciente diabético perde água, 
hidrolisa mais triglicerídeos, oxida mais os AGL e reduz a massa muscular 
pela perda proteica. Dessa forma, ocorre a perda de peso em curto prazo 
do descontrole glicêmico.

A perda de peso em curto prazo, é um dos sinais clássicos do DM1 
que em geral leva a magreza do paciente. No DM2, os pacientes em geral 
são obesos com à resistência à insulina combinada com deficiência na 
secreção desse hormônio, conforme o item 12.6.

12.5.3 Visão borrada e fraqueza muscular

Os sintomas clássicos do DM descompensado são mais visíveis no 
DM1 do que no DM2 e são poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, 
visão borrada e fraqueza muscular. 

12.6 MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS INDUTORES DO DM2

Em fase de pré-diabetes, a síndrome metabólica vista no capítulo 
7 (Quadro 4), está bem estabelecida. A obesidade abdominal é indutora 
de meta-inflamação, processo lento e gradual de formação de citocinas 
pró-inflamatórias, pois o tecido adiposo branco - TAB é formado por uma 
certa variedade celular que inclui adipócitos, pré-adipócitos, fibroblastos, 
macrófagos, neutrófilos, linfócitos, dentre outros (UNAMUNO,  et al, 2018).

Há aumento de células do sistema imune no TAB de obesos com 
maior produção do fator de necrose tumoral alfa- αTNF e interleucinas como 
a IL-6 que são dessensibilizantes do receptor de insulina, como também 
inativadores da cascata de biossinalização desse hormônio (RUSSO e 
LUMENG, 2018). Dessa forma, ocorre resistência à insulina com aumento 
do apetite, da secreção pancreática de insulina, lipólise no tecido adiposo 
branco-TAB, aumento de AGL circulantes que são inibidores da utilização de 
glicose (NELSON e COX, 2014).

Na fase de pré-diabetes, o hiperinsulinismo pode corrigir a glicemia 
de jejum para patamares de normalidade ou controlar a glicemia pós-
prandial de forma que não atinja 200 mg/dL ou nível maior. Mesmo com a 
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lipólise do TAB aumentada devido à resistência insulínica, no fígado ocorre 
ativação da biossíntese de novo de ácidos graxos de cadeia longa-AG e 
esterificação do glicerol-3P para triglicerídeos -TGs que são exportados 
nas lipoproteínas de muito baixa densidade - VLDLs circulantes (NELSON 
e COX, 2014). Esses mecanismos levam ao aumento de armazenamento de 
massa gordurosa e ao aumento de peso corpóreo.

O processo de meta-inflamação pode induzir alterações nas células 
beta pancreáticas das ilhotas de Langerhans conduzindo dentre outras 
mudanças, ao estresse oxidativo e à morte programada das células beta 
(apoptose). O surgimento do DM2 ocorre quando é estabelecida a falência 
das células beta e menor secreção de insulina. Esses mecanismos ainda 
precisam de mais esclarecimentos para compreensão do processo de 
transição entre pré-diabetes e diabetes mellitus tipo 2 (BAR-TANA, 2020)

Os tecidos adiposos e musculares esqueléticos são os principais 
captadores de AG dos TGs presentes nas VLDLs e Quilomícrons - QM 
circulantes. Com a resistência à insulina no pré-diabetes e no DM2 (também 
com a menor secreção de insulina), a lipase lipoproteica - LPL dos capilares 
do TAB e dos músculos esqueléticos encontra-se com atividade reduzida 
promovendo menor captação do AGs de VLDL e Quilomícrons - QM. Essas 
alterações elevam os TGs séricos. As partículas de VLDL remanescentes 
chamadas de lipoproteínas de densidade intermediárias - IDLs circulam 
por mais tempo ao invés de serem captadas pelo fígado e podem adquirir 
colesterol esterificado das lipoproteínas de alta densidade - HDLs circulantes, 
sendo convertidas na lipoproteína de baixa densidade – LDL que possui na 
composição cerca de 50% de colesterol (THE MEDICAL BIOCHEMISTRY, 
2017).

