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Doenças e condições crônicas e queixas e 
sintomas 

• Transição epidemiológica 
• Envelhecimento populacional 
•  As DCNT são responsáveis por grande parte 

das mortes antes dos 70 anos de idade e perda 
de qualidade de vida, gerando incapacidades e 
limitação das pessoas doentes em suas 
atividades de trabalho e lazer, além de 
provocar grande pressão sobre os serviços de 
saúde (SCHMIDT et al., 2011) 



Metodologia 
Questionário  



Bloco C2 – Doenças e condições crônicas 
Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a)...  

Outras Doenças Crônicas 
C2 03a. tem angina? 
C2 04a teve infarto do miocárdio? 
C2 05a. tem arritmia cardíaca? 
C2 06a. tem alguma outra doença do coração? 
C2 07a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr(a) tem ou teve câncer? 
C2 08a. tem artrite, reumatismo ou artrose? 
C2 09a. tem osteoporose? 
C2 10a. tem asma ou bronquite asmática? 
C2 11a. tem enfisema, bronquite crônica ou doença pulmonar obstrutiva crônica(DPOC)? 
C2 13a. tem sinusite crônica? 
C2 14a. tem alguma outra doença do pulmão? 
C2 15a. tem tendinite, LER (lesão por esforço repetitivo) ou DORT? 
C2 16a. tem varizes de membros inferiores? 
C2 17a. teve acidente vascular cerebral (AVC) ou derrame? 
C2 18a. tem alguma outra doença de veias, artérias ou circulação sanguínea? 
C2 19a. tem colesterol elevado? 
C2 20a. tem alguma doença de coluna ou problema de coluna? 

C2 21a. O(a) Sr.(a) tem algum tipo de problema emocional ou mental como ansiedade,  
depressão, síndrome do pânico, TOC (transtorno obsessivo compulsivo) esquizofrenia ou algum outro? 

C2 22a. tem outra doença crônica além das que disse anteriormente? 



Bloco C3 – Queixas e sintomas 

C3 01a. O(a) Sr.(a) costuma ter enxaqueca ou dor de cabeça? 

C3 02a. O(a) Sr.(a) costuma ter dor  nas costas? 

C3 03a. O(a) Sr.(a) tem algum tipo de alergia? (além da asma, rinite e sinusite 
que pode já ter relatado) 

C3 04a. O(a) Sr.(a) costuma ter tontura ou vertigem? 

  C3 05a. O(a) Sr.(a) tem insônia? 
C3 06a. O(a) Sr.(a) tem infecção do trato urinário ou cistite com alguma 
frequência? 
C3 07a. O(a) Sr.(a) tem problema de incontinência urinária ou perde urina? 
C3 08a. O(a) Sr.(a) tem algum outro problema de saúde além dos que já 
conversamos? 

Vou perguntar a seguir sobre alguns problemas ou queixas de saúde 
que o(a) Sr.(a) possa ter.  



Quadro 1 - Prevalência (%) de doenças e condições crônicas referidas, segundo 
faixa etária. MSP, 2015. 

Adultos (20 a 59 anos)   Idosos (60 anos e mais) 

  % IC95%     % IC95% 

1ª Rinite                                                       19,5 (17,5-21,5)   Hipertensão  54,8 (51,0-58,6) 

2ª Hipertensão  16,0 (14,3-17,9)   Colesterol elevado 32,7 (29,6-35,9) 

3ª Problemas mentais* 15,0 (13,0-17,2)   Doença ou problema de 
coluna 25,4 (22,5-28,6) 

4ª Sinusite crônica 14,3 (12,7-16,1)   Artrite, reumatismo ou 
artrose 25,2 (22,5-28,1) 

5ª Doença ou problema de coluna 10,6 (9,2-12,2)   Diabetes 22,5 (20,0-25,2) 

6ª Colesterol elevado 9,8 (8,4-11,3)   Varizes de membros 
inferiores 21,0 (18,1-24,3) 

7ª Tendinite, LER ou DORT 9,1 (7,8-10,5)   Problemas mentais* 18,0 (14,2-22,7) 

8ª Varizes de membros inferiores 7,2 (6,0-8,7)   Osteoporose                                         15,7 (13,5-18,2) 

9ª Asma ou bronquite asmática                                        5,6 (4,6-6,7)   Rinite                                                       10,6 (8,4-13,3) 

10ª Artrite, reumatismo ou artrose 4,9 (4,1-6,0)   Arritmia 10,0 (8,2-12,2) 

11ª Diabetes 4,4 (3,6-5,4)   Tendinite, LER ou DORT 8,6 (6,9-10,7) 

                

Nota: *Problemas mentais - Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, TOC, esquizofrenia  



Quadro 2 - Prevalência (%) de doenças e condições crônicas referidas 
por adultos (20 a 59 anos), segundo sexo. MSP, 2015. 

