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Questionário DNT- Relatório 
Completo do Perfil do País–Brazil 
2014 

Introdução 
 

O mundo está enfrentando uma pandemia de doenças não transmissíveis ou DNT (doença 

cardiovascular, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, e alguns tipos de câncer). As 

Organização das Nações Unidas reconheceu a importância de reduzir a carga de DNT, mantendo a 

segunda reunião de alto nível focado em um problema de saúde em setembro de 2011. A 

declaração política foi acordada, e os países estão introduzindo programas para reduzir a carga de 

DNT em todo o mundo. 

O presente projeto do questionário DNT é um esforço coletivo de 11 Centros de Excelência (CE) da 

Organização das Nações Unidas /Instituto Nacional do coração, pulmão e sangue (a rede é agora 

chamada GRAND South) com o apoio do C3 Collaborating for Health. Este projeto vai ajudar no 

monitoramento no que os países participantes estão fazendo para prevenir e controlar a DNT. 

O questionário é feito para ser usado como uma ferramenta de saúde pública, para ajudar a 

aumentar a conscientização global sobre a prevenção e controle das DNT, comparando o 

desempenho e o progresso em diferentes países e rastreamento de carga nacional  DNT ao longo 

do tempo. Espera-se que esta ferramenta ajude a mobilizar recursos técnicos e financeiros nos 

países e estimular diferentes setores para promover uma vida saudável para a população. 

O perfil deste país apresenta o desempenho nos indicadores selecionados, seguindo os 4 domínios 

do Plano de Ação Global para a Prevenção e Controle de Doenças Não-transmissíveis 2013-2020: 

 

1. Governo e controle para a prevenção de DNT. 
2. Fatores de risco e fatores de proteção para DNT. 
3. Vigilância e pesquisa sobre DNT. 
4. Resposta do sistema de saúde para DNT e fatores de risco. 

Metodologia 
O processo para desenvolver o questionário DNT foi organizado em quatro fases. A primeira foi a 

busca de indicadores relevantes por meio de revisão de literatura e consulta a um especialista. Em 
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seguida, um painel de peritos sobre DNT sugeridas por cada Centro de Excelência selecionado e 

sugeriu novos indicadores através de um processo Delphi modificado em duas rodadas. Na 

segunda fase, um coordenador de campo em cada país identificou pelo menos cinco partes 

interessadas representante de cada uma quatro setores (governamentais, setor privado, 

organizações não -governmental / sociedade civil e instituições académicas / investigação). 

O instrumento DNT  foi testado em três países participantes (Guatemala, Bangladesh e África do 

Sul). Coordenadores de campo foram treinados para realizar o trabalho de campo e realizar uma 

busca sistemática de informações relevantes através de pesquisas na web (publicados e não 

publicados). O instrumento final foi traduzido para o Português, chinês, espanhol e francês. Um 

instrumento eletrônico foi enviado via e-mail para cada parte interessada participante. O 

instrumento foi completado individualmente. 

 

Na terceira fase os resultados foram comunicados e divulgados através de relatórios gerais , e-

mails para os decisores políticos, um site , mídias sociais , e de publicações científicas . 

A fase final será feita uma avaliação do Questionário DNT para avaliar sua utilidade como 

ferramenta de saúde pública para ajudar a aumentar a consciência global de prevenção e controle 

de DNT; ajudar o desempenho e os progressos na implementação das resoluções da Declaração 

Política das Nações Unidas sobre DNT mundial do monitor ; e como ele pode influenciar a 

formulação de políticas por agências governamentais , universidades, sociedade civil , setor 

privado e agências de cooperação internacional . 

Calculando a pontuação para o questionários DNT 
O procedimento para avaliar a porcentagem de execução do questionário DNT por cada domínio é 

apresentada na tabela a seguir . Os entrevistados responderam perguntas sobre uma pontuação 

de 0 (sem atividade ) a 3 ( resposta altamente adequado). A mediana e intervalo interquartil 

(percentil 25% -percentile75 %) foi obtido para cada indicador. A soma das pontuaçoes médias  

para cada domínio foi dividido pelo total de pontuação possível e apresentado como uma 

porcentagem. 

