


O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM A POPULAÇÃO MUNDIAL?

FONTE: Dados do IBGE – Estudos de Projeções 2017
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2015 2030
52% da população acima de 

40 anos 

A expectativa de vida avança        
25 anos em meio século                

(48 a 75 anos)

FONTE: IBGE (Censo 2010, Projeções 
2013)

2040
Decréscimo da população

2014
Taxa de fecundidade  cai de 

6,16 para e 1,57

BRASIL: CADA VEZ + IDOSOS... CADA VEZ (-) JOVENS



FONTE: Dados do IBGE – Estudos de Projeções 2017

O BRASIL ESTÁ FICANDO MAIS VELHO



Acima de 50 anos
14,7%

85,3%
Até 49 anos

FONTE: Ministério do Trabalho e Emprego - RAIS (2018)

Até 24 anos

7,7 milhões
15,3% 70,0%

11,8%

50 a 59 anos 60 anos ou +

25 a 49 anos

2,9%

PERFIL ETÁRIO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA



Principal desafio: manter ou aumentar a capacidade de trabalho, 
                                     para dar sustentação ao processo de desenvolvimento

O BRASIL ESTÁ FICANDO MAIS VELHO



A LONGEVIDADE EM UM CENÁRIO DE PANDEMIA

Atualmente, as DCNT se configuram como a principal causa de mortalidade no Brasil. 
Segundo dados da OMS (2013), durante o ano de 2012, mais de 38 milhões de pessoas no 
mundo morreram acometidas por elas. 

Destaca-se, no entanto, que 42% dessas mortes são consideradas prematuras, ou seja, 
ocorrem antes dos 70 anos e, portanto, seriam evitáveis. 

DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS - DCNT

42%

Mortes prematuras 
(antes dos 70 anos)

38 milhões

Mortes em 2012

FONTE: Organizaciόn Mundial de la Salud - OMS. Plan de acciόn sobre salud mental 2013-2020. 2013. 
Disponível em: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf?sequence=1>. 
Acesso em: 18 de março de 2020. 



Pesquisas demostram que um pequeno conjunto de fatores de risco 
responde pela grande maioria das mortes por DCNT e por fração 
substancial da carga de doenças devido a essas enfermidades. 

Entre esses, destacam-se o tabagismo, hábitos 
alimentares inadequados, inatividade física e o 
consumo excessivo de bebidas alcoólicas (OMS, 2014 
apud VIGITEL, 2018). 

Em virtude disso, grande parte de seus determinantes são passíveis 
de prevenção, por meio de mudanças no estilo de vida.

FATORES DE RISCO PARA DCNT

DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS - DCNT

FONTE: Vigitel Brasil 2018 - Ministério da Saúde. Disponível em: 
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/julho/25/vigitel-brasil-2018.pdf . Acesso em 18 de março de 2020 



DCNT  X  COVID-19

O primeiro caso de óbito provocado pela Covid-19 ocorreu em 

São Paulo.   A   vítima  foi um homem de 62 anos com 

diabetes e hipertensão. 

As DCNT afetam o sistema imunológico – as defesas do 
organismo – deixando os portadores mais suscetíveis a 
complicações; por isso, entram no grupo de risco para a Covid-19.

Por que precisamos saber mais sobre as 
Doenças     Crônicas    Não     Transmissíveis     
e   
como elas se relacionam com a Covid-19?

FONTE: O Estado de São Paulo. Disponível em: https://meu.estadao.com.br/newsletter. Acesso em 20 de março de 2020



Especialistas de Saúde, referindo-se à COVID-19, apontam que, 
embora a maioria dos infectados apresente quadros leves ou 
assintomáticos, algumas pessoas estão mais 
expostas a complicações e morte. 

Infelizmente, idosos, portadores de doenças 
crônicas, como diabetes e hipertensão, indivíduos em 
tratamento do câncer ou com a imunidade 
comprometida, são os mais expostos aos riscos.

Por isso, a preocupação do Sesi em oferecer recomendações 
importantes neste momento complicado que estamos 
vivenciando.

GRUPOS DE RISCO



RECOMENDAÇÕES

O atendimento às pessoas do grupo de risco deve ser 

preferencialmente em domicílio, evitando-se a exposição coletiva em 
serviços de saúde.

Aglomerações ou viagens  e o  contato com pessoas que 
retornaram recentemente de viagens devem ser evitados.

Os que retornam das áreas afetadas devem monitorar seus sintomas 

por 14 dias e seguir os protocolos; os que se sentirem doentes devem 
adiar ou evitar viajar para as áreas afetadas.