Homens    Mulheres  
  % IC95%     % IC95% 

Rinite                                                       14,2 (11,6-
17,2)   Rinite                                                       24,3 (21,5-27,3) 

Hipertensão  13,8 (11,6-
16,3)   Problemas mentais* 18,5 (15,8-21,6) 

Problemas mentais* 11,0 (8,8-13,8)   Hipertensão  18,1 (15,7-20,7) 

Sinusite crônica 10,2 (8,1-12,7)   Sinusite crônica 18,1 (15,9-20,7) 

Colesterol elevado 9,5 (7,6-11,8)   Doença ou problema de coluna 13,3 (11,2-15,7) 

Doença ou problema de coluna 7,6 (5,9-9,8)   Tendinite, LER ou DORT 12,3 (10,4-14,5) 

Tendinite, LER ou DORT 5,5 (4,1-7,5)   Varizes de membros inferiores 10,5 (8,5-12,8) 

Asma ou bronquite asmática                                        4,8 (3,6-6,4)   Colesterol elevado 10,1 (8,3-12,1) 

Varizes de membros inferiores 3,7 (2,5-5,3)   Artrite, reumatismo ou artrose 7,3 (5,7-9,2) 

Diabetes 3,3 (2,5-4,5)   Asma ou bronquite asmática                                        6,3 (4,9-8,0) 

Arritmia 3,3 (2,2-5,0)   Diabetes 5,3 (4,1-6,9) 
              
Nota: *Problemas mentais - Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, TOC, esquizofrenia  
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2ª 

3ª 

4ª 

5ª 

6ª 

7ª 

8ª 
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Quadro 3 - Prevalência (%) de doenças e condições crônicas referidas por 
idosos, segundo sexo. MSP, 2015. 

Homens  (60 anos ou mais)   Mulheres (60 anos ou mais) 
  % IC95%     % IC95% 

1º Hipertensão  49,0 (43,3-54,8)   Hipertensão  58,8 (54,4-63,0) 

2º Colesterol elevado 26,2 (21,4-31,6)   Colesterol elevado 37,0 (32,9-41,3) 

3º Diabetes 21,5 (17,3-26,5)   Artrite, reumatismo ou 
artrose 35,8 (31,5-40,3) 

4º Doença ou problema de coluna 16,5 (12,6-21,2)   Doença ou problema de 
coluna 31,5 (27,1-36,1) 

5º Varizes de membros inferiores 12,8 (9,5-17,0)   
Varizes de membros 
inferiores 26,5 (22,4-31,2) 

6º Problemas mentais* 12,0 (8,5-16,6)   C2 09a. osteoporose?                                                 24,0 (20,7-27,7) 

7º Artrite, reumatismo ou artrose 9,7 (7,2-12,8)   Diabetes 23,2 (19,7-27,1) 

8º Arritmia 9,3 (6,4-13,4)   Problemas mentais* 22,1 (17,4-27,8) 

9º Rinite                                                       8,1 (5,0-12,9)   Rinite                                                       12,2 (9,7-15,4) 

10º Infarto 8,0 (5,5-11,6)   Tendinite, LER ou DORT 11,7 (9,0-15,1) 

Sinusite crônica 7,4 (4,9-10,9)   Arritmia 10,5 (8,1-13,4) 
              

Nota: *Problemas mentais - Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, TOC, esquizofrenia  



Quadro 4 - Prevalência (%) de queixas e sintomas referidos, 
segundo faixa etária. MSP, 2015. 

