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RESUMO 

O estudo teve como objetivo analisar alguns fatores de risco e proteção para as Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) na população brasileira acima de 18 anos, de acordo 

com pesquisa realizada pela Vigilância de Fatores de Risco para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico (VIGITEL), comparando o ano de 2010 e 2016. Foram utilizados dados 

secundários, provenientes de questionários que abordam indicadores de estado nutricional, 

estilo de vida e ingestão alimentar, segundo sexo e faixa etária. Por meio dos resultados e 

discussões observou-se que houve aumento de sobrepeso e obesidade ao passar dos anos, bem 

como o consumo de bebidas alcoólicas, em contrapartida elevando o percentual de praticantes 

de atividade física, diminuindo assim o índice de inatividade física na população brasileira. 

Além disso, o consumo de bebidas industrializadas, de frutas e hortaliças e tabagismo 

reduziram. O maior desafio da transição nutricional consiste na promoção e investimento de 

ações e políticas públicas que visem à ampla vigilância no acesso aos serviços de saúde, 

campanhas educativas intersetoriais e capacitação dos gestores e trabalhadores, buscando 

como resultado consolidar a qualidade de vida das pessoas. 
 

Palavras-chave: Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Fatores de Risco. Transição 

Nutricional. 

ABSTRACT 

The present study aimed to analyze some risk and protection factors for Chronic Non-

communicable Diseases (CNCDs) in the Brazilian population above 18 years of age, 

according to research conducted by the Surveillance of Risk Factors for Chronic Diseases by 

Telephone Inquiry (VIGITEL) comparing the year 2010 and 2016. Secondary data were 

obtained from questionnaires that address indicators of nutritional status, lifestyle and food 

intake according to gender and age group. Through the results and discussions it was 

observed that there was an increase in overweight and obesity over the years, as well as the 

consumption of alcoholic beverages, in contrast, raising the percentage of physical activity 

practitioners, thus reducing the rate of physical inactivity in the Brazilian population. In 

addition, the consumption of processed beverages, fruits and vegetables and smoking reduced. 

The major challenge of the nutritional transition is the promotion and investment of actions 

and public policies that aim at the wide surveillance in the access to health services 

intersectoral educational campaigns and training of managers and workers, seeking as a result 

to consolidate people's quality of life. 
 

Keyboards: Chronic Non-Communicable Diseases.  Risk Factors.  Nutritional 

Transition. 
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INTRODUÇÃO 

O novo padrão alimentar brasileiro tem se caracterizado pela crescente participação de 

produtos ultraprocessados (JAIME, 2014) com alta densidade energética e baixa qualidade 

nutricional, levando ao ganho ponderal de peso e a ingestão inadequada de micronutrientes 

(FISBERG, 2012). 

Com as modificações no comportamento alimentar, marcado por aumento do consumo 

de ultraprocessados em detrimento a diminuição do consumo de in natura, houve um 

incremento na prevalência do sobrepeso, principal fator de risco para a hipertensão arterial, 

hipercolesterolemia, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, algumas formas de câncer e 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) mais comuns no Brasil (SOUZA, 2010). 

Além do sobrepeso e obesidade a Organização Mundial da Saúde (OMS), elenca outros 

fatores de risco correspondem pela grande maioria das mortes por DCNT, entre esses, 

destacam-se o tabagismo, o consumo alimentar inadequado, a inatividade física e o consumo 

excessivo de bebidas alcoólicas (WHO, 2014). 

Neste contexto, o setor da saúde tem importante papel na promoção da alimentação 

adequada e saudável, compromisso expresso na Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN) (BRASIL, 2013) e a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) (BRASIL, 

2010).  

Nesse sentido, a fim de atender ao novo perfil nutricional e alimentar da população, 

visando melhorar os hábitos alimentares e estilo de vida, possibilitando maior empoderamento 

dos sujeitos quanto às escolhas alimentares, corroborando para melhor qualidade de vida das 

pessoas, houve a reformulação do Guia Alimentar da População Brasileira, bem como a 

realização de inquéritos populacionais que permitem o monitoramento das condições de saúde 

e identificam a distribuição de exposição e condições de risco de cada região do Brasil. 

