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RESUMO: As doenças crônicas não transmissíveis configuram como importante 
problema de saúde pública. O objetivo do estudo foi identificar os fatores de risco e 
proteção para as doenças crônicas e propor ações de promoção da saúde aos usuários da 
Atenção Básica no município de Barra Velha, SC. O instrumento de coleta de dados foi 
um questionário composto por fatores de risco e proteção para doenças crônicas. 
Participaram do estudo 425 indivíduos, sendo 52,5% do sexo feminino e 47,5% do sexo 
masculino. Quando se comparou os sexos, os homens apresentaram prevalências 
significativamente superiores para o consumo de carne com gordura visível (p=0,0001), 
consumo de sal (p=0,0011), de bebida alcoólica (p<0,0001) e prática de atividade física 
(0,0365) e as mulheres para o consumo regular de doces (p=0,0095), assistir TV por 
mais de 3 horas (0,0019) e o consumo regular de frutas e hortaliças (p=0,0019). Em 
relação a capital Florianópolis, as prevalências superiores e significativas foram para o 
consumo de carnes com gordura (p<0,0001), assistir TV por mais de 3 horas (p<0,0001) 
e autoavaliação negativa de saúde (p=0,0077). Em relação aos dados nacionais 
verificaram-se prevalências superiores e significativas para as variáveis assistir TV por 
mais de três horas (p<0,0001), consumo de carnes com gordura (p=0,0002) e consumo 
de bebidas alcóolicas (0,0003). A partir destes resultados será possível investir em 
políticas públicas que reduzam os fatores de risco e aumentem os fatores de proteção 
para doenças crônicas, impactando positivamente na redução da morbimortalidade e na 
melhoria da qualidade de vida desta população. 
 
Palavras-chave: Promoção da Saúde, Prevenção de Doenças, Doença Crônica, Fatores 
de Risco, Adulto. 
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ABSTRACT: Non-communicable chronic diseases constitute a significant public health 
problem. The aims of this study were to identify risk and protection factors against for 
chronic diseases and to propose health promotion actions for primary care users in the 
municipality of Barra Velha, in the Brazilian state of Santa Catarina. The data collection 
instrument was a questionnaire comprised of risk and protection factors for chronic 
diseases. A total of 425 subjects participated in the study; 52.5% female and 47.5% 
male. In the comparison of sexes, men presented significantly higher prevalences for the 
consumption of meat with visible fat (p=0.0001), salt consumption (p=0.0011), 
consumption of alcoholic beverages (p<0.0001), and physical activity (0.0365). Women 
had higher prevalences for regular consumption of sweets (p=0.0095), watching TV for 
more than 3 hours (0.0019), and regular consumption of fruits and vegetables 
(p=0.0019). In relation to the capital Florianópolis, the highest and most significant 
prevalences were for the consumption of meat with fat (p<0.0001), watching TV for 
more than 3 hours (p <0.0001), and a negative self-evaluation of health (p=0.0077). In 
relation to the national data, there were higher and significant prevalences for the 
variables watching TV for more than three hours (p <0.0001), consumption of meat 
with fat (p=0.0002), and consumption of alcoholic beverages (0.0003). Based on these 
results, it will be possible to invest in public policies to reduce the risk factors and 
increase the protection factors for chronic diseases, positively impacting the reduction 
of morbidity and mortality and improving the quality of life of this population. 
 
Keywords: Health Promotion, Disease Prevention, Chronic Disease, Risk Factors, 
Adult. 
 
 
  



7 
 

LISTA DE TABELAS 
 

 
 
 
 
Tabela 1. Distribuição da população adulta segundo o sexo e unidade de saúde. Barra 
Velha, 2017 ...................................................................................................................... 21 
 

Tabela 2. Distribuição das entrevistas realizadas por unidade de saúde e por sexo. Barra 
Velha, 2017 ...................................................................................................................... 22 
 
Tabela 3. Características dos usuários da Atenção Básica de Barra Velha, SC, 2017 .... 27 
 
Tabela 4. Prevalências e respectivos intervalos com 95% de confiança (IC 95%) dos 
fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis, segundo o sexo. 
Barra Velha, SC, 2017 ..................................................................................................... 29 
 
Tabela 5. Prevalências e respectivos intervalos com 95% de confiança (IC 95%) dos 
fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis: Brasil, 
Florianópolis e Barra Velha, SC, 2017 ............................................................................ 30 
 

 
. 
 
. 
 

  



8 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 
AB – Atenção Básica 

ACS – Agentes Comunitários de Saúde 

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento 

DCNT – Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

ESF – Estratégia Saúde da Família 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

IMC – Índice de massa corporal 

INCA – Instituto Nacional do Câncer  

NCD-RisC - Non-Communicable Diseases – Risk Factor Collaboration 

OMS – Organização Mundial da Saúde  

PNPS – Política Nacional de Promoção de Saúde 

PNS – Pesquisa Nacional de Saúde  

SIM – Sistema de Informações de Mortalidade 

SUS – Sistema Único de Saúde 

UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí 

Vigitel – Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 

por Inquérito Telefônico 

WHO – World Health Organization 

 
 
 
 
 

  



9 
 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO  ......................................................................................................... 10 
1.1 OBJETIVOS ............................................................................................................ 13 
1.1.1 Geral ....................................................................................................................... 13 
1.1.2 Específicos .............................................................................................................. 13 
2 DESENVOLVIMENTO ............................................................................................. 14 
2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................... 14 
2.1.1 Vigitel ..................................................................................................................... 14 
2.1.2 Tabagismo .............................................................................................................. 14 
2.1.3 Excesso de peso e obesidade .................................................................................. 15 
2.1.4 Consumo alimentar ................................................................................................. 16 
2.1.5 Atividade física ....................................................................................................... 16 
2.1.6 Consumo de bebidas alcoólicas .............................................................................. 17 
2.1.7 Autoavaliação do estado de saúde .......................................................................... 17 
2.1.8 Prevenção de câncer ............................................................................................... 18 
2.1.9 Morbidade referida ................................................................................................. 19 
2.2 MATERIAL E MÉTODOS .................................................................................... 21 
2.2.1 Tipo de estudo ........................................................................................................ 21 
2.2.2 Local de estudo ....................................................................................................... 21 
2.2.3 População de estudo ............................................................................................... 21 
2.2.4 Seleção da amostra do estudo ................................................................................. 22 
2.2.5 Coleta de dados ....................................................................................................... 22 
2.2.6 Atividades de educação em saúde .......................................................................... 25 
2.2.7 Questões éticas ....................................................................................................... 25 
2.2.8 Análise de dados ..................................................................................................... 26 
2.3 RESULTADOS ........................................................................................................ 27 
2.4 DISCUSSÃO ............................................................................................................ 31 
3 CONCLUSÕES ........................................................................................................... 37 
4 REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 39 
5 ANEXOS ..................................................................................................................... 43 



10 
 

 1 INTRODUÇÃO 
 

 As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) configuram como importante 

problema de saúde pública nos países de média e baixa renda, assim como nos países 

ricos (MOURA et al., 2011). Caracterizam-se por ter uma etiologia incerta, múltiplos 

fatores de risco, longos períodos de latência, curso prolongado, origem não infecciosa e 

por estarem associadas a deficiências e incapacidades funcionais (YOKOTA et al., 

2007).  

Do total de 56 milhões mortes que ocorreram em todo mundo em 2012, 38 

milhões foram em razão das DCNT e 16 milhões, ou seja, 42% eram prematuras e 

evitáveis (um aumento de 14,6 milhões mortes em relação a 2000). As quatro principais 

causas foram responsáveis por 82% das mortes por DCNT: doenças cardiovasculares 

(46,2%), câncer (21,7%), doenças respiratórias (10,7%) e diabetes (4%) (WHO, 2014a). 

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam o aumento da 

mortalidade por DCNT, que poderá chegar em 52 milhões de mortes até 2030 (WHO, 

2014b).  Seguindo essa tendência mundial, no Brasil, em 2013, as DCNT foram a causa 

de aproximadamente 72,6% das mortes segundo o Sistema de Informações de 

Mortalidade (SIM) (BRASIL, 2015a). Essa nova configuração nas cargas de doenças se 

apresenta como um novo desafio para os gestores de saúde, considerando o forte 

impacto das DCNT na morbimortalidade e na qualidade de vida dos indivíduos 

afetados, a maior possibilidade de morte prematura e os efeitos econômicos adversos 

para as famílias, comunidades e sociedade em geral (BRASIL, 2011a). De 2011 a 2025 

as perdas econômicas acumuladas em um cenário comum nos países de baixa e média 

renda estão estimadas em 7 trilhões de dólares, sendo que o custo estimado para reduzir 

a carga global das DCNT é 11,2 bilhões de dólares por ano (WHO, 2014b).  

 O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT, 2011-2022 

definiu e priorizou as ações de investimentos necessários à preparação do país para 

enfrentar e deter as DCNT e seus fatores de risco nos próximos dez anos. O plano 

aborda os quatro principais grupos de doenças (cardiovasculares, câncer, respiratórias 

crônicas e diabetes), seus fatores de risco em comum modificáveis (tabagismo, álcool, 

inatividade física, alimentação inadequada e obesidade) e define três eixos de atuação: I. 

