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Apresentação

OBJETIVO 



Plano de Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento das Doenças Crônicas
Não Transmissíveis
O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis foi 
elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria com vários ministérios, instituições de ensino e 
pesquisa, Organizações Não Governamentais da área da saúde, entidades médicas, associações de 
portadores de doenças crônicas, entre outros. O Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis estabeleceu ações a serem realizadas em um período de dez anos, entre 2011 e 
2022.

A. Imagem adaptada de pch.vector no Freepik
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Plano de Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento das Doenças Crônicas
Não Transmissíveis
O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
apresenta o seguinte objetivo geral1:

 

2020

Promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis, 
baseadas em evidências para a prevenção e o controle destas condições e seus fatores de risco, e fortalecer 
os serviços de saúde voltados às doenças crônicas1. 
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Plano de Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento das Doenças Crônicas
Não Transmissíveis
O Plano aborda os seguintes aspectos1:

Os quatro principais grupos de Doenças Crônicas Não Transmissíveis
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Vigilância, Informação, Avaliação 
e Monitoramento
As ações de vigilância das Doenças Crônicas compreendem os seguintes aspectos1:

Monitoramento dos fatores de risco

Respostas dos sistemas de saúde, que também incluem gestão, 
políticas, planos, infraestrutura, recursos humanos e acesso a 
serviços de saúde essenciais e medicamentos



Vigilância, Informação, Avaliação 
e Monitoramento
O Ministério da Saúde tem implementado um sistema contínuo de vigilância de fatores de risco e 
proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Atualmente, esse sistema é composto pelo(a)2:

Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como o 
Vigitel, que é um inquérito telefônico realizado anualmente nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal, 
que permite agilidade na obtenção das informações. É de baixo custo e garante a observação continuada e 
sistemática, permitindo, dessa forma, o monitoramento contínuo  

Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar (PeNSE), realizada a cada três anos com os alunos do 9º ano do 
ensino fundamental do Brasil

Pesquisa Nacional de Saúde, que teve sua primeira etapa no ano de 2013 e que deverá ocorrer a cada 
cinco anos

Brasil Sorridente, realizado nos anos de 2003 e 2010

cinco anos



Vigilância, Informação, Avaliação 
e Monitoramento
De acordo com os resultados dos levantamentos epidemiológicos em Saúde Bucal, a prevalência de 
cárie dentária entre crianças de 12 anos era de 69%, em 2003. No ano de 2010, esse número diminuiu 
para 56%. Porém, as diferenças regionais no CPO-D aos 12 anos de idade persistem, sendo o Norte e 
o Nordeste as regiões que apresentam prevalências mais altas, enquanto as regiões Sudeste e Sul 
apresentam as mais baixas. A partir desses dados, podemos refletir sobre os seguintes aspectos3:

Observa-se a “polarização” da doença, com maior carga 
na população em pior situação socioeconômica, a qual, 
em geral, é dependente das políticas públicas para o 
acesso a bens e serviços.
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Vigilância, Informação, Avaliação 
e Monitoramento
A Pesquisa Nacional de Saúde complementa a série histórica dos suplementos de saúde contidos na 
Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD). 

Foram realizadas aproximadamente 80 
mil entrevistas, além de aferição de 
pressão arterial, peso, altura e 
circunferência abdominal e, em uma 
subamostra, será feita a coleta de 
material biológico (sangue e urina)2.

Portanto, é possível coletar 
informações relevantes sobre:
• Os condicionantes da saúde; 
• O acesso a medicamentos e serviços de 
saúde;
• A prevalência de doenças, entre outros 
fatores.



Viabilizar as intervenções que impactem positivamente na redução dessas doenças e seus
fatores de risco, em especial para as populações em situação de vulnerabilidade

Promoção da Saúd

Prática de
atividad
física

E. Imagem adaptada de Freepik no Freepi

 
2.

Objetivo das ações de promoção da saúde

Principais ações de promoção da saúde

 
e Alimentação 

saudável

Controle do 
tabagismo e do 
uso de álcool

Busca pelo 
envelhecimento 
ativo

k

e Promoção da Saúde

Também foi feito um acordo voluntário entre o 
Ministério da Saúde e a Associação Brasileira de 
Indústria de Alimentos (ABIA) para a redução do 
teor de sódio dos alimentos industrializados, 
monitorado pela Agência Nacional de Vigilância 
em Saúde (Anvisa)2.
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Promoção da Saúde
As ações para promoção da saúde bucal desenvolvidas no Programa Saúde na Escola o 
desenvolvimento de estratégias direcionadas a todas as pessoas, como políticas que garantam o 
acesso à água tratada e fluoretada, a universalização e uso de dentifrício fluoretado e escova 
dental, assegurem a disponibilidade de cuidados odontológicos apropriados e o consumo racional 
dos alimentos que contêm açúcares de adição. As ações devem mostrar a importância da saúde 
bucal relacionada com os atos de sorrir, mastigar, engolir e falar. Ações clínicas resolutivas devem 
ser desenvolvidas e acompanhadas pela equipe responsável pelo território. O uso racional de flúor 
direcionado para grupos mais vulneráveis, além da realização de escovação supervisionada nas 
escolas são estratégias de controle de doenças bucais desenvolvidas no ambiente escolar4.



