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RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido no Programa de Mestrado Profissional em 

Gestão de Políticas Públicas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo - 

Fundação Getulio Vargas. Consiste na análise da situação epidemiológica das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Município de Monte Aprazível/SP do ano de 2021, 

com subsequentes indicações de possíveis planos de ações para a promoção da saúde na 

Atenção Primária à Saúde (APS), a partir do Termo de Referência para Elaboração de Estudo 

assinado pelo Prefeito Municipal, Márcio Luiz Miguel, no dia 12 de julho de 2022. 

A importância do presente estudo se dá, primeiramente, pelo fato de as Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) corresponderem a um grupo integrado dos maiores 

problemas de saúde pública da atualidade no Brasil. Tais enfermidades acarretam a perda de 

qualidade de vida, da capacidade laboral e a alta taxa de mortalidade prematura (30-69 anos), 

assim como pressionam o sistema público de saúde, o sistema previdenciário público 

brasileiro e, por consequência, reduzem a produtividade econômica do país. Em segundo 

lugar, justifica-se o objeto pretendido a partir do fato de que a saúde é um direito social e 

fundamental de todos, possuindo o Estado o compromisso e o dever de garantir, mediante 

políticas públicas, a promoção da saúde e a prevenção e a redução do risco de doenças.  

Sendo o Município ente federativo e a saúde pública responsabilidade compartilhada 

entre União, Estados e Municípios, o tema também se faz presente no cenário local, devendo 

todos os atores públicos - Prefeito Municipal, Vereadores, Assessores e Profissionais da 

atenção primária à saúde (APS) – empenharem-se na promoção da saúde, assim como na 

prevenção e no enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Ademais, 

há necessidade cada vez maior para que o tema seja tratado no âmbito escolar, espaço de 

transformação social, em que os atores são os Professores, Diretores e Assessores de 

Educação.  

Com efeito, o presente estudo buscou empreender diagnóstico do desenho da detecção 

e acompanhamento preventivo das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no 

Município de Monte Aprazível no ano de 2021, seguido de indicações de possíveis planos de 

ações para a promoção da saúde na Atenção Primária à Saúde (APS). Para isso, o texto 

contempla averiguação dos dados disponíveis e coletados através dos Sistemas de Informação 

em Saúde do Ministério da Saúde – SISAB - Sistema de Informação em Saúde para a Atenção 

Básica e o SIM - Sistema de Informações sobre Mortalidade, e do Sistema da Previdência 



 
 

 

 

Social – o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Posteriormente, para a promoção da 

saúde na Atenção Primária à Saúde (APS), assim como para a prevenção e o enfrentamento 

das DCNT, a pesquisa buscou se espelhar no Plano de Ações Estratégicas para o 

enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil 2021-2030 do 

Ministério da Saúde, tendo por finalidade aprimorar, tanto quanto possível, a gestão dos 

recursos públicos municipais, e também dos recursos federais transferidos, no intuito de 

buscar saúde coletiva de qualidade e melhor qualidade de vida aos cidadãos de Monte 

Aprazível.  

Como resultado da análise dos relatórios do SISAB - Sistema de Informação em Saúde 

para a Atenção Básica, os dados coletados indicam que a população adulta do sexo feminino 

buscou mais atendimentos médicos de saúde em comparação com o sexo masculino no ano de 

2021. Contudo, destaca-se, através do SIM - Sistema de Informações sobre Mortalidade, que a 

mortalidade por DCNT na população em geral foi maior para o sexo masculino. Evidencia-se, 

também, ao explorar o comportamento das quatro principais DCNT nas mortalidades 

prematuras (30 a 69 anos) por sexo que todas as Doenças Crônicas Não Transmissíveis foram 

responsáveis pelas maiores taxas de mortalidade entre os homens, prevalecendo as neoplasias. 

Em conclusão, considerando que a população masculina utilizou menos os serviços de 

saúde pública em 2021, porém foi responsável pelas maiores taxas de mortalidade por DCNT 

no referido período, especialmente por neoplasias, o estudo identificou ser imprescindível que 

o Município de Monte Aprazível estabeleça, com prioridade, agenda de promoção da saúde 

masculina, conscientizando os homens a respeito da necessidade da prevenção e do 

diagnóstico precoce das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, em especial, das neoplasias. 

 

 

Palavras-chave: Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT); Serviços de Saúde; 

Saúde Pública; Políticas públicas; Atenção Primária à Saúde; Neoplasias.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SUMMARY 

This work was developed in the Professional Master's Program in Public Policy 

Management at the São Paulo School of Business Administration - Fundação Getulio Vargas.  

It consists of an analysis of the epidemiological situation of Chronic Noncommunicable 

Diseases (CNCD) in the Municipality of Monte Aprazível/SP in the year 2021, with 

subsequent indications of possible action plans for health promotion in Primary Health Care 

(PHC), based on of the Term of Reference for the Elaboration of the Study signed by the 

Municipal Mayor, Márcio Luiz Miguel, on July 12, 2022. 

 The importance of the present study is given, firstly, by the fact that Chronic 

Noncommunicable Diseases (CNCD) correspond to an integrated group of the greatest public 

health problems in Brazil today.  Such illnesses lead to a loss of quality of life, work capacity 

and a high rate of premature mortality (30-69 years), as well as putting pressure on the public 

health system, the Brazilian public pension system and, consequently, reducing economic 

productivity from the country.  Secondly, the intended object is justified based on the fact that 

health is a social and fundamental right for all, with the State having the commitment and the 

duty to guarantee, through public policies, the promotion of health and the prevention and 

disease risk reduction. 

 Since the Municipality is a federative entity and public health is a shared 

responsibility between the Union, States and Municipalities, the theme is also present in the 

local scenario, owing all public actors - Municipal Mayor, Councillors, Advisors and Primary 

Health Care Professionals (PHC) – commit to promoting health, as well as preventing and 

coping with Chronic Noncommunicable Diseases (CNCD).  Furthermore, there is a growing 

need for the issue to be addressed in the school environment, a space for social 

transformation, in which the actors are Teachers, Directors and Education Advisors. 

 Indeed, the present study sought to undertake a diagnosis of the detection design and 

preventive follow-up of Chronic Noncommunicable Diseases (CNCD) in the Municipality of 

Monte Aprazível in the year 2021, followed by indications of possible action plans for the 

promotion of health in Primary Health Care (PHC). Mortality, and the Social Security System 

- the INSS - National Institute of Social Security.  Subsequently, for the promotion of health 

in Primary Health Care (PHC), as well as for the prevention and coping with CNCD, the 

research sought to mirror the Strategic Action Plan for coping with Chronic Diseases and 

Non-Communicable Injuries in Brazil 2021 -2030 of the Ministry of Health, with the purpose 

of improving, as much as possible, the management of municipal public resources, and also of 



 
 

 

 

transferred federal resources, in order to seek quality collective health and a better quality of 

life for the citizens of Monte Aprazível. 

 As a result of the analysis of reports from SISAB - Health Information System for 

Primary Care, the data collected indicate that the female adult population sought more 

medical care compared to males in 2021. However, it highlights It was found, through the 

SIM - Mortality Information System, that mortality from CNCDs in the general population 

was higher for males.  When exploring the behavior of the four main CNCDs in premature 

deaths (30 to 69 years old) by sex, it is also evident that all non-transmissible chronic diseases 

were responsible for the highest mortality rates among men, with neoplasms prevailing. 

 In conclusion, considering that the male population used public health services less in 

2021, but was responsible for the highest mortality rates due to CNCD in that period, 

especially due to neoplasms, the study identified that it is essential for the Municipality of 

Monte Aprazível to establish, with priority, male health promotion agenda, making men 

aware of the need for prevention and early diagnosis of Chronic Noncommunicable Diseases, 

especially neoplasms. 

 

 

 Keywords: Chronic Noncommunicable Diseases (CNCD);  Health services;  Public 

health;  Public policy;  Primary Health Care;  Neoplasms. 
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1. INTRODUÇÃO 
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) correspondem a um grupo 

destacado entre os maiores problemas e os maiores desafios de saúde pública no Brasil e no 

mundo na atualidade, pois possuem um peso relevante nos números das mortalidades.  Isto 

porque, segundo estimativas da OMS – Organização Mundial da Saúde, as DCNT foram 

responsáveis, no ano de 2016, por 71% de um total de 57 milhões de mortes ocorridas no 

mundo1 (VIGITEL BRASIL, 2018). 

No Brasil, as DCNT também possuem peso relevante, tendo sido responsáveis, em 

2019, por 54,7% dos óbitos, de acordo com os dados levantados pelo Ministério da Saúde no 

Plano de Ações Estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não 

Transmissíveis no Brasil 2021-20302 (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021, p. 06).  

Considerando as taxas de mortalidade mundial e nacional pelas Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis, e acreditando-se ser necessário conhecer a realidade da enfermidade no 

Município de Monte Aprazível/SP como um instrumento de apoio para elaboração de 

políticas públicas de saúde e de melhoria da qualidade dos serviços entregues aos cidadãos, no 

dia 12 de julho de 2022 foi formalizado o Termo de Referência para Elaboração de Estudo 

entre a Prefeitura Municipal de Monte Aprazível/SP e a Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo - Fundação Getulio Vargas.  

Dessa feita, o presente trabalho, dividido em 08 capítulos, pretende analisar a situação 

epidemiológica das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Município de Monte 

Aprazível/SP com a delimitação temporal ano de 2021 e, por consequência, indicar possíveis 

planos de ações a serem adotados pela gestão local para a promoção da saúde na Atenção 

Primária à Saúde (APS), bem como para o enfrentamento da enfermidade, a partir do Termo 

de Referência para Elaboração de Estudo assinado pelo Prefeito Municipal, Márcio Luiz 

Miguel, no dia 12 de julho de 2022 (Anexo I).   