Vigilância, informação, avaliação e monitoramento; II. Promoção da saúde; e III. 

Cuidado Integral de DCNT (BRASIL, 2011a).  
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 A Portaria Ministerial nº 2.446, de 11 novembro de 2014, redefiniu a Política 

Nacional de Promoção de Saúde (PNPS), ampliando o conceito e o referencial teórico 

da promoção da saúde como um conjunto de estratégias, além de formas de produzir 

saúde no âmbito individual ou coletivo. As suas diretrizes incluem estímulo à 

cooperação e à articulação intra e intersetorial, para ampliar a atuação sobre 

determinantes e condicionantes da saúde, fomento de planejamento de ações 

territorializadas de promoção de saúde e incentivo a gestão democrática, participativa e 

transparente (BRASIL, 2015b).  

 A promoção da saúde visa assegurar a igualdade de oportunidades e 

proporcionar os meios para que indivíduos e comunidades tenham oportunidade de 

conhecer e controlar os fatores determinantes da sua saúde. Entre seus principais 

campos estão: ambientes favoráveis a escolhas mais saudáveis, acesso à informação e 

educação em saúde, desenvolvimento de habilidades para uma vida saudável, bem 

como, a reorganização dos serviços de saúde (BRASIL, 2015b). Analisando tanto as 

experiências internacionais realizadas em Israel (1994), Finlândia (1983, 2002), Estados 

Unidos (1978, 1990, 1994, 2000), Alemanha (1996), Suécia (2001), Canadá (1999), 

Holanda (2006), Maurícios (1995) e China (1999) quanto às políticas de promoção da 

saúde e prevenção de DCNT no Brasil, observa-se grande ênfase no papel protagonista 

dos serviços de Atenção Básica (AB) nesse processo (RIBEIRO; COTTA; RIBEIRO, 

2012), especialmente a Estratégia Saúde da Família (ESF) na estruturação da Rede de 

Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas (BRASIL, 2013). 

 Dados publicados recentemente revelam que a população brasileira masculina 

e feminina registrou significativa frequência de fatores de risco, tais como: tabagismo 

(12,8% e 8,3%, respectivamente), excesso de peso (57,6% e 50,8%) e obesidade 

(18,9%), consumo de carne com excesso de gordura (42,6% e 21,4%), leite com teor 

integral de gordura (55,3% e 48,2%), consumo regular de refrigerante (22,4% e 16,1%), 

bebidas alcoólicas (25,3% e 17,2%) e doces (17,6% e 22,1%), substituição de comida 

por lanches (12,6% e 18,0%), consumo elevado de sal (16,2% e 13,9%), inatividade 

física (16,0%), hábito de assistir TV (23,2% e 22,0%), autoavaliação de saúde negativa 

(3,0% e 6,3%), diagnóstico referido de hipertensão arterial sistêmica (22,0% e 27,3%), 

diabetes (6,9% e 7,8%) e dislipidemias (18,0% e 23,2%). Em relação aos fatores de 

proteção observaram-se as seguintes frequências nas variáveis: consumo regular (31,3% 

e 43,1%) e recomendado de frutas e hortaliças (21,0% e 28,9%), de feijão (71,4% e 
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59,1%) e prática de atividade física no tempo de lazer (45,6% e 30,8%) (BRASIL, 

2016). 

 Dessa forma, faz-se necessário o conhecimento das prevalências e distribuições 

de fatores de risco para doenças crônicas nos municípios brasileiros, com o 

compromisso de investigar e intervir no âmbito das realidades regionais através da 

promoção da saúde e prevenção integrada dos fatores de risco de forma a auxiliar no 

monitoramento de ações de redução e controle destes fatores (BRASIL, 2011a). 

 A escolha do tema atende aos dois primeiros eixos de atuação do Plano de 

Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT, 2011-2022 que fomenta e apoia o 

desenvolvimento e o fortalecimento da vigilância integrada de DCNT e seus fatores de 

proteção e risco modificáveis com ênfase nos inquéritos nacionais e locais e promoção 

da saúde (MALTA et al., 2013). O tema proposto também se deve a tendências 

desfavoráveis na maioria dos principais fatores de risco, constatando a importância de 

diagnósticos locais amplos e atualizados que deem subsídios ao planejamento de ações 

de promoção da saúde e prevenção de DCNT de acordo com as especificidades do 

grupo avaliado (BRASIL, 2011a). 

 A ESF, priorizada pelo Ministério da Saúde para organizar a AB e reestruturar 

o Sistema Único de Saúde (SUS), mostra-se como o modelo mais provável para alterar 

a realidade das DCNT porque permite a aproximação dos indivíduos, do seu coletivo e 

de suas interações sociais, colaborando para a mudança de seus comportamentos e 

hábitos de vida.  Muitos desafios permanecem no enfrentamento das DCNT, 

principalmente no que diz respeito à integração das políticas públicas aos serviços de 

saúde. Nesse sentido a AB mostra-se como peça fundamental de elo entre políticas de 

saúde e a comunidade, e a ESF e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), como 

estrutura potencial na consolidação da promoção da saúde (RIBEIRO; COTTA; 

RIBEIRO, 2012). 

 

 

Problema de pesquisa 

  

 Quais são os fatores de risco e proteção para as DCNT em adultos usuários da 

AB do município de Barra Velha, SC que podem subsidiar ações de educação em 

saúde? 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 Analisar os fatores de risco e proteção para as doenças crônicas não 

transmissíveis em usuários da atenção básica do município de Barra Velha/SC, 

comparando com dados nacionais e estaduais. 

 

  

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar os usuários da AB considerando as características 

sociodemográficas; 

• Verificar a prevalência dos principais fatores de risco e proteção para doenças 

crônicas nos usuários do sexo masculino e do sexo feminino; 

• Propor ações de promoção da saúde aos usuários da AB a partir dos resultados 

identificados. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Os fatores de risco globalmente conhecidos para DCNT são: pressão arterial 

elevada, com prevalência global de 32,3%, tabagismo (15,2%), inatividade física 

(30,4%) (BENJAMIN et al., 2017), sobrepeso (32,5%) e obesidade (12,8%) (NCD-

RisC, 2016a) e elevado nível de glicose sanguínea (8,8%) (INTERNATIONAL 

DIABETES FEDERATION, 2015). 

 

 

2.1.1 Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por Inquérito 

Telefônico - Vigitel 

 

Por conta da potencial relevância das DCNT na definição do perfil 

epidemiológico da população brasileira e, mais importante, em face de que os fatores de 

risco para estas doenças são passíveis de prevenção, o Ministério da Saúde implantou 

em 2006 o Vigitel. Este sistema tem como o objetivo monitorar a frequência e a 

distribuição de fatores de risco e proteção para DCNT em todas as capitais dos 26 

estados brasileiros e no Distrito Federal, por meio de entrevistas telefônicas realizadas 

em amostras probabilísticas da população adulta residente em domicílios servidos por 

linhas fixas de telefone em cada cidade. O estudo dos indicadores do Vigitel visa 

instigar a reflexão de gestores, prestadores e beneficiários, contribuindo para a 

formulação de modelos de cuidado que valorizem a promoção da saúde e a prevenção 

de doenças e os demais níveis e complexidades da assistência à saúde, em prol da 

garantia do acesso aos serviços e da melhoria da qualidade de vida da população 

(BRASIL, 2016).  

 

 

2.1.2 Tabagismo 

 

O consumo de tabaco é atualmente uma das principais causas de mortes 

evitáveis no mundo, pois aumenta o risco para as doenças cardiovasculares, câncer, 

doença respiratória crônica, diabetes e morte prematura. Seis milhões de pessoas 
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morrem anualmente a partir do consumo do tabaco que representa 7% e 12% das mortes 

mundiais femininas e masculinas, respectivamente (WHO, 2014a). 

O Brasil tem um prejuízo anual de R$56,9 bilhões com o tabagismo. Desse total, 

R$ 39,4 bilhões são gastos com despesas médicas e R$ 17,5 bilhões com custos 

indiretos ligados à perda de produtividade, causada por incapacitação de trabalhadores 

ou morte prematura (WHO, 2016).  

No Vigitel 2016 a frequência de adultos fumantes foi de 10,2%, sendo maior no 

sexo masculino (12,7%) do que no feminino (8,0%). No total da população, a 

frequência de fumantes tendeu a ser maior entre os adultos de 45 a 64 anos. A 

frequência do hábito de fumar diminuiu com o aumento da escolaridade e foi 

particularmente alta entre homens e mulheres com até oito anos de escolaridade (17,5% 

e 11,5%, respectivamente), excedendo em cerca de duas vezes a frequência observada 

entre indivíduos com 12 ou mais anos de estudo (BRASIL, 2017).  

 

 

2.1.3 Excesso de peso e obesidade 

 

O excesso de peso é um agravo multifatorial, determinado por aspectos 

biológicos, psicossociais e comportamentais (BACKES et al., 2011). No contexto atual, 

a elevada prevalência de excesso de peso representa um grave problema de saúde 

pública e o maior desafio enfrentado no mundo, visto que seus níveis são crescentes em 

todos os países, incluindo os de baixa, média e alta renda. Ainda, verifica-se que esse 

aumento tem se dado em todas as faixas etárias e estratos sociais, e que se deve, 

principalmente, às práticas inadequadas de alimentação e atividade física (BRASIL, 

2011a). Em todo o mundo, a obesidade mais do que duplicou desde 1980, e em 2014, 

11% dos homens e 15% das mulheres com 18 anos ou mais eram obesos (WHO, 

2014a). 

