
Secretaria de Saúde
Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
Gerência de Vigilância Epidemiológica

Boletim Epidemiológico 
Ano 4, No 1

Dez 2013

VIGILÂNCIA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS 
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: VIGITEL

INTRODUÇÃO

Estimativas da Organização de Saúde (OMS)
indicam que as Doenças Crônicas não
Transmissíveis são responsáveis por 60% de todas
as mortes ocorridas no mundo. O fumo estaria
relacionado a 8% dessas mortes, a obesidade a 4%,
o colesterol elevado a 8% e a hipertensão arterial a
12%. O controle desses e outros fatores de risco
poderia evitar cerca de 80% de todas as doenças do
coração.
Com o objetivo de realizar um monitoramento
contínuo da frequência e distribuição dos fatores de
risco e proteção, a Secretaria de Vigilância à
Saúde/Ministério da Saúde, vem realizando desde
2006, Inquéritos de Fatores de Risco e Proteção
para Doenças Crônicas não Transmissíveis –
VIGITEL - baseado em entrevistas por telefone, na
população a partir de 18 anos de idade.
Foram incluídos fatores de risco relacionados ao
hábito de fumar, ao excesso de peso, ao consumo
de refrigerantes e de alimentos fonte de gordura
saturada, ao sedentarismo e ao consumo excessivo
de bebidas alcoólicas, além da referência ao
diagnóstico médico de hipertensão arterial e
diabetes e à realização de mamografia para
detecção de câncer de mama e citologia oncótica
para detecção de câncer de colo de útero. Dentre
os fatores de proteção, foram incluídos a prática de
atividade física no tempo livre e no deslocamento
para o trabalho, curso ou escola; o consumo de
frutas e hortaliças e de feijão; e a realização de
exames para detecção precoce de câncer.
No Recife, no período de 2006 a 2012, o número de
entrevistados a partir de 18 anos de idade, variou
de 1.147 a 2.551 pessoas por ano, sendo o sexo
feminino responsável pelo maior percentual de
entrevistados em todos os anos.
Nos gráficos 1 e 2, se encontra a evolução temporal
dos fatores de risco e de proteção para doenças
crônicas, obtida do sistema de vigilância de fatores
de risco e proteção para DCNT (VIGITEL).

Dentre os fatores de risco, foi mais frequente o
excesso de peso, com percentuais que variaram de
42,7% a 53,3%. Em seguida apareceu o consumo de
bebida alcoólica, a obesidade e por último o hábito de
fumar.

Gráfico 1 - Percentual de indivíduos expostos a fatores de
risco para doenças crônicas não transmissíveis no Recife.
VIGITEL 2006 a 2012

VIGITEL/SVS/Ministério da Saúde

Em relação aos fatores de proteção, observou-se uma
curva ascendente da atividade física, passando de
14,7% em 2006 para 31,7% em 2012, correspondendo
a elevação de 115,6%. O consumo adequado de frutas
e hortaliças variou de 16,0% em 2007 a 19,3% em
2012.

Gráfico 2 - Percentual de indivíduos expostos a fatores de
proteção para doenças crônicas não transmissíveis no
Recife. VIGITEL 2006 a 2012

VIGITEL/SVS/Ministério da Saúde
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Na tabela 1 encontram-se a frequencia
anual, 2006 a 2012, de indivíduos
entrevistados, expostos a fatores de risco ou
proteção para doenças crônicas não
transmissíveis no Recife, destacando-se, a
seguir, os resultados mais relevantes:

•Dentre todos os fatores, foi mais freqüente
o excesso de peso, com percentuais acima
de 45,0% nos homens e 40,0% nas mulheres
e o consumo de carne ou frango com a
gordura aparente, com valores mais
elevados no sexo masculino.

•Em relação ao hábito de fumar atual, a
prevalência caiu de 14,7% em 2006 para
11,8 em 2012. Quanto ao sexo, ocorreu
redução gradativa no feminino, com
exceção do ano de 2011 que ficou em
11,7%. Nos homens, a menor prevalência
ocorreu no ano de 2008 (11,9%), porém em
2012 (13,4%) ocorreu redução de 30,6%
quando comparado a 2006 (19,3%).
•Os ex-fumantes masculinos apresentaram
elevação gradual ao longo do período e em
2011 e 2012 apresentaram redução. Nas
mulheres observou-se oscilações ao longo
do período, ou seja, em 2006, 20,3% das
mulheres referiram ser ex-fumantes e em
2012 baixou para 16,6%.
•O fumante passivo passou a ser coletado a
partir de 2009 e tanto no domicilio como no
local de trabalho vem apresentando
diminuição.