No panorama da síndrome metabólica, pré-diabetes e DM2, pode 
ocorrer dislipidemia no paciente com aumento de LDL, do estresse oxidativo, 
da interleucina-1 beta (IL-1β) e de outras citocinas pró-inflamatórias, como 
também redução da adiponectina e resistência à leptina que são hormônios 
peptídeos sensibilizantes da insulina (EL HUSSENY et al, 2017). A oxidação 
de LDL por radicais livres e os mecanismos citados são indutores de 
aterosclerose, doenças cardiovasculares e vasculares cerebrais, dentre 
outras.

12.7 HbA1c, PROTEÍNAS GLICADAS NA HIPERGLICEMIA CRÔNICA

Um dos maiores estudos do DM2, o UKPDS 33 (1998), estabeleceu 
os graus de riscos da hiperglicemia cuja memória pode ser registrada na 
glicosilação da hemoglobina. 
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O termo “hemoglobina glicosilada” foi proposto para todos os tipos de 
oses que podem ligar-se à hemoglobina – Hb.  Segundo o Grupo Interdisciplinar 
de Padronização da Hemoglobina Glicada – A1c (2004), como a principal 
hemoglobina humana é do tipo A e 80% das Hb são glicadas pela D-glicose, 
surgiu o termo HbA1c para a hemoglobina - A glicada pela D-glicose. 

O processo de glicação da Hb tipo A ocorre naturalmente nos 
eritrócitos humanos. A D-glicose se liga ao resíduo de valina da cadeia beta da 
Hb - A formando uma base de Schiff lábil que depois passa por um rearranjo 
de Amadori. Forma-se a cetoamina estável. Por outro lado, a hiperglicemia 
aumenta o nível de glicação e gera uma memória hiperglicêmica na HbA1c, 
uma vez que a meia vida dos eritrócitos é de 120 dias (LAPOLLA, et al, 2005). 

A HbA1c apresenta os maiores impactos da hiperglicemia 
descontrolada nos últimos 30 dias, mas há impactos de valores de glicemias 
que ocorreram até três meses anteriores (GRUPO INTERDISCIPLINAR DE 
PADRONIZAÇÃO DA HEMOGLOBINA GLICADA – A1c, 2004).  É como se o 
exame laboratorial da glicemia de jejum representasse uma fotografia do 
momento glicêmico e a HbA1c representasse uma filmagem dos últimos 3 
meses, com maior impacto sofre o último mês de hiperglicemia. 

O processo de glicação proteica da Hb - A é lento e gradual e indica 
as flutuações e picos de glicemia nos pacientes diabéticos tanto no DM1 
como no DM2 ou outros tipos. A dosagem da HbA1c indica se o controle 
da dieta do paciente e da terapêutica do DM estão adequados. Por outro 
lado, o UKPDS 33 (1998) detectou que a HbA1c se correlaciona com o 
desenvolvimento dos efeitos crônicos do DM.  

12.8 MECANISMOS DE LESÃO TECIDUAL INDUTORES DE EFEITOS 
CRÔNICOS NO DM

Determinados tecidos insulino-independentes na captação de 
glicose, podem receber uma sobrecarga de D-glicose e além de glicar 
proteínas intracelulares, podem disparar a oxidação aeróbica da D-glicose 
com ativação excessiva da cadeia transportadora de elétrons, elevando a 
produção do ânion superóxido (O2

.), conforme detectado nas células do 
endotélio vascular. Outros dois mecanismos de elevação de radicais livres 
de oxigênio no DM, são a ativação da NADPH oxidase e o desacoplamento 
das enzimas óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) e induzível (iNOS) que 
ao invés de produzirem óxido nítrico produzem mais ânion superóxido 
(BROWNLEE, 2001; COSENTINO et al, 1997).