Dados do Vigitel 2016 demonstraram que a frequência de excesso de peso foi de 

53,8%, sendo maior entre homens (57,7%) do que entre mulheres (50,5%). Essa 

condição tendeu a aumentar com a idade até os 64 anos. Entre as mulheres, a frequência 

de excesso de peso diminuiu com o aumento do nível de escolaridad (BRASIL, 2017).  

A frequência de adultos obesos foi de 18,9%, ligeiramente maior em mulheres 

(19,6%) do que em homens (18,1%). Em ambos os sexos, a frequência da obesidade 
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aumenta duas vezes da faixa de 18 a 24 anos para a faixa de 25 a 34 anos de idade. 

(BRASIL, 2017). 

 

2.1.4 Consumo alimentar 

 

Dados obtidos em quatro grandes pesquisas representativas sobre compras de 

alimentos pelas famílias do Brasil, entre meados da década de 1970 e meados da década 

de 2000, sugerem uma redução na compra de alimentos tradicionais básicos, como 

arroz, feijão e hortaliças, e aumentos notáveis na compra de alimentos processados, 

acarretando elevado consumo de gorduras saturadas e sódio. Esses dados ratificam as 

informações disponíveis sobre o consumo de alimentos considerados marcadores de 

padrões saudáveis e não saudáveis de alimentação disponibilizadas pelos inquéritos 

nacionais (SCHMIDT et al., 2011). No conjunto da população adulta estudada no 

Vigitel 2016, a frequência de consumo regular de frutas e hortaliças foi de 35,2%, sendo 

menor em homens (28,8%) do que em mulheres (40,7%). Para ambos os sexos, o 

consumo regular de frutas e hortaliças tendeu a aumentar com a idade. Por outro lado, 

um terço (32,0%) das pessoas declarou ter o hábito de consumir carnes com excesso de 

gordura, sendo esta condição cerca de duas vezes mais frequente em homens (43,1%) 

do que em mulheres (22,5%). Em ambos os sexos, a frequência do consumo de carnes 

com excesso de gordura tendeu a diminuir com o aumento da faixa etária, não se 

observando um padrão claro de relação com a escolaridade (BRASIL, 2017). 

 

 

2.1.5 Atividade física  

 

 Entre os indicadores avaliados no Vigitel 2016 está a frequência de adultos que 

praticam atividades físicas no tempo livre equivalente a pelo menos 150 minutos de 

atividade de intensidade moderada por semana e a frequência de adultos que têm o 

hábito de assistir televisão por pelo menos três horas por dia. A frequência da prática de 

atividade física foi de 37,6%, sendo maior entre homens (46,6%) do que entre mulheres 

(29,9%). Em ambos os sexos a frequência dessa condição tendeu a diminuir com o 

aumento da idade e a aumentar com a elevação do nível de escolaridade. Estimativas da 

variação temporal de indicadores (2009-2016) demonstraram que a frequência de 
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prática de atividade física no tempo livre evoluiu favoravelmente, com aumento médio 

de 1,17 pontos percentuais ao ano. (BRASIL, 2017). 

 

 

2.1.6 Consumo de bebidas alcoólicas 

 

 O uso nocivo do álcool é um dos fatores de risco de maior impacto para 

morbidade, mortalidade e incapacidades em todo o mundo e sugere estar relacionado a 

3,3 milhões de mortes a cada ano. Desta forma, quase 6% de todas as mortes em todo o 

mundo são atribuídas total ou parcialmente ao álcool (WHO, 2014c). 

 De acordo com o Relatório Global sobre Álcool e Saúde, o álcool no Brasil 

esteve associado a 63% e 60% dos índices de cirrose hepática e a 18% e 5% dos 

acidentes de trânsito entre homens e mulheres em 2012, respectivamente. 

Especificamente em relação aos transtornos relacionados ao uso do álcool, estima-se 

que 5,6% (mulheres: 3%; homens: 8%) dos brasileiros preenchem critérios para abuso 

ou dependência (WHO, 2014c). 

 Em 2013, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), inquérito domiciliar de base 

populacional, apontou que 13,7% da população adulta (≥ 18 anos) consumiu álcool de 

forma abusiva nos 30 dias anteriores a entrevista, sendo maior entre os homens (21,6%) 

(IBGE, 2014). 

 De acordo com Vigitel, em 2016, 19,1% dos adultos disseram consumir 

bebidas alcoólicas de forma abusiva no mês anterior a entrevista, sendo duas vezes 

maior em homens (27,3%) do que em mulheres (12,1%). Em ambos os sexos, o 

consumo abusivo de bebidas alcoólicas foi mais frequente entre os indivíduos com 

idade entre 18 a 54 anos e tendeu a aumentar com o nível de escolaridade (BRASIL, 

2017). 

 

 

2.1.7 Autoavaliação do estado de saúde 

 

 A avaliação do estado de saúde consiste na percepção que os indivíduos 

possuem de sua própria saúde. Por conseguinte, é um indicador que engloba tanto 

componentes físicos quanto emocionais dos indivíduos, além de aspectos do bem-estar e 

da satisfação com a própria vida (IBGE, 2014). É um indicador válido e relevante do 
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estado de saúde de indivíduos e de populações e está fortemente relacionado a medidas 

objetivas de morbidade e de uso de serviços, constituindo-se em um importante preditor 

de mortalidade, independentemente de outros fatores (HALFORD et al., 2012). Sendo 

assim, uma melhor compreensão dos fatores relacionados a esse indicador pode servir 

de base para o desenvolvimento de ações preventivas, de modo a manter ou a melhorar 

a saúde das populações (PETARLI et al., 2015). 

 A autoavaliação de saúde obtém, além da exposição a doenças (diagnosticadas 

ou não por profissional de saúde), o impacto que essas doenças geram no bem-estar 

físico, mental e social dos indivíduos por meio de uma única questão, que solicita ao 

indivíduo classificar seu estado de saúde (BRASIL, 2017). 

 Segundo a PNS, em 2013, no Brasil, havia 146,3 milhões de pessoas com 18 

anos ou mais de idade e destas, 66,1% autoavaliaram sua saúde como boa ou muito boa 

(IBGE, 2014). 

 De acordo com o Vigitel 2016, 4,4% das pessoas avaliaram negativamente o 

seu estado de saúde, sendo essa proporção maior em mulheres (6,0%) do que em 

homens (2,5%). Em ambos os sexos, a frequência dessa condição tendeu a aumentar 

com a idade e diminuiu expressivamente com o aumento da escolaridade (BRASIL, 

2017). 

 

 

2.1.8 Prevenção de câncer 

 

 Com base nas informações do projeto Globocan, na região da América Latina e 

do Caribe, estimou-se, para 2012, a ocorrência de 1,1 milhão de casos novos de câncer, 

sendo o de mama um dos mais incidentes (152 mil) em mulheres. Entretanto, o câncer 

do colo do útero ainda contribui de forma importante para a carga da doença em 

mulheres, figurando como o segundo mais incidente e como a segunda causa de morte 

por câncer em mulheres. Dos 560 mil casos novos em mulheres, aproximadamente, os 

de mama (27%) e colo de útero (12,2%) estão entre as duas principais causas (INCA, 

2015). 

 A estimativa para o Brasil, biênio 2016-2017, aponta a ocorrência de cerca de 

600 mil casos novos de câncer. Nas mulheres, os cânceres de mama e colo do útero 

figurarão entre as principais causas com 28,1% e 7,9%, respectivamente (INCA, 2015). 
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 Em consonância com as recomendações internacionais, o Ministério da Saúde 

recomenda que todas as mulheres entre 50 e 69 anos de idade façam exames de 

mamografia pelo menos uma vez a cada dois anos, além de recomendar o exame anual 

para mulheres acima de 35 anos que pertençam a grupos de alto risco (BRASIL, 2013). 

 De acordo com estimativas do Vigitel 2016, a frequência de realização de 

mamografia nos últimos dois anos, em mulheres entre 50 e 69 anos de idade, foi de 

78,2%. A frequência de realização do exame não apresentou diferença entre as faixas de 

idade e aumentou com a escolaridade, variando entre 71,2% para as mulheres com até 8 

anos de estudo e 90,5% para aquelas com escolaridade de 12 anos ou mais (BRASIL, 

2017). 

 O câncer de colo do útero apresenta um dos mais altos potenciais de cura, 

podendo chegar a 100%, quando diagnosticado e tratado em estágios iniciais ou em 

fases precursoras, o que justifica o rastreamento populacional em mulheres (SHIMIDT 

et al., 2011). O método de rastreamento preconizado no Brasil é o exame citopatológico, 

ou também chamado de exame de Papanicolau, e a população-alvo são mulheres entre 

25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual (INCA, 2015).  

 

 

2.1.9 Morbidade referida 

 

 Dados representativos para adultos do conjunto das capitais brasileiras obtidos 

no Vigitel em 2016 estimaram a frequência de diagnóstico médico prévio de hipertensão 

arterial de 25,7%, sendo maior em mulheres (27,5%) do que em homens (23,6%). A 

frequência de diagnósticos aumentou com a idade e foi maior entre os indivíduos com 

menor nível de escolaridade (zero a oito anos de estudo) (BRASIL, 2017). 

