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AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DAS 
DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS  

 

1. Introdução / antecedentes: 

 

As doenças crônicas não transmissíveis - DCNT (sobretudo as doenças 

cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes, câncer e outras, 

inclusive os transtornos neuropsiquiátricos) representam um problema de saúde 

global que afeta de forma mais intensa os países de baixa e média renda como o 

Brasil.  

Em 2007, cerca de 72% das mortes no Brasil foram atribuídas às DCNT. 

Considerando apenas as 4 DCNT previstas no plano de ação da OMS de 2008 a 

2013 e que são também o foco do Plano Decenal elaborado pelo Ministério da 

Saúde do Brasil (2011 a 2022), que inclui as doenças cardiovasculares, diabetes, 

câncer e doenças respiratórias crônicas e seus 4 fatores de risco compartilhados 

(tabagismo, inatividade física, alimentação não saudável e uso prejudicial de álcool), 

representaram, em 2007, 58% das mortes no Brasil. 

Segundo Schmidt e colaboradores1, a exposição cada vez maior da 

população às DC se deve à urbanização, maior acesso a alimentos em geral, 

incluindo os processados, a globalização de hábitos não saudáveis (como os fast 

foods), a industrialização e mecanização da produção, o crescimento da renda e o 

envelhecimento da população. 

O Brasil tem uma das populações que envelhecem mais rapidamente no 

mundo. A maioria dos idosos de hoje nasceu em áreas rurais, mas agora mora em 

grandes centros urbanos, enfrentou adversidades socioeconômicas significativas 

durante a vida, recebeu pouca ou nenhuma educação formal e trabalhou em 

ocupações mal remuneradas e não especializadas. Além disso, mudanças como 

                                                

 
1 Maria Inês Schmidt et. al. Doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: carga e desafios atuais. 
Lancet, 2011. 
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famílias menores e mais mulheres na força de trabalho remunerada reduziram a 

habilidade das famílias de fornecer apoio e atenção à saúde dos idosos.2 

O enfrentamento das DCNT depende, em grande medida, da redução dos 

seus fatores de risco, isto é, do tabagismo, da inatividade física, da alimentação não 

saudável e do uso abusivo do álcool. É necessária uma ação intersetorial e com foco 

na prevenção e promoção da saúde para a diminuição das DCNT.  

Além disso, as ações de saúde pública mais eficazes geralmente são aquelas 

direcionadas a toda a população, isto é, iniciativas legislativas e regulatórias. 

Conforme alerta Schmidt e colaboradores, a responsabilidade individual por um 

estilo de vida saudável é limitado pelo ambiente social, especialmente na presença 

de propagandas indesejadas de bebidas alcoólicas, fast food, entre outras. Assim, 

uma importante contribuição governamental se refere à restrição de ações 

inapropriadas da indústria e a moldar o ambiente de tal maneira que seja mais fácil 

fazer escolhas saudáveis. 

1.1 Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis no Brasil 

O Plano de Ações Estratégicas Para o Enfrentamento das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (PDCNT) no Brasil, 2011-2022, define e prioriza as ações e 

investimentos necessários para preparar o país para enfrentar e deter as DCNT nos 

próximos dez anos.  

Para a consecução desse plano, são estabelecidas diretrizes que orientam a 

definição ou redefinição dos instrumentos operacionais para a sua implantação, 

representados por eixos, estratégias e ações, com indicadores, metas e atores 

envolvidos. 

Na primeira parte do Plano são apresentadas as informações epidemiológicas 

do Brasil referentes aos quatro principais grupos de DCNT (cardiovascular, câncer, 

respiratórias crônicas e diabetes) e seus fatores de risco modificáveis em comum 

(tabagismo, álcool, inatividade física, alimentação não saudável e obesidade). 

                                                

 
2 Maria Inês Schmidt et. al. Doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: carga e desafios 
atuais. Lancet, 2011. 
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Na sequência, foram elencadas propostas de intervenção que foram 

consideradas mais custo-efetivas e algumas consideradas “melhores apostas” – 

ações que deveriam ser executadas imediatamente para que produzam resultados 

acelerados em termos de vidas salvas, doenças prevenidas e custos altos evitados. 