O ânion superóxido reage com óxido nítrico (NO) formando 
peroxinitritos que promovem nitração de resíduos de tirosinas das proteínas 
intracelulares e lesão tecidual (CERIELLO et al, 2001). Além do estresse 
oxidativo, outros mecanismos de lesão tecidual ocorrem devido aos efeitos 
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crônicos da hiperglicemia como o aumento da via dos poliois (sorbitol), 
formação de AGEs, ativação da PKC, aumento do fator nuclear kappa B (NF-
kB) e elevação do fluxo da via da hexosamina (BROWNLEE, 2001; AHMED, 
2005).

Diante do aumento de radicais livres de oxigênio (RLO) e de nitrogênio 
(RLN) e dos produtos finais de lipoperoxidação avançada (ALEs), as proteínas 
glicadas são fragmentadas formando produtos finais de glicação avançada 
(AGEs). Também, os produtos carbonilados oriundos da auto - oxidação da 
glicose são considerados AGEs. Os AGEs agem de 3 maneiras. Ligam-se 
às proteínas nativas das células induzindo-as à fragmentação e destruição, 
podem induzir a transcrição de genes de proteínas pró-inflamatórias, como 
o fator nuclear Kappa B (NF-kB) e citocinas. Uma terceira linha de atuação 
dos AGEs é que podem circular pelo sangue e atuarem em outros tecidos 
em receptores específicos chamados de receptores de produtos finais de 
glicação avançada - RAGEs da superfície de macrófagos e outras células, 
promovendo processos inflamatórios (AHMED, 2005; LAPOLLA et al, 2005).

Figura 14. Mecanismos multifatoriais de lesão em células do endotélio 
vascular no diabetes mellitus – DM. 

Fonte: adaptado de AHMED, 2005; LAPOLLA, 2005; BROWNLEE, 2001; CERIELLO et al, 
2001 e COSENTINO et al, 1997. AGEs – produtos finais de glicação avançada; RAGEs – 
receptores de AGEs; ALEs - produtos finais de lipoperoxidação avançada; NO – óxido 
nítrico; EROS – espécies reativas de oxigênio; ERN - espécies reativas de nitrogênio; PKC 
– proteína cinase C.
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Os mecanismos multifatoriais da lesão tecidual do DM não estão 
ainda completamente esclarecidos, mas os estudos mostram que o estresse 
oxidativo é o elo comum entre todos eles (LAPOLLA et al, 2005).

12.9 EFEITOS CRÔNICOS DO DM
 
Com o descontrole glicêmico, ocorrem mais flutuações da glicemia ao 

longo do dia e o processo lento e gradual de glicação proteica juntamente 
com os demais mecanismos de lesão tecidual vão se estabelecendo no 
paciente com DM. A longo prazo, aparecem os efeitos da hiperglicemia 
crônica, principalmente em tecidos que não precisam de insulina pra 
captar a glicose circulante. Em resumo, as células do endotélio vascular, 
néfron, retina, cristalino do olho, neurônios periféricos, são as mais afetadas 
pelo descontrole glicêmico que através de mecanismos multifatoriais, 
gera angiopatia que se relaciona com os efeitos crônicos do DM, como a 
retinopatia, nefropatia, neuropatia, dentre outros (SBD, 2017; LAPOLLA, 
2005). Os efeitos crônicos do DM diminuem a qualidade e a expectativa de 
vida do paciente e elevam os gastos públicos no setor de saúde.

12.10 O CUIDADO AO PACIENTE DIABÉTICO NA UBS

A publicação do Ministério da Saúde “Cadernos de Atenção Básica 
n. 36” estabelece as estratégias para o cuidado da pessoa com diabetes 
mellitus (BRASIL, 2013). 