 A frequência do diagnóstico médico prévio de diabetes, por sua vez, foi de 

8,9%, sendo de 7,8% entre homens e de 9,9% entre mulheres. Em ambos os sexos, o 

diagnóstico da doença se tornou mais comum com o avanço da idade. Essa tendência se 

acentuou a partir dos 45 anos, e mais de um quinto dos indivíduos com 65 anos ou mais 

referiram diagnóstico médico de diabetes. Em ambos os sexos, a frequência de diabetes 

foi maior em indivíduos com até oito anos de estudo (BRASIL, 2017). 

 Ao avaliar 54 mil entrevistas do Vigitel entre os anos de 2006 a 2015, ou seja, 

10 anos, identificou-se um aumento de 1,9% nos entrevistados que referiram 
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diagnóstico de diabetes, passando de uma frequência de 5,5% em 2006 para 7,4 em 

2015 (BRASIL, 2016). 

 Um estudo sobre as tendências mundiais em diabetes desde 1980, realizado 

pela Risk Factor Collaboration (2016b) a partir de uma análise agrupada de 751 estudos 

de base populacional com 4,4 milhões de participantes de 146 países concluiu que a 

prevalência de diabetes em adultos aumentou de 4,3% em 1980 para 9,0% em 2014 nos 

homens e de 5,0% para 7,9% nas mulheres. O número de adultos com diabetes em todo 

o mundo aumentou de 108 milhões em 1980 para 422 milhões em 2014 dos quais 

28,5%, devido ao aumento na prevalência, 39,7%, devido ao crescimento da população 

e envelhecimento e 31,8% devido à interação destes dois fatores. Se as tendências pós-

2000 continuarem, a probabilidade de cumprimento da meta mundial de travar o 

aumento da prevalência de diabetes em 2025 ao nível de 2010 em todo o mundo é 

inferior a 1% para os homens e é de 1% para as mulheres (NCD-RisC, 2016b). 

 A frequência do diagnóstico médico prévio de dislipidemia foi de 20,8%, 

sendo maior entre as mulheres (23,2%) do que entre os homens (18,0%). Em ambos os 

sexos, o diagnóstico da doença se tornou mais comum com o avanço da idade e foi 

maior em indivíduos com até oito anos de estudo (BRASIL, 2016). 
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2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1 Tipo de estudo 

 

 Estudo de corte transversal do tipo exploratório e de caráter quantitativo de 

base populacional.  

 

 

2.2.2 Local do estudo 

  

 O estudo foi desenvolvido nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município 

de Barra Velha, SC. Este município está localizado às margens da rodovia BR-101, no 

litoral norte de Santa Catarina, distante aproximadamente 139 km da capital 

Florianópolis e apresenta uma população estimada em 26.374 habitantes, dos quais 

16.786 são adultos (IBGE, 2010). O município possui cinco Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e oito Equipes de ESF que correspondem a 100% de cobertura. 

 

 

2.2.3 População de estudo 

 

 A população de estudo foi composta por 16.786 pessoas de ambos os sexos 

com idades compreendidas entre 20 e 59 anos, residentes nas áreas de abrangência das 

Equipes de Saúde da Família do município (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Distribuição da população adulta segundo sexo e UBS*. Barra Velha, 2017 

Nº Unidade Básica de Saúde Mulheres Homens Total 

1 Centro 2404 2348 4752 
2 Itajuba 2245 2165 4410 
3 São Cristóvão 2400 2270 4670 
4 Sertãozinho 792 787 1579 
5 Pedras Brancas 697 678 1375 

Total 8538 8248 16786 
*Unidade Básica de Saúde 
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2.2.4 Seleção da amostra do estudo 

  

 A amostra foi estratificada proporcionalmente por sexo e UBS, assumindo-se 

probabilidade aleatória de respostas no questionário (p=q=0,5), erro máximo de 

estimativa de 5% e grau de confiança de 95%. Os critérios de inclusão foram: ser adulto 

entre 20 e 59 anos e residir na área de abrangência da ESF de Barra Velha/SC. 

Gestantes e nutrizes foram critérios de exclusão da amostra. A Tabela 2 apresenta o 

número de entrevistas realizadas por sexo de acordo unidade de saúde. 

 

Tabela 2 – Distribuição das entrevistas realizadas por UBS e por sexo. Barra Velha, 2017 

Unidade Básica de Saúde Masculino Feminino Total 

Centro 54 66 120 

Itajuba 53 57 110 

São Cristóvão 59 61 120 

Sertãozinho 19 21 40 

Pedras Brancas 17 18 35 

TOTAL 425 

*Unidade Básica de Saúde 

 

 

 

2.2.5 Coleta de dados 

 

 As entrevistas foram realizadas por um único avaliador no segundo semestre de 

2016, de segunda a sexta-feira nas UBS, preferencialmente nos dias de maior circulação 

de usuários. Iniciou-se pela UBS Centro e deram sequência as UBS Itajuba, São 

Cristóvão, Sertãozinho e Pedras Brancas. Os indivíduos foram abordados na recepção, 

após o acolhimento, onde se criou um momento oportuno para as entrevistas, 

considerando que os usuários deveriam aguardar o atendimento agendado como 

consultas, exames, vacinas, etc. No sentido de garantir uma amostra proporcional por 

sexo, foram estipuladas metas de entrevistas para cada sexo e a coleta em cada UBS só 

encerrava após atingir o número mínimo de homens e mulheres. Considerando que as 

mulheres comparecem com mais frequência nas unidades de saúde, a preferência na 

ordem da realização das entrevistas era para os adultos do sexo masculino.  
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 Após a abordagem inicial os usuários eram encaminhados para uma sala 

reservada onde eram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa, assinavam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e respondiam a entrevista. Das 425 entrevistas 

realizadas, 37 apresentaram ausência de informação em algum dos questionamentos. 

Sendo assim, foi necessário realizar busca ativa para completude das entrevistas. 

Algumas informações foram alcançadas através do acesso ao prontuário eletrônico e 

outras através do telefone de contato anotado no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

 Os dados foram coletados mediante aplicação de um questionário estruturado 

fechado de múltipla escolha (ANEXO 1) composto por indicadores monitorados pelo 

Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico (BRASIL, 2016). Um estudo piloto foi realizado na unidade de 

maior número de atendimentos para testar o instrumento. 

 Dentre os fatores de risco, as seguintes variáveis foram avaliadas: hábito de 

fumar, presença de excesso de peso e obesidade, hábito de consumo de bebidas 

artificiais, de doces regularmente, de sal elevado, de carnes e leite com excesso de 

gordura, substituição da comida do almoço ou jantar por lanches, consumo excessivo de 

bebidas alcoólicas, inatividade física, autoavaliação de estado de saúde ruim e 

referência a diagnóstico médico de hipertensão arterial, diabetes e dislipidemias. Os 

fatores de proteção avaliados foram: hábito de consumo regular e recomendado de 

frutas, legumes, verduras e feijão, atividade física suficiente no tempo livre e realização 

de exames de mamografia e citologia oncótica.  

 A definição desses indicadores é apresentada a seguir:  

 Tabagismo: foram caracterizados como tabagistas os participantes que 

mantinham o hábito de fumar cigarros, independentemente da quantidade. 

 Excesso de peso e obesidade: percentual de adultos com excesso de peso 

(Índice de Massa Corporal ≥ 25 kg/m2) (WHO, 2005), calculado a partir do peso em 

quilos dividido pelo quadrado da altura, ambos autoreferidos; percentual de adultos com 

obesidade (Índice de Massa Corporal ≥ 30 kg/m2) (WHO, 2005). Considerando que 

vários entrevistados relatavam não saber o seu peso ou altura, foram disponibilizadas 

balança e estadiômetro para verificação destas medidas na sala reservada às entrevistas. 

 Consumo alimentar: foram focalizados indicadores do consumo de alimentos 

considerados marcadores de padrões alimentares saudáveis (frutas, hortaliças e feijão) e 

não saudáveis (carnes gordurosas sem a remoção da gordura visível do alimento, leite 
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integral, sucos artificiais, doces regularmente, elevado consumo de sal, substituição da 

comida do almoço e jantar por lanches). Percentual de adultos que consumia frutas e 

hortaliças regularmente: consumo em cinco ou mais dias da semana. Percentual de 

adultos que consumia frutas e hortaliças conforme recomendado: consumo de cinco ou 

mais vezes por dia em cinco ou mais dias da semana. Para o cálculo de frutas e suco de 

frutas, foi considerada cada fruta ou cada suco de fruta como equivalente a uma porção, 

limitando-se em três o número máximo de porções diárias. No caso de hortaliças, 

computou-se um número máximo de quatro porções diárias. Percentual de indivíduos 

que costuma consumir carnes com gordura visível. Percentual de adultos que costuma 

consumir leite com teor integral de gordura. Percentual de adultos que costuma 

consumir suco artificial ou refrigerante cinco ou mais dias por semana. Percentual de 

adultos que costuma consumir alimentos doces em cinco ou mais dias por semana. 

