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DESCUBRA 
O KIT DE 
FERRAMENTAS 
Este conjunto de ferramentas para redes sociais 
foi desenvolvido para apoiar a sua participação na 
Semana Mundial de Ação das Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNTs) de 5 a 11 de setembro 
de 2022. 
Neste período prévio e durante toda essa semana, nós 
encorajamos você a usar o poder das redes sociais e 
à sua voz para convocar seus amigos, colegas,  sua 
comunidade e seus legisladores para que tomem 
medidas contra as DCNTs! #ActOnNCDs
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Sobre à semana mundial 
de ação sobre as DCNTs  
de 5 à 11 de setembro de 2022

A semana mundial de ação sobre as DCNTs une-se à comunidade 
das DCNTs cada mês de setembro para concentrar nossos esforços 
combinados para ajudar a reduzir a carga das DCNTs a nível mundial e 
melhorar a qualidade em saúde para todas as pessoas.
Este ano, a campanha destaca a necessidade urgente de um maior investimento para que as 
DCNTs  recebam a atenção, a prevenção e o tratamento que necessitam.

A campanha faz um chamado a todas as pessoas, em todas as partes do mundo, para que 
se envolvam, se mobilizem, atuem, gerem impulso e se convertam em uma força para a 
mudança. Desde publicar em suas redes sociais, se colocar em contato com os políticos e 
legisladores  locais,  até organizar um evento em defesa da saúde para sua comunidade, 
nenhuma ação  é pequena, nenhuma voz é insignificante.   

Mais informações sobre à Semana 
Mundial de Ação as DCNTS em 
actonncds.org Se una ao movimento e faça a diferença 

em sua comunidade e no mundo.
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Tema da campanha 2022  
À INVERSÃO  
Desde 2020 e até 2025, cada ano estaremos focados em  
um tema específico. Em 2022, nosso tema é o investimento.

A falta de recursos e investimento na prevenção e atenção às DCNTs está custando ao mundo 
milhões de vidas e de dólares a cada ano. Porém, existem ações poderosas e rentáveis que 
podem realizar para frear a onda das DCNTs. Um investimento de menos de US$1 por pessoa 
ao ano em medidas rentáveis para prevenir e tratar as DCNTs poderia salvar 7 milhões de 
vidas nos países de baixa e média renda, adicionando um total de 50 milhões de anos de vida 
saudável e ajudar a conseguir US$230 mil milhões em ganhos econômicos para 2030.

Durante décadas, as DCNTs tem sido um dos problemas de saúde mundial com menos 
financiamento em relação às bilhões de pessoas que afetam, com um mísero 1-2% da 
assistência total para o desenvolvimento da saúde dedicada às DCNTs nos últimos 20 anos. 

Este ano, fizemos uma chamada aos governos, doadores,  agências internacionais 
e ao setor privado para fechar essa lacuna de investimento e abordar o desajuste 
fundamental entre as necessidades de atenção médica, os direitos das pessoas que 
vivem com DCNTs e os recursos designados para responder.

Mais informações sobre à Semana 
Mundial de Ação as DCNTS em 
actonncds.org
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Tema da campanha 
INVESTIR PARA PROTEGER  
A conclusão é a seguinte: Investir na prevenção das DCNTs se traduz em 
vidas mais longas e saudáveis para as pessoas em todas as partes do 
mundo , fortalece a igualdade dos direitos à saúde de cada pessoa e permite 
economizar dinheiro aos países.  

O investimento na saúde está ao alcance de todos os países e este ano à comunidade das 
DCNTs exige o fim do desprezo em massa pela vida humana. Está na hora de priorizar 
a necessidade urgente de aumentar o financiamento para prevenir e tratar as DCNTs e 
construir sistemas de saúde resilientes que não deixem nada para trás.

Saiba mais sobre a importância de 
investir na prevenção das DCNTs aqui.