Domínio1 Número de 
indicadores 

(a) 

Pontuação 
maxima 
possível  
b = (a*3) 

Pontuação 
Total 

observada  
pontos 

c = 
(b∑indicadores) 

% do 
progresso 

(c ÷ b)* 100 

Governo 7 21 11 (11/21)*100 

Fatores de risco 20 60 27 (27/60)*100 

Vigilância e pesquisa 7 21 10 (10/21)*100 

Resposta do sistema de 
saúde 

17 51 33 (33/51)*100 

1Excluído esses indicadores no domínio fatores de risco que foram derivadas. (e.g. 23.1) 
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Classificação do questionários DNT por domínio. 
Através de um mapa, o desempenho dos quatro domínios do questionário DNT foram avaliados. A 

próxima parte do relatório apresenta o nível de desempenho de cada indicador por domínio. 

 

Cor Pontos Interpretação da performance 

 Menor que 21% Muito baixa performance  

 21%-40% Baixa performance 

 41%-60% Moderada performance 

 61%-80% Alta performance 

 Maior que 80% Muito alta performance 

Resultados e respondentes  
A partir de 85 indicadores inicialmente enumerados, um total de 51 foram selecionados como um 

resultado do processo modificado por Delphi. 28 especialistas participaram do primeiro turno e 23 

no segundo turno. 

Um total de 27 participantes do Brasil responderam ao questionários DNT: nove do setor 

governamental; quatro do setor da sociedade não-governamental / civil; 10 a partir de instituições 

de pesquisa / universidades; e quatro do setor privado. Todos os instrumentos foram completados 

de forma individual. 

Nível de desempenho por domínio à nivel nacional  

Domínio Contagem 
pontos 

Country 
Interpretation 

Overall 
Upper 
middle 
income 

countries 
score  

Overall UMICs 
interpretation 

Governo 52% Desempenho 
Moderado  

52% Desempenho 
Moderado 

Fatores de risco 44% Desempenho 
Moderado 

35% Desempenho Baixo 

Vigilância e pesquisa 48% Desempenho 
Moderado 

38% Baixa performance 

Resposta do sistema de 
saúde 

64% Desempenho alto 71% Desempenho alto 

 

A pontuação é semelhante ao de outros países de renda média alta. O Brasil parece estar se 

saindo melhor na redução de fatores de risco e de vigilância e investigação. 
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A tabela abaixo mostra o perfil do questionários por setor.  

Perfil do questionários DNT por setor  
Domínio Governo, % 

(n=9) 
NGO/ sociedade 

civil, % 
(n=4) 

Setor Privado,% 
(n=4) 

Instituição de 
Pesquisa,% 

(n=10) 

Governo 67 45 50 52 

Fatores de risco 48 50 52 42 

Vigilância e pesquisa 48 55 45 60 

Resposta do sistema de 
saúde  

71 52 55 67 

 

Pontuações são semelhantes para os fatores de risco e vigilância e pesquisa, mas os entrevistados 

do setor governamental acham que o país está a fazer muito melhor sobre a governança do que 

aqueles de outros setores. Os entrevistados dos setores da sociedade não-governamental / civil e 

privados são menos impressionados com a resposta do sistema de saúde do que os entrevistados 

das instituições do setor governamental e instituições de pesquisa. Informações detalhadas sobre 

a pontuação em cada indicador por domínio são apresentadas no anexo 1, bem como as fontes de 

informações que suportam o marcador fornecido para cada indicador no anexo 2. 
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Anexo 1: Indicadores do Desempenho do Questionário DNT– Brazil 2014 

Domínio 
Governo 

 

No Indicadores Média 
Faixa  
Inter -
quartil  

1  Inclusão de DNT no plano nacional de saúde e / ou na sua agenda de desenvolvimento nacional.   
2 2-2 

2 
Existência de unidade / agência / departamento no Ministério da Saúde ou equivalente com a 
responsabilidade de NCD que é bem dotada. 