Cuidado integral

Linhas de Cuidado

Ampliação do acesso aos Medicamentos Gratuitos

Implantação do Saúde Toda Hora, incluindo a atenção às Urgências, 
à Atenção Domiciliar e à Linha do Cuidado do Infarto Agudo do 
Miocárdio (IAM) e Acidente Vascular Encefálico (AVE) na Rede de 
Atenção às Urgências

Capacitação e Telemedicina



Cuidado integral
No que se refere ao cuidado integral, também se destaca a renovação da Atenção Primária por 
meio da Estratégia Saúde da Família, principal porta de entrada do SUS. Entre as ações desse eixo, 
pode-se ressaltar2: 
 

Estabelecimento da Portaria nº 874, de 16 de maio de 2013 , que Institui a 
Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à 
Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Para saber mais sobre as ações de Saúde Bucal visando 
o cuidado integral, clique na tela ao lado e assista ao 
vídeo do CONASEMS sobre o projeto Odontologia 
Domiciliar, da Secretaria Municipal de Saúde de Campo 
Alegre, no interior de Alagoas. A ação tem como objetivo 
levar atendimento, através do Programa Melhor em Casa, 

PRA SABER MAIS

 
Estabelecimento da  

 

 

 

 

http://https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0874_16_05_2013.html
https://www.youtube.com/watch?v=nF1DMaWrimw&feature=youtu.be


Panorama das metas do Plano de Ações 
Estratégicas para o Enfrentamento das 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
As metas nacionais propostas pelo Plano de Enfrentamento de Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis têm duração de 10 anos, compreendendo o período de 2011 a 2022. Diante disso, 
qual o panorama atual do alcance das metas pactuadas? Você conhecerá agora um pouco deste 
cenário.

Onde queremos chegar?

Onde estamos?

Clique nos estágios 
para conhecer as 
metas e os status.
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Panorama das metas do Plano de Ações Estratégicas para
o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis
As metas nacionais propostas pelo Plano de Enfrentamento de Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis foram2: 

1.Reduzir a taxa de mortalidade prematura (< 70 anos) por doenças 
crônicas não transmissíveis em 2% ao ano  

2.Reduzir a prevalência de obesidade em crianças e em adolescentes
3.Deter o crescimento de obesidade em adultos; reduzir as 
prevalências de consumo nocivo de álcool
4.Aumentar a prevalência de atividade física no lazer; aumentar o 
consumo de frutas e hortaliças

7.Aumentar a cobertura de exame preventivo de câncer de colo 
uterino em mulheres de 25 a 64 anos

8.Tratar 100% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras 
de câncer

5.Reduzir o consumo médio de sal; reduzir a prevalência de tabagismo

Onde queremos chegar?

Panorama das metas do Plano de Ações Estratégicas para
o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis
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Considerações FinaisPanorama das metas do Plano de Ações 
Estratégicas para o Enfrentamento das 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
Considerando esses resultados, é salutar continuar implementando políticas de combate às 
doenças e condições crônicas não transmissíveis, e fortalecer a rede de atenção à saúde.

Enfrentar as causas e as determinações econômicas e sociais mais gerais dos processos saúde-enfermidade 
envolve, portanto, ações não apenas no sistema de atenção à saúde, com mudanças nos modelos assistenciais 
e ampliação da autonomia dos sujeitos, mas também intervenções nas condições socioeconômicas, ambientais 
e culturais, por meio de políticas públicas intersetoriais. E, sobretudo, por meio de políticas de desenvolvimento, 
voltadas para a distribuição mais equânime dos recursos socialmente produzidos, subordinando a economia ao 
bem-estar social. 

Para saber mais sobre o tema, sugerimos a leitura do Report 
“Iniquidades em saúde no Brasil, nossa mais grave doença: 
comentários sobre o documento de referência e os trabalhos da 
Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde”, de 
autoria de Paulo Buss e de Alberto Pellegrini Filho, publicado nos 
Cadernos de Saúde Pública, no ano de 2006.
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https://www.scielo.br/pdf/csp/v22n9/26.pdf
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