“Prevenir que pessoas não tenham nenhuma 
DCNT contraiam uma DCNT evitável não é apenas 
mais uma opção para investir em saúde, mas 
um investimento na estabilidade econômica, 
na segurança social dos países e também é 
fundamental para evitar uma futura pandemia”.
Katie Dain, CEO 
NCD Alliance 
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Tema da campanha 
PRINCIPAIS MENSAGENS

1
A Semana Mundial de Ação sobre as DCNTs deste ano destaca cinco mensagens principais:

O número de mortes por 
DCNTs é inaceitável, 
desigual e crescente.

As doenças crônicas não transmissíveis 
são a causa número 1 de morte e 
incapacidade no mundo. Embora 
muitas sejam evitáveis, as DCNTs são 
responsáveis por 74% de todas as 
mortes em todo o mundo e metade das 
incapacidades do mundo.

Todos os anos, 40 milhões de 
pessoas morrem de uma DCNT; 
se nada for feito, espera-se 
que esse número suba para 52 
milhões até 2030.

Mais informações sobre o tema da campanha deste ano aqui.
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Campanha 
PRINCIPAIS MENSAGENS

2 As DCNTs são um 
importante problema 
de direitos humanos e 
equidade, e o problema 
de saúde global mais 
subfinanciado.

As DCNTs são uma das 
principais causas (e 
consequências) da pobreza 
e impõem um fardo 
desproporcional às populações 
mais pobres e vulneráveis, com 
a maior carga dessas condições 
ocorrendo em países de baixa e 
média renda (PBMRs).

Apesar do impacto destrutivo a longo 
prazo sobre as pessoas, os sistemas de 
saúde e as economias, e o convincente 
caso de investimento que apresentam, as 
DCNTs são o problema de saúde global 
mais subfinanciado. Fechar essa lacuna de 
investimento oferece o maior potencial do 
mundo para salvar e melhorar vidas até 2030: 
a maioria das 15 milhões de mortes anuais 
por DCNTs em países de baixa e média renda, 
de pessoas com idades entre 30 e 70 anos, é 
evitável ou pode ser atrasada.

Mais informações sobre o tema da campanha deste ano aqui.
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Campanha 
PRINCIPAIS MENSAGENS

3 As economias globais 
não podem se dar ao 
luxo de negligenciar as 
DCNTs.

As DCNTs drenam a economia 
global, representam uma poderosa 
ameaça ao capital humano e 
perpetuam a pobreza nas famílias 
e comunidades.

No total, estima-se que as cinco principais 
DCNTs (doenças cardiovasculares, 
doenças respiratórias crônicas, câncer, 
diabetes e problemas de saúde mental) 
custem à economia global US$ 47 trilhões 
entre 2011 e 2030. Enquanto isso, os custos 
desembolsados para o tratamento das 
DCNTs levam, a cada ano, cerca de 100 
milhões de pessoas em todo o mundo para 
uma situação de extrema pobreza.

Mais informações sobre o tema da campanha deste ano aqui.
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Campanha 
PRINCIPAIS MENSAGENS

4 As DCNTs ameaçam a 
resiliência, a preparação 
para futuras pandemias e 
os sistemas de saúde.

A inação e o subinvestimento em 
DCNTs não apenas prejudicam 
vidas e economias, mas também 
prejudicam a segurança da saúde 
e a preparação dos países para 
responder a futuras pandemias e 
outras ameaças à saúde.

Entre 60 e 90% das mortes por COVID-19 
ocorreram em pessoas que vivem com 
uma ou mais DCNTs. Com o financiamento 
de DCNTs estagnado em infelizes 1-2% 
da assistência ao desenvolvimento da 
saúde por duas décadas, essa falta de 
ação sobre as DCNTs e seus fatores de 
risco demonstrou colocar as populações, 
os sistemas de saúde e as economias em 
maior risco de sofrer grandes impactos de 
epidemias, como o COVID-19. 

Mais informações sobre o tema da campanha deste ano aqui.
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5 Os governos podem obter 
benefícios econômicos 
substanciais por meio de 
ousadas ações

Alcançar a meta 3.4 dos ODS para 
reduzir a mortalidade prematura 
por DCNTs em um terço até 2030 
é rentável e realista. De fato, 39 
milhões de vidas poderiam ser 
salvas entre 2023 e 2030 se os 
Ministérios da Saúde do mundo 
direcionassem apenas 20% de seus 
orçamentos para intervenções de 
DCNTs de alta prioridade.