(MALTA DC, 2008). Baseado nessa problematização o Ministério da Saúde (MS) elaborou 

um sistema de Vigilância de Fatores de Risco para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

(VIGITEL), para estruturar a vigilância de DCNT no país com o objetivo de conhecer a 

situação de saúde no país para planejar ações e programas que reduzam a ocorrência e 

gravidade destas doenças, melhorando a qualidade de vida da população. 

Dessa forma, este estudo tem como objetivo apresentar e analisar alguns fatores de 

risco e proteção para DCNT na população brasileira acima de 18 anos, de acordo com o 

VIGITEL, comparando os dados dos anos de 2010 e 2016.  
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METODOLOGIA 

Estudo Transversal com base secundária utilizando dados comparativos dos anos de 

2010 e 2016 da população brasileira (≥18 anos), de ambos os sexos. 

Os dados da pesquisa são provenientes dos relatórios da VIGITEL, utilizado através 

de questionários, que foi implantado pelo MS por intermédio da Secretaria de Vigilância em 

Saúde e da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, para o monitoramento da 

frequência e distribuição de fatores de risco e proteção para doenças crônicas em todas as 

capitais do país e o Distrito Federal, realizadas entre os meses de fevereiro e dezembro dos 

respectivos anos. 

O procedimento de amostragem empregado pelo sistema de vigilância teve como 

objetivo coletar amostras probabilísticas da população de adultos residentes em domicílios 

servidos de pelo menos uma linha telefônica fixa no ano. A amostra de 2010 foi composta por 

54.339 e a de 2016 por 53.210 indivíduos entrevistados. (VIGITEL, 2010 e 2016). 

Para o referido estudo, foi analisado parte das perguntas do questionário VIGITEL 

2010 e 2016, que abordaram características demográficas e socioeconômicas (sexo, idade e 

escolaridade); características do padrão de alimentação e atividade físicas associadas à 

ocorrência de DCNT (consumo alimentar e prática de atividade física), peso e altura referidos 

(utilizados para o cálculo do Índice de Massa Corporal- IMC) e frequência no consumo de 

cigarro e bebidas alcoólicas.  

Para análise foram utilizados como fator de risco para DCNT: o excesso de peso, 

obesidade, hábito de fumar, o consumo de bebidas alcoólicas, inatividade física, consumo de 

bebidas industrializadas. E como fatores protetores: o hábito de prática de atividades físicas e 

o consumo de frutas e hortaliças. O estado nutricional foi classificado através da utilização do 

IMC ≥ 25 kg/m² até 29,9 kg/m², para indivíduos com excesso de peso e o IMC ≥ 30 kg/m² 

para indivíduos com obesidade, parâmetros avaliados de acordo com o que foi proposto pela 

WHO, 2000.  

Para a análise de ingestão alimentar da população foram destacadas duas categorias: o 

consumo de frutas e hortaliças (cru, cozido ou em sopas) e ingestão de bebidas 

industrializadas (refrigerantes, refrescos/sucos artificiais) durante cinco ou mais dias na 

semana. O consumo abusivo de bebida alcoólica foi considerado cinco ou mais doses 

(homem) ou quatro ou mais doses (mulher) em uma única ocasião, dentro dos últimos 30 dias 

anteriores á entrevista. Para a classificação do percentual de fumantes total foram 

contabilizados todos os indivíduos que responderam positivamente a pergunta: “O (a) sr (a) 

fuma?  
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No percentual de indivíduos que praticam atividade física no tempo livre (lazer) foram 

considerados todos que praticam pelo menos 30 minutos diários de atividade física de 

intensidade leve ou moderada em cinco ou mais dias da semana ou pelo menos 20 minutos 

diários de atividade física de intensidade vigorosa em três ou mais dias na semana. 

Os resultados foram apresentados de acordo com o estado nutricional, estilo de vida, 

ingestão alimentar, sexo, faixa etária e anos de escolaridade. Os dados foram tabulados em 

planilhas no Excel, e expostos em tabelas e gráficos. 

 

RESULTADOS 

 A amostra total coletada nos dois anos (2010 e 2016) foi composta por 107.549 

indivíduos. Analisando a frequência de sobrepeso e obesidade (Tabela 1) na população 

aumentou 5,7% e 3,9% respectivamente, deste número a maior parte foi dos indivíduos do 

sexo masculino no qual permanece com maior prevalência de sobrepeso, apesar de que a taxas 

de crescimento nas mulheres foram maiores. A faixa etária com aumento maior nos 

percentuais de sobrepeso e obesidade foi a de 35 a 44 anos e a única que houve diminuição 

mínima foi a de idade mais avançada (65 e mais), com redução do sobrepeso, porém com um 

leve aumento nas taxas de obesidade. A faixa etária de menor escolaridade apresentaram 

maiores crescimentos para o sobrepeso.    