O Plano fundamenta-se no delineamento de estratégias e ações em: a) 

Vigilância, informação, avaliação e monitoramento; b) Promoção à saúde; c) 

Cuidado integral. 

 

2. A proposta de repasse de recursos financeiros para implantação, 
implementação e fortalecimento do PDCNT 

 

A presente Portaria prevê o repasse de recursos financeiros do Piso Variável 

de Vigilância e Promoção da Saúde, aos Estados, Distrito Federal, capitais e 

municípios com mais de um milhão de habitantes, para implantação, implementação 

e fortalecimento das ações específicas de vigilância e prevenção para o 

enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil.  

Para o ano de 2012, há um montante de recursos financeiros no valor de R$ 

12.875.000,00 (doze milhões e oitocentos e setenta e cinco mil reais), que serão 

repassados segundo os critérios abaixo: 

I – Populacional - para os municípios 

- Capitais de estados abaixo de 500 mil habitantes: recursos financeiros no 

valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais); 

- Capitais de estados de 500 mil a 01 milhão de habitantes: recursos 

financeiros no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e 

- Municípios acima de 01 milhão de habitantes: recursos financeiros no valor 

de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

II – Paridade - para cada estado e para o Distrito Federal recursos financeiros 

no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

Os recursos deverão ser aplicados observando um conjunto de diretrizes 

expressas na Portaria, referente às ações de vigilância e prevenção das DCNT.  
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Os entes federados deverão submeter ao Ministério da Saúde propostas de 

ação seguindo a estrutura definida na Portaria. A proposta de ação deverá ser 

elaborada em conjunto pelas áreas de Vigilância em Saúde, Promoção da Saúde e 

Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família dos entes federados. A proposta de 

ação deverá, ainda, ser coerente com as ações planejadas nos Planos Estaduais, 

Distrital e/ou Municipais de Saúde e com o Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011 -

2022. 

 

3. Considerações finais: 

 

O tema do enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis é 

extremamente atual e relevante.  As DCNT são as principais causas de morte no 

Brasil, das quais um terço ocorre em pessoas com idade inferior a 60 anos, podendo 

ser evitadas a partir de intervenções nos fatores de risco modificáveis, como o 

tabagismo, consumo nocivo de bebida alcoólica, inatividade física e alimentação 

inadequada. 

A presente Portaria representa um avanço na medida em que repassa 

recursos financeiros e induz os estados, o Distrito Federal, as capitais e os 

municípios de grande porte a elaborarem e implementarem propostas de ação 

condizentes com as metas e diretrizes do Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil (2011-2022). 

 Consideramos que, do ponto de vista técnico, a minuta de portaria aqui 

apresentada (em anexo) está em condições de ser submetida à pactuação na 

Comissão Intergestores Tripartite. 
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ANEXO: 

MINUTA DE PORTARIA 

 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Departamento de Análise de Situação de Saúde 

SAF SUL Ed. Premium Torre 1 Bloco F - Térreo sala 16 

Tel. 61 3315 7720 

 
 

Minuta de Portaria nº_________, de ______/_______/2012. 

 

Estabelece o repasse de recursos financeiros do Piso Variável de 

Vigilância e Promoção da Saúde, para implantação, implementação e 

fortalecimento do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento 

das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011 – 

2022. 

 

 

O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 

confere o Art. 45, do Decreto nº. 6.860, de 27 de maio de 2009, e 

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 

regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 

Considerando a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), regulamentada 

pela Portaria GM/MS Nº 687, de 30 de março de 2006, sobre o desenvolvimento das 

ações de promoção da saúde no Brasil; 

 

Considerando a Portaria GM/MS Nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta 

o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços 
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de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e 

controle; 

 

Considerando a Portaria GM/MS Nº 837, de 23 de abril de 2009, que insere o Bloco 

de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de 

financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os 

serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

 

Considerando a Portaria GM/MS Nº 3.252, de 22 de dezembro de 2009, que aprova 

as diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela 

União, Estados, Municípios e Distrito Federal;  

 

Considerando que as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são as 

principais causas de morte no Brasil, das quais um terço ocorre em pessoas com 

idade inferior a 60 anos, podendo ser evitadas a partir de intervenções nos fatores 

de risco modificáveis, como tabagismo, consumo nocivo de bebida alcoólica, 

inatividade física e alimentação inadequada. 