Dentre as estratégias possíveis, são descritas (BRASIL, 2013):

1 - Primeira consulta de enfermagem tem como objetivo a “avaliação 
inicial do paciente e as orientações para um estilo de vida saudável”, 
esclarecendo a importância de mudanças no estilo de vida (MEV). 

2 - O “acompanhamento da pessoa com diagnóstico de DM é feito através da 
educação para o autocuidado centrado na Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE). Envolve a compreensão de determinantes 
sociais da saúde-doença, incentivo ao conhecimento da doença e do 
autocuidado, avaliação de hábitos alimentares, sono e repouso, nível de 
atividade física, dentre outros. A análise de como os fatores de risco para 
DCNT têm afetado o paciente é essencial para estabelecer as medidas 
para o autocuidado.  

 
As MEV se caracterizam por erradicação do tabagismo e do uso 

abusivo do álcool, alimentação saudável, controle da pressão arterial, 
prática regular de atividade física, controle do sobrepeso, obesidade e 
dislipidemias. Através da adoção de MEV, o paciente pré-diabético ou o 
diabético podem prevenir ou controlar o DM, respectivamente. 
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A população masculina em geral apresenta maiores riscos para DCNT 
e a PNAISH tem como um dos eixos, o acesso e o acolhimento do homem 
na UBS, de forma a melhorar o enfrentamento das DCNT, incluindo o DM. 

O planejamento da assistência ao paciente com DM deve ser feito 
através do estabelecimento de metas com o paciente e orientações sobre 
a doença, uso de medicamentos hipoglicemiantes ou de insulina, dentre 
outras. Na implementação da assistência, o autocuidado pode ser visado 
com a participação da equipe de saúde, da família ou da comunidade. O 
processo do autocuidado do paciente no âmbito familiar deve ser avaliado 
e registrado no “prontuário de acompanhamento“ (BRASIL, 2013).

3 - “Consulta médica para avaliação inicial e acompanhamento do DM”

 As consultas médicas envolvem a história do paciente, o exame 
físico, os fatores de risco, o manejo clínico, avaliação laboratorial e 
acompanhamento do paciente com DM. 

Em casos de DM, o monitoramento laboratorial deve ser feito através 
da determinação da glicemia de jejum e da HbA1c, colesterol total - CT, 
colesterol HDL - HDLc e triglicerídeo - TG. O colesterol LDL- LDLc pode ser 
calculado pela equação de Friedewald (LDLc = CT - HDLc – VLDLc), sendo 
a VLDLc igual ao TG/5, se o TG sérico for <400 mg/dL).  Foi proposto, o 
cálculo da fração colesterol não-HDL por subtração do HDLc do CT, pois não 
depende do TG e representa melhor a soma das outras duas frações (LDLc 
e VLDLc) (XAVIER, 2013). Outros exames são a creatina sérica, urina tipo I, 
albumina urinária e a relação creatinina/albumina sérica (BRASIL, 2013)

Além de exames laboratoriais, é necessário o rastreamento para 
efeitos crônicos do DM.

4 - Tratamento do DM na atenção primária à saúde

O tratamento do DM requer o controle da hiperglicemia concomitante 
ao estabelecimento do autocuidado caracterizado por MEV. A critério 
médico, podem ser usados hipoglicemiantes orais ou insulina, dependendo 
da avaliação clínica do paciente.



Universidade Federal do Piauí - UFPI

103

SA
Ú

D
E D

O
 H

O
M

EM

QUESTÕES

a) Faça uma pesquisa sobre os efeitos crônicos do diabetes mellitus, 
enfatizando os cuidados no acompanhamento do paciente na UBS, 
no sentido de reduzir a lesão tecidual e melhorar a qualidade de vida.

b) Quais os medicamentos atualmente disponíveis no Brasil para o 
controle glicêmico do paciente diabético usados via oral?

c) Pesquise sobre os tipos de insulina disponíveis pelo setor 
farmacêutico e faça uma breve discussão sobre vantagens e 
desvantagens das diferentes   formulações desse hormônio.   
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