Tabela 1. Prevalência de excesso de peso e obesidade segundo IMC da população ≥18 anos 

residente nas capitais do Brasil e no Distrito Federal, de acordo com o sexo, faixa etária e 

anos de escolaridade, VIGITEL, 2010 e 2016. 

Variáveis 2010 2016 

 Excesso de Peso 

(%) 

Obesidade 

(%) 

Excesso de Peso 

(%) 

Obesidade 

(%) 

Sexo     

     Masculino  52,1 14,4 57,7 18,1 

     Feminino 44,3 15,5 50,5 19,6 

     Ambos 48,1 15,0 53,8 18,9 

Faixa etária     

     18 a 24 29,6 6,3 30,3 8,5 

     25 a 34 44,5 13,3 50,3 17,1 

     35 a 44 52,7 16,6 61,1 22,5 

     45 a 54  59,3 21,6 62,4 22,8 

     55 a 64 61,7 20,6 62,4 22,9 

     65 e mais 58,4 19,4 57,7 20,3 

Escolaridade     

     0 a 8 52,1 17,3 59,2 23,5 

     9 a 11 42,6 12,2 53,3 18,3 

     12 e mais 46,7 13,4 48,8 14,9 
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A Tabela 2 demonstra que a taxa de tabagismo diminui em ambos os sexos. Os 

homens apresentaram maior número de indivíduos fumantes, em 2010 correspondia a 17,9% 

reduzindo para 12,7% em 2016 e o número entre as mulheres era de 12,7% passando para 8% 

respectivamente. Em todas as faixas de idade o consumo do cigarro diminuiu. E de acordo 

com o nível de escolaridade também houveram diminuições em todas as faixas. 

 O consumo de bebidas alcóolicas teve aumento tanto no sexo masculino como no sexo 

feminino, porém o consumo foi mais frequente nos homens (27,3%) do que entre as mulheres 

(12,1%). Em todas as faixas de idades a ingestão abusiva de álcool aumentou. Analisando a 

escolaridade houve diferenças de consumo nos indivíduos de escolaridade mais baixa que 

tiveram diminuição em relação aos indivíduos com 12 ou mais anos de estudo que tiveram 

aumento do percentual. 

 

Tabela 2. Prevalência de Tabagismo e Etilismo na população adulta (≥ 18 anos) residente 

nas capitais do Brasil e Distrito Federal, segundo o sexo, faixa etária e escolaridade, 

VIGITEL 2010 e 2016. 

Variáveis 2010 2016 

 Tabagismo 

(%) 

Etilismo 

(%) 

Tabagismo 

(%) 

Etilismo 

(%) 

Sexo     

     Masculino  17,9 26,8 12,7 27,3 

     Feminino 12,7 10,6 8,0 12,1 

     Ambos 15,1 18,0 10,2 19,1 

Faixa etária     

     18 a 24 12,5 20,3 7,4 22,1 

     25 a 34 17,3 23,2 9,7 25,8 

     35 a 44 15,2 19,5 10 21,2 

     45 a 54  18,3 16,1 12,6 18,2 

     55 a 64 16,5 10,4 13,5 12,6 

     65 e mais 8,1 4,5 7,7 4,6 

Escolaridade     

     0 a 8 18,6 16,0 14,3 14,2 

     9 a 11 11,6 19,2 9,4 19,2 

     12 e mais 10,2 22,3 6,9 24,0 

 

 No Gráfico 1 é possível observar que o número de indivíduos praticando atividades 

físicas aumentou 22,7%. Dentre o sexo masculino o percentual de indivíduos que praticavam 

atividades físicas também teve grande aumento e entre as mulheres o aumento foi mais 

discreto cerca de 10%. Em todas as faixas de idade houve aumento, destacando-se um 

aumento maior entre os mais jovens chegando a 31,8% a mais na faixa de 18 a 24 anos e 
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31,2% a mais na faixa de 25 a 34 anos. Os valores da frequência de atividade física tiveram 

aumento em todas as faixas de escolaridade com maior destaque para os indivíduos que 

possuem 12 e mais anos de escolaridade com aumento de 27,7%. 

