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“PREVENÇÃO  DAS 

”

 DOENÇAS 

CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

PREVENIR É PRECISO
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DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
 
No Brasil, devido à melhoria das condições de vida da população 
nos últimos tempos, as pessoas têm vivido mais e o número de 
idosos tem crescido de forma rápida. Além disso, muitas pessoas 
mudaram da zona rural para as cidades e fatores relacionados a 
hábitos de vida não saudáveis têm aumentado muito a quantidade 
de indivíduos com Doenças Crônicas Não Transmissíveis, 
como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, asma, câncer, 
depressão, etc, que são doenças com muitas complicações e que 
acometem pessoas de várias idades, mas, principalmente, as mais 
velhas.

AS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS são 
doenças que requerem acompanhamento permanente e de longa 
duração. Geralmente são “silenciosas”, pois não apresentam 
sintomas, ficando “escondidas” ao longo dos anos. São doenças 
que não são transmitidas de uma pessoa para outra e dependem 
de vários fatores, tanto os hereditários/genéticos como os 
relacionados ao estilo de vida do ser humano, tais como: 
alimentação inadequada, obesidade, tabagismo, alcoolismo, 
sedentarismo com falta de prática de atividades físicas regulares, 
etc.

Diante disso, torna-se fundamental a implementação de medidas 
preventivas para a modificação do Estilo de Vida das pessoas, 
com ações direcionadas ao combate dos fatores de risco mais 
importantes como o estresse, o sedentarismo e a falta de 
atividades físicas regulares, a alimentação inadequada (com 
muito sal, açúcar e gorduras, e pouca verdura, frutas e legumes), 
a obesidade, o consumo abusivo do álcool e o uso de cigarros, 
dentre outros.
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PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS 
NÃO TRANSMISSÍVEIS: 

?Hipertensão;

?Infarto;

?Acidente Vascular Cerebral (AVC) , mais conhecido        

como “derrame”;

?Asma;

?Bronquite;

?Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC);

?Obesidade;

?Diabetes;

?Depressão;

?Ansiedade;

?Câncer.
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Hipertensão Arterial ou pressão alta: 
é a mais comum das doenças 
cardiovasculares e também a que mais 
causa complicações como acidente
vascular cerebral (derrame) e infarto 
do coração, além da falência dos rins

que pode levar à hemodiálise.

   
 

HIPERTENSÃO ARTERIAL

DIABETES

Diabetes: é caracterizada pelo “nível elevado de açúcar no 
sangue” e também está associada a muitas complicações 
de saúde, prejudicando vários órgãos, especialmente os olhos
(cegueira), os rins (hemodiálise), os nervos (pé diabético), 
e o coração (infarto), além de levar a amputações e ao 
acidente vascular cerebral (derrame).
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OBESIDADE

É  u m a  d o en ça  c rô n ica  ca ra c ter i za d a  p e lo

excesso de peso e gordura corporal, causando prejuízos 

à saúde do indivíduo, tais  como diabetes,  

hipertensão arterial, infarto, problemas no intestino, 

alterações no sono, câncer, etc.
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CONTEXTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS 
NÃO TRANSMISSÍVEIS 

No Brasil, a hipertensão arterial e o diabetes são as

doenças que mais causam mortes, hospitalizações e  

procedimentos de alto custo no  nosso sistema de saúde,

 o SUS, além de serem as responsáveis por grande parte 

de amputações, das hemodiálises, dos procedimentos e 

das cirurgias cardiovasculares. 

Em Montes Claros, no período de 2008 a 2013, como 

consequência das Doenças Cardiovasculares, 

ocorreram um total de 25.660 casos de internações

hospitalares e de 452 mortes, o que caracteriza estas

doenças como a maior causa de mortalidade entre nós. 
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COMO SE ADQUIRE AS DOENÇAS CRÔNICAS? 

?Uso de cigarros e uso abusivo de bebida alcoólica;

?Alimentação inadequada;

?Vida sedentária;

?Falta da prática de atividades físicas regulares; 

?Sobrepeso, obesidade; 

?Genética, etc.

É PRECISO PREVENIR!

?Adoção de hábitos alimentares saudáveis;

?Controle de peso;

?Redução ou abandono do consumo de bebida alcoólica;

?Abandono do tabagismo (cigarro);

?Prática de atividade física regular;

?Visita a um profissional de saúde regularmente.
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AÇÕES PREVENTIVAS 

ATIVIDADE FÍSICA REGULAR

Atividade física regular: reduz o  risco de doenças 
circulatórias, inclusive hipertensão, diabetes, 
câncer  de mama e de intestino, além de depressão.   
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Alimentação Saudável: consumo adequado de frutas,
legumes e verduras reduz os riscos de doenças do 
aparelho circulatório, câncer de estômago e intestino. 
O consumo de sal e gorduras em excesso é uma das causas 
para hipertensão,  infarto e acidente vascular 
cerebral ( derrame). 
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CONTROLE DO PESO

O controle do peso é essencial para a saúde,  sendo

importante, não só para manter uma boa aparência física,

mas para reduzir o aparecimento de várias doenças, 

como: pressão alta, diabetes, problemas circulatórios, 

trombose, insônia, depressão, cansaço, vários tipos de 

câncer, etc. A prática de atividade física regular e uma 

alimentação saudável são intervenções fundamentais 

para o controle do peso.
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VIVER COM SAÚDE E BOA FORMA!
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DIGA  AO FUMO E 
EXCESSO DE ÁLCOOL

NÃO

Tabagismo: é importante fator de risco para o 

desenvolvimento de uma série de doenças 

crônicas como diversos tipos de  câncer, doenças  

pulmonares e doenças cardiovasculares, de modo 

que o uso do cigarro continua sendo o líder mundial

entre as causas  de morte que poderiam ser evitadas.

Alcoolismo: é o uso abusivo e progressivo de 

bebidas alcoólicas, que pode comprometer, 

seriamente, o bom funcionamento do organismo, 

levando a complicações como hipertensão,  cirrose,

câncer do fígado e intoxicações, além de contribuir 

para acidentes, violência e homicídios.     
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VISITE UM PROFISSIONAL DE 
SAÚDE REGULARMENTE

Além de todos os cuidados no dia-a-dia,  
como alimentação saudável, controle de peso, 
prática de atividades físicas, etc, é importante 
que as pessoas recebam orientações sobre os hábitos 
de vida saudáveis e realizem os exames preventivos 
de acordo com a sua idade, sexo e condição de 
saúde, a fim de prevenir e detectar precocemente
algum tipo de doença. 
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VIVER COM QUALIDADE DE VIDA

O brasileiro tem vivido mais, mas é necessário 
que também viva com saúde, assegurando 
que o período a mais de  existência possa ser
 vivenciado com qualidade de vida.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS

VIVER MAIS 
É UMA ESCOLHA 
QUE VOCÊ FAZ.
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