Ao tomar medidas ousadas sobre as DCNTs, 
incluindo a implementação das Melhores 
Compras da Organização Mundial da 
Saúde, os governos nacionais podem colher 
recompensas econômicas substanciais 
tanto a curto quanto a longo prazo. Alcançar 
isso requer uma visão da saúde como 
um investimento e não uma despesa, que 
trará retornos a longo prazo, e estar pronto 
para aproveitar as múltiplas fontes de 
financiamento e soluções inovadoras de 
financiamento para as DCNTs.

Campanha 
PRINCIPAIS MENSAGENS

Mais informações sobre o tema da campanha deste ano aqui.

#ActOnNCDs | actonncds.org  10Semana global para ação em DCNTs | Ano para investimento nas DCNTs | De 5 à 11 de setembro de 2022

https://actonncds.org/about/ncd-investment
https://actonncds.org/


1.  Siga as redes sociais da campanha: 
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, 
YouTube

2.  Use a hashtag oficial da campanha, 
#ActOnNCDs, em suas postagens de 
mídia social. Usamos em inglês para 
unificar o impacto.

3.  Compartilhe mensagens, imagens e 
vídeos em suas redes sociais para seus 
amigos, familiares e colegas de trabalho.

4.  Crie e compartilhe sua campanha Voice 
of Change nas mídias sociais.

ATIVAR AS REDES SOCIAIS
Quanto mais pessoas 
apaixonadas como você 
aderirem, seguirem 
e compartilharem a 
campanha, mais fortes 
serão nossas mensagens. 

Vamos mostrar 
ao mundo que 
podemos ser uma 
força poderosa 
para a mudança 
transformadora! 

Aqui estão algumas ideias sobre como você pode agir em relação às DCNTs nas mídias sociais:
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#ActOnNCDs é a hashtag oficial 
da Semana Global de Ação 
sobre DCNTs. Não se esqueça 
de incluir esta hashtag em suas 
postagens de mídia social para 
adicionar impacto a todo o 
movimento. 

Desejar utilizar mais 
hashtags em suas 
postagens nas mídias 
sociais?

  #NCDvoices 
Pode ser usada para compartilhar histórias e experiências de vida de 
pessoas que vivem com DCNTs

  #youthNCDs 
Use esta hashtag se você for um jovem que usa sua voz para apoiar 
pessoas que vivem com DCNTs

  #IndigenousNCDs 
Usando essa hashtag você pode destacar o impacto das DCNTs em 
comunidades indígenas 

  #NextGenNCD 
Você pode acrescentar essa hashtag que é utilizada pela Organização 
Mundial da Saúde.

Mídias sociais 
HASHTAGS DA CAMPANHA 
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PUBLICAÇÕES PRONTAS  
PARA USO 
Não tem certeza de como ou por onde começar?  
Te oferecemos algumas ideias. Aqui estão algumas 
mensagens prontas para publicar, que você pode 
compartilhar diretamente, ou usar como ponto de partida 
para inspirar suas próprias mensagens.  

Basta copiar e colar em suas  
redes sociais, ou clique para  
compartilhá-lo no  
Twitter agora mesmo!

TUITAR

Uma maneira simples 
para compartilhar 
mensagens
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O CUSTO HUMANO DAS DCNT   

O custo humano das #DCNT é 
inaceitável, injusto e crescente. Os 
governos devem investir para proteger 
as pessoas, os sistemas de saúde e 
as economias! 👉www.actonncds.org 
#ActOnNCDs #NCDs

TUITAR

1/4 da população mundial vive com 
#DCNT (doenças cardíacas, pressão 
alta, diabetes, câncer, distúbio mental) 
com gastos do bolso para o tratamento 
que empurram aproximadamente 1 
00 milhões de pessoas para a pobreza 
extrema. #ActOnNCDs!💪 
www.actonncds.org #NCDs

TUITAR

As #DCNT são uma questão de direitos 
humanos:

➡  Mundial: mais de 40 milhões de 
mortes por DCNT

➡  Espera-se que esse número suba 
para 52 milhões até 2030.