Para isso, no Capítulo 06, serão analisados os números de atendimentos médicos da 

população adulta (>18 anos) realizados pelas equipes de Saúde do Município de Monte 

Aprazível, as taxas de mortalidades por DCNT na população em geral, assim como os 

números dos benefícios previdenciários do RGPS - Regime Geral da previdência Social 

concedidos tendo por motivação as DCNT.  O capítulo 02 é o responsável pela Metodologia 

                                                           
1
 VIGITEL BRASIL 2018. Disponível em:< https://www.forumdcnts.org/post/vigitel-brasil-2018>. Acesso em 

29 de ago. 2022. 
2 BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-
2022_2030.pdf/. Acesso em Acesso em 29 de ago. 2022. 
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de pesquisa adotada. No Capítulo 03, o presente trabalho registra breves considerações acerca 

do Município de Monte Aprazível, tais como os números de habitantes segundo o último 

censo realizado, a expectativa de vida da população e a quantidade de Estabelecimentos de 

Saúde atendidos pelo SUS. 

Por sua vez, o capítulo 04 trata do referencial teórico e da contextualização das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis como grupo destacado entre os maiores problemas e os 

maiores desafios de saúde pública no Brasil e no mundo na atualidade. O Capítulo 05 

apresenta breves reflexões sobre o conceito de saúde, o direito à saúde, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) e a importância da medicina preventiva. 

Por conseguinte, considerando que estamos diante de um dos principais desafios 

epidemiológicos do Brasil contemporâneo, com base nos dados coletados e no Plano de 

Ações Estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não 

Transmissíveis no Brasil 2021-2030 do Ministério da Saúde3, o presente trabalho traz, no 

Capítulo 07, indicações de possíveis de planos de ações para a promoção da saúde na Atenção 

Primária à Saúde (APS) no Município de Monte Aprazível. 

Por fim, o Capítulo 08 é o responsável por apresentar as considerações finais do 

presente trabalho a partir da coleta de dados relativa às Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) nos Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde e do Sistema da 

Previdência Social, bem como por expor aos atores políticos a prioridade de agenda de 

promoção de saúde a ser adotada de forma imediata no Município de Monte Aprazível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Brasil. Ministério da Saúde. Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-
2022_2030.pdf/. Acesso em Acesso em 29 de ago. 2022. 
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA 
O presente trabalho tem por objetivo analisar a situação epidemiológica das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Município de Monte Aprazível/SP, alvo da 

pesquisa, com a delimitação temporal ano de 2021. A periodicidade dos dados para avaliação 

(ano 2021) foi escolhida para o conhecimento da situação atual da enfermidade. Trata-se de 

estudo local, cujo foco de interesse está em apresentar os dados coletados aos atores públicos 

municipais - Prefeito Municipal, Vereadores, Assessores e Profissionais da atenção primária à 

saúde (APS), responsáveis pela promoção de saúde, pela qualidade de vida dos cidadãos 

Monte-aprazivelenses e pela gestão dos recursos públicos.  

O estudo tem como pano de fundo metodológico o levantamento empírico dos dados 

relativos à ocorrência e ao tratamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) do 

ano de 2021 no Município de Monte Aprazível/SP. A coleta de dados foi empreendida nos 

Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde (SISAB - Sistema de Informação 

em Saúde para a Atenção Básica e SIM - Sistema de Informações sobre Mortalidade) e do 

Sistema da Previdência Social (INSS - Instituto Nacional do Seguro Social) disponíveis para a 

localidade.  

A partir das ponderações feitas pelo Prefeito Municipal no dia da assinatura do Termo 

de Referência, e considerando que a presente pesquisa será levada ao conhecimento dos atores 

públicos locais, a primeira etapa deste estudo consistiu em uma revisão da literatura acerca da 

contextualização da atual situação nacional das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, assim 

como dos principais fatores de risco comportamentais que levam a população a contrair 

DCNT. 

 Em seguida, este trabalho trouxe breves considerações acerca do conceito de saúde, 

do direito à saúde, do Sistema Único de Saúde (SUS) e da importância da medicina 

preventiva. O objetivo desse tópico é mostrar aos atores políticos a importância do trabalho 

que exercem na busca da promoção do direito social e fundamental da saúde dos munícipes.  

Posteriormente, o trabalho analisou o número absoluto de atendimentos médicos do 

ano de 2021 da população adulta (>18 anos), e deste número explorou as hipóteses 

diagnósticas registradas nos códigos CID-10 – C00-C97; E10-E14; I00-I99; J30-J98, exceto 

J36 e E66 através do SISAB - Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica. O 

objetivo é analisar a utilização dos serviços públicos de saúde entre a população adulta 

portadora de DCNT.   

Para compreender o número de atendimentos médicos da população adulta (>18 anos) 

no ano de 2021 nas unidades básicas públicas de saúde do município e, entre estes, quantos 
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acessos aos serviços de saúde foram registados segundos os grupos das DCNT, o trabalho 

explorou o SISAB - Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, através do 

endereço eletrônico https://sisab.saude.gov.br/. 

O SISAB (Base Nacional) é um sistema de informação da Atenção Básica vigente 

para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de 

Atenção Básica, e é alimentado através do e-SUS APS, software de coleta das informações 

(base local). 

A informação de que os dados relacionados aos acessos aos serviços de saúde 

ocasionados pelas DCNT poderiam ser obtidos através do link eletrônico supra foi passada 

pelo Ministério da Saúde por meio da solicitação com o número de protocolo 

25072.035394/2022-18 feita via Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, 

modulo desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU), e com base na Lei de 

Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011 (Anexo II).  

Após a análise do número de acesso aos serviços de saúde, o trabalho tratou dos dados 

de morbimortalidade no Município de Monte Aprazível no ano de 2021 e dos grupos das 

doenças crônicas não transmissíveis responsáveis pelas mortes através do SIM - Sistema de 

Informações sobre Mortalidade.  Pelo Ministério da Saúde4:  

 

(...] o SIM é um patrimônio nacional, visto que possui informações fundamentais 
para que possamos conhecer os aspectos referentes à mortalidade no Brasil e às 
causas de adoecimento que levaram ao óbito. É, ainda, um dos principais 
instrumentos para apoiar a elaboração de políticas públicas de saúde e seguridade 
social mais efetivas visando à prevenção, promoção e cuidado em saúde. 

 

O documento a possibilitar a pesquisa dos dados de morbimortalidade no Município 

de Monte Aprazível no ano de 2021 foi enviado pela enfermeira de Monte Aprazível Marlen 

Alves Augusto dos Santos, que extraiu o relatório no dia 13 de setembro de 2022 (Anexo III). 

Como análise final da situação epidemiológica das DCTN no Município, o trabalho 

trouxe informações acerca dos benefícios previdenciários por incapacidade, do Regime Geral 

de Previdência Social, requeridos e concedidos em Monte Aprazível. Os dados foram 

ofertados pelo Instituto Nacional do Seguro Social após solicitação feita via Plataforma 

Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, modulo desenvolvido pela Controladoria-

Geral da União (CGU), e com base na Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011 - 

número de protocolo 03005.392671/2022-58 (Anexo IV).   

                                                           
4 Disponível em:< https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/sim-2020-2021>. Acesso em Acesso em 29 de ago. 
2022. 
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Por fim, considerando que estamos diante de um dos principais desafios 

epidemiológicos do Brasil contemporâneo, com base nos dados coletados e no Plano de 

Ações Estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não 

Transmissíveis no Brasil 2021-2030 do Ministério da Saúde5, o presente trabalho empreendeu 

indicações de possíveis de planos de ações para a promoção da saúde na Atenção Primária à 

Saúde (APS) no Município de Monte Aprazível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Brasil. Ministério da Saúde. Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-
2022_2030.pdf/. Acesso em Acesso em 29 de ago. 2022. 
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3. DO MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL – BREVES CONSIDERAÇÕES 
Monte Aprazível é ente municipal da federação localizado no estado de São Paulo. 

Encontra-se a 475,9 km da Capital. O Município possui área territorial de 496,9 km² e, 

segundo o último censo realizado no ano de 20106, Monte Aprazível possuía o total de 21.746 

moradores, sendo 10.814 homens, 10.932 mulheres. Por sua vez, a situação domiciliar de 

pessoas em zona urbana era de 19.803 contra 1.943 vivendo na zona rural. De acordo com o 

IBGE, para o ano de 2021, Monte Aprazível possuiria a população estimada de 25.651 

residentes.  

 A expectativa de vida da população, pelos dados do Censo demográfico do ano 2000, 

era de 73,31 anos. O Município é formado pela sede e pelos distritos de Engenheiro Balduíno, 

Itaiúba e Junqueira, fazendo parte da região de São José do Rio Preto. 

Monte Aprazível possui a responsabilidade da organização e do desenvolvimento do 

sistema municipal de saúde, onde se insere o conjunto de ações que caracterizam a atenção 

básica ou primária. Pelo CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistemas de Informações em Saúde), englobando os distritos, 

verificam-se 10 estabelecimentos de Saúde atendidos pelo SUS7 no território municipal em 

apreço. São eles: UBS SAMU 192, Secretaria Municipal de Saúde, UBS Gabriel Jorge 

Valerio (Itaiúba), APS da Vila Aparecida Joao Duarte Monteiro, ESF – Estratégia Saúde da 

Familia Everaldo Alves Nazareth com Saúde Bucal, Centro de Saúde de Monte Aprazível, 

UBS de Junqueira, UBS de Itaiúba, ESF -Estratégia Saúde da Família Orlando Polotto.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 IBGE -  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo demográfico: resultados – 
São Paulo. Monte Aprazível, 2017. Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/monte-
aprazivel/panorama>. Acesso em: 29 de jun. de 2022. 
7 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistemas de Informações em Saúde. Consulta estabelecimento. São Paulo. Monte 
Aprazível, 2022. Disponível em: < https://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp>. Acesso: em 
09/08/2022. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO  
O referencial teórico utilizado para estruturar esta monografia tem como foco principal 

contextualizar as Doenças Crônicas Não Transmissíveis como um dos maiores desafios de 

saúde pública no Brasil na atualidade, além de apontar o peso relevante das enfermidades na 

responsabilidade pelas taxas nacionais de mortalidade, principalmente das mortes prematuras.  