Percentual de adultos que substituiu a comida do almoço ou jantar por lanches sete 

vezes ou mais vezes por semana. Percentual de adultos que considerou seu consumo de 

sal alto ou muito alto.  Percentual de adultos que consumiu feijão cinco ou mais dias por 

semana. 

 Atividade física: percentual de adultos que praticou atividades físicas no tempo 

livre pelo menos 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. 

 Hábito de ver televisão: percentual de adultos que assistia televisão por três ou 

mais horas em cinco ou mais dias da semana.  

 Consumo de bebidas alcoólicas: percentual de adultos que consumiu bebidas 

alcoólicas de forma abusiva. Foi considerado consumo abusivo de bebidas alcoólicas 

cinco ou mais doses (homem) ou quatro ou mais doses (mulher) em uma única ocasião, 

pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. Uma dose de bebida alcoólica corresponde a 

uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de cachaça, whisky ou qualquer 

outra bebida alcoólica destilada.  

 Autoavaliação do estado de saúde: percentual de adultos que autoavaliou o 

estado de saúde como ruim.  

 Prevenção de câncer: percentual de mulheres (25 a 64 anos) que realizou 

exame de citologia oncótica para câncer de colo do útero nos últimos três anos e 

percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizou exame de mamografia nos últimos 

dois anos.  

 Morbidade referida: percentual de adultos que referiu diagnóstico médico de 

hipertensão arterial. Percentual de adultos que referiu diagnóstico médico de diabetes. 
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Percentual de adultos que referiu diagnóstico médico de dislipidemia (colesterol e/ou 

triglicerídeos).  

 As proporções e intervalos de confiança dos fatores de risco e proteção para 

DCNT da amostra foram comparados com os dados da capital do Estado, Florianópolis 

e do Brasil, provindos da pesquisa Vigitel 2015 (BRASIL, 2016).   

 As informações sociodemográficas avaliadas foram: nível de escolaridade (0 a 

8, 9 a 11 ou ≥ 12 anos de estudo), idade e estado civil (casado/união estável ou solteiro). 

 

 

2.2.6 Atividades de educação em saúde 

 

 A partir dos resultados encontrados no estudo foram elaboradas atividades de 

educação em saúde com auxílio dos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) e da Academia da Saúde. Os participantes do estudo, juntamente com a 

população em geral, foram convidados a participar destas atividades. As oficinas 

abordaram todos os fatores de risco e proteção para as DCNT dando ênfase aos fatores 

com maiores prevalências no estudo.  

 A metodologia utilizada nas oficinas incluiu roda de conversa com a 

apresentação dos resultados e com a dinâmica “como melhorar seus hábitos diários”, 

educação nutricional e com atividades físicas orientadas. Estas atividades foram 

realizadas pelos profissionais farmacêutico, terapeuta ocupacional, nutricionista e 

educador físico da Secretaria de Saúde do Município. Nas UBS Itajuba, Sertãozinho e 

São Cristóvão as atividades foram realizadas nas Academias de Saúde e nas UBS 

Pedras Brancas e Centro foram realizadas em quadras esportivas das escolas próximas.   

 

 

2.2.7 Questões éticas 

 

 Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVALI (Protocolo 

343.139) e mediante aceitação voluntária dos participantes, foi solicitada a assinatura 

em duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, descrevendo todas as 

etapas do estudo, esclarecendo ainda a possibilidade de desistência além dos riscos 

inerentes a pesquisa. Uma das vias ficou em posse do participante e outra via em posse 

da pesquisadora. Aos participantes do estudo foi garantida uma devolutiva dos 
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resultados individualmente mediante a entrega de um folder assim como para a 

Secretaria Municipal de Saúde de Barra Velha. As devolutivas coletivas foram 

apresentadas nas oficinas programadas. 

 

 

 

2.2.8 Análise de dados 

  
Utilizou a estatística descritiva e inferencial com o auxílio do Software Stata 

13.0. Foram calculadas as proporções, razões de prevalência e seus respectivos 

intervalos com 95% de confiança dos fatores de risco e de proteção para as doenças 

crônicas não transmissíveis para a amostra geral e de acordo com o sexo. Para as 

comparações das prevalências entre os sexos e da amostra com Florianópolis e Brasil 

foi utilizado o Teste-t para duas proporções ao nível de significância de 5%. 
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2.3 RESULTADOS 

 
 

 Participaram do estudo 425 indivíduos residentes em Barra Velha, SC, sendo 

52,4% (223) do sexo feminino e 47,5% (202) do sexo masculino. A duração média das 

entrevistas foi de 10 minutos. A Tabela 3 apresenta as características dos usuários 

avaliados. 

Observou-se predominância da faixa etária de 30 a 39 anos nas mulheres 

(32,2%) e de 40 e 49 anos nos homens (30,2%), estado civil casado/união estável 

(57,4% dos homens e 56,9% das mulheres) e com nível de escolaridade de 9 a 11 anos 

(47,0% dos homens e 43,5% das mulheres). 

 

Tabela 3 – Características dos usuários da Atenção Básica de Barra Velha, SC, 2017 

Variável n 
Percentual 

Masculino Feminino 
Amostra 425 47,5 52,5 
Idade       
20-29 60 13,3 14,8 
30-39 126 26,7 32,2 
40-49 115 30,2 24,2 
50-59 124 29,7 28,7 
Estado civil       
Solteiro 182 42,5 43,0 
Casado/união estável 243 57,4 56,9 
Escolaridade       
0 a 8 anos 151 16,8 21,5 
9 a 11 anos 192 47,0 43,5 
12 anos ou mais 82 36,1 34,9 
 

 As prevalências e intervalos de confiança dos fatores de risco e proteção para 

doenças crônicas estão descritos na Tabela 4. Quando se compara os sexos, verificam-se 

prevalências significativamente superiores para os homens em relação ao consumo de 

carne com gordura visível, consumo de sal e de bebida alcoólica e prática de atividade 

física e para as mulheres nas variáveis consumo regular de doces, assistir TV por mais 

de 3 horas e o consumo regular de frutas e hortaliças.  

 A Tabela 5 descreve as proporções e os intervalos de confiança dos fatores de 

risco e proteção para DCNT da amostra comparando com os dados da capital do Estado, 

Florianópolis e do Brasil. Em relação aos dados nacionais verificou-se prevalências 

superiores e significativas para as variáveis: assistir TV por mais de três horas, consumo 
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de carnes com gordura e consumo de bebidas alcóolicas. Em relação aos fatores de 

proteção observou-se esta prevalência na prática de atividade física e inferior no 

consumo regular de feijão. 

 Quando se compara a amostra do estudo com os dados da capital Florianópolis, 

verificam-se prevalências superiores e significativas para as variáveis: consumo de 

carnes com gordura, assistir TV por mais de 3 horas e autoavaliação negativa de saúde. 

Em relação aos fatores de proteção as prevalências significativamente inferiores foram 

para o consumo regular e recomendado de frutas e hortaliças.  

 Foram realizadas cinco oficinas nos bairros Centro, Sertãozinho, Pedras 

Brancas, São Cristóvão e Itajuba com a participação dos profissionais das equipes da 

ESF, NASF e Academia da Saúde e usuários da AB. Os fatores de risco e proteção 

abordados nas oficinas foram: consumo alimentar (enfocando a importância de ingerir 

diariamente feijão, frutas, verduras e legumes e de evitar a gordura visível nos 

alimentos, doces e sal em excesso); consumo de bebidas alcoólicas; e atividade 

física/sedentarismo, expondo que alterando pequenos hábitos diários consequentemente 

ocorre a melhora na qualidade de vida.  
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Tabela 4 – Prevalências e respectivos intervalos com 95% de confiança dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis, segundo o 
sexo. Barra Velha, SC, 2017 

