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O que é?

Documento divulgado pela união, feito pelo IBGE, para 
apresentar as expectativas de vida às exatas idades até 
os 80 anos.
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Para que serve?

● É parâmetro para o fator previdenciário

● Apresenta a taxa de mortalidade infantil

● Auxilia no ajuste de políticas sociais
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Mortalidade infantil

Até 1 ano de vida
 (a cada 1000)

Homens 13,8

Mulheres 11,8

Geral 12,8

Até 5 anos de vida (a cada 1000)

2016 2017 Variação

15,5 14,9 3,9%
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Expectativa de vida

Expec. 
(2016)

Expec. 
(2017)

Variação

Homens 72,2 anos 72,5 anos 3 meses e 
14 dias

Mulheres 79,4 anos 79,6 anos 2 meses e 
26 dias

Geral 75,8 anos 76,0 anos 3 meses e 
11 dias
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Tendência Justificativa

Diminuição da mortalidade infantil

Vacinação em massa, atenção ao 
pré-natal, aleitamento materno, agentes 
comunitários de saúde, programas de 
nutrição infantil

Aumento da expectativa de vida e 
Diminuição da taxa de mortalidade

Aumento de renda, aumento de 
escolaridade, aumento na proporção de 
domicílios com saneamento adequado, etc

Variação da sobremortalidade

Nível baixo em mais velhos: condições 
precárias nos ambientes rurais
Nível mais alto em jovens: causas externas 
não naturais
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Condições de:

● Sobrepeso;
● Obesidade;
● Sedentarismo;
● Tabagismo no mundo.

18



Sobrepeso ≠ Obesidade
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Causas para sobrepeso:
● Comer demais;
● Vida sedentária;
● Distúrbios alimentares ou metabólicos;
● Condições médicas.
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Hoje, 2,1 bilhões de pessoas - quase um terço da população mundial - estão com sobrepeso ou são obesos.
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Na região, 59,7% da população tem sobrepeso e 24,7% das pessoas são consideradas obesas. Índice de 
obesidade triplicou ao longo dos últimos 40 anos. Taxas são as segundas mais altas do mundo, ficando atrás 

apenas do registrado na América do Norte.

Na América da Norte, a região com os maiores índices, o sobrepeso entre os adultos fica em torno de 64% no 
México e Canadá e sobe para 67,9% nos Estados Unidos. Já a obesidade atinge os 29,4% no Canadá, 28,9% no 

México e 36,2% nos Estados Unidos.
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OBESIDADE 
Introdução:

"A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal 
em um nível que compromete a saúde dos indivíduos, acarretando prejuízos tais como 
alterações metabólicas, dificuldades respiratórias e do aparelho locomotor.”
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OBESIDADE 

● Obesidade nutricional - Quando uma pessoa ingere excesso de calorias, através de 
alimentos com muita gordura;

● Obesidade psicológica - Causada por distúrbios ou condições psicológicas adversas como 
estresse e ansiedade;

● Obesidade comportamental - Tem origem em erros de comportamento da pessoa, como 
sedentarismo ou falta de exercício físico.
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OBESIDADE 

Nas últimas décadas a prevalência da obesidade vem crescendo em quase todo 
o mundo, sendo considerada uma epidemia global e está sendo considerada a 
mais importante desordem nutricional nos países desenvolvidos, atingindo 
também países em desenvolvimento.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, em 2005, que pelo 
menos 400 milhões de adultos eram obesos em todo o mundo. Há uma 
previsão de que, em 2015, mais de 700 milhões com obesidade.
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OBESIDADE 

ESTADOS UNIDOS

Se destacam pela elevada e crescente prevalência de sobrepeso e obesidade. 
Segundo um estudo conduzido em 2009 e 2010, a prevalência de obesidade na 
população adulta foi de cerca de 35%, em ambos os sexos.
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OBESIDADE 

INGLATERRA

 Dados de 2011 indicam que 1,7% dos homens e 3,2% das mulheres já são 
considerados obesos grau III, verificou-se em 10 anos um aumento entre 10% 
e 40% de obesidade na maioria dos países, destacando-se a Inglaterra, com 
um aumento superior ao dobro, entre os anos 80s e 90s.
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OBESIDADE 

BRASIL

Duas pesquisas nacionais de população adulta com dados de peso e estatura 
autorreferidos (VIGITEL 2006 e 2010) mostraram que as taxas de prevalência de 
sobrepeso e obesidade têm aumentado, ao longo dos últimos quatro anos, 
de 43% para 48,1%, e de 11% para 15%, respectivamente.
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OBESIDADE 

A obesidade é ainda relativamente incomum nos países da África e da Ásia, 
sendo que sua prevalência é mais elevada na população urbana em relação à 
população rural. Em regiões economicamente avançadas, os padrões de 
prevalência podem ser tão altos quanto em países industrializados.
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SEDENTARISMO

Introdução:

● “Sedentarismo é a falta ou diminuição de atividade física regular.”
● Doenças relacionadas ao sedentarismo: obesidade, diabetes, pressão alta, 

infarto, AVC ( Acidente Vascular Cerebral);
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SEDENTARISMO

O que é ser ativo ?

● Segundo a OMS ( Organização Mundial de Saúde), para ser uma pessoa ativa é 
necessário praticar 150 minutos de atividade física aeróbica moderada por 
semana.

● Para os adolescentes é recomendado 60 minutos de atividade física moderada 
ou intensa por dia;
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SEDENTARISMO NO MUNDO 
➔ Os maiores índices de sedentarismo estão localizados nos países 

desenvolvidos, como Alemanha(42,2%), Estados Unidos(36%) e Inglaterra 
(36%);

➔ Tecnologia = menos esforço físico;

➔ América Latina - maior índice de pessoas que não praticam atividade física 
(39%)

➔ Brasil - país da América Latina com maior índice de sedentarismo ( 47% )
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SEDENTARISMO NO MUNDO
➔ Costa Rica, Argentina e Colômbia - população que não pratica atividade física: 

46%, 41% e 36% respectivamente;

➔ Uganda - país com menor porcentagem de pessoas que não fazem atividade 
física suficiente (5,5%);

➔ ¼ da população mundial não se exercita o suficiente segundo a OMS;
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FATORES QUE INFLUENCIAM 
O SEDENTARISMO:

➔ Urbanização de lugares;
➔ Aumento da Tecnologia;
➔ Uso excessivo de aparelhos eletrônicos (celulares, computadores, tablets, entre outros);
➔ Crescimento econômico do país; 
➔ Aumento de transportes motorizados;
➔ Falta de informação sobre os riscos do sedentarismo e as vantagens da atividade física;
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REDUÇÃO DO 
SEDENTARISMO  

De acordo com as diretrizes da OMS, a redução do sedentarismo está apoiada em 4 pilares:

1. Criar sociedades ativas 

2. Criar ambientes ativos ;

3. Criar pessoas ativas;

4. Criar sistemas ativos;

 Aumento do conhecimento da população

Criação de ambientes que promovam a atividade física

Desenvolver programas para mobilizar a atividade física

Mobilizar a ação política com a capacitação de 
profissionais 42



Tabagismo 
● É uma doença causada pelo de excesso de nicotina no organismo. 

● Um dos componentes é o tabaco.

● Dependência química e psicológica.  
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Fonte: ONU 45
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