O referencial abarca, também, quais são as doenças e os fatores de risco que compõem o 

grupo das DCNT, assim como a importância da prevenção e do controle das DCNT diante das 

taxas de mortalidade.  

4.1.DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS  
O Brasil possui atualmente um cenário epidemiológico predominantemente de 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis, enfermidades estas que possuem fatores de risco 

conhecidos, entre os quais o tabagismo, a alimentação não saudável, o consumo abusivo de 

bebida alcóolica, além da ausência da atividade física. Cerca de três em cada quatro mortes 

foram relacionadas às DCNT no Brasil no ano de 2017 (WEHRMEISTER, et al., 2022). 

Diante desse cenário, destaca-se a importância do monitoramento das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis. Isto porque, a partir de um estudo, através da Pesquisa 

Nacional de Saúde (PNS), sobre multimorbidade em pessoas de 18 a 59 anos de idade, 

verifica-se que a presença de duas ou mais morbidades aumentou no Brasil e esteve 

inversamente relacionada com a escolaridade: menos escolarizados apresentam prevalência de 

multimorbidade cerca de 10 pontos percentuais maior do que os mais escolarizados 

(WEHRMEISTER, et al., 2022). 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis formam considerável problema de saúde 

pública, pois são as causas das principais mortes no mundo, além de gerar incapacidades, 

mortalidades prematuras, ausência de qualidade de vida, sobrecarregando o sistema de saúde 

e da previdência social (MALTA, et al., 2020). 

Cabe indagar as possíveis razões pelas quais as Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) têm crescido tanto no Brasil? Com a redução da taxa de fecundidade e de elevados 

índices de envelhecimento populacional, nas últimas décadas o Brasil tem passado por uma 

transição demográfica acelerada. O país passa, também, por transição epidemiológica 

causada, entre outros motivos, pelo desafio das doenças crônicas e de seus fatores de risco, 

além de forte crescimento das causas externas de morbimortalidade (BRASIL. MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2021, p. 18).  
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Assim, como resultado das intensas transformações em matéria de desenvolvimento 

socioeconômico, organização e assistência de saúde nos últimos 30 anos, a população idosa 

tem crescido no Brasil em ritmo acelerado. Ocorre que, com o crescimento significativo da 

longevidade, também aumentam as DCNT, que trazem considerável grau de incapacidade e 

de piora na qualidade de vida, além de provocar aumento de demanda aos serviços de saúde 

(SZWARCWALD, 2022).  

O aumento da mortalidade pelas Doenças Crônicas Não Transmissíveis está associado 

aos feitos da transição epidemiológica, demográfica e nutricional, bem como ao fatores de 

risco modificáveis como o consumo de álcool de tabaco, inatividade física e alimentação 

inadequada  (MALTA, et al., 2020). 

Com relação ao fator de risco obesidade, segundo o estudo denominado “A epidemia 

de obesidade e as DCNT” e realizado por um grupo liderado pelo professor Leandro Rezende, 

da Escola Paulista de Medicina da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de 

São Paulo “no Brasil, a prevalência de excesso de peso aumentou de 42,6% em 2006 para 

55,4% em 2019. Projeções indicam que em 2030 pode chegar a 68%”8 (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO PAULO, 2022).  

No tocante à obesidade, para o médico cancerologista Drauzio Varella9 (VARELLA, 

2020): 

 Todos os médicos concordam que a obesidade aumenta o risco de diversas 
enfermidades. Entre elas, hipertensão arterial, diabetes, problemas ortopédicos, 
apneia do sono, vários tipos de câncer e complicações cardiovasculares, como o 
infarto do miocárdio e os acidentes vasculares cerebrais.  

 

Por sua vez, para o Dr. Paulo Rosenbaum, Endocrinologista do Hospital Albert 

Einstein: “A obesidade é uma doença crônica, que se caracteriza principalmente pelo acúmulo 

excessivo de gordura corporal. O número de pessoas obesas tem crescido rapidamente, 

tornando a doença um problema de saúde pública” 10 (ROSENBAUM, 2022). 

Nas palavras da Médica e Pesquisadora que coordenou o Departamento de Vigilância 

de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde, Secretaria de Vigilância em 

Saúde do Ministério da Saúde, por 12 anos, Deborah Carvalho Malta: “A queda nas taxas das 

DCNT requer compromissos dos governos, do setor público e privado e de toda a sociedade. 

                                                           
8 A epidemia de obesidade e as DCNT. Disponível em:< https://rezendelfm.github.io/obesidade-e-as-dcnt/>. 
Acesso em 07 de set. de 2022. 
9 Disponível em: < https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/obesidade-uma-doenca-artigo/>. Acesso em: 
16 de set. de 2022. 
10 Disponível em: < https://www.einstein.br/doencas-sintomas/obesidade>. Acesso em: 16 de set. de 2022. 
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Não pode ser tratada apenas como opção individual de escolhas saudáveis”11 (MALTA, 

2014).  

Assim, no cenário atual da saúde brasileira, é necessário um olhar cuidadoso e 

fundamental para o enfrentamento das DCNT, e este esforço será mais efetivo se todos os 

atores envolvidos, como os gestores e a sociedade civil, adotarem ações conjuntas visando à 

redução das DCNT, como também, a redução das desigualdades associadas à saúde. 

(WEHRMEISTER, et al., 2022). 

Deborah Carvalho Malta opina que para o enfrentamento das DCNT é importante a 

promoção de programas de atividade física e de alimentação saudável nas escolas, nos 

ambientes de trabalho e nos espaços comunitários, assim como investimentos em espaços 

saudáveis, na mobilidade urbana de forma ativa, como é o caso dos locais para caminhadas e 

exercícios físicos (MALTA, 2014). 

Na linha de pensamento da Professora Débora, Rezende explana que a obesidade 

possui um comportamento de epidemia, não podendo ser controlada e direcionada às escolhas 

individuais, mas sim, mediante ações mais assertivas para cuidar da saúde de forma coletiva: 

A epidemia de obesidade indica que as escolhas individuais têm pouca relevância 
enquanto permanecem limitadas em um cenário de mudança do sistema alimentar. 
Com a população exposta a cada vez mais alimentos ultraprocessados, temos um 
cenário agravante de custos atrelados ao cuidado e às perdas ocasionadas pelas 
DCNT. (Rezende, 2022). 

 

De acordo com os dados levantados pelo Ministério da Saúde (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021, p. 19): 

 Em 2019, foram registrados 738.371 óbitos por DCNT no Brasil. Destes, 41,8% 
(n=308.511) ocorreram prematuramente, ou seja, entre 30 e 69 anos de idade, 
perfazendo uma taxa padronizada de mortalidade de 275,5 óbitos prematuros a cada 
100 mil habitantes. 
 

No tocante às neoplasias malignas, tal enfermidade tem crescido em todo o mundo e já 

representa a segunda causa de morte no mundo. No Brasil, em 2019, ocorreram 120.994 

óbitos por neoplasias malignas, cujos indivíduos estavam na faixa etária de 30 a 69 anos 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021, p. 19). 

No Brasil, em 2019, as doenças do aparelho circulatório (que fazem parte do grupo das 

DCNT) ocuparam o primeiro lugar em número de óbitos por capítulos da CID-10. Nas faixas 

etárias acima de 50 anos, as principais causas de óbito, em 2019, foram as doenças do 

                                                           
11 Disponível em:< https://www.scielo.br/j/csc/a/XWjbk9s4LyS8rnvLfCMWsxw/?lang=pt>. Acesso em Acesso 
em 29 de ago. 2022. 
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aparelho circulatório, as neoplasias malignas e as doenças do aparelho respiratório (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021, p. 19).  

Com relação à proporção de óbitos por doença crônica, segundo a faixa etária, no ano 

de 2019, em 56,1% dos óbitos prematuros os indivíduos eram do sexo masculino. E a 

mortalidade prematura por DCNT é maior para o sexo masculino desde a série histórica 

analisada entre os anos de 2000 a 2019 (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021, p. 20). 

Pelo panorama da morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis no 

Brasil, pela estimativa do Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares foram a principal 

causa da mortalidade prematura, seguidas das neoplasias, diabetes e das doenças crônicas 

respiratórias.  Desse modo, as DCNT fazem parte do grupo de enfermidades de maior 

magnitude no mundo, atingindo, especialmente, as populações mais vulneráveis, pois estas 

estão mais expostas aos fatores de risco e distantes das informações e dos serviços de saúde 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021, p. 19). 

Pelo Protocolo da Linha de Cuidado das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) na Atenção Primária à Saúde (APS) criado pelo Município de São Paulo (2020, p. 

12)12: 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são as que permanecem por mais de 
um ano em uma pessoa e requerem cuidados médicos e multiprofissionais contínuos, 
limitam a atividade do dia a dia dos pacientes e compõem a maior parte dos 
atendimentos em saúde na Atenção Básica e em outros serviços. São fontes 
inesgotáveis de gastos em saúde que frequentemente não são contabilizados pelos 
gestores. 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, os óbitos por DCNT são considerados aqueles 

classificados, pela Classificação Internacional de Doenças (CID), pelos seguintes códigos 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, p. 66): 

a) Neoplasias - códigos C00-C97; 

b) Diabetes Mellitus – códigos E10-E14; 

c) Doenças Cardiovasculares – códigos I00-I99;  

d) Doenças Respiratórias Crônicas – códigos J30-J98, exceto J36 (Abscesso 

periamigdaliano).  