 
2 1-3 

3 
País / Estado / Província / tem legislação fiscal para aumentar o preço do tabaco ou tem outras 
intervenções financeiras para reduzir o consumo do tabaco. 

 
2 2-3 

4 
Um sistema garante o acesso universal e equitativo às intervenções do sistema de saúde para DNT e é 
dotada de recursos suficientes. 

 
2 1-2 

5 
Existe projetos nacionais, programas e iniciativas no setor da saúde para mobilizar recursos, reforçar as 
capacidades profissionais de saúde de trabalhadores treinados e troca de informações, lições 
aprendidas e melhores práticas em matéria de redução da carga de DNT. 

 
1 1-2 

6 
 Existe uma comissão multissectorial de alto nível para coordenar iniciativas e mobilizar recursos para a 
prevenção e controle das DNT. 

 
1 1-2 

7 
Existe itens de linha orçamental específica no orçamento nacional de saúde dedicada à prevenção e 
controle das DNT. 

 
1 1-2 
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 Domínio  
Fatores de risco 

 

No Indicadores Média 
Faixa 
Inter 

quartil 

8 A Legislação proibe o fumo em locais públicos.   
 

3 3-3 

9 A legislaçao é aplicada, o tabagismo não é visto em lugares públicos e nao há recursos para 
monitorar o cumprimento.   

 
2 1-2 

10 Existe uma política, estratégias ou plano de ação para reduzir a ingestão de sal que é formulado. 
 

2 1-2 

11 Existe uma política, estratégias ou plano de ação para reduzir a ingestão de sal que é implementado 
e monitorado regularmente.   

 
1 1-2 

12 Existe regulamentos que proibem a gordura trans.  
 

1 0-2 

13 Há uma política, estratégia ou plano de ação para reduzir o consumo de bebidas com alto teor de 
açúcar no conteúdo em crianças e adolescentes em idade escolar que é implementado e 
regularmente monitorado. 

 
1 1-2 

14 Há uma política, estratégia ou plano de ação para aumentar o consumo de frutas e legumes que é 
implementada e monitorada. 

 
1 1-2 

15 Há uma política, estratégia ou plano de ação para reduzir o marketing para crianças de alimentos 
não saudáveis (aqueles que são ricos em gorduras saturadas, sal ou açúcar) que é implementado e 
monitorado. 

 
1 1-2 

16 Existe um plano nacional para prevenção e controle do diabetes.  
 

2 1-2 

17 Existe um plano nacional para as doenças cardiovasculares formulado. 
 

2 2-3 
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 Domínio  
Fatores de risco 

 

No Indicadores Média 
Faixa 
Inter 

quartil 

18 O plano nacional para a doença cardiovascular é implementado e monitorado. 
 

1 1-2 

19 Existe um plano nacional para o cancer.   
 

2 1-3 

20 O plano nacional para o cancer é implementado e monitorado.  
 

1 1-2 

21 Existe um plano nacional para doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)  
 

1 0-2 

22 O governo não subsidia os combustíveis fósseis e promove fontes de energia renováveis e limpas. 
 

1 0-1 

23 A prevalência geral de tabagismo  entre pessoas com idade superior a 15 anos.  
 

1 1-1 

24 Porcentagem total de adultos com idade de 18 anos ou mais com pressão arterial elevada (definida 
como pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e / ou diastólica ≥ 90 mmHg ou a pressão sobre 
medicamentos para a pressão arterial elevada). 

 
1 0-1 

25 Porcentagem global de adultos com idade entre 18 anos ou mais com glicose no sangue elevada ou 
diabetes (definida como valor de glicose no plasma em jejum ≥ 7,0 mmol / L (126 mg / dl) ou em 
medicação para a glicose sanguínea elevada). 