•O excesso de peso apresentou pequenas
flutuações com tendência à elevação. A
obesidade tendeu a elevar-se nas mulheres
ao longo do período, destacando-se que nos
homens aumentou 85,0% em 2010, quando
comparado a 2006 e apresentou redução de
39,6% em 2011 em relação a 2010. Em 2012
voltou a elevar-se.

•As mulheres consumiram mais frutas e
hortaliças do que os homens. O consumo de
carne ou frango com a gordura aparente
passou de 38,8% em 2006 para 30,5% em
2012. Os homens consumiram mais carne
com gordura do que as mulheres.

•A frequência de indivíduos suficientemente ativos
no lazer apresentou elevação em ambos os sexos,
destacando-se que para os homens houve elevação
de 106,2% em 2012 quando comparado a 2006. A
inatividade física reduziu em ambos os sexos.

•Quanto ao uso abusivo de bebidas alcoólicas,
ocorreu redução de 2006 até 2009, em ambos os
sexos, voltando a aumentar em 2010 e nova redução
em 2011 e 2012.
O total de pessoas que referiram ter conduzido
veículo motorizado após consumo de qualquer
quantidade de bebida alcoólica passou de 1,8% em
2008 para 4,4% em 2012, representando elevação de
144,4%.

•A frequência de entrevistados que referiram
hipertensão arterial diagnosticada pelo médico,
apresentou uma média no período de 23,3% nos
homens e 28,5% nas mulheres.

•O diabetes apresentou pequenas variações, com
percentuais mais baixos em 2010 (5,1%) e mais
elevados em 2012 (7,7%).

•O percentual de mulheres entre 50 a 69 anos que
realizaram mamografia em algum momento de sua
vida foi em média 86,8% e as que realizaram nos
últimos dois anos ficou em 73,6%.

•As mulheres com idade entre 25 e 59 anos que
realizaram citologia oncótica alguma vez na vida
tiveram uma frequência média de 83,1% e aquelas
que realizaram nos últimos três anos foi de 78,2%.
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Tabela 1 - Percentual de indivíduos expostos a fatores de risco ou proteção para doenças crônicas não 
transmissíveis no Recife. VIGITEL 2006 a 2012

Fatores Sexo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hábito de fumar 
             

Fumantes (todo indivíduo que fuma, 

independente da frequência e 

intensidade do hábito de fumar) 

Masculino 19,3 22,3 11,9 17,3 18,9 13,1 13,4 

Feminino 11,0 10,8 9,3 9,8 9,8 11,7 10,5 

Total 14,7 15,9 10,4 13,2 13,8 12,3 11,8 

Ex-fumantes (todo indivíduo que, 

tendo fumado no passado, não mais 

o faz) 

Masculino 22,9 21,6 24,6 25,5 26,9 20,3 20,6 

Feminino 20,3 17,2 16,5 17,8 17,4 20,0 16,6 

Total 21,5 19,1 20,1 21,3 21,6 20,1 18,4 

Fumante passivo no domicílio (pelo 

menos 1 pessoa fuma dentro do 

domicílio) 

Masculino ... ... ... 13,9 12,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10,2 12,7 

Feminino ... ... ... 16,7 17,4 17,4 10,7 

Total ... ... ... 15,5 15,2 14,2 11,6 

Fumante passivo no local de 

trabalho (pelo menos 1 pessoa fuma 

dentro do ambiente de trabalho) 

Masculino ... ... ... 22,2 19,1 17,2 13,5 

Feminino ... ... ... 7,6 9,1 8,2 6,2 

Total ... ... ... 14,1 13,5 12,2 9,4 

Excesso de peso 
             

Excesso de peso (IMC > 25 kg/m²) 

Masculino 45,9 45,7 51,5 50,1 55,0 48,3 54,3 

Feminino 40,8 40,1 41,7 41,2 45,1 46,1 52,4 

Total 43,3 42,7 46,5 45,6 49,8 47,1 53,3 

Obesidade (IMC > 30 kg/m²) 