Neste momento, outra pergunta se mostra imperiosa: o que esses quatro grupos de 

DCNT possuem em comum? O Ministério da Saúde esclarece que (2021, p. 05):  

                                                           
12 Cuidando de Todos: Doenças Crônicas Não Transmissíveis na Atenção Primária à Saúde no MSP: Protocolo 
de Linha de Cuidados das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) na Atenção Primária à Saúde (APS) 
do Município de São Paulo (MSP. Disponível em: 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/NOVAR_A_BHB3_PROTOCOLO_SMS_LI
NHA_CUIDADO_2020_FINAL.pdf>. Acesso: em 09 de ago. de 2022. 
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As DCNT, em especial as doenças cardiovasculares, os cânceres, a diabetes e as 
doenças respiratórias crônicas, são causadas por vários fatores ligados às condições 
de vida dos brasileiros. Estes fatores são determinados pelo acesso a bens e serviços 
públicos, garantia de direitos, informação, emprego e renda e possibilidades de fazer 
escolhas favoráveis à saúde.  

 

Desta feita, obesidade, tabagismo, consumo de álcool, alimentação não saudável e 

inatividade física são os principais fatores de risco comportamentais que levam a população a 

contrair DCNT. Contudo, a boa notícia é que esses fatores podem ser alterados por mudança 

comportamental e por ações governamentais de regulação e de redução de produtos danosos à 

saúde (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021, p. 05). 

Assim, ligados aos quatro grupos acima elencados, quais sejam, as doenças 

cardiovasculares, as neoplasias, as doenças respiratórias crônicas e a diabetes, temos os 

fatores de risco modificáveis das DCNT, que são: 

a)  Tabagismo; 

b) Consumo abusivo de álcool; 

c) Inatividade física;  

d) Alimentação inadequada;  

e) Obesidade; 

A esses fatores de risco que causam as DCNT, podemos acrescer as desigualdades 

sociais, a baixa renda, a baixa escolaridade e as desigualdades de acesso às informações e aos 

serviços de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021, p. 19). Para o Ministério da Saúde 

(2021, p. 27):  

A maioria das mortes prematuras está ligada a fatores de risco modificáveis, tais 
como obesidade, hábito alimentar inadequado, inatividade física, tabagismo, 
consumo de bebidas alcoólicas, poluição ambiental e saúde mental. Políticas de 
saúde que criam ambientes propícios para escolhas saudáveis e acessíveis são 
essenciais para motivar as pessoas a adotarem e manterem comportamentos 
saudáveis. 

 

Assim, na análise da situação epidemiológica no Município de Monte Aprazível, o 

presente trabalho observará tanto os dados das doenças que compõem os quatro grupos de 

DCNT reconhecidas pelo Ministério da Saúde, assim como as informações de atendimentos, 

uso de serviços de saúde, de óbitos e de benefícios previdenciários concedidos tendo por 

motivação a obesidade que, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde possui o código E66. 

Para enfrentar a epidemia de DCNT, que é global, o Ministério da Saúde lançou no 

ano de 2011 o Plano de Ações Estratégicas Para o Enfrentamento Das Doenças Crônicas Não 
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Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022, e em 2021, o Plano de Ações Estratégicas para 

o enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil 2021-2030, 

os quais possuem metas de redução da mortalidade e dos fatores de risco, que devem ser 

compartilhadas por todos os entes da federação (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 

Diante do cenário mundial e nacional das taxas de mortalidade pelas Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (cardiovasculares, respiratórias crônicas, cânceres, diabetes e 

obesidade) e considerando que a epidemia de DCNT resulta em consequências devastadoras 

para os indivíduos, famílias e comunidades, torna-se importante e necessário o conhecimento, 

pelos atores públicos do Município de Monte Aprazível/SP, da situação epidemiológica local. 

Torna-se significativo, também, que, de modo compartilhado e harmônico, os atores públicos 

municipais monitorem a enfermidade, o acesso e a utilização dos serviços de saúde entre 

pessoas com DCNT, acompanhem as taxas de mortalidade por DCNT, e estabeleçam uma 

agenda de promoção da saúde, uma vez que políticas públicas na Atenção Primária à Saúde 

(APS) possuem um impacto direto na qualidade de vida e na saúde dos habitantes.  
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5. A SAÚDE, O DIREITO À SAÚDE, O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E A 
MEDICINA PREVENTIVA 

 

5.1. A saúde – conceito 
O dia mundial da Saúde é celebrado no dia 07 de abril. Segundo o Ministério da 

Saúde, a Organização Mundial da Saúde - OMS, no ano de 1947, trouxe o conceito de saúde 

como sendo “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência 

de afecções e enfermidades”13. Por sua vez, a ONU, em uma publicação no ano de 2000, 

reforçou o conceito, apontando quatro condições mínimas para que um Estado assegure o 

direito à saúde ao seu povo, quais sejam, a disponibilidade financeira, a acessibilidade, a 

aceitabilidade e a qualidade do serviço de saúde pública do país (MARQUES et al.,2016). 

 

5.2.O Direito à Saúde 
A saúde é direito social previsto no artigo 06º da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 198814. Neste contexto, o artigo 196 do diploma legal conceitua a saúde como:  

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. (grifo nosso) 

 

No cenário brasileiro, como acima descrito, a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado. Para a garantia desse direito fundamental, a CF/1988 criou o SUS – Sistema Único de 

Saúde, que se baseia em três pilares: universalidade, igualdade de acesso e integralidade no 

atendimento. A criação do SUS foi, indiscutivelmente, uma grande conquista democrática. 

(MARQUES et al., 2016). 

Com relação ao pilar da integralidade, esta abarca uma compreensão abrangente do ser 

humano a ser acolhido: significa dizer que não apenas os agravos da saúde serão atendidos, 

mas que a prevenção das doenças também. Deste modo, é da responsabilidade do Estado o 

estabelecimento de ações que vão desde a prevenção até a assistência curativa de doenças. 

(MARQUES et al.,2016).  

                                                           
13 Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/05-8-dia-nacional-da-
saude/#:~:text=Em%201.947%20a%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Mundial,apenas%20a%20aus%C3%A
Ancia%20de%20doen%C3%A7a%E2%80%9D. Acesso em Acesso em Acesso em: 13 de jul. de 2022. 
14 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao>. Acesso em: 13 de jul. de 
2022. 
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A competência administrativa para cuidar da saúde pública é concorrente entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, cabendo a todos os entes da federação 

atuar em uma das áreas mais sensíveis do Estado, nos termos do artigo 23 da Constituição 

Federal. 

Nos termos do artigo 30 da Carta Magna de 1988, compete aos Municípios prestar, 

com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde 

da população. Assim, administrativamente, é da responsabilidade de todos os entes 

federativos assegurar a efetividade e a plenitude da saúde pública, estabelecendo um conjunto 

de ações visando tanto a prevenção das doenças até a assistência curativa. 

Por seu turno, a competência legislativa em relação à saúde pública também é 

concorrente entre os entes da federação, sendo esta previsão contida no artigo 24, e 

complementada pelo artigo 200, ambos da Carta Magna de 1988. 

Assim, pelas normas acima mencionadas, compete à União legislar sobre normas 

gerais sobre saúde pública, enquanto que aos demais entes, a complementação dessas normas. 

A atuação do Município se dará pelo principio do interesse local, legitimando sua atuação na 

área de saúde pública. 

 

5.3.O Sistema Único de Saúde – SUS e a Medicina Preventiva 
Com 34 anos de existência, desde a criação, no ano de 1988 – através da Constituição 

Federal, o SUS sofreu importantes mudanças na atenção à saúde. Indicadores comumente 

usados, que têm como fonte a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) e a PNS 

(Pesquisa Nacional de Saúde), tais como o percentual de pessoas que se referem ter 

consultado médico e dentista, apontam que mais pessoas têm procurado e obtido serviços de 

saúde. (VIACAVA, et al., 2018). 

Em relação à utilização dos serviços de saúde, ainda que, no ano de 2013, a doença 

representasse o maior motivo pelo qual a população buscava o SUS, a partir do ano de 1998, 

houve um aumento na busca por ações de prevenção e controle. Desta feita, os aumentos nos 

números de estabelecimentos e profissionais da Atenção Básica repercutiram nos padrões de 

utilização do Sistema desde 1988, com a redução da busca de atenção à saúde motivada por 

doenças e o aumento da procura pela atenção preventiva. (VIACAVA, et al., 2018). 

Fato notório é o de que a falta de verbas é um problema que atinge o Sistema Único de 

Saúde. Neste obstáculo, a medicina preventiva tem um papel de grande importância. Isto 

porque, gera economia tanto para o paciente quanto ao SUS. Uma estimativa da Agência 
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Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aponta que o gasto com tratamento de doenças é sete 

vezes maior do que com pacientes saudáveis. 

A medicina preventiva, sob a ótica da saúde coletiva pública, tem como propósito 

prevenir doenças, retardar o desenvolvimento das que já se instalaram e atenuar futuras 

complicações nos pacientes. Com efeito, para o atingimento deste objetivo, é imprescindível a 

conscientização da população acerca da importância da alimentação adequada e da prática de 

exercícios físicos, estimulando hábitos saudáveis. 

Nas palavras de Gustavo Steffen de Almeida15 (ALMEIDA, 2016): 

Quando o Brasil assumiu, com a Constituição de 1988, a responsabilidade de prover 
o acesso universal aos serviços de saúde, tornou-se o país mais populoso a fazê-lo. 
Certamente, o desafio não seria fácil. Para tanto, as melhores alternativas devem 
sempre ser buscadas e a otimização dos serviços de saúde deve ser um objetivo 
constantemente perseguido. Neste contexto, a chamada medicina preventiva 
desponta como uma possibilidade real de promoção da saúde da população e 
concomitante desoneração da saúde pública. 