Variáveis Total Masculino Feminino p* 
Fator de risco 
Excesso de peso  50,1 (45,3-54,9) 52,4 (45,5-59,3) 47,9 (41,3-54,5) 0,3986 
Obesidade  14,3 (11,0-17,6) 14,8 (09,9-19,7) 13,9 (09,4-18,4) 0,7914 
Consumo de carnes com gordura 39,4 (34,8-44,0) 49,5 (42,6-56,4) 30,5 (24,5-36,5) 0,0001 
Consumo de refrigerante/suco artificial 19,7 (15,9-23,5) 22,7 (16,9-28,5) 17,4 (12,4-22,4) 0,1719 
Consumo de leite integral 39,5 (34,9-44,1) 36,1 (29,5-42,7) 42,6 (36,1-49,1) 0,1711 
Consumo regular de doces 21,1 (17,2-25,0) 15,8 (10,8-20,8) 26,1 (20,3-31,9) 0,0095 
Substituição do almoço ou jantar por lanche 22,5 (18,5-26,5) 19,8 (14,3-25,3) 25,1 (19,4-30,8) 0,1919 
Autoavaliação do consumo de sal 17,8 (14,2-21,4) 24,2 (18,3-30,1) 12,1 (07,8-16,4) 0,0011 
Consumo abusivo de bebidas alcóolicas 23,7 (19,7-27,7) 35,1 (28,5-41,7) 13,4 (08,9-17,9) <0,0001 
Consumo abusivo de álcool (homens) - 34,6 (28,1-41,1) - - 
Consumo abusivo de álcool (mulheres) - - 14,8 (10,1-19,5) - 
Assistir TV por mais de três horas 47,5 (42,8-52,2) 39,6 (32,9-46,3) 54,7 (48,2-61,2) 0,0019 
Tabagismo 12,7 (09,5-15,9) 14,8 (09,9-19,7) 10,7 (06,6-14,8) 0,2041 
Autoavaliação negativa de saúde 5,6 (03,4-07,8) 3,9 (01,2-06,6) 7,1 (03,7-10,5) 0,1512 
Hipertensão autorreferida 20,7 (16,8-24,6) 17,8 (12,5-23,1) 23,3 (17,8-28,8) 0,1621 
Diabetes autorreferido 8,9 (06,2-11,6) 7,9 (04,2-11,6) 9,8 (05,9-13,7) 0,4920 
Dislipidemia autorreferida 19,2 (15,5-22,9) 18,8 (13,4-24,2) 19,7 (14,5-24,9) 0,8143 
Fator de proteção 
Consumo regular de feijão 36,4 (31,8-41,0) 38,1 (31,4-44,8) 34,9 (28,6-41,2) 0,4936 
Consumo regular de frutas/hortaliças 37,8 (33,2-42,4) 30,2 (23,9-36,5) 44,8 (38,3-51,4) 0,0019 
Consumo recomendado de frutas/hortaliças 22,1 (18,2-26,0) 18,8 (13,4-24,2) 25,1 (19,4-30,8) 0,1180 
Prática de atividade física 44,7 (40,0-49,4) 50,0 (43,1-56,9) 39,9 (33,5-46,3) 0,0365 
* teste de proporções ao nível de 5% (IC 95%). 
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Tabela 5 – Prevalências e respectivos intervalos com 95% de confiança dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis: Brasil, 
Florianópolis e Barra Velha, SC, 2017 

Variáveis Brasil (1) Florianópolis (2) Barra Velha p (1) p (2) 
Fator de risco 
Excesso de peso 53,9 (53,5-54,3) 51,0 (48,8-53,2) 50,1 (45,3-54,9) 0,1090 0,7360 
Obesidade 18,9 (18,6-19,2) 15,7 (14,1-17,3) 14,3 (11,0-17,6) 0,0140 0,3816 
Consumo de carnes com gordura 31,1 (30,7-31,5) 24,0 (22,1-25,9) 39,4 (34,8-44,0) 0,0002 <0,0001 
Consumo de refrigerante/suco artificial 19,0 (18,7-19,3) 17,3 (15,6-19,0) 19,7 (15,9-23,5) 0,7148 0,1830 
Consumo de leite integral 51,5 (51,1-51,9) 40,2 (38,1-42,3) 39,5 (34,9-44,1) 0,1001 0,8484 
Consumo regular de doces 20,1 (19,8-20,4) 21,4 (19,6-23,2) 21,1 (17,2-25,0) 0,5733 0,9633 
Substituição do almoço ou jantar por lanche 15,5 (15,2-15,8) 20,7 (18,9-22,5) 22,5 (18,5-26,5) 0,3000 0,4924 
Autoavaliação do consumo de sal 14,9 (14,6-15,2) 18,2 (16,5-19,9) 17,8 (14,2-21,4) 0,1086 0,9223 
Consumo abusivo de bebidas alcóolicas 17,2 (16,9-17,5) 19,5 (17,8-21,2) 23,7 (19,7-27,7) 0,0003 0,0869 
Assistir TV por mais de três horas 22,5 (22,1-22,9) 20,9 (19,1-22,7) 47,5 (42,8-52,2) <0,0001 <0,0001 
Tabagismo 10,4 (10,1-10,7) 10,3 (09,0-11,6) 12,7 (09,5-15,9) 0,0657 0,0987 
Autoavaliação negativa de saúde 4,8 (04,6-5,0) 3,3 (02,5-04,1) 5,6 (03,4-07,8) 0,5731 0,0077 
Hipertensão autorreferida 24,9 (24,5-25,3) 21,3 (19,5-23,1) 20,7 (16,8-24,6) 0,0518 0,8902 
Diabetes autorreferido 7,4 (07,2-07,6) 6,7 (05,6-07,8) 8,9 (06,2-11,6) 0,1278 0,1723 
Dislipidemia autorreferida 20,8 (20,5-21,1) 0,20 (18,2-21,8) 19,2 (15,5-22,9) 0,3652 0,7073 
Fator de proteção 
Consumo regular de feijão 64,8 (64,4-65,2) 37,1 (35,0-39,2) 36,4 (31,8-41,0) <0,0001 0,8159 
Consumo regular de frutas/hortaliças 37,6 (37,2-38,0) 48,1 (45,9-50,3) 37,8 (33,2-42,4) 0,9327 0,0001 
Consumo recomendado de frutas/hortaliças 25,2 (24,8-25,6) 33,4 (31,3-35,5) 22,1 (18,2-26,0) 0,1699 <0,0001 
Prática de atividade física 37,6 (37,2-38,0) 47,6 (45,4-49,8) 44,7 (40,0-49,4) 0,0047 0,2159 
Citologia oncótica últimos 3 anos  81,1 (77,4-84,8) 84,4 (82,8-86,0) 81,0 (80,7-81,3) 0,4768 0,5861 
Mamografia últimos 2 anos 80,2 (76,4-84,0) 84,9 (83,3-86,5) 78,1 (77,8-78,4) 0,7807 0,0965 
Nota: Valores estaduais e nacionais conforme pesquisa Vigitel 2015 (BRASIL, 2016). Os valores de p se referem a significância da diferença entre as proporções da amostra e 
do Brasil (1) e Florianópolis (2), respectivamente (IC 95%).  
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2.4 DISCUSSÃO 
 
  

 O monitoramento dos fatores de risco e proteção das DCNT é de grande 

relevância para o apoio de políticas de promoção à saúde e enfrentamento das DCNT 

(MALTA et al., 2016). O estudo atual reforça a importância desse monitoramento 

considerando a realidade municipal a partir da comparação dos dados obtidos com uma 

das principais fontes de informação de fatores de risco para DCNT no país. 

  Os fatores de risco investigados foram mais frequentes entre os homens, em 

especial o consumo de carnes com gordura, autoavaliação do consumo de sal e o 

consumo de bebidas alcóolicas. Em outro estudo realizado no estado de Santa Catarina, 

os pesquisadores também encontraram maiores prevalências de fatores de risco nos 

homens e estavam relacionadas à tríade: ingestão alimentar inadequada (carne com 

gordura, consumo de bebidas artificias e alcoólicas), excesso de peso e tabagismo, 

destacando-se as elevadas proporções de autoavaliação negativa da saúde nas mulheres 

(BAUMGARTEL et al., 2016).  

 Em 2010, 1,7 milhões de mortes no mundo foram atribuídas ao excesso de sal/ 

ingestão de sódio. O alto consumo de sal (mais de 5 g por dia) contribui para aumento 

da pressão arterial e aumenta o risco de acidente vascular encefálico. Estimativas atuais 

sugerem que a ingestão média global de sal é de cerca de 10 g diárias (4g/dia de sódio) 

(WHO, 2014a). 

 O consumo de sódio da população brasileira excede em mais de duas vezes o 

limite máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda que o 

sódio possa ser consumido em diversas formulações, sua forma de consumo mais 

tradicional é o cloreto de sódio (sal de cozinha). Com o objetivo de reduzir o consumo 

de sal no Brasil foi realizado um acordo voluntário com o setor produtivo, envolvendo o 

Ministério da Saúde com importantes associações industriais em que foram 

estabelecidas metas nacionais para a redução do teor de sódio em alimentos processados 

no Brasil. (BRASIL, 2011c). 

 Se o consumo diário de sal no Brasil era de 12g em 2008, a meta estabelecida é 

atingir 5g em 2022, contribuindo para a redução da hipertensão arterial e de outras 

DCNT (BRASIL, 2011c). O monitoramento dos dois primeiros termos de compromisso 

(TC) firmados com o setor produtivo, nos quais foi observado o alcance da meta 

proposta em 80,8% dos produtos no primeiro TC e 99,0% no segundo TC mostrou 
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resultados positivos e fortalecedores da estratégia para redução do consumo de sódio 

pela população, fazendo do Brasil um país de referência para essa agenda nas Américas, 

junto à Argentina e ao Canadá (MALTA et al., 2016). 

 Malta et al. (2016) destacam a necessidade de avanços adicionais em medidas 

regulatórias e legais, especialmente relacionadas ao álcool. Nesse sentido, várias ações e 

articulações intersetoriais e interdisciplinares foram realizadas pelo Ministério da Saúde 

como a proibição da comercialização das bebidas alcóolicas em rodovias federais, a 

implantação da chamada ‘Lei Seca’, o aumento do valor da multa e autorização do uso 

de provas como vídeos, testemunhos ou outros meios a título de comprovação, no 

processo criminal, da embriaguez do motorista e a proibição e punição aos 

estabelecimentos e aos adultos que vendem bebidas alcoólicas para menores de 18 anos 

(MALTA et al., 2013). 