 
2 1-2 

26 Porcentagem total de adultos com idade de 18 anos ou mais com sobrepeso e obesidade (definida 
como índice de massa corporal) 

 
0 0-1 

27 Porcentagem total de adultos com idade entre 18 anos ou mais com colesterol total gerada entre os 
 

1 1-2 
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 Domínio  
Fatores de risco 

 

No Indicadores Média 
Faixa 
Inter 

quartil 

adultos com idade de 18anos ou mais (definida como colesterol total ≥ 5,0 mmol / l ou 190 mg / dl). 
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Domínio 
Vigilância 

 

No Indicator Median 
Inter-

quartile 
Range 

28 Existe um sistema nacional graver a causa de todas as mortes.   
2 2-3 

29 Existe um registro nacional de cancer.   
2 1-3 

30 Existe um sistema nacional para medir as taxas de tabagismo.   
1 1-2 

31 Existe um sistema nacional para medir atividade física.   
1 0-2 

32 Existe um programa nacional de investigação para prevenção e controle de DNT.   
2 1-2 

33 
Um sistema de vigilância DNT aborda cada uma das principais condições por meio da vigilância 
sentinela de populações-alvo representativos. 

 
1 1-2 

34 
Proporção da população com menos de 70 anos de idade que morrem de doenças 
cardiovasculares, cancer, diabetes e doenças respiratórias crônicas (total) durante os últimos 
cinco anos. 

 
1 0-1 
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Domínio 
Sistema de Saúde 

 

No Indicator Média 
Faixa 
Inter-
quartil 

35 Existência de um programa de vacinação contra hepatite B.   
3 2-3 

36 Vacinas contra o HPV são incluídos em um programa nacional de imunização.  
2 2-3 

37 Proporção de crianças que receberam três doses de vacina contra a hepatite B no primeiro ano de vida.  
3 2-3 

38 Aparelhos para medir a pressão arterial e glicemia estão disponíveis em centros de cuidados primários.  
2 2-3 

39 Disponibilidade de medicamentos essenciais: tiazida  
2 1-2 

40 Disponibilidade de medicamentos essenciais: inibidores do ECA.  
2 1-2 

41 Disponibilidade de medicamentos essenciais: bloqueadores do canal de cálcio.   
2 1-2 

42 Disponibilidade de medicamentos essenciais:  estatinas.   
2 1-2 

43 Disponibilidade de medicamentos essenciais: metformina.  
2 2-3 

44 Disponibilidade de medicamentos essenciais: insulina.  
2 1-2 

45 
Disponibilidade de medicamentos essenciais: Polypill (drogas estatina contendo, pelo menos dois anti-
hipertensivos, e, possivelmente, a aspirina).  

2 1-2 

46 Disponibilidade de medicamentos especiais: inaladores para asma.  
2 1-3 

47 Disponibilidade de Aspirina  
2 2-3 
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Domínio 
Sistema de Saúde 

 

No Indicator Média 
Faixa 
Inter-
quartil 

48 
Os custos de gestão de pessoas com DNT é coberto através de um sistema de financiamento público ou 
através de seguro.  

1 1-2 

49 Porcentagem do PIB gasta pelo governo com a saúde.  
2 1-2 

50 Número de trabalhadores da saúde / 10.000 da população.  
1 0-3 

51 
Proporção de instalações de cuidado de saúde primária que tem regularmente disponíveis a 8 medicamentos 
essenciais para o tratamento de DNT (inibidores do ECA, Bloqueadores do canal de calico, estatinas, aspirinas, 
metformina, insulina e inaladores de asma)   

 
1 1-2 
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Governança 

  

Ministério da Saúde,  e doenças 

crônicas 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/doencas-cronicas-

nao-transmissiveis 

Ministério da Saúde, 2011-2012 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf 

Ministério da Saúde http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sistema_planejamento_sus_v9.pdf 

Ministério da Saúde http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/portal-dcnt/mais-sobre-portal-dcnt 

Ministério da Saúde, política e 

redução de obesidade, 2014 

file:///C:/Users/NoteBook/Downloads/manual_obesidade.pdf 

Ministério da Saúde, Política na 

redução de obesidade e melhoria na 

dieta.  