 

Assim, a realidade orçamentária do SUS não permite aos gestores públicos a 

concretização plena do direito à saúde, em sua forma integral. Porém, a medicina preventiva e 

os Planos de Ações Estratégicas que contemplem iniciativas para a prevenção de diversas 

doenças, dentre as quais as Doenças Crônicas Não-Transmissíveis, são opções promissoras na 

meta de desafogar o Sistema Público de Saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Disponível em: <https://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=126&id=1535>. 
Acesso em: 13 de jul. de 2022. 
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6. DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS – CENÁRIO MUNICIPAL  
 

6.1.Sistema de Informações em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) 
 

6.1.1. Número total de atendimentos médicos da população adulta (>18 anos) 

De acordo com o relatório gerado no dia 12 de outubro de 2022 através do SISAB - 

Sistema de Informações em Saúde para a Atenção Básica, entre as competências janeiro de 

2021 e dezembro de 2021, o número total de atendimentos médicos da população adulta (>18 

anos) realizado pelas equipes de Saúde do Município de Monte Aprazível e cadastrados no E-

SUS Atenção Primária foi de 17.438, abarcando os habitantes do sexo masculino e do sexo 

feminino (Anexo V).  

Por sua vez, do total de atendimentos médicos da população adulta (>18 anos) 

realizados no ano 2021 (17.438), constata-se que 11.473 mulheres buscaram o acesso ao 

serviço público de saúde, enquanto que 5.965 cidadãos do sexo masculino passaram em 

consulta médica (Anexo VI e VII).  

Verifica-se que, dos 100% de atendimentos médicos realizados no ano de 2021 no 

Município, 65,7% foram do sexo feminino e 34,2% do sexo masculino. Ou seja, os moradores 

de Monte Aprazível do sexo feminino buscaram mais os atendimentos médicos de saúde no 

ano de 2021 em comparação aos habilitantes do sexo masculino. 

Desse modo, pelos dados coletados através do SISAB - Sistema de Informações em 

Saúde para a Atenção Básica, que mostra o número total de atendimentos médicos da 

população adulta (>18 anos) no ano de 2021 no Município de Monte Aprazível, o estudo 

identificou que é preciso enfrentar o absenteísmo e a baixa demanda de atendimento 

preventivo masculino.  

6.1.2. Número de atendimentos médicos segundo as DCNT 

Da análise do percentual absoluto de atendimentos médicos da população adulta (>18 

anos) realizados no ano de 2021 em Monte Aprazível (17.438), o percentual registrado pelas 

hipóteses diagnósticas códigos CID-10 – C00-C97, E10-E14,  I00-I99, J30-J98, exceto J36 e 

E66 foi de 27,6%, pois 4821 atendimentos foram registrados da seguinte forma: 

a) 3.976 atendimentos por Doenças Cardiovasculares – códigos I00-I99 (Anexo 

VIII); 

b) 669 atendimentos por Diabetes Mellitus - códigos E10-E14 (Anexo IX); 



31 
 

 

 

c) 105 atendimentos por Doenças Respiratórias Crônicas – códigos J30-J98 

(Anexo X); 

d) 53 atendimentos por Obesidade - código E66 (Anexo XI); 

e) 18 atendimentos por Neoplasias - códigos C00-C97 (Anexo XII). 

Assim, segundo o número de atendimentos médicos da população adulta (>18 anos) 

pelos grupos das doenças crônicas não transmissíveis, nota-se que 13,9% dos atendimentos 

médicos foram motivados pelas hipóteses diagnósticas da Diabetes Mellitus, 82,5% pelas 

Doenças Cardiovasculares, 2,2% por Doenças Respiratórias Crônicas, 0,4% por Neoplasias e 

1,1% por Obesidade.  

6.1.3. Número de atendimentos médicos discriminado por sexo e por hipótese 

diagnóstica  

Diabetes Mellitus - códigos E10-E14 

Do número total de atendimentos médicos da população adulta (>18 anos) tendo por 

hipótese diagnóstica a Diabetes Mellitus (669), os homens representaram  219 acessos 

(32,7%) e as mulheres 450 (67,3%) – Anexo XIII. 

Doenças Cardiovasculares – códigos I00-I99 

Do total de atendimentos pelas Doenças Cardiovasculares (3.976), 1.355 homens 

(34,1%) tiveram os diagnósticos pelos códigos I00-I99, enquanto as mulheres ficaram com o 

número de atendimento de 2.621 (65,9%) – Anexo XIV. 

Doenças Respiratórias Crônicas - códigos J30-J98 

No tocante aos códigos e J30-J98, exceto J36 (Abscesso periamigdaliano), o número 

de atendimentos médicos da população adulta foi de 105, sendo 43 atendimentos do sexo 

masculino (41%)  e 62 do sexo feminimo (59%) – Anexo XV. 

Obesidade - código E66  

Em 2021, 53 dos atendimentos médicos registrados foram pelo código E66 – 

Obesidade, e desse número 14 foram por cidadãos do sexo masculino (26,4%) e 39 pelas 

mulheres (73,6%) – Anexo XVI. 

Neoplasias - códigos C00-C97 

Por fim, as neoplasias foram a hipótese diagnóstica de 18 atendimentos médicos da 

população adulta, sendo 11 registros pelos cidadãos do sexo masculino (61,1%) e 07 pelo do 

sexo feminino (38,9%) – Anexo XVII. 
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Considerações  

Em Monte Aprazível, de acordo com o relatório gerado no dia 12 de outubro de 2022 

através do SISAB - Sistema de Informações em Saúde para a Atenção Básica, entre as 

competências janeiro de 2021 e dezembro de 2021, o presente estudo identificou ter a 

população adulta do sexo feminino buscado mais atendimentos médicos de saúde em 

comparação com a população adulta do sexo masculino, pois do total (17.438) de atendimento 

médicos, 65,7% (11.473) dos acessos aos serviços públicos de saúde foram pelas mulheres. 

No tocante ao número total de atendimentos médicos realizados da população adulta 

segundo as DCNT,  que foi 17.438, 27,6% do percentual registrado (4.821) foram por 

Neoplasias (códigos CID-10 – C00-C97), Diabetes Mellitus (Códigos E10-E14), Doenças 

Cardiovasculares (códigos I00-I99; J30-J98, exceto J36) e Obesidade (código E66), ou seja, 

pelas DCNT. Assim, o percentual de utilização de serviços de saúde pelas portadores de 

DCNT foi de 27,6%. 

Do percentual de atendimentos médicos pelas hipóteses diagnósticas das DCNT, as 

Doenças Cardiovasculares ocuparam o primeiro lugar em número de atendimentos por 

capítulos da CID-10 (82,5%), seguidos da Diabetes Mellitus (13,9%), Doenças Respiratórias 

Crônicas (2,2%) Obesidade (1,1%) e Neoplasias (0,4%). 

Restou constatado que as Mulheres têm maior prevalência de diagnóstico médico de 

Doenças Cardiovasculares em relação aos homens. As Doenças Cardiovasculares – códigos 

I00-I99 é a primeira causa dos atendimentos médicos nas mulheres, e o mesmo padrão se 

repetiu no tocante aos grupos da Diabetes Mellitus, Doenças Respiratórias Crônicas e 

Obesidade. Porém, o diagnóstico médico das Neoplasias foi maior na população masculina.  

Em conclusão, pelos dados coletados através do SISAB - Sistema de Informações em 

Saúde para a Atenção Básica, que mostra o número total de atendimentos médicos da 

população adulta (>18 anos) no ano de 2021 no Município de Monte Aprazível, o estudo 

identificou a necessidade de a gestão local enfrentar o alto absenteísmo dos homens na busca 

de consultas médicas e, por sua vez, a baixa demanda de atendimento preventivo masculino, 

principalmente no tocante aos riscos de neoplasias.  

 

6.2.Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)  

6.2.1. Panorama de Mortalidade total no ano de 2021 

De acordo com o relatório extraído do Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM), 258 cidadãos residentes no Município de Monte Aprazível faleceram no período de 
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01/01/2021 a 31/12/2021. Segundo o SIM, do total de mortes ocorridas no ano de 2021 (258), 

a taxa de mortalidade foi maior no sexo masculino, pois faleceram 143 homens e 115 

mulheres. Assim, do total de óbitos ocorridos em Monte Aprazível no ano de 2021, o maior 

percentual foi no sexo masculino - 55,4%. Importante constar no presente trabalho que, dos 

258 óbitos ocorridos no ano de 2021, 71 tiveram por motivação a CID B34.2 (Covid-19).  

Em que pese o relatório extraído do Sistema de Informação sobre mortalidade no dia 

13 de setembro de 2022 apontar 319 registros de óbito (Anexo III), desconsidera-se da análise 

os óbitos dos cidadãos residentes em outras localidades, pois a pesquisa circunscreveu, 

também, os municípios de Poloni, de Nipoã, de Macaubal, de Barretos, de Neves Paulista e de 

União Paulista, locais ao redor de Monte Aprazível.  

6.2.2. Panorama de Mortalidade por DCNT na população geral 

No ano de 2021, 45,3% (117) do total de óbitos registados em Monte Aprazível foram 

causados por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), e deste percentual, 56,4%  do 

óbitos foram do sexo masculino (66 homens faleceram em detrimento de 51 mulheres). A 

mortalidade por DCNT foi maior para o sexo masculino no ano de 2021. 