 

Considerando o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011 – 2022; bem como a 

necessidade de monitoramento das metas nacionais contidas neste Plano; 

 

Considerando a meta de redução da taxa de mortalidade prematura (< 70 anos), por 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis em 2% ao ano, disposto no Plano e 

contratualizada no Contrato Organizativo de Ação Pública – COAP; 

 

Considerando a necessidade de se ter em níveis municipal, estadual e nacional 

informações que sejam precisas, relevantes, confiáveis, contínuas e oportunas, que 

permitam definir indicadores, políticas e intervenções orientando a tomada de 

decisões e o monitoramento das ações dirigidas a melhorar as condições de saúde 

da população, resolve:  
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Art. 1º. Estabelecer o repasse de recursos financeiros do Piso Variável de Vigilância 

e Promoção da Saúde, aos estados, Distrito Federal e capitais e municípios com 

mais de um milhão de habitantes, para implantação, implementação e fortalecimento 

das ações específicas de vigilância e prevenção para o enfrentamento das doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil.  

 

Parágrafo Único Para o ano de 2012 haverá um montante de recursos financeiros no 

valor de R$ 12.875.000,00 (doze milhões e oitocentos e setenta e cinco mil reais). 

 

Art. 2° Os recursos financeiros referidos serão repassados conforme os seguintes 

critérios: 

I – Populacional - para os municípios 

- Capitais de estados abaixo de 500 mil habitantes: recursos financeiros no 

valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais); 

- Capitais de estados de 500 mil a 01 milhão de habitantes: recursos 

financeiros no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e 

- Municípios acima de 01 milhão de habitantes: recursos financeiros no valor 

de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

II – Paridade - para cada estado e para o Distrito Federal recursos financeiros 

no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

 

Art. 3º Os recursos deverão ser aplicados observando as seguintes diretrizes: 

 

I. Estímulo à organização e estruturação da vigilância e prevenção das Doenças 
Crônicas não Transmissíveis nos estados, municípios e no Distrito Federal, para 
a execução das ações de vigilância, prevenção e monitoramento dos fatores de 
risco e proteção da morbidade e da mortalidade. 

II. Fomento a estudos e análises epidemiológicas da evolução das doenças 
crônicas não transmissíveis mais prevalentes e dos fatores de risco e proteção 
no âmbito municipal e estadual;  

III. Proposição de elaboração de relatório anual de análise de situação em saúde, 
incluindo análises sobre as doenças crônicas e agravos não transmissíveis e 
seus fatores de risco e proteção utilizando os sistemas de monitoramento 
existentes, a exemplo do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), da Pesquisa Nacional 



 

 

 
 | NOTA TÉCNICA | 25 | 2012 

 

Brasília, 24 de julho de 2012. 

8 

 

de Saúde do Escolar (PeNSE), da Pesquisa Especial sobre Tabagismo – 
(PETab), da Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) e dos sistemas de 
informação de morbimortalidade do  SUS, como: sistema de informações de 
mortalidade, de nascidos vivos, hospitalares,  ambulatoriais, registros de câncer, 
dentre outros para o planejamento das ações e implementação da vigilância das 
DCNT; 

IV. Disseminação de informações epidemiológicas, obtidas a partir das análises de 
rotina, dos inquéritos e dos estudos realizados sobre DCNT, nos níveis locais de 
saúde e outras instâncias; 

V. Assessoramento contínuo aos órgãos de decisão e gestores do SUS, 
fomentando a utilização do conhecimento da realidade epidemiológica como 
suporte à gestão; 

VI. Fomento às intervenções de promoção da saúde para redução dos fatores de 
risco e incremento dos fatores de proteção;  

VII. Desenvolvimento de programas de comunicação e marketing social junto à 
população visando à promoção da saúde e a adoção de estilos de vida 
saudáveis; 

VIII. Fortalecimento de ações integradas da vigilância em saúde articuladas com 
atenção à saúde; 

IX. Melhoria dos sistemas de informação em saúde; 
X. Proposição de ações de formação e capacitação para gestores e profissionais do 