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/portal-dcnt/noticias-portal-dcnt/6118-mais-da-

metade-da-populacao-brasileira-tem-excesso-de-peso 

Ministério da Saúde, Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) José 

Alencar Gomes da Silva  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/Saber_saude_2013.pdf 

Ministério da Saúde, Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa-nacional-

controle-tabagismo 

Ministério da Saúde, Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa_nacional

_controle_cancer_colo_utero 

Ministério da Saúde, Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) 

http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=126 

Ministério da Saúde, Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) 

http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/tire_duvidas_pnct_2014.pdf 

Ministério da Saúde  http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/profissional-e-gestor/vigilancia/links-vigilancia?start=805 



13 

 

 

Fatores de Risco 

Legislação de tabaco. Ministério da 

Saúde. 

http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/leiantifumo/index.html 

Legislação de tabaco, 1996 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9294.htm 

Legislação de tabaco. Ministério da 

Saúde. 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/observatorio_controle_tabaco/site/status_politica/ambiente

s_livres_tabaco 

Ministério da Saúde, Promoção da 

Saúde e Alimentação Adequada e 

Saudável. 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_promocao_da_saude.php?conteudo=reducao 

Promoção da Saúde e Alimentação 

Adequada e Saudável 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_promocao_da_saude.php?conteudo=guias 

Departamento de Saúde, Doença 

Cardiovascular e Estratégia 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0371_04_03_2002_rep.html 

Departamento de Saúde, o plano de 

reorganização atenção à hipertensão e 

ao diabetes mellitus 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/reorganizacao_plano.pdf 

Departamento de Saúde, Promoção 

da Saúde e Alimentação Adequada e 

Saudável 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf 

Ministério da Saúde, 2014 http://www.brasil.gov.br/eu-vou/conheca-os-alimentos-que-combatem-o-colesterol-ruim 

Ministério da Saúde, 2006 http://www.portaldasaude.pt/NR/rdonlyres/9B01E25D-D16C-422C-B3E0-

140D1B591198/0/circularnormativadgs03dspcs060206.pdf 

Ministério da Saúde http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/politica+da+saude/programas+nacionais/pr

ogramas+prioritarios.htm#a5 

Ministério da Saúde, 2011 http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4dfb71004abffef99503bfa337abae9d/Planos_e_Estrategias_Nacio

nais.pdf?MOD=AJPERES 

Ministério da Saúde http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/nota_imprensa_gorduras_trans.pdf 
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Vigilância e Pesquisa 

Relatório global sobre a situação das 

doenças não transmissíveis 2011 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/23f297804c8702559f5fdf93d95c4045/4.Plano+Nacional+d

e+Enfrentamento+das+Doen%C3%A7as+Cr%C3%B4nicas+N%C3%A3o+Transmiss%C3%ADveis+(DCNT).pdf

?MOD=AJPERES 

Ministério da Saúde , Pesquisa de 

Saúde para o Brasil, 2014 

ftp://ftp.ibge.gov.br/PNS/2013/pns2013.pdf 

Ministério da Saúde , Pesquisa de 

Saúde para o Brasil, 2008 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2008/suplementos/taba

gismo/ 

Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento e do Departamento 

de Saúde, 2009 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pense/pense.pdf 

Ministério da Saúde http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203 
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Sistema de Saúde 
  

Ministério da Saúde http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0402 

Ministério da Saúde http://pni.datasus.gov.br/consulta_hpv_14_selecao.php 

 http://pni.datasus.gov.br/calendario_vacina_Infantil.asp 

Vigilância da Saúde, 2009 http://www.grupoesperanca.org.br/Imunizacaodegestante.pdf 

 http://u.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/10/Lisinopril--atualizada-em-15-10-2013-.pdf 

 http://u.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/10/Lisinopril--atualizada-em-15-10-2013-.pdf 

 

 