➡  Mais de 75% das mortes por DCNT 
estão em países pobres

A hora é agora! 👉actonncds.org 
#ActOnNCDs

TUITAR

PUBLICAÇÕES PRONTAS PARA USO 
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POR QUE PRECISAMOS AGIR AGORA  

O impacto das #DCNT #NCDs:

➡  Provocam pobreza e desigualdade

➡  Ameaçam a saúde e o 
desenvolvimento das economias

➡  Custará aos países mais pobres mais 
de US$ 7 trilhões entre 2011 e 2025

Os governos devem agir hoje!  
👉 www.actonncds.org #ActOnNCDs

TUITAR

O mundo perderá US$ 47 trilhões até 
2025 para #DCNT #NCDs. Ao investir 
na prevenção e cuidado das DCNT, 
podemos obter enormes retornos! 
Estamos juntos com a Aliança NCD @
NCDAlliance para agir contra as DCNT 
#ActOnNCDs 👉 www.actonncds.org

TUITAR

Outra razão para agir contra #DCNT #NCDs: entre 60% e 90% das mortes #COVID19 foram 
de pessoas vivendo com uma ou mais DCNT. Temos que investir para proteger. Participe da 
Semana Global de Ação sobre DCNT em setembro! 👉actonncds.org #ActOnNCDs

TUITAR

As #DCNT #NCDs são responsáveis 
por 74% das mortes em todo o mundo 
a cada ano, mas recebem apenas 1-2% 
da assistência ao desenvolvimento da 
saúde. Exija mais! Participe da Semana 
Global de Ação em NCDs, de 5 a 11 
de setembro. 👉#ActOnNCDs  www.
actonncds.org

TUITAR

PUBLICAÇÕES PRONTAS PARA USO 
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INVESTIR PARA PROTEGER 

🗣39 milhões de vidas podem ser salvas 
entre 2023 e 2030 se os Ministérios da 
Saúde do mundo INVESTIREM 20% de 
seus orçamentos em intervenções de 
#DCNT de alta prioridade.  
Vamos salvar vidas e economizar 
dinheiro, agir contra DCNTs 
#ActOnNCDs 👉www.actonncds.org

TUITAR

Você sabia que para cada dólar 
investido em #DCNT nos países 
mais pobres, pelo menos US $ 7 
retorna à sociedade em aumento de 
emprego, produtividade e vidas mais 
longas? Atuar em DCNT faz sentido 
#ActOnNCDs. Mais informações em 
👉www.actonncds.org

TUITAR

Fato: As #DCNT são o problema 
de saúde global menos financiado 
em relação aos bilhões de pessoas 
afetadas. Investir em #DCNT oferece o 
maior potencial do mundo para salvar e 
melhorar vidas até 2030. É hora de agir 
#ActOnNCDs 👉www.actonncds.org

TUITAR

PUBLICAÇÕES PRONTAS PARA USO 

#ActOnNCDs | actonncds.org  Semana global para ação em DCNTs | Ano para investimento nas DCNTs | De 5 à 11 de setembro de 2022 16

https://twitter.com/intent/tweet?text=%F0%9F%97%A339%20milh%C3%B5es%20de%20vidas%20podem%20ser%20salvas%20entre%202023%20e%202030%20se%20os%20Minist%C3%A9rios%20da%20Sa%C3%BAde%20do%20mundo%20INVESTIREM%2020%25%20de%20seus%20or%C3%A7amentos%20em%20interven%C3%A7%C3%B5es%20de%20%23DCNT%20de%20alta%20prioridade.Vamos%20salvar%20vidas%20e%20economizar%20dinheiro,%20agir%20contra%20DCNTs%20%23ActOnNCDs%20%F0%9F%91%89www.actonncds.org
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https://actonncds.org/


TEMOS UM PAPEL A DESEMPENHAR 

O investimento em #DCNT #NCDs 
está ao alcance de todos os países, 
mas requer que governos, doadores, 
agências internacionais e o setor 
privado trabalhem juntos para atuar em 
DCNTs #ActOnNCDs. Saiba como fazer 
a diferença: 👉www.actonncds.org

