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A natureza das Doenças Crônicas não Transmiśıveis (DCNT) é mul-
ticausal incluindo diversos componentes dentre fatores biológicos,
comportamentais, socioeconômicos e culturais. Muitos estudos já
foram realizados e mostram influências de estilo de vida e hábitos
de saúde em doenças crônicas. Tabagismo, alimentação, atividade
f́ısica e consumo de álcool compõem os principais fatores comporta-
mentais relacionados às DCNT, fatores esses que podem permanecer
ou surgir após o diagnóstico. [1]

Estudos indicam que portadores de DCNT reconhecem a im-
portância da mudança de estilo de vida mas admitem que ela não
ocorre integralmente. Os medicamentos são considerados a principal
parte do tratamento pelos pacientes e as mudanças de hábitos ali-
mentares são relatadas como as mais dif́ıceis.[2, 3, 4, 5] A prática de
atividades f́ısicas, alimentação equilibrada e abstinência de álcool e
tabaco melhoram a qualidade de vida e contribuem para prevenção
do decĺınio funcional dos portadores.[2, 5]

O tempo de diagnóstico pode influenciar hábitos e levar a limitações
em atividades diárias e capacidades funcionais dos portadores. O
objetivo deste estudo foi utilizar os dados da Pesquisa Nacional
da Saúde (PNS-2013) para investigar a distribuição de hábitos e
limitações dos portadores de doenças cardiovasculares (infarto, angina,
insuficiência card́ıaca), diabetes, hipertensão e câncer bem como sua
relação com o tempo de diagnóstico.[2, 5]

Foi realizado um estudo descritivo utilizando os microdados da
PNS-2013 e ajustados modelos de regressão loǵıstica utilizando como
variáveis desfecho as variaveis que compuseram o estilo de vida
(hábitos de tabagismo, consumo de bebida alcoólica, alimentação
e atividades f́ısicas) e como covariáveis, tempo de diagnóstico, sexo,
idade, escolaridade e raça/cor.



Os resultados indicam que as limitações e sua relação com o
tempo de diagnóstico depende da DCNT assim como estilo de vida
do portador. A assistência continuada aos portadores de DCNT e a
orientação sobre a necessidade e tipos de tratamentos podem mel-
horar a qualidade de vida e prevenir complicações decorrentes da
doença.
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