Analisando o ranking dos óbitos pelas causas categorias das DCNT na população em 

geral,  observa-se que as Doenças Cardiovasculares (códigos I00-I99) em 2021 ocuparam o 

primeiro lugar em número de óbitos por capítulos da CID-10, pois  47,9% dos cidadãos (56) 

faleceram por Doenças do Aparelho Circulatório. Em segundo lugar com 30,8%, as 

Neoplasias (códigos C00-C97) foram as causas dos óbitos, considerando que 36 cidadãos 

faleceram em virtude de cânceres. Por conseguinte, no ano de 2021, Monte Aprazível 

contabilizou o percentual de 15,4% (18) de mortes por Doenças Respiratórias Crônicas 

(códigos J30-J98), 5,1% (06) por Diabetes mellitus (códigos E10-E14) e 0,9% (01) de óbitos 

em virtude de obesidade (código E66). 

6.2.3. Taxa de mortalidade da população geral por DCNT segundo o sexo 

Aos analisar o comportamento das quatro principais DCNT por sexo, é possível 

observar que, na população masculina, com exceção das Doenças Cardiovasculares, todas as 

demais doenças crônicas não transmissíveis foram responsáveis pelas maiores taxas de 

mortalidade entre os homens. Em 2021, a mortalidade por Doenças Cardiovasculares (códigos 

I00-I99) ficou na proporção de 50% tanto para a população masculina quanto para a feminina.  

Desta feita, o percentual de mortalidade da população geral por DCNT segundo o sexo 

no ano de 2021 ficou da seguinte forma: 
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a) Dos 56 óbitos por Doenças cardiovasculares (códigos I00-I99), faleceram 28 

homens e 28 mulheres; 

b) Do total de 36 óbitos por Neoplasias (códigos C00-C97), o percentual de 

63,8% esteve na população masculina (23) em comparação com a taxa de 36,1% das mulheres 

(13); 

c) 18 cidadãos faleceram em virtude das Doenças respiratórias crônicas (códigos 

J30-J98) – e deste total, o maior percentual ficou na população masculina (55,5% - 10 óbitos) 

em detrimento de 45,5% para a população feminina (08); 

d)  Do total de 06 óbitos por Diabetes mellitus (códigos E10-E14), 66,6% ficou 

entre os homens (04) e 33,3% na população feminina (02). 

e) O único óbito em virtude da obesidade (código E66) foi de um cidadão do sexo 

masculino.   

6.2.4. Taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) por DCNT segundo o sexo 

Em Monte Aprazível, no ano de 2021, registrou-se um maior número de óbitos por 

DCNT em pessoas mais idosas, e tal fato está associado ao aumento da expectativa de vida da 

população. Contudo, a taxa de mortalidade prematura na população (30 a 69 anos) por DCNT 

no ano de 2021 ficou representada em 27,3%, pois foram responsáveis por 32 mortes.  

Do total de mortes prematuras (32) por DCNT em 2021, o maior percentual foi no 

sexo masculino, pois 22 homens entre 30 e 69 anos de idade faleceram em virtude da 

enfermidade.  Dentre os homens que faleceram prematuramente em virtude de DCNT, 

destaca-se um óbito ocorrido pela causa de obesidade aos 42 anos de idade. 

Ao explorar o comportamento das quatro principais DCNT nas mortalidades 

prematuras (30 a 69 anos) por sexo, o estudo identificou que todas as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis foram responsáveis pelas maiores taxas de mortalidade entre os homens, 

prevalecendo as neoplasias. Dentre as mortes prematuras da população feminina, nenhuma 

mulher faleceu em virtude de Doenças respiratórias crônicas (códigos J30-J98), Diabetes 

mellitus (códigos E10-E14) ou de Obesidade (código E66). 

Assim, a pesquisa constatou que o percentual de mortalidade prematura (30 a 69 anos) 

por DCNT segundo o sexo no ano de 2021 ficou da seguinte forma: 

a) Dos 13 óbitos por Doenças cardiovasculares (códigos I00-I99), faleceram 08 

homens e 05 mulheres; 

b) Dos 14 óbitos prematuros por Neoplasias (códigos C00-C97),  faleceram 09 

homens e 05 mulheres; 



35 
 

 

 

c) Todos os óbitos prematuros (03) por Doenças respiratórias crônicas (códigos 

J30-J98) foram pela população masculina, assim como todos os óbitos por Diabetes mellitus 

(códigos E10-E14) – 02 falecimentos; 

d) O único óbito em virtude da obesidade (código E66) foi de um cidadão do sexo 

masculino.   

É importante analisar de forma desagregada o comportamento das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis de acordo com o sexo, de modo a identificar quais são mais incidentes e 

assim propor medidas específicas de prevenção e de controle. 

 

6.2.5. Taxa de Mortalidade Por Neoplasias 

Considerando os óbitos classificados com os códigos C00-C97 (Neoplasias), de 

acordo com os dados acima apontados, no ano de 2021, do total de 36 óbitos na população em 

geral por Neoplasias (códigos C00-C97), o percentual de 63,8% esteve na população 

masculina (23) em comparação com a taxa de 36,1% das mulheres (13). Por sua vez, do total 

de mortes prematuras (32) por DCNT em 2021, o maior percentual foi no sexo masculino e as 

maiores causas foram pelas neoplasias. Em continuação, dos 14 óbitos prematuros por 

Neoplasias (códigos C00-C97),  faleceram 09 homens e 05 mulheres. 

As neoplasias malignas dos brônquios, traqueias ou pulmões foram as responsáveis 

pelas maiores taxas de mortalidade no ano de 2021, tanto na população masculina quanto 

feminina, pois 09 cidadãos faleceram em decorrência da C349, sendo 06 homens e 03 

mulheres. Seguindo o ranking, as neoplasias malignas do pâncreas ficaram em segundo lugar 

(05 óbitos) juntamente com as neoplasias do cólon, reto ou ânus (05 óbitos). Em terceiro 

lugar, ficaram igualmente as neoplasias malignas do esófago e de próstata. 

 

6.3. Sistema de Informação da Previdência Social - Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) 

Benefícios previdenciários são direitos pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, autarquia federal vinculada ao Ministério da Previdência Social, aos segurados do 

Regime Geral de Previdência Social. De caráter obrigatório e contributivo, o RGPS foi 

instituído e é administrado pelo Estado, gerenciado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, e destina-se aos trabalhadores do setor privado e empregados públicos celetistas, tendo 

por objetivo a proteção previdenciária.  
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No tocante à Seguridade Social, prevê a CF/1988, em seu artigo 194 que:  “A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social.” (BRASIL, 1988).  

Um pouco adiante, a Carta Magna dispõe:  

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de 
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, 
a:   
[...] 
I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho 
e idade avançada;  (Brasil, 1988).  

 

Para assegurar a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente 

para o trabalho, direito constitucionalmente previsto, a Previdência Social concede aos 

segurados os benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, na forma 

estabelecida nas Leis n.ºs 8.213, de 24 de julho de 1991 e Nº 8.212, de 24 de julho de 1991 

(BRASIL, 1991).  

A principal diferença entre os benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por 

invalidez está no grau de incapacidade. Como previsto no artigo 59 da Lei n.º 8.213, o 

benefício de auxílio-doença será concedido ao segurado temporariamente incapacitado para o 

labor. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 do mesmo diploma 

legal, será deferida quando a incapacidade para o trabalho for permanente. (BRASIL, 1991). 

Em 18 de agosto de 2022, a Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão 

Divisão de Gerenciamento de Informações, órgão do Instituto Nacional do Seguro Social, 

encaminhou, via correio eletrônico informações acerca da solicitação. Como podemos 

constatar do despacho proferido no Processo n.º 03005.392671/2022-58 (Anexo IV), o órgão 

enviou três tipos de informações: 

1) Informações acerca dos benefícios por incapacidade (auxílio doença 

previdenciária, aposentadoria por invalidez previdenciária, auxílio doença por acidente do 

trabalho e aposentadoria por invalidez acidente de trabalho) requeridos de 2017 a 2021;  

 

2) Informações sobre os benefícios por incapacidade (auxílio doença 

previdenciária, aposentadoria por invalidez previdenciária, auxílio doença por acidente do 

trabalho e aposentadoria por invalidez acidente de trabalho) concedidos de 2017 a 2021; 
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3) Informações detalhando a CID - Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - dos benefícios por incapacidade (auxílio 

doença previdenciária, aposentadoria por invalidez previdenciária, auxílio doença por 

acidente do trabalho e aposentadoria por invalidez acidente de trabalho) concedidos de 2017 a 

2021.  

 

Importante consignar ter o órgão esclarecido que os sistemas de dados do Instituto 

Nacional do Seguro Social disponibilizam informações da doença, que dá origem a um 

benefício por incapacidade, somente após a concessão do mesmo. Ou seja, antes do 

deferimento do benefício previdenciário não é possível constatar o motivo pelo qual o auxílio 

restou pleiteado administrativamente.  

Importante registrar, também, que o Instituto Nacional do Seguro Social não trouxe 

informações relativas ao sexo do segurado que pleiteou ou teve o benefício concedido, não 

sendo possível analisar se o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez concedida por 

motivo de DCTN foi predominante entre os homens ou entre as mulheres.  

Considerando que o presente estudo consiste na análise dos dados estatísticos das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Município de Monte Aprazível/SP no ano 

de 2021, vamos nos ater às informações dos benefícios por incapacidade do referido período.  

 

6.3.1. Benefícios previdenciários por incapacidade pleiteados e concedidos  

Pelos dados informados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, no ano de 2021, os 

segurados do RGPS de Monte Aprazível pleitearam perante o Instituto Nacional do Seguro 

Social 511 auxílios-doença e 09 aposentadorias por invalidez, totalizando 520 pedidos de 

benefício previdenciários por incapacidade. 