TUITAR

Você toma decisões? Você legisla? Você sabia que investir com as  melhores 
compras da OMS @WHO com medidas para #DCNT se alcança um retorno sobre o 
investimento de até quase 12:1? Mais informações 👉www.actonncds.org #ActOnNCDs

TUITAR

Apenas 2% da assistência ao 
desenvolvimento da saúde vai para 
DCNT. Tem que ser mais! Parceiros e 
agências de desenvolvimento podem 
fazer a diferença investindo na atenção 
básica com benefícios indiretos 
👉para DCNT www.actonncds.org 
#ActOnNCDs

TUITAR

 🏢Empresas podem atuar contra 
#DCNT #ActOnNCDs com impacto 
social real com:

✅Parcerias sustentáveis focadas em 
DCNT

✅Soluções inovadoras para DCNT

✅Financiamento privado 

✅Investindo em indústrias promotoras 
de saúde 

👉actonncds.org

TUITAR

PUBLICAÇÕES PRONTAS PARA USO 
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TOME MEDIDAS E JUNTE-SE AO MOVIMENTO

Apoiamos a Aliança NCD @ncdalliance 
agir contra #DCNT #ActOnNCDs É 
hora de investir para proteger! Participe 
da Semana Mundial de Ação sobre as 
DCNTs, de 5 a 11 de setembro 👉de  
www.actonncds.org

TUITAR

As pessoas que vivem com #DCNT #NCDs estão 
unidas e firmes contra #DCNT. Vamos participar 
desta Semana Mundial de Ação sobre as DCNT, 
de 5 a 11 de setembro 👉de www.actonncds.org 
#ActOnNCDs

TUITAR

🗣  Espalhou a notícia: Os governos devem 
investir para proteger seus países da morte 
e da incapacidade causadas pelo #DCNT 
#NCDs. Participe da Semana Mundial de 
Ação sobre DCNT, de 5 a 11 de setembro 
e tome medidas! 👉www.actonncds.org 
#ActOnNCDs

TUITAR

Vivo com uma doença não transmissível #DCNT e quero que meu governo 
invista para me proteger. Conheça o custo real de NÃO investir em prevenção e 
tratamento de DCNT: 👉www.actonncds.org #ActOnNCDs 

TUITAR

Vamos agir contra #DCNT #ActOnNCDs 
hoje para salvar vidas e economizar 
dinheiro amanhã. Participe da Semana 
Mundial de Ação sobre as DCNT, de 5 a 11 
de setembro 👉de www.actonncds.org

TUITAR

PUBLICAÇÕES PRONTAS PARA USO 
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IMAGENS  
PARA REDES SOCIAIS 

Uma imagem pode 
comunicar mais de mil 
palavras.  
Compartilhe imagens oficiais 
junto com suas publicações 
nas redes sociais para maior 
engajamento e impacto mais 
forte. 

Disponível em vários idiomas, você 
pode baixar as imagens oficiais das 
mídias sociais diretamente no site da 
campanha aquí  
https://actonncds.org/es/recursos

PPRROOTTEECCTTHealth systems

#ActOnNCDs

INVEST TO

Global Week for Action on NCDs  
5-11 September 2022 - The Year of NCD Investment

#ActOnNCDs

INVEST TO PPRROOTTEECCTT

Incorporate NCDs into universal health 
coverage, national health insurance and 
social protection schemes.

Economies
GOVERNMENTS: HERE’S HOW YOU CAN

Global Week for Action on NCDs  
5-11 September 2022 - The Year of NCD Investment

IINNVVEESSTT  TTOO

actonncds.org #ActOnNCDs

PPRROOTTEECCTT

Young people

Global Week for Action on NCDs  
5-11 September 2022 - The Year of NCD Investment
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Assista e compartilhe os vídeos 
da campanha aquí, e espalhe que 
precisamos agir em DCNT! 

Por que não criar e compartilhar 
seu próprio vídeo de ação contra 
DCNTs #ActOnNCDs e deixar o 
mundo saber por quê é tão urgente 
investir para proteger? 

Faça sua voz valer de 5 a 11 de 
setembro de 2022 na Semana 
Mundial de Ação em DCNT. 