 O percentual de indivíduos inativos fisicamente diminuiu cerca de 3% entre os 

homens, porém no sexo feminino houve um aumento de 1,3%. De acordo com as faixas 

etárias, exceto a de mais jovens (18 a 24 anos) houve diminuição nos percentuais de 

inatividade física. Os brasileiros que possuem a escolaridade de 0 a 8 anos tiveram aumento 

de inatividade física e as faixas de 9 a 10 e de 12 e mais anos de estudo tiveram o percentual 

reduzido, cerca de 2% e 3,7% respectivamente. 

 

Gráfico 1. Prevalência da prática de atividade física e da inatividade física na população 

brasileira ≥18 anos residente nas capitais do Brasil e Distrito Federal, segundo sexo, faixa 

etária e escolaridade, VIGITEL, 2010 e 2016. 

 

  

 

No Gráfico 2 observa-se uma grande redução na ingestão de bebidas industrializadas 

no geral houve uma redução de 11,6%. Foi possível identificar o mesmo resultado para todas 

as faixas etárias chegando a redução de 12,5% entre os jovens (18 a 24 anos). De acordo com 

a escolaridade houve um aumento no consumo dos indivíduos que possuem 12 e mais anos de 

estudo, cerca de 12,5% se comparar ao ano de 2010. O consumo de frutas e hortaliças 

diminuiu 5,5%. Nos homens a diminuição foi de 5,3% e nas mulheres foi de 5,7%. Houve 

diminuição do consumo em todas as faixas de idades, porém a maior queda foi entre os idosos 
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(65 e mais) que chegou a 13,8% a menos. Dentre ao grau de escolaridade a ingestão desse 

grupo alimentar só aumentou nos indivíduos que possuem mais anos de estudo, aumento de 

13,4%. 

 

Gráfico 2. Prevalência (%) de consumo alimentar de bebidas industrializadas e consumo de 

frutas e hortaliças na população adulta ≥ 18 anos residente nas capitais do Brasil e Distrito 

Federal, segundo sexo, faixa etária e escolaridade, VIGITEL 2010 e 2016. 

DISCUSSÃO 

O Brasil vivencia um período de transição epidemiológica, com mudança no perfil de 

saúde pública, com predomínio de doenças crônicas e alterações nutricionais, em que a 

desnutrição diminui à medida que a obesidade se eleva em proporções epidêmicas. (SOARES 

et al, 2014). A obesidade é uma doença crônica multifatorial que se caracteriza pelo acúmulo 

de gordura corporal, podendo ser causado pelo excesso de consumo de calorias e/ou 

inatividade física. (BEJA, 2014). 

 Com base na amostra estudada é perceptível que os fatores de risco selecionados 

possibilitam risco considerável ao desenvolvimento de DCNT e em ambos os sexos é possível 

observar prevalência elevada de obesidade e excesso de peso, se comparar os anos de 2010 e 

2016. Em estudo publicado em 2013, foi revelado que no período de 1980 a 2013 o sobrepeso 

e a obesidade juntos aumentaram 27,5%, ou seja, os números passaram de 857 milhões para 

2,1 bilhão em 2013 (FLEMING et al, 2013). Esse aumento de peso pode estar associado a 

alguns contribuintes potenciais, incluindo aumentos na ingestão de calorias, mudanças na 
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composição da dieta, níveis decrescentes de atividade física, mudanças no microbioma 

intestinal e consumo insuficiente de micronutrientes (LEÃO, 2012).  

O sexo masculino apresenta maior percentual de excesso de peso que as mulheres, 

porém estas apresentaram uma taxa de aumento maior que a dos homens e maior prevalência 

de obesidade (19,6 %). Tal achado assemelha-se ao estudo encontrado por FLEMING T et al 

(2013), onde os  homens apresentam maiores taxas do aumento de peso em países 

desenvolvidos, porém as mulheres apresentam taxas mais altas em países em 

desenvolvimento. Também neste estudo foi observado que a prevalência de obesidade quando 

olhada de maneira isolada foi maior entre as mulheres tanto em países desenvolvidos como 

em países em desenvolvimento. Segundo Costa et al 2014, as mulheres apresentam algumas 

condições biológicas como a idade e paridade, que assumem uma relação direta com o ganho 

excessivo de peso corporal.  