SUS e outros setores para o desenvolvimento de ações de vigilância e 
prevenção das DCNT; 

XI. Gestão junto aos Fóruns competentes para inclusão do tema de DCNT nos 
Planos de Saúde Municipais, Estaduais e do Distrito Federal; 

XII. Articulação e mobilização intersetorial para a proposição e elaboração de 
atividades de promoção da saúde com ênfase nos fatores de risco e proteção 
para doenças crônicas não transmissíveis, vinculada às atividades da copa do 
mundo de futebol; 

XIII. Avaliação e acompanhamento da efetividade das ações de promoção da saúde 
implantadas no seu território de abrangência; 

Art. 4º. As propostas de ações, a serem enviadas ao Ministério da Saúde, deverão 

compor-se dos seguintes itens: 

I. Análise de situação de saúde da população do Estado, Município e/ou Distrito 
Federal; 

II. Descrição sumária da organização do sistema de saúde municipal, estadual 
ou distrital; 

III. Descrição das ações de vigilância, articuladas com a Atenção Básica e 
Vigilância em Saúde em curso pelo Ente Federado;  

IV. Objetivos específicos; 
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V. Ações a serem realizadas para alcançar cada um dos objetivos específicos  
propostos; 

VI. Indicadores propostos para monitoramento e avaliação das ações; 
VII. Resultados esperados para cada uma das ações e objetivos específicos 

propostos; 
VIII. Cronograma de execução da proposta de ação; 
IX. Atores envolvidos no planejamento, execução, monitoramento, 

acompanhamento e avaliação da proposta de ação; e 
X. Nome, endereço e correio eletrônico do Secretário de Saúde e do 

Coordenador Técnico da proposta de ação, para contatos institucionais. 

Parágrafo 1º - A proposta de ação deverá constituir-se em produto de planejamento 

integrado entre as áreas de Vigilância em Saúde, Promoção da Saúde e Atenção 

Básica/Estratégia de Saúde da Família dos entes federados. 

 

Parágrafo 2º - A proposta de ação deverá ser coerente com as ações planejadas nos 

Planos Estaduais, Distrital e/ou Municipais de Saúde e com o Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) no Brasil 2011 -2022. 

 

Art. 5º A CIR e a CIB deverão tomar ciência do montante de recursos repassados 

aos estados e os municípios para o desenvolvimento das ações de que trata esta 

portaria. 

 

Art. 6º. As propostas de ações específicas para o enfrentamento das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis no âmbito municipal, estadual e distrital deverão ser 

cadastradas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de 

publicação desta Portaria, exclusivamente, por meio do preenchimento do formulário 

disponível no sítio eletrônico http://formsus.datasus.gov.br/site/a definir. 

 

§ 1º O cadastro do projeto no sítio eletrônico deverá observar os seguintes 

requisitos, sob pena de invalidação: 

I. Preenchimento de todos os blocos do formulário online; 
II. Identificação do proponente, informação sobre o Projeto; e 
III. Anexar a imagem digitalizada de documento com assinatura do(a) 

Secretário(a) de Saúde do Estado, do Distrito Federal ou do Município.  
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§ 2º. Não serão analisados as propostas de ações enviadas por fax, correio 

eletrônico, correio ou entregues no Ministério da Saúde. 

 

Art. 7º. Não serão considerados elegíveis para os recursos de que trata esta portaria 

os entes federados que estejam com repasse bloqueado do componente de 

Vigilância e Promoção da Saúde, conforme estabelecido na Portaria GM/MS Nº 

3.252, de 22 de dezembro de 2009. 

 

Art. 8º. Os créditos orçamentários de que trata esta Portaria correrão por conta do 

orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho XXXX– 

Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios certificados para as 

ações de Vigilância em Saúde. 

 

Art. 9º. Os casos omissos e não contemplados nesta Portaria serão dirimidos pela 

CGDANT/DASIS/SVS/MS, observada a legislação vigente. 

 

Art.10º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 
 

JARBAS BARBOSA 
Secretário 

Secretaria de Vigilância em Saúde 
 
 

 


