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Morbidade nos últimos 15 dias 
anteriores à entrevista 



Porquê e para quê analisar  
morbidade nos últimos 15 dias em inquéritos de saúde 

de base domiciliar? 

A análise dos motivos que levam as pessoas a procurar serviços de saúde 
e a identificação das hipóteses diagnósticas ou diagnósticos 
estabelecidos durante atividades assistenciais possibilitam a obtenção 
de informações sobre necessidades objetivas da população que podem 
ser utilizadas para orientar ações.  

Informações derivadas da assistência prestada são condicionadas pela 
oferta e refletem a estrutura e as atividades disponíveis. Desta forma, 
numa perspectiva geral, as informações tendem a ser fragmentadas, 
além de não necessariamente refletirem as necessidades da população 
do território. 



Porquê e para quê analisar  
morbidade nos últimos 15 dias em inquéritos de saúde 

de base domiciliar? 

Quando os dados de morbidade referida não sofrem influência da 
oferta possibilitam: 
• Estimar frequências e conhecer a relevância de problemas de saúde e, 

a partir daí, inferir necessidades assistenciais da população.  
• Orientar a disponibilização de recursos de saúde e a organização da 

rede de assistência.  

Informações derivadas da assistência prestada são condicionadas pela 
oferta e refletem a estrutura e as atividades disponíveis. Desta forma, 
numa perspectiva geral, as informações tendem a ser fragmentadas, 
além de não necessariamente refletirem as necessidades da população 
do território. 



Objetivo e Método  
• Conhecer a morbidade referida na cidade de São Paulo, com 

dados coletados,  por meio de entrevistas domiciliares, com 
amostragem aleatória, sobre problemas de saúde presentes 
nas duas semanas anteriores à entrevista.  

 
Este período curto é utilizado em inquéritos para reduzir falha de 

informação por lacunas de memória do entrevistado. 

 

• Explorar limitação ou não de atividades habituais, duração e 
necessidade de procura por ajuda, que permitiram analisar os 
motivos da não procura.  

Bloco C1 - questões C1a a C1j  - Questionário ISA Capital 2015.  
Codificação dos problemas referidos pela CID-10ª revisão. 
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Gráfico 1 - Frequência (%) dos principais problemas de saúde 
referidos nas duas últimas semanas, segundo capítulo da CID-10. 
Município de São Paulo, 2015. 

Resultados 



Gráfico 2 - Frequência (%) de problemas de saúde referidos nas duas 
últimas semanas, segundo Coordenadoria Regional de Saúde. Município 
de São Paulo, 2015.   
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Gráfico 3 - Frequência (%) de problemas de saúde referidos nas duas 
últimas semanas, segundo sexo e Coordenadoria Regional de Saúde. 
Município de São Paulo, 2015. 
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Tabela 1 - Frequência (%) de problemas de saúde referidos nas duas últimas 
semanas, segundo grupo etário e Coordenadoria Regional de Saúde. 
Município de São Paulo, 2015. 

% % %
Norte 16,6 11,5 - 23,2 20,7 17,5 - 24,4 24,9 17,8 - 33,7
Centro-Oeste 13,2 7,7 - 21,7 18,1 14,3 - 22,7 13,9 8,9 - 20,9
Sudeste 19,7 12,7 - 29,3 20,3 16,8 - 24,4 20,4 15,8 - 26
Sul 10,4 6,1 - 17,3 11,8 8,4 - 16,3 26,6 15,8 - 41,2
Leste 19,5 14,4 - 26,0 21,4 18,4 - 24,7 30,2 23,3 - 38,2
MSP 16,0 13,3 - 19,2 18,4 16,7 - 20,1 22,9 19,5 - 26,7

IC 95%

Adolescentes Adultos IdososCoordenadoria 
Regional de 

Saúde IC 95% IC 95%



Tabela 2 - Frequência (%) de problemas de saúde referidos nas duas 
últimas semanas, segundo variáveis socioeconômicas. Município de São 
Paulo, 2015. 

%
Raça/Cor
Branca 18,8 16,6 - 21,3
Preta 19,9 16,1 - 24,4
Amarela 35,9 23,5 - 50,6
Parda 16,8 14,8 - 19,0
Indígena* 51,1 23,1 - 78,4
Outra 21,3 15,5 - 28,5
Escolaridade (em anos de estudo)
0 a 4 21,9 17,6 - 26,8
5 a 8 18,4 15,6 - 21,5
9 a 12 17,9 16,0 - 20,0
13 ou mais 19,2 16,1 - 22,7
Situação conjugal
Casado / União estável 19,0 17,2 - 20,9
Separado / Divorciado 17,6 3,5 - 22,5
Solteiro 17,9 15,4 - 20,7
Viúvo 23,5 18,7 - 29,1
Renda familiar per capita (em salários mínimos) **
Menos de 1 SM 22,9 20,3 - 25,7
1 a < 2 SM 20,9 18,7 - 23,4
2 a < 5 SM 16,9 13,7 - 20,8
5 SM ou mais 13,1 10,3 - 16,4

IC 95%



Resumo dos principais resultados 

18,8% referiram problemas de saúde (destes 65,4% procuraram 
ajuda para resolvê-los, 39,1% interromperam suas atividades 
habituais e 21,8% estiveram acamados).  
 
Maior frequência de problemas nos últimos 15 dias: mulheres, 
idosos, pessoas de baixa renda e de raça/cor amarela apontando 
para determinações diversas como gênero, vulnerabilidade e 
condições sociais.  
 
Os problemas respiratórios agudos e os ‘sinais e sintomas e 
achados anormais’ representaram mais da metade da morbidade 
referida, reforçando a importância da atenção básica e da 
integralidade no manejo, diagnóstico e tratamento. 



Considerações finais 

Sylvia Christina de Andrade Grimm 
E-mail: sgrimm@PREFEITURA.SP.GOV.BR 

Obrigada 

A morbidade referida obtida por meio de inquérito por entrevistas 
domiciliares é importante por suprir uma lacuna dos sistemas de 
informações regulares do SUS, que registram a demanda ambulatorial 
atendida ou os casos que levam à internação e à morte.  
 
Conhecer os problemas que levam a população a procurar (ou a deixar 
de procurar) os serviços de saúde cotidianamente é importante para a 
gestão da política de saúde, principalmente da atenção básica, porta 
de entrada privilegiada do sistema de saúde.  
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