Aproximadamente,    de     80%    a    85%   dos     casos    são     leves;  
15% necessitam de internação, sendo a maioria idosos. 

EVITE!



As diversas mídias estão produzindo muitas notícias. Esse é um dos papeis da comunicação em massa. 
Mas cabe a você saber filtrar as informações, procurando notícias de especialistas, que têm conhecimento sobre o 
tema e que sejam da sua confiança. Sites e comunicados oficiais também podem ajudar. 
 
Faça pausas ao assistir, ler ou ouvir notícias, incluindo mídias sociais. 
Ouvir sobre a pandemia repetidamente pode ser perturbador.
 
É normal sentir-se estressado durante uma crise. Falar com pessoas em que se confia pode ajudar. 

Contate amigos e familiares. 

Reduza a preocupação e a agitação. 
Diminua o tempo que sua família acompanha a cobertura da mídia.

LIDANDO COM O ESTRESSE DURANTE O SURTO DA COVID-19



Ficando em casa, mantenha um estilo de vida saudável, incluindo dieta apropriada, sono, exercícios e 
contato com entes queridos da própria casa; por e-mail e telefone, com outros membros da família e amigos.

Recorra a habilidades que já usou no passado e o ajudaram a  gerenciar as adversidades da vida: 

use-as para gerenciar suas emoções durante o período desafiador deste surto.

É   importante    sermos    realistas,  mas   sem   pânico.  Ao conversar com alguém, percebendo  que, 

de alguma forma, isso ajudou, também poderá sentir-se mais seguro e tranquilo.    

LIDANDO COM O ESTRESSE DURANTE O SURTO DE COVID-19



Os portadores  de  DCNT  devem   monitorar, diariamente,  a   pressão 
arterial e níveis de glicemia, fazer o uso dos medicamentos conforme a prescrição médica e 
só descontinuar o tratamento com o aval do seu médico.

Somente o medicamento não faz o efeito necessário para a manutenção da 
saúde de pessoas com DCNT; assim, é necessário:

MANTENDO UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL

✔ Manter uma dieta saudável contemplando todos os alimentos, sem restrição de carboidratos, 
por exemplo. O ideal é que estes alimentos estejam em sintonia com o seu peso! Ou seja:
▪ inclua carboidratos complexos: pães, macarrão e arroz integrais, tubérculos e raízes, cereais integrais
▪ proteínas magras: carnes sem gordura, frango sem pele, peixes, ovos, leite e derivados
▪ aumente o consumo de vegetais e frutas de forma variada e com itens de época



... assim, é necessário:

✔ Incluir ervas e chás na sua rotina, sem açúcar. Retire o saleiro da mesa e inclua 

sal de ervas (misture o sal iodado com temperos variados como orégano, manjericão, 
alecrim, gergelim entre outros);

MANTENDO UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL

✔ Consumir diariamente sementes como abóbora e girassol, castanhas e nozes como lanches intermediários;

✔ Restringir o consumo de guloseimas, carnes gordas, frituras, bebidas açucaradas e alcóolicas;

✔ Hidratar-se! A água coopera na manutenção do peso, redução da pressão arterial e melhores níveis de  diabetes.

Seja ativo!  Levante a cada 1 hora para tomar água ou buscar o controle da TV. Caminhe sempre que possível. 

Lembre-se: todas as atitudes são primordiais para compor um estilo de vida saudável!



Que tal aproveitar este momento e usar a tecnologia a seu favor?

Vamos trocar mais áudios, mensagens e fotos?

Que tal praticar a solidariedade, ajudando idosos que moram próximo, checando regularmente se 
eles precisam de ajuda com o mercado, a farmácia, o banco, etc...?

Lembrando: isolamento físico não é sinônimo de isolamento social.

NOSSAS DICAS



Estudos   apontam   que   com   a   idade,   e   as   experiências vividas   ao   longo   dos anos, 

adquire-se sabedoria;  com ela, inteligência emocional.

A inteligência emocional permite enfrentar as adversidades, ouvir e entender o outro 
(mesmo a distância).   A  sabedoria  vai  mais além:  inclui  compaixão  e  altruísmo. 

Esta fase de crise é uma oportunidade de apoiar seniores a nossa volta como podemos  

mas, em especial, com eles aprender a superá-la, adquirindo resiliência e experiência. 

Expandindo  nosso  círculo  de  cuidado,  ajudamos  a  construir   um   mundo melhor. 

De quebra,  ganhamos sabedoria.

COMO PODEMOS APRENDER COM OS NOSSOS SENIORES 