Outros motivos associados ao aumento do excesso de peso na população são a renda e 

escolaridade.  O presente estudo mostra que a faixa etária em que houve maior aumento de 

peso foi naqueles indivíduos que possuem de 0 a 8 anos de estudo chegando a mais da metade 

apresentando excesso de peso. Em estudo realizado em um município de São Paulo verificou-

se que indivíduos com menor escolaridade consideram indispensáveis produtos de baixo valor 

nutritivo e com elevadas quantidades de açúcar, gordura e/ou sódio e ainda consideravam 

biscoito recheado e empanado de frango como alimentos saudáveis. (MOURA, 2014).   

Sabe-se que o consumo de frutas, verduras e legumes (FVL) tem um importante papel 

na manutenção da saúde e que o seu consumo inadequado apresenta-se como um dos 

principais fatores de risco para a carga global de doenças. A presença de FVL na dieta 

favorece o suprimento de micronutrientes, fibras e outros componentes com propriedades 

funcionais (SILVEIRA et al, 2015). Porém os resultados demonstraram a queda no consumo 

de frutas e hortaliças por parte do brasileiro em geral, tanto o sexo feminino como o sexo 

masculino apresentou redução de cerca de 5% em relação a 2010. Em consequência a esta 

diminuição é observado prevalências elevadas de inadequação da ingestão de minerais e 

vitaminas (principalmente cálcio, sódio e magnésio e vitaminas E, D, A e C) em todas as 

regiões do Brasil incluindo as regiões urbanas e rurais (ARAUJO et al, 2013). 

No Inquérito Nacional de Alimentação (INA) 2008-2009 realizado em um módulo da 

foram encontrados dados semelhantes ao VIGITEL em que o consumo de frutas e hortaliças 

foram baixos e que os jovens não citaram o consumo de nenhuma hortaliça e em contrapartida 

os idosos foram os únicos que incluíram um maior número de frutas e verduras (SOUZA et al, 

2013). Diferentemente dos dados da VIGITEL 2016, onde a faixa que teve a menor redução 
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no consumo foi a de 65 e mais anos, apesar de a faixa etária de jovens (18 a 24 anos) ainda 

apresentarem o consumo bastante reduzido correspondendo a apenas 20,7% da população. 

Segundo Claro (2010), as reduções dos preços desta categoria de alimento poderiam 

influenciar positivamente a participação de frutas e hortaliças na alimentação da população 

brasileira.  

No tocante ao consumo de bebidas industrializadas (refrigerantes e sucos artificiais) 

reduziu 11,6% no Brasil, resultado semelhante à INA 2008-2009 em que apenas 2% das 

calorias consumidas disponíveis no domicílio são provenientes de refrigerantes. Souza et al, 

2013, sugere que estes produtos são consumidos de forma mais frequente fora do domicílio. 

Diferentemente do estudo realizado por Moura (2014), onde o consumo de suco artificial teve 

um aumento entre a população de baixa renda, sendo a propaganda indiscriminada destes 

produtos um os fatores de aumento de bebidas açucaradas. Segundo, Claro et al (2013), o 

consumo de alimentos fontes de açúcar mostrou-se menos frequente, com 2 a cada 10 

brasileiros referindo consumir refrigerantes (ou suco artificial) ou doces regularmente. 

Embora alguns hábitos alimentares ainda sejam mantidos, o padrão dietético brasileiro 

está modificando o que é compatível com as taxas elevadas de excesso e obesidade que tem 

marcado o quadro epidemiológico no país. Em um estudo feito em Pelotas- RS foi constatado 

que grande parte da ingestão calórica diária entre jovens foi atribuída ao consumo de 

alimentos ultraprocessados.  

Dessa forma desde 2006 no Brasil é realizada a pesquisa sobre Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) nas capitais dos estados 

e no Distrito Federal, monitora anualmente a prevalência do consumo abusivo de álcool. 