TUITAR

INVISTA PARA PREVENIR: Aqui está o que você precisa saber sobre 
DCNT e o custo da inovação. Participe da Semana Mundial de Ação 
sobre as DCNT de 5 a 11 de setembro de https://youtu.be/1w0XeDbuGUs 
#ActOnNCDs @NCDAlliance  

TUITAR

A NORUEGA VAI DE DIZER AO FAZER INVESTINDO EM DCNT: No 
lidera a primeira estratégia de desenvolvimento para combater as DCNT 
nos países mais pobres. https://youtu.be/5hHtPnlXKW8 #ActOnNCDs @
NCDAlliance 

TUITAR

BARBADOS DOBRA IMPOSTO SOBRE O AÇÚCAR PARA COMBATER 
DOENÇAS: Reduzir o consumo de bebidas açucaradas enquanto arrecada 
fundos públicos? Barbados está fazendo exatamente isso. https://youtu.be/
bkYFV9oOwNs #ActOnNCDs @NCDAlliance  

VÍDEOS  
DE CAMPANHA  
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USO DO 
LOGOTIPO
O logotipo e os recursos da 
campanha Actuar sobre as 
DCNTs estão disponíveis para 
uso pela comunidade de DCNTs, 
e nós incentivamos-lhe a fazê-lo! 
Pedimos apenas que faça um link para o 
site Act on NCDs em actonncds.org e dê 
crédito; por exemplo. usando a hashtag 
#ActOnNCDs.

O logotipo está disponível em sete 
idiomas, com mais a serem adicionados. 
Se quiser, pode baixar o logotipo 
e outros recursos da campanha e 
consultar as diretrizes de uso completas 
seguindo este link. SPANISH
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MAIS 
FORMAS DE AGIR
The campaign website offers lots of suggestions on how you can TAKE ACTION: 

Ações instantâneas
5 minutos ou menos para 
dar um primeiro passo e 
participar

Gerar impulso, um 
momento
Uma hora (ou mais) para 
se comunicar com os/as 
tomadores de decisão para 
que eles saibam o que 
você tem a dizer

Um esforço extra
Invista na mobilização de 
ações e seja um agente de 
mudança

Seja uma voz para a 
mudança
Crie seu cartão Voz de 
Mudança e compartilhe-o 
nas redes sociais
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INSPIRAÇÃO EXTRA 
Você pode conferir outros 
recursos preparados pela 
NCD Alliance que podem 
servir de inspiração ou 
ideias para suas próprias 
atividades durante a 
Semana Mundial de Ação 
sobre DCNT 2022.

#ActOnNCDs

#ActOnNCDs

OS CUSTOS DAS DOENÇAS CRÔNICAS 
NÃO TRANSMISSÍVEIS SÃO 
ASTRONÔMICOS

APENAS 1-2% DA ASSISTÊNCIA TOTAL AO DESENVOLVIMENTO 
PARA A SAÚDE É DEDICADO ÀS DCNTs 

As DCNTs continuam sendo um dos problemas de saúde global mais sub financiados em 
relação aos bilhões de pessoas afetadas.

LEVANDO

A POBREZAO custo global total das  
5 principais DCNTs entre 2011 

e 2030 é estimado em 

39 milhões de vidas poderiam ser salvas entre 2023 e 2030 se 
os Ministérios da Saúde do mundo contribuíssem com apenas 
20% de seus orçamentos para intervenções de DCNTs.

Os custos desembolsados pelo tratamento das 
DCNTs levam milhões de pessoas à pobreza extrema 
todos os anos.

actonncds.org

INVESTINDO NAS  
DCNTs HOJE

PROTEGER O MUNDO CONTRA AS DCNTs  
É O NOSSO MELHOR INVESTIMENTO
Se menos de 1 dólar por pessoa por ano  for investido  em medidas contra DCNTs, 
isso pode levar a :