Masculino 10,9 11,4 15,4 14,5 20,2 12,2 16,8 

Feminino 12,7 11,3 12,5 13,2 15,0 17,1 18,3 

Total 10,9 11,3 13,9 13,8 17,5 14,8 17,7 

Alimentação 
             

Consumo regular de frutas e 

hortaliças 5 ou mais dias na semana 

Masculino 17,1 25,1 33,6 28,5 30,8 28,1 34,4 

Feminino 23,3 35,2 41,8 35,1 38,4 36,2 36,9 

Total 20,5 30,7 38,2 32,2 35,0 32,6 35,8 

Consumo adequado de frutas e 

hortaliças 5 ou mais porções diárias, 

em 5 ou + dias da semana 

Masculino ... 15,9 13,3 14,9 15,2 15,3 17,7 

Feminino ... 16,0 19,4 20,3 20,1 19,8 20,6 

Total ... 16,0 16,7 17,9 17,9 17,8 19,3 

Consumo de carne ou frango com a 

gordura aparente 

Masculino 49,7 37,7 42,0 34,9 44,2 43,3 38,8 

Feminino 30,0 22,7 20,4 19,3 23,3 24,7 19,8 

Total 38,8 29,4 30,0 26,2 32,6 33,3 30,5 

Atividade física 
             

Atividade física no lazer considerada 

suficiente (30 min diários de intensidade 

leve ou moderada em 5 ou + dias da semana 

ou pelo menos 20 min diários de 

intensidade vigorosa em 3 ou + dias da 

semana) 

Masculino 19,4 21,7 22,6 15,0 18,5 40,7 40,0 

Feminino 10,9 11,5 13,5 14,3 10,9 19,1 25,1 

Total 14,7 16,0 17,6 14,6 14,3 28,7 31,7 
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Fatores Sexo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Inatividade física (não prática de qualquer 

atividade física no lazer nos últimos três 

meses e que não realizam esforços físicos 

intensos no trabalho, não se deslocam para 

o trabalho ou para a escola a pé ou de 

bicicleta perfazendo um mínimo de 10 min 

por dia e que não participam da limpeza 

pesada de suas casas) 

 

Masculino 40,7 34,3 31,5 15,3 15,5 18,1 21,5 

Feminino 23,0 31,6 32,4 21,2 18,1 18,2 16,0 

Total 30,9 32,8 32,0 18,6 17,0 18,2 18,5 

Consumo de bebidas alcoólicas 
        

Abusivo: 5 ou + doses (homens) e 4 ou 

+ doses (mulheres) em 1 dia nos 

últimos 30 dias 

Masculino 32,9 31,8 29,2 29,5 36,7 29,0 30,7 

Feminino 12,1 10,3 11,2 8,8 15,9 14,3 13,2 

Total 21,4 19,9 19,3 18,0 25,2 20,9 21,0 

Conduzir veículo motorizado após 

consumo de qualquer quantidade de 

bebida alcoólica 

Masculino ... ... 4,0 3,5 4,6 7,0 8,8 

Feminino ... ... 0,1 0,2 0,1 0,6 0,9 

Total ... ... 1,8 1,6 2,1 3,5 4,4 

Referência de diagnóstico médico 
        

Hipertensão arterial 

Masculino 22,5 25,5 21,4 26,8 23,6 21,0 22,5 

Feminino 26,6 27,6 30,6 28,3 25,9 30,3 30,4 

Total 24,9 26,7 26,5 27,6 24,9 26,1 26,9 

Diabetes 

Masculino 5,0 5,2 5,0 5,0 4,5 4,4 7,2 

Feminino 5,7 5,5 5,4 7,3 5,6 6,9 8,1 

Total 5,4 5,4 5,2 6,2 5,1 5,8 7,7 

Prevenção de câncer 
        

Mulheres de 50 a 69 anos que 

realizaram mamografia em algum 

momento da vida 
  

Masculino ... ... ... ... ... ... ... 

Feminino ... 84,3 84,4 88,8 86,0 86,1 91,2 

Total ... ... ... ... ... ... ... 

Mulheres de 50 a 69 anos que 

realizaram mamografia nos últimos 2 

anos 
  

Masculino ... ... ... ... ... ... ... 

Feminino ... 73,4 74,1 74,6 72,1 68,9 78,4 

Total ... ... ...  ... ... ... ... 

Mulheres de 25 a 59 anos que 

realizaram citologia oncótica em 

algum momento da vida 

Masculino ... ... ... ... ... ... ... 

Feminino ... 83,3 85,0 84,0 83,2 81,5 81,1 

Total ... ... ... ... ... ... ... 

Mulheres de 25 a 59 anos que 

realizaram citologia oncótica nos 

últimos 3 anos 
  

Masculino ... ... ... ... ... ... .... 

Feminino ... 77,8 79,8 79,7 77,2 76,9 77,9 

Total ... ... ... ... ... ... ... 

Fonte: VIGITEL/SVS/Ministério da Saúde  