Por sua vez, com relação aos benefícios previdenciários concedidos em Monte 

Aprazível, o Instituto Nacional do Seguro Social esclareceu que, em 2021, foram conferidos 

285 auxílios-doença e 15 aposentadorias por invalidez, totalizando o deferimento de 300 

benefícios (Anexo XVIII) 

Neste ponto, uma dúvida por surgir: por que foram concedidas 15 aposentadorias por 

invalidez se foi 09 o número de benefícios pleiteados? Tal fato ocorre, pois nem todo 

benefício é concedido de forma administrativa pela autarquia previdenciária. Muitos 

benefícios são concedidos e implantados por determinação judicial, após o ajuizamento de 

ação previdenciária por parte do segurado do RGPS. 
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6.3.2. Benefícios previdenciários por incapacidade concedidos  

Como apontado na introdução do presente trabalho, de acordo com o Ministério da 

Saúde, existem quatro principais grupos de DCNT, os quais são classificados, pela 

Classificação Internacional de Doenças (CID), pelos seguintes códigos (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, p. 66): a) Neoplasias - códigos C00-C97; b) Diabetes Mellitus – 

códigos E10-E14; c0 Doenças Cardiovasculares – códigos I00-I99;  e) Doenças Respiratórias 

Crônicas – códigos J30-J98, exceto J36 (Abscesso periamigdaliano). Por sua vez, temos, 

também, a obesidade, que é um fator de risco modificável das DCNT, possuindo a CID E66. 

Nesse tópico, vamos analisar quantos benefícios por incapacidade tiveram como 

origem alguma doença dos quatro principais grupos de DCNT, incluindo o fator de risco 

obesidade. 

Da análise dos dados ofertados pela Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o 

Cidadão, em Monte Aprazível, em 2021, constatamos o registro de 43 benefícios por 

incapacidade tendo como origem as DCNTS, ou seja, 14,3%. Observamos que as Neoplasias 

(códigos C00-C97) ocuparam o primeiro lugar em número o motivo da concessão de um 

benefício por incapacidade, pois foram deferidos 22 auxílios (Anexo XIX). Prevaleceram as 

neoplasias malignas do cólon (C18) e as neoplasias malignas da mama (C50).  

Em seguida, as Doenças Cardiovasculares (códigos I00-I99) deram origem a 15 

benefícios por incapacidade. Em terceiro lugar, a Obesidade (CID E66) foi o motivo da 

implantação de 05 benefícios. Por sua vez,  apenas 01 benefício restou concedido tendo por 

motivação uma Doença Respiratória Crônica (códigos J30-J98, exceto J36). A diabetes 

mellitus não foi causa de nenhum benefício previdenciário por incapacidade concedido. 

(Anexo XX).   

Em conclusão, pelos dados ofertados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, no ano 

de 2021 em Monte Aprazível, foram concedidos 300 benefícios, e as DCNT representaram a 

causa de 14% do total de benefícios previdenciários por incapacidade, sendo que as 

Neoplasias (códigos C00-C97) foram as responsáveis pelas maiores taxas de implantação.  
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7. INDICAÇÕES DE POSSÍVEIS PLANOS DE AÇÕES PARA A PROMOÇÃO DA 
SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E AS DCNT 

Para a promoção da saúde na Atenção Primária à Saúde (APS), assim como para a 

prevenção e o enfrentamento das DCNT, o presente trabalho faz indicações de possíveis 

encaminhamentos para maturação e eventual adoção pela gestão local, em termos de 

prognóstico para a política pública de saúde avaliada no estudo de caso empreendido, com 

base no Plano de Ações Estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos 

Não Transmissíveis no Brasil 2021-2030 do Ministério da Saúde.  

O Plano é resultado de esforço coletivo e foi construído com a contribuição de 

representantes das secretarias, das agências, dos institutos e das fundações ligadas ao MS - 

Ministério da Saúde, de gestores e trabalhadores da saúde dos Municípios, dos Estados e do 

Distrito Federal, de empresas privadas e setores do mercado, de pesquisadores e demais 

representantes da sociedade civil (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, p. 7).  

Assim, considerando:  

1) Os fatores de risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como 

inatividade física, alimentação inadequada, consumo abusivo de álcool, uso de tabaco, entre 

outros; 

2) Ser fundamental o envolvimento coletivo de toda a sociedade civil e de todos 

os atores políticos municipais nas ações conjuntas para o enfrentamento das DCNT; 

3) A grande carga que as DCNT impõem à sociedade e aos serviços públicos de 

saúde;  

4) A necessidade de se enfrentar o absenteísmo e a baixa demanda de atendimento 

preventivo masculino no Município de Monte Aprazível;  

5) A constatação da porcentagem de 45,3% de óbitos por DNCT no ano de 2021 

na população em geral, e do percentual de 27,3%  de mortes prematuras por DCNT; o 

presente trabalho indica possíveis ações estratégicas para a promoção da saúde, prevenção e 

cuidado diante do grupo de DCNT, tais como:  

 

a) Primeiramente, elaborar uma política pública de prevenção da saúde do 

homem, conscientização a população masculina acerca da importância da prevenção e do 

diagnóstico precoce das DCNT, especialmente, das neoplasias, através de consultas médicas e 

exames períodos;  

b) Elaborar plano de comunicação para a população, estabelecendo canais de 

comunicação com influenciadores digitais, para pautar discussões, contemplando temas com a 
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promoção da saúde e a prevenção das DCNT: prática de atividade física, alimentação 

saudável, prevenção do tabagismo, prevenção do uso abusivo do álcool (BRASIL. 

.MINISTÉRIO DA SAÚDE, p. 87); 

c) Desenvolver ferramentas digitais para promoção do autocuidado em doenças 

crônicas, incluindo a obesidade, e de hábitos de vida saudáveis considerando a alimentação 

adequada e saudável e a prática de atividade física (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, p. 

87); 

d) Elaborar e disponibilizar para a rede e ensino da educação básica itinerários 

formativos sobre prevenção das DCNT (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, p. 87); 

e) Estabelecer parcerias com o setor privado para o desenvolvimento de ações 

voltadas à promoção da saúde e prevenção das DCNT como, por exemplo: 01 vez por mês 

cada academia existente na cidade elabora programa de atividade física, com o convite aberto 

a toda população e caminhadas coletivas (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, p. 87); 

f) Apoiar a realização de estudos avaliativos sobre efetividade das ações e 

programas de promoção da saúde na Atenção Primária à Saúde (APS), incluindo ações 

voltadas a grupos de maior vulnerabilidade para DCNT e a obesidade (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, p. 87); 

g) Promover provas de corridas de rua e de bicicletas (BRASIL. MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, p. 88); 

h) Disseminar informações e recomendações para que os habitantes façam 

caminhadas e andem de bicicletas nas vias apropriadas (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, p. 88); 

i) Promover ações educacionais nas escolas públicas e privadas voltadas para a 

prevenção e a redução do uso do álcool, no contexto do Programa Saúde na Escola (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, p. 88); 

j) Estimular o desenvolvimento de ambientes saudáveis no trabalho, na escola, na  

comunidade e nos serviços de saúde no âmbito do SUS por meio da promoção de ações da 

alimentação saudável e adequada segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, p. 88); 

k) Implementar medidas protetivas dos ambientes alimentares, especialmente nas 

escolas, para contribuir com a redução do consumo de alimentos ultraprocessados e obesidade 

na primeira infância e adolescência, com base nos Guias Alimentares (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, p. 88); 
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l) Articular estratégias para ampliação da produção, da oferta e do acesso de 

alimentos in natura e minimamente processados produzidos de forma saudável e sustentável 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, p. 95); 

m) Regulação de cantinas escolares e outras estratégias de promoção da 

alimentação adequada e saudável (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, p. 95); 

n) Incentivar e ofertar subsídios técnicos para a regulação de cantinas escolares 

voltada à alimentação adequada e saudável dos estudantes. Incentivar a aquisição de 

alimentos saudáveis oriundos da agricultura familiar, conforme o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, p. 95); 

o) Implementar medidas para prevenção e controle da obesidade infantil na 

Atenção Primária à Saúde e no âmbito escolar (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, p. 96); 

. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são um dos maiores problemas e 

um dos maiores desafios de saúde pública no Brasil e no mundo na atualidade. A epidemia de 

DCNT resulta em consequências devastadoras para os indivíduos, famílias e comunidades, 

pois afeta mais as populações de baixa renda, sobrecarrega os sistemas de saúde e 

previdenciário, além de gerar repercussão na economia.  

No tocante à utilização de serviços de saúde em Monte Aprazível, no ano de 2021, a 

população adulta do sexo feminino buscou mais atendimentos médicos de saúde em 

comparação com o sexo masculino, pois do total (17.438) de atendimento médicos da 

população adulta (>18 anos), 65,7% dos acessos aos serviços públicos de saúde foram pelas 

mulheres. As mulheres têm maior prevalência de diagnóstico médico de Doenças 

Cardiovasculares em relação aos homens. As Doenças Cardiovasculares – códigos I00-I99 é a 

primeira causa dos atendimentos médicos nas mulheres, e o mesmo padrão se repetiu no 

tocante aos grupos da Diabetes Mellitus, Doenças Respiratórias Crônicas e Obesidade. 

Porém, o diagnóstico médico das Neoplasias foi maior na população masculina.  

Com relação à proporção de óbitos por doença crônica, segundo o sexo, no ano de 

2021, em 55,4% dos óbitos os indivíduos eram do sexo masculino. A mortalidade por DCNT 

na população em geral foi maior para o sexo masculino - 56,4%. E a mortalidade prematura 

por DCNT, que ficou representada em 27,3% do total de óbitos, também restou maior para o 

sexo masculino, pois 22 homens entre 30 e 69 anos de idade faleceram em virtude da 

enfermidade. Dentre os homens que faleceram prematuramente em virtude de DCNT, 

destaca-se um óbito ocorrido pela causa de obesidade aos 42 anos de idade. 