 Existe uma relação causal entre o uso nocivo de álcool e a morbimortalidade 

associadas às doenças cardiovasculares, cânceres e doenças hepáticas. Estimativas da 

Organização Mundial da Saúde para 2012 atribuíram 3,3 milhões de mortes, ou 5,9% de 

todas as mortes mundiais ao consumo de álcool. Mais que metade dessas mortes 

resultou de DCNT (WHO, 2014a). 

 Nas mulheres os fatores de risco significativamente superiores foram assistir 

TV por mais de 3 horas ao dia e o consumo regular de doces. 

 O tempo gasto em comportamentos sedentários está fortemente relacionado ao 

aumento do risco de doenças crônicas. Há inúmeras evidências de que o número de 

horas diárias despendido em ver televisão aumenta o risco de obesidade, diabetes tipo 

II, doenças cardiovasculares e síndrome metabólica (DUNSTAN et al., 2010; 

WIJNDAELE et al., 2010; INOUE et al., 2012; BELL et al., 2014). 

 As altas prevalências do consumo de doce, sal e carne com gordura ressaltam a 

importância das ações de comunicação sobre a alimentação saudável e a divulgação dos 

benefícios do consumo de alimentos “in natura” e redução no consumo de alimentos 

ultraprocessados, conforme as recomendações do Guia Alimentar para a População 

Brasileira (MALTA; DA SILVA, 2013; BRASIL, 2014b). Esses indicadores de uma 

alimentação inadequada, associados ao baixo percentual de adultos que realizam 

atividades físicas no tempo livre em intensidade/duração recomendados, possivelmente 

contribuem para a proporção elevada de excesso de peso (50,1% em Barra Velha, 

51,0% em Florianópolis e 53,9% no Brasil) (BRASIL, 2016). 
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 A revisão do Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado em 

novembro de 2014 ganhou destaque na área da promoção da alimentação saudável. O 

instrumento de educação alimentar e nutricional formulado, de forma clara e objetiva, 

foi destinado a promover a saúde de pessoas, famílias e comunidades (BRASIL, 2014). 

Além do Guia, foi revisada a publicação ‘Alimentos Regionais Brasileiros’, valorizando 

os alimentos existentes no país, com nova publicação em março de 2015 (BRASIL, 

2015c).  

 Com relação à autoavaliação negativa do estado de saúde, encontraram-se 

prevalências elevadas na amostra estudada (5,6%) diferindo estatisticamente dos dados 

estaduais (3,3%; p=0,0077). A autoavaliação do estado de saúde é um indicador válido 

e relevante do estado de saúde de indivíduos e de populações. Esse indicador está 

fortemente relacionado a medidas objetivas de morbidade e de uso de serviços, 

constituindo-se um preditor poderoso de mortalidade, independentemente de outros 

fatores (HALFORD, 2012). 

 Um estudo que analisou os fatores associados à autoavaliação da saúde em 

adultos identificou que quanto maior o número de morbidades autorreferidas, maior a 

proporção de indivíduos com autoavaliação de saúde negativa, sendo o efeito das 

morbidades maior entre as mulheres (PERES et al., 2010). Recomenda-se que a 

autoavaliação de saúde integre o sistema de vigilância à saúde, pois é de obtenção 

relativamente simples na realização de inquéritos populacionais.  

 Quando comparado os dados da amostra estudada com dados nacionais foram 

observadas proporções significativamente inferiores para obesidade (p=0,0140). Um 

estudo sobre as tendências no índice de massa corporal de adultos em 200 países de 

1975 a 2014, realizado pela Risk Factor Collaboration a partir de uma análise agrupada 

de 1689 estudos de base populacional com 19,2 milhões de participantes de 186 países 

concluiu que o índice de massa corporal médio em adultos aumentou de 21,7 kg/m2, em 

1975, para 24,2 kg/m2 em 2014 nos homens, e de 22,1 kg/m2 em 1975 para 24,4 kg/m2 

em 2014 em mulheres. Ao longo destas quatro décadas, a prevalência de obesidade em 

adultos aumentou de 3,2% em 1975 para 10,8% em 2014 nos homens, e de 6,4% para 

14,9% em mulheres. Foram considerados severamente obesos (IMC≥35 kg/m2) 2,3% 

dos homens do mundo e 5,0% das mulheres. Se as tendências pós-2000 continuarem, 

em 2025, a prevalência de obesidade global atingirá 18% em homens e irá ultrapassar 

21% em mulheres; obesidade grave irá superar 6% em homens e 9% em mulheres, ou 

seja, a probabilidade de cumprir o objetivo global de obesidade é praticamente zero. 
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Apesar das tendências descritas, é importante destacar que, nas regiões mais pobres do 

mundo, especialmente no sul da Ásia, o baixo peso continua a prevalecer (NCD-RisC, 

2016a). 

Segundo análise da variação temporal dos indicadores do Vigitel 2015 

(BRASIL, 2016) em 10 anos, a prevalência da obesidade passou de 11,8% em 2006 

para 18,9% em 2015, atingindo quase um em cada cinco brasileiros. Segundo a 

pesquisa, o crescimento da obesidade é um dos fatores que pode ter colaborado para o 

aumento da prevalência de diabetes e hipertensão, doenças crônicas não transmissíveis 

que piora a condição de vida do brasileiro e podem até levar a óbito.  

 Em relação aos fatores de proteção, o sexo masculino apresentou prevalência 

significativamente superior na prática de atividade física e no sexo feminino no 

consumo regular de frutas e hortaliças. A cidade litorânea e de pequeno porte contribui 

para melhores oportunidades de realização das atividades físicas, fato que é 

constantemente observado na orla da praia, tais como: caminhadas, corridas, surf. 

 De acordo com Vigitel 2015 (BRASIL, 2016) a prática de atividade física tem 

crescido entre adultos de ambos os sexos, em 2009 o indicador era 30,3%, e em 2015, 

38,2%. No entanto, a prática de atividade física insuficiente (menos de 150 minutos 

semanais de atividade física moderada ou equivalente) foi referida por cerca de metade 

da população adulta, e os compromissos do Plano Global de Enfrentamento das DCNT 

preveem a redução do sedentarismo em 10% até 2025 (WHO, 2014b). No Brasil, 

destaca‑se a implantação do Programa “Academia da Saúde”, visando construir 

espaços físicos para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde e da prática da 

atividade física, conduzidas por profissionais de saúde em conjunto com a comunidade 

(MALTA; DA SILVA, 2012). 

 No município de Barra Velha, em 2016, foram habilitados três Polos de 

Academias da Saúde, porém algumas dificuldades estão sendo encontradas para a 

concretização das atividades nesta área. Muitos profissionais não tiveram uma formação 

adequada para atuar com promoção da saúde no âmbito da Atenção Básica. Um estudo 

que corrobora com esta percepção identificou as características e dificuldades das 

equipes que atuam no programa Academia da Saúde na Região Metropolitana do 

Recife. Os resultados demonstraram que a maior parte dos profissionais não cursou 

disciplinas de saúde coletiva durante a formação inicial e que seus processos de trabalho 

caracterizam-se pela precariedade do material utilizado e participação ineficiente da 

coordenação do programa no planejamento, execução e avaliação das ações e 
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dificuldades de articular as atividades do programa às demais ações e serviços na rede 

de Atenção Primária. Tal estudo evidenciou a necessidade de maiores investimentos na 

formação inicial e em serviço, de modo a qualificar as atividades nos polos e no 

território com foco nos fatores de risco e proteção para as doenças crônicas não 

transmissíveis. (GUARDA et al., 2015) 

 Considerando que esta é uma realidade apresentada por vários municípios 

catarinenses, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em parceria com o 

Ministério da Saúde disponibilizou, no primeiro semestre de 2017, um Curso de 

Aperfeiçoamento em Implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde: 

Programa Academia da Saúde, gratuito e na modalidade a distância com ênfase na 

implementação de ações nos polos do Programa Academia da Saúde.  

 Nesse sentido, este curso é uma estratégia de fortalecimento da promoção da 

saúde não apenas no município de Barra Velha, mas no estado de Santa Catarina. 

Estratégia esta baseada nos preceitos da Política Nacional de Promoção da Saúde 

lançada em 2015, que tem como objetivo geral promover a equidade e a melhoria das 

condições e dos modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e 

coletiva e reduzindo as vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes de fatores 

determinantes de ordem social, econômica, política, cultural e ambiental (BRASIL, 

2015b). 

 Em relação aos fatores de proteção, o consumo regular de frutas e hortaliças foi 

referido por 44,8% das mulheres e foi significativamente superior em relação aos 

homens (30,2%), porém inferior (37,8%) quando comparada com dados estaduais 

(48,1%). O consumo de frutas e hortaliças previne doenças cardiovasculares, diabetes, 

câncer, sendo recomendado o aumento do seu consumo nos guias alimentares do Brasil 

(BRASIL, 2014) e do mundo (WHO, 2014a).  

 No conjunto da população adulta estudada no Vigitel 2016 (BRASIL, 2017), a 

frequência de consumo regular de frutas e hortaliças foi de 35,2%, sendo menor em 

homens (28,8%) do que em mulheres (40,7%).  

 Em Barra Velha o consumo de feijão foi significativamente inferior (36,4%) 

aos dados nacionais de 2016 (61,3%). Segundo o Vigitel 2016 (BRASIL, 2017) o 

consumo regular de feijão no Brasil reduziu, pois em 2011 a proporção era de 66,7% e 

em 2016 foi 61,3%. 