20% DE INVESTIMENTO = 30 MILHÕES DE VIDAS SALVAS

CONCLUSÃO =   
VIDAS MAIS LONGAS E SAUDÁVEIS   

+ DINHEIRO POUPADO

US$47
TRILHÕES

MILHÕES DE 
PESSOAS 

US$230
BILHÕES
EM GANHOS  
ECONÔMICOS até 2030 

50 MILHÕES 
DE ANOS 

ADICIONAIS DE VIDA 
SAUDÁVEL

7 MILHÕES DE 
VIDAS SALVAS

em países de baixa  
e média renda

INVESTIR PARA PROTEGER
5 a 11 DE SETEMBRO DE 2022 – O ano do investimento em DCNTs
SEMANA GLOBAL PARA AÇÃO EM DCNTs

#ActOnNCDs

O QUE SÃO DOENÇAS 

CRÔNICAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS?

Estima-se que 80% das DCNTs sejam evitáveis

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNTs), também conhecidas como 
doenças crônicas, são doenças que não 
podem ser transmitidas de pessoa para 
pessoa e requerem cuidados de longo 
prazo ou ao longo da vida.

Estima-se que  ¼ da POPULAÇÃO 
MUNDIAL VIVA COM DCNTs

MAIS DE 

MORREM DE DCNTS TODOS OS ANOS 

60%-90% das  
MORTES DE COVID-19   
foram de pessoas que 
viviam com uma ou 
mais DCNT 

Quase 3 em 4 mortes 
são causadas por 
DCNTs, tornando-se 
a causa número 1 de 
morte no mundo. 

Mais de 75% das mortes por DCNTs 
ocorrem em países de baixa e média 
renda.

Milhões de vidas podem ser salvas reduzindo fatores de risco  
e criando ambientes de promoção da saúde, inclusive através  

da promoção de:

PRECISAMOS AGIR 
SOBRE AS DCNTs

A BOA NOTÍCIA

AÇÕES E SOLUÇÕES PODEROSAS QUE 
PODEM FAZER UMA GRANDE DIFERENÇA 

DCNTs AFETAM 
TODOS NÓS 

O CUSTO 
HUMANO DAS 
DCNTs 

actonncds.org
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Doenças 
cardiovasculares

Doenças 
Respiratórias 
Crônicas

Câncer

Diabetes 

Condições de 
Saúde Mental

DCNTs

AS 5  
PRINCIPAIS DCNTs 
GLOBALMENTE

Sem ações, o número de 

mortes por DCNTs deve 

subir para 52 milhões 

até 2030.

Atividade física
Cessação do 

tabagismo

Redução do 

consumo de álcool 

Melhoria na 

qualidade do ar

MAS SEU IMPACTO TAMBÉM É DESIGUAL

INCENTIVAR A 
PARTICIPAÇÃO  

de vozes em 
todos os níveis 
— da base ao 

governo     

FORTALECER A 
LIDERANÇA   

e o engajamento 
da comunidade  

MELHORAR O 
ACESSO   

aos serviços de 
DCNTs

AUMENTAR O 
INVESTIMENTO   

em DCNTs e 
criar sociedades 
promotoras de 

saúde

41

15

MILHÕES DE 
PESSOAS 

MILHÕES  têm entre  
30 e 69 anos

Uma dieta saudável

#ActOnNCDs
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MAS SEU IMPACTO TAMBÉM É DESIGUAL

INCENTIVAR A 
PARTICIPAÇÃO  
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MILHÕES DE 
PESSOAS 

MILHÕES  têm entre  
30 e 69 anos

Uma dieta saudável

Você pode baixar 
infográficos e outros 
recursos de campanha 
seguindo este link.
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SEMANA MUNDIAL DE AÇÃO EM DCNTS.  
ENVOLVA-SE!

Obrigado por fazer parte da Semana Mundial de Ação sobre DCNTs 2022. 
Quanto mais pessoas comprometidas em agir contra DCNTs, maior será a 

diferença que fazemos! #ActOnNCDs 

Tem perguntas? Não hesite em contatar a NCD Alliance, escreva para 
nós em info@ncdalliance.org.   
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https://twitter.com/ncdalliance
https://www.instagram.com/ncdalliance/
https://www.facebook.com/ncdalliance
https://www.linkedin.com/company/ncd-alliance/
https://www.youtube.com/c/NCDAllianceOrg
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