Analisando o ranking dos óbitos pelas causas categorias das DCNT na população em 

geral,  observamos que as doenças cardiovasculares (códigos I00-I99) em 2021 ocuparam o 

primeiro lugar em número de óbitos por capítulos da CID-10, pois  47,9% dos cidadãos (56) 

faleceram por doenças do aparelho circulatório. Em segundo lugar com 30,8%, as neoplasias 

(códigos C00-C97) foram as causas dos óbitos, considerando que 36 cidadãos faleceram em 

virtude de cânceres. Por conseguinte, no ano de 2021, Monte Aprazível contabilizou o 

percentual de 15,4%  (18) de mortes por doenças respiratórias crônicas (códigos J30-J98), 

5,1% (06) por Diabetes mellitus (códigos E10-E14) e 0,9% (01) de óbitos em virtude de 

obesidade (código E66). 

Ao explorar o comportamento das quatro principais DCNT nas mortalidades 

prematuras (30 a 69 anos) por sexo, o estudo identificou que todas as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis foram responsáveis pelas maiores taxas de mortalidade entre os homens, 
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prevalecendo as neoplasias. Dentre as mortes prematuras da população feminina, nenhuma 

mulher faleceu em virtude de Doenças respiratórias crônicas (códigos J30-J98), Diabetes 

mellitus (códigos E10-E14) ou de Obesidade (código E66). 

Por sua vez, relativamente aos benefícios previdenciários por incapacidade concedidos 

no Município no ano de 2021, dos 300 auxílios, 14,3% (44) foram motivados pelas DCNTS. 

Observamos que as Neoplasias (códigos C00-C97) ocuparam o primeiro lugar em número o 

motivo da concessão de um benefício por incapacidade, pois foram deferidos 22 auxílios. 

Prevaleceram as neoplasias malignas do cólon (C18) e as neoplasias malignas da mama 

(C50). Prevaleceram as neoplasias malignas do cólon (C18) e as neoplasias malignas da 

mama (C50).  

Em seguida, as Doenças Cardiovasculares (códigos I00-I99) deram origem a 15 

benefícios por incapacidade. Em terceiro lugar, a Obesidade (CID E66) foi o motivo da 

implantação de 05 benefícios. Por sua vez,  apenas 01 benefício restou concedido tendo por 

motivação uma Doença Respiratória Crônica (códigos J30-J98, exceto J36). A Diabetes 

Mellitus não foi causa de nenhum benefício previdenciário por incapacidade concedido.   

Em conclusão, pelos dados ofertados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, no ano 

de 2021 em Monte Aprazível, foram concedidos 300 benefícios, e as DCNT representaram a 

causa de 14% do total de benefícios previdenciários por incapacidade, sendo que as 

Neoplasias (códigos C00-C97) foram as responsáveis pelas maiores taxas de implantação.  

Diante do cenário local das taxas de utilização de serviços de saúde pela população 

masculina; do maior número de diagnóstico médico das Neoplasias na população masculina; 

da taxa de mortalidade por DCNT na população em geral ter ocorrido no sexo masculino - 

56,4%; da maior taxa de mortalidade prematura por DCNT ter sido pela população masculina, 

prevalecendo as neoplasias, o Município de Monte Aprazível necessita, com prioridade, do 

estabelecimento de uma agenda de promoção da saúde masculina, conscientizando os homens 

acerca da importância da prevenção e do diagnóstico precoce das DCNT, especialmente, das 

neoplasias.   
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ANEXOS 
 

Anexo I - Termo de Referência para Elaboração de Estudo assinado pelo Prefeito 
Municipal, Márcio Luiz Miguel 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO 

Prefeitura Municipal de Monte Aprazível/SP / Fundação Getulio Vargas 

(FGV) 

 

I – Descrição:  

Este termo de referência visa sugerir temática para estudo no âmbito do curso de 

Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas (MPGPP), da Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo (EAESP), da Fundação Getulio Vargas (FGV). 

O interesse da Prefeitura Municipal de Monte Aprazível/SP em sugerir temática 

deve-se ao fato de que o Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas tem como 

objetivo que seus pesquisadores abordem desafios contemporâneos em busca de efetividade 

das políticas públicas e melhoria da qualidade dos serviços entregues aos cidadãos. 

Nesse sentido, acredita-se que um estudo focal dos dados das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNTs) existentes no Município, dos dados relativos aos benefícios 

previdenciários incapacitantes concedidos no Município (Regime Geral da Previdência 

Social), da melhor forma de estimular/incentivar os servidores no preenchimento dos 

indicadores de saúde, da gestão municipal de forma a valorizar a prevenção de doenças, e a 

aplicabilidade de conhecimentos de gestão produzidos no Mestrado Profissional podem 

contribuir para a compreensão das causas, consequências e estratégias para solução dos 

problemas - redução dos gastos na saúde pública; cumprimento de metas e desempenho em 

indicadores; aumento dos repasses federais de recursos (Programa Previne Brasil). 

II – Objeto de estudo/pesquisa: 

Realização de pesquisa em nível de Mestrado Profissional com foco na temática 

sobre: a) dados da saúde pública no município de Monte Aprazível/SP através dos sistemas de 

informação do SUS, tais com: SINAM - Sistema Nacional de Atendimento Médico, 
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DATASUS, E-SUS Atenção Primária, e de informações a serem solicitadas ao Hospital do 

câncer de Barretos/SP; b) dados dos benefícios previdenciários incapacitantes (auxílio-doença 

e aposentadoria por invalidez) requeridos perante o Instituto Nacional do Seguro Social no 

Município. 

III – Contextualização do campo de estudo/pesquisa 

O Município de Monte Aprazível está localizado a 484 quilômetros da Capital, 

tem uma área territorial de 495,559 km² e uma população estimada de 25.651 habitantes, 

segundo estimativa do IBGE de 2021. É formado pela sede e pelos distritos de Engenheiro 

Balduíno, Itaiúba e Junqueira. Marcio Luiz Miguel é o atual Prefeito da cidade. 

IV – Apoio ao estudo/pesquisa: 

Como forma de apoio ao estudo/pesquisa a ser realizado no sistema municipal de 

saúde de Monte Aprazível, a Prefeitura Municipal colocará a disposição da mestranda da 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getulio Vargas 

(FGV): 

 

a) Acesso às informações, legislações e outros documentos existentes na 

Secretaria de Saúde e nas unidades de saúde, que possam contribuir com a pesquisa; 

b) Acesso às unidades de saúde, departamentos e demais setores da Secretaria de 

Saúde e da Prefeitura Municipal, mediante agendamento, para a aplicação de questionários, 

preenchimento de formulários ou realização de entrevistas, entre outros; 

c) Outros suportes e apoios previamente acordados entre a Prefeitura Municipal 

de Monte Aprazível e a Coordenação do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas 

Públicas. 

V – Disposições finais 

A Prefeitura Municipal de Monte Aprazível/SP coloca-se à disposição da Escola 

de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) – Fundação Getulio Vargas (FGV) 

para eventuais adequações na temática sugerida, bem como na definição de metodologias, 

prazos e suportes que se fizerem necessários à concretização desta parceria. 

Monte Aprazível/SP,  
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Marcio Luiz Miguel  

Prefeito Municipal 

 

Ao Ilustríssimo Senhor 

Prof. Dr. Marco Antônio Carvalho Teixeira 

Coordenador do MPGPP 

Fundação Getulio Vargas (FGV. 
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Anexo II - Protocolo 25072.035394/2022-18 - Plataforma Integrada de Ouvidoria e 
Acesso à Informação 
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Anexo III – SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade – Relatório extraído no dia 
13 de setembro de 2022. 
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Anexo IV - Protocolo 03005.392671/2022-58 - Plataforma Integrada de Ouvidoria e 
Acesso à Informação. 
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Anexo V – SISAB - Número total de atendimentos médicos da população adulta (>18 
anos) 

 

 

Anexo VI –  SISAB - Número total de atendimentos médicos da população adulta 
feminina (>18 anos) 
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Anexo VII - SISAB - Número total de atendimentos médicos da população adulta 
masculina (>18 anos) 

 

 

Anexo VIII – SISAB - Atendimentos por Doenças Cardiovasculares – códigos I00-I99 
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Anexo IX – SISAB - Atendimentos por Diabetes Mellitus - códigos E10-E14 

 

Anexo X – SISAB - Atendimentos por Doenças Respiratórias Crônicas – códigos J30-J98 

 

Anexo XI – SISAB - Atendimentos por Obesidade - código E66 
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Anexo XII – SISAB - Atendimentos por Neoplasias - códigos C00-C9 
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Anexo XIII – SISAB – Atendimentos médicos discriminados por sexo  - Diabetes 
Mellitus - códigos E10-E14  

 

 

Anexo XIV – SISAB – Atendimentos médicos discriminados por sexo  - Doenças 
Cardiovasculares – códigos I00-I99 
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Anexo XV – SISAB – Atendimentos médicos discriminados por sexo  - Doenças 
Respiratórias Crônicas – códigos J30-J98 

 

Anexo XVI – SISAB – Atendimentos médicos discriminados por sexo  - Obesidade - 
código E66 
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Anexo XVII – SISAB – Atendimentos médicos discriminados por sexo - Neoplasias - 
códigos C00-C9 
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Anexo XVIII - Benefícios previdenciários por incapacidade pleiteados e concedidos no 
Município no ano de 2021 

 

 

Anexo XIX - Benefícios previdenciários por incapacidade concedidos - Neoplasias - 
códigos C00-C9 
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Anexo XX - Benefícios previdenciários por incapacidade concedidos – demais DCNT 

 