 Como resultado da urbanização que acentuou as mudanças nos hábitos 

alimentares, com maior procura por produtos de preparo rápido, o consumo nacional de 
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feijão vem se reduzindo. O setor responsável pela política de produção e 

comercialização do produto precisa reverter essa tendência desfavorável, já que a 

influência dos produtos de rápido preparo tem sido negativa para o feijão onde boa parte 

dos consumidores opta por alimentos processados como, por exemplo, sanduíches, 

massas e biscoitos (CONAB, 2013).  

 O consumo do feijão pode reduzir ainda em razão da disponibilidade interna e 

dos preços praticados no mercado que induzem o consumidor a adquirir menos produto. 

Por exemplo, se houve uma safra com más condições climáticas com períodos de seca 

ou chuva, ou ainda, plantios contaminados por pragas, a oferta do produto será menor e 

consequentemente o valor será mais alto, prejudicando mais o consumo (CONAB, 

2013).  

 Acredita-se que estabelecer globalmente, entre todos os países-membros da 

Organização Nações Unidas, metas claras de redução das DCNT e de seus fatores de 

risco, garantindo acesso à assistência e às políticas de promoção, prevenção e vigilância 

são medidas que poderão contribuir para o efetivo enfrentamento das DCNT (MALTA; 

DA SILVA, 2013). Assim, o conhecimento dos fatores de risco e proteção para doenças 

crônicas é fundamental para atuar sobre o processo saúde-doença, com vistas ao 

desenvolvimento de políticas públicas específicas para a melhoria da qualidade de vida 

da população, permitindo ainda o monitoramento dessas ações. 
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3 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo mostrou que os homens apresentaram um número maior de 

fatores de risco para DCNT (consumo de carne com gordura visível, autoavaliação do 

consumo de sal, consumo de bebida alcoólica) quando comparado as mulheres que 

mostraram valores superiores no consumo regular de doces e assistir TV por mais de 3 

horas. 

Com relação aos dados nacionais as prevalências superiores e significativas 

foram para as variáveis: assistir TV por mais de três horas, consumo de carnes com 

gordura e consumo de bebidas alcóolicas. Em relação aos fatores de proteção observa-se 

esta prevalência na prática de atividade física. Comparando com a capital Florianópolis, 

verificou-se prevalências superiores e significativas para as variáveis consumo de carnes 

com gordura e assistir TV por mais de 3 horas.  

A amostra do presente estudo apresentou prevalências superiores e significativas 

para as variáveis: assistir TV por mais de três horas, consumo de carnes com gordura e 

consumo de bebidas alcóolicas quando comparado com os dados nacionais. Em relação 

aos fatores de proteção observou-se esta prevalência na prática de atividade física e 

inferior no consumo regular de feijão. Quando comparado aos dados estaduais 

verificou-se prevalências superiores e significativas para as variáveis: consumo de 

carnes com gordura e, assistir TV por mais de 3 horas. Com relação aos fatores de 

proteção as prevalências significativamente superiores foram para o consumo regular e 

recomendado de frutas e hortaliças.  

Os resultados do presente estudo mostram elevado consumo de alimentos 

considerados marcadores de padrões alimentares não saudáveis, como carne com 

excesso de gordura, doces regularmente e elevado consumo de sal e baixo consumo de 

alimentos saudáveis (frutas, hortaliças e feijão). Na abordagem das DCNT, além da 

necessária organização da Saúde Pública para garantir a vigilância, promoção da saúde, 

prevenção e assistência aos usuários do SUS, é essencial articular ações intersetoriais. 

Este estudo é um instrumento útil, pois serve como ferramenta de apoio ao 

planejamento e gestão da Saúde em Barra Velha como também em municípios com 

características demográficas semelhantes. A partir dos resultados é possível investir em 

políticas públicas populacionais que reduzam os fatores de risco e aumentem os fatores 

de proteção para doenças crônicas e assim impactando positivamente na redução da 

morbimortalidade e na melhoria da qualidade de vida da população.   
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Um fator limitante para este estudo refere-se a comparação realizada entre a 

amostra do presente estudo, composta por usuários da atenção básica e o inquérito 

nacional VIGITEL, provavelmente não apresentando equidade na variável 

socioeconômica..  
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6 ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Questionário 
 
1) Iniciais do nome: ____________________________  
 
2) Qual a sua idade?___________________________ 
 
3) Sexo: (   ) masculino (   ) feminino 
 
4) Qual o seu estado conjugal atual?     (   ) solteiro  (   ) casado/união estável  
 
5) Quantos anos o(a) sr.(a) estudou? 
(   ) 12 ou mais     (   ) 9 a 11 anos     (   ) 0 a 8 anos 
 
6) O sr.(a) sabe seu peso (mesmo que seja valor aproximado)? _______ kg (   ) não sabe 
 
7) O(a) sr.(a) sabe sua altura? _____cm (   ) não sabe 
 
8) Em quantos dias da semana o(a) sr.(a) costuma comer feijão? 
(   ) 5 ou mais dias na semana       (   ) menos de 5 dias na semana 
 
9) Em quantos dias da semana, o(a) sr.(a) costuma comer pelo menos um tipo de fruta, verdura ou 
legume – pode ser cru ou cozido (alface, tomate, couve, cenoura, chuchu, berinjela, abobrinha – não 
vale batata, mandioca ou inhame)? 
(   ) 5 ou mais dias na semana   (   ) menos de 5 dias na semana 
 
10) Num dia comum, quantas vezes o(a) sr.(a) come frutas, verduras, e legumes? 
(   ) 5 ou mais porções no dia   (   ) menos de 5 porções no dia 
 
11) Quando o(a) sr.(a) come carne vermelha com gordura, o(a) sr.(a) costuma: 
(   ) tirar sempre o excesso de gordura visível   (   ) comer com a gordura 
 
12) Quando o(a) sr.(a) come frango/galinha com pele, o(a) sr.(a) costuma: 
(   ) tirar sempre a pele    (   ) comer com a pele 
 
13) Em quantos dias da semana o(a) sr.(a) costuma tomar refrigerante ou suco artificial? 
(   ) menos de 5 dias na semana   (   ) 5 ou mais dias na semana 
 
14) Quando o sr.(a) toma leite, que tipo de leite costuma tomar? 
(   ) não tomo ou tomo semidesnatado ou desnatado      (   ) tomo leite integral 
 
15) Em quantos dias da semana o sr.(a) costuma comer alimentos doces, tais como: sorvetes, 
chocolates, bolos, biscoitos ou doces? 
(   ) menos de 5 dias na semana    (   ) 5 ou mais dias na semana 
 
16) Em quantos dias da semana o(a) sr.(a) costuma trocar a comida do almoço por sanduíches, 
salgados, pizza ou outros lanches? 



 

 

(   ) menos de 7 vezes na semana    (   ) 7 vezes ou mais dias na semana 
 
17) Somando a comida preparada na hora e os alimentos industrializados o Sr.(a) acha que o seu 
consumo de sal é: 
(   ) Adequado ou baixo  (   ) Alto ou Muito alto 
 
18) O(a) sr.(a) costuma consumir bebida alcoólica?  (   ) não  (   ) sim 
 
19) Nos últimos 30 dias, o Sr chegou a consumir 5 ou mais doses de bebida alcoólica em uma única 
ocasião? (5 doses de bebida alcoólica seriam 5 latas de cerveja, 5 taças de vinho ou 5 doses de cachaça, 
whisky ou qualquer outra bebida alcoólica destilada) (só para homens) 
(   ) não (   ) sim 
 
20) Nos últimos 30 dias, a Sra. chegou a consumir 4 ou mais doses de bebida alcoólica em uma única 
ocasião? (4 doses de bebida alcoólica seriam 4 latas de cerveja, 4 taças de vinho ou 4 doses de cachaça, 
whisky ou qualquer outra bebida alcoólica destilada) (só para mulheres)   (   ) não  (   ) sim 
 
21) Quanto tempo você pratica atividade física ou esporte na semana? 
(   ) 150 minutos ou mais (ou seja, mais que 30 minutos/dia) 
(   ) menos que 150 minutos (ou seja, menos que 30 minutos/dia) 
 
22) O(a) sr.(a) costuma assistir televisão todos os dias? (   ) não (   ) sim 
 
23) Em média, quantas horas por dia o(a) sr.(a) costuma ficar assistindo televisão? 
(   ) menos de três horas  (   ) 3 horas ou mais 
 
24) O(a) sr.(a) fuma? (   ) não (   ) sim 
 
25) O(a) sr.(a) classificaria seu estado de saúde como:  (   ) bom  (   ) ruim     
 
26) Algum médico já lhe disse que o(a) sr.(a) tem pressão alta?  (   ) não (   ) sim  
 
27) E diabetes? (   ) não (   ) sim  
 
28) E colesterol ou triglicérides elevado? (   ) não (   ) sim  
 
29) A sra. fez alguma vez exame de Papanicolau, exame preventivo de câncer de colo do útero nos 
últimos 3 anos?  
(   ) sim (   ) não 
 
30) A sra. já fez alguma vez mamografia, raio X das mamas nos últimos 2 anos? 
(   ) sim (   ) não 
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