Além das consequências à saúde, o uso excessivo das bebidas alcoólicas causa perdas sociais 

e econômicas importantes para indivíduos e para a sociedade como um todo. (WHO, 2014) 

A prevalência do consumo de álcool aumentou significativamente, porém a utilização 

é mais frequente nos homens do que entre as mulheres. Reisdorfer, et al (2012), alertam que a 

publicidade, a grande distribuição, a facilidade de acesso e os baixos preços das bebidas 

alcoólicas, propiciam o consumo de álcool no Brasil. Além disso, as expectativas positivas 

dos indivíduos com relação aos efeitos do álcool, tais como, a obtenção de resultados 

prazerosos, a associação com momentos de lazer e a promoção de convívio social, são 

apontadas como fatores que estimulam o consumo de bebidas alcoólicas, o que pode justificar 

os achados do presente estudo em que as normas e atitudes sociais são mais flexíveis e, permi-

tem ao homem, beber de forma frequente e em maior quantidade em relação às mulheres 

(LARANJEIRA et al., 2010).  Houve diminuição do consumo de álcool na faixa etária mais 
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jovem e em indivíduos de maior escolaridade. Resultado oposto ao que Malta (2015) 

encontrou, onde o consumo de álcool de forma abusiva prevaleceu na população jovem do 

sexo masculino e nos indivíduos de maior escolaridade. 

Em contrapartida a taxa de tabagismo diminuiu em ambos os sexos e faixas de idade. 

Porém houve um aumento nos indivíduos de escolaridade mais alta. Na Pesquisa Nacional de 

Saúde os resultados foram opostos, onde o predomínio do tabagismo foi na população com 

menor escolaridade e a faixa etária maior.  

Recentemente, no Estudo de Carga Global de Doenças, Injúrias e Fatores de Risco 

2015, o Brasil foi citado como um dos países com maior declínio na prevalência de tabagismo 

e com uma das políticas de controle do tabaco mais abrangente do mundo. Pesquisa do 

Ministério da Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE revela que o 

percentual de pessoas que consomem cigarros tem cada vez menos adeptos no Brasil, e que 

está entre os países cujas políticas de controle do tabaco se encontram em estágios avançados 

(LEMES et al., 2017).  

Concomitante as variáveis estudadas está o nível da prática de atividade física, que 

apresentou aumento no ano de 2016 e o percentual de indivíduos inativos fisicamente 

diminuiu cerca entre os homens. Resultados semelhantes foram encontrados na Pesquisa 

Nacional de Saúde (PNS) realizada em 2013, em que a prática de atividade física foi 

observada em grande parte da população estudada, porém com algumas diferenças segundo 

idade e sexo. Assim como a pesquisa VIGITEL, 2016 na PNS as mulheres e os idosos 

praticam menos atividade física. (MALTA, 2015).  Maiores níveis de atividade física no sexo 

masculino podem ser explicados, por diferenças biológicas, socioculturais, e atributos de 

gênero. (FARIAS, et al 2011).  

Sabe-se que os benefícios da atividade física para a saúde é indiscutível. O 

comportamento sedentário tem sido associado a um risco aumentado para o desenvolvimento 

de várias condições crônicas de saúde (LIMA, 2017).  A inatividade física está entre os quatro 

principais fatores de risco para mortalidade global, sendo superada pela hipertensão, 

tabagismo e glicose sanguínea elevada. (WHO, 2010).  

A VIGITEL é um recurso importante para monitorar as tendências populacionais do 

país de forma ágil e prática. Características estas imprescindíveis para verificação dos fatores 

de riscos e proteção, sua evolução ou regressão nos estados brasileiros atualizando as políticas 

públicas de saúde de acordo com a necessidade da população e ainda identificar possíveis 

causas no aumento das DCNT no país. 

CONCLUSÃO 
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O estudo apontou aumento de sobrepeso ao passar dos anos, bem como o consumo de 

bebidas alcoólicas, em contrapartida cresceu o percentual de praticantes de atividade física, 

diminuindo assim o índice de inatividade física na população brasileira. Além disso, o 

consumo de bebidas industrializadas, de frutas e hortaliças e tabagismo reduziram.  

A VIGITEL é um recurso importante para monitorar as tendências populacionais do 

país de forma ágil e prática. Características estas imprescindíveis para verificação dos fatores 

de riscos e proteção, sua evolução ou regressão nos estados brasileiros atualizando as políticas 

públicas de saúde de acordo com a necessidade da população e ainda identificar possíveis 

causas no aumento das DCNT no país. 

O maior desafio consiste na promoção e investimento de ações e políticas públicas 

visando a ampliação e vigilância no acesso aos serviços de saúde, campanhas educativas 

intersetoriais e capacitação dos gestores e trabalhadores, buscando como resultado consolidar 

a qualidade de vida das pessoas.  
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