Total adultos (20 a 59 anos)   Total idosos (60 anos ou mais) 

  % IC95%     % IC95% 

Dor nas costas 35,7 (33,3-38,1)   Dor nas costas 41,6 (37,8-45,6) 

Enxaqueca ou dor de cabeça 34,5 (32,3-36,7)   Insônia 24,6 (21,3-28,2) 

Insônia 19,0 (17,2-21,0)   Tontura ou vertigem 18,9 (16,4-21,7) 

Algum tipo de alergia 14,4 (12,7-16,3)   Enxaqueca ou dor de 
cabeça 17,5 (14,7-20,6) 

Tontura ou vertigem 13,5 (11,7-15,4)   Algum tipo de alergia 16,8 (14,1-19,7) 

Infecção trato urin./cistite com 
alguma frequência 5,0 (4,1-6,0)   Incontinência urinária ou 

perda de urina 10,0 (7,9-12,5) 

Incontinência urinária ou perda 
de urina 2,7 (2,0-3,6)   Infecção trato urin./cistite 

com alguma frequência 5,8 (4,3-7,7) 



Quadro 5 - Prevalência (%) de queixas e sintomas referidos por 
adultos (20 a 59 anos), segundo sexo. MSP, 2015. 

Homens   Mulheres  

  % IC95%     % IC95% 

Dor nas costas 30,0 (26,8-32,7)   Enxaqueca ou dor de 
cabeça 43,9 (40,9-47,0) 

Enxaqueca ou dor de cabeça 24,0 (21,5-26,9)   Dor nas costas 41,1 (37,6-44,6) 

Insônia 15,0 (13,1-17,9)   Insônia 22,4 (19,7-25,2) 

Algum tipo de alergia 13,0 (10,3-15,2)   Tontura ou vertigem 18,5 (16,1-21,3) 

Tontura ou vertigem 7,9 (5,9-10,4)   Algum tipo de alergia 16,0 (13,8-18,5) 

Infecção trato urin./ 
cistite com alguma frequência 1,6 (1,0-2,6)   Infec. trato urinário /  

cistite com alguma freq. 8,0 (6,5-9,8) 

Incontinência urinária ou 
perda de urina 0,9 (0,5-1,7)*   Incontinência urinária ou  

perda de urina 4,3 (3,1-5,8) 



Quadro 6 - Prevalência (%) de queixas e sintomas referidos por 
idosos (60 anos ou mais), segundo sexo. MSP, 2015. 

Mulheres Homens 

  % IC95%   % IC95% 

Dor nas costas 47,8 (42,0-53,7) Dor nas costas 32,5 (27,2-38,2) 

Insônia 31,2 (26,7-36,0) Insônia 15 (11,5-19,4) 

Tontura ou vertigem 23,2 (19,9-27,0) Tontura ou vertigem 12,5 (9,6-16,1) 
Enxaqueca ou dor de 
cabeça 21,4 (17,6-25,8) Algum tipo de alergia 11,7 (8,8-15,5) 

Algum tipo de alergia 20,1 (16,3-24,5) Enxaqueca ou dor de 
cabeça 11,5 (8,6-15,4) 

Incontinência urinária ou  
perda de urina 12,2 (9,4-15,6) 

Incontinência urinária 
ou  
perda de urina 

6,7 (4,3-10,3) 

Infec. trato urinário /  
cistite com alguma freq. 7,2 (5,4-9,6) 

Infecção trato urin./ 
cistite com alguma 
frequência 

3,6 (2,0-6,5) 



Comorbidade – doenças e condições crônicas 
12 anos e mais 0 1 2 3 4 5 ou mais

Doença/condição crônica % IC95% Colunas1 IC95%2 %3 IC95%4 %4 IC95%5 %5 IC95%6 %6

C2 12a. rinite?                                                           26,3 (22,4-30,6) 26,1 (22,4-30,1) 19,1 (16,2-22,4) 12,9 (10,2-16,2) 6,0 (4,2-8,5) 9,5

C201 a. Hipertensão 22,1 (18,6-26,0) 22,4 (19,5-25,6) 16,9 (14,3-19,8) 15,0 (12,6-17,7) 9,3 (7,6-11,3) 14,4

C2 14a. outra doença do pulmão? 21,0 (9,9-39,0) 13,0 (5,0-30,0) 16,9 (6,4-37,7) 8,9 (3,4-21,3) 12,7 (4,7-29,7) 27,5

C2 13a. sinusite crônica? 19,4 (15,8-23,6) 25,3 (21,6-29,5) 21,0 (17,1-25,4) 15,2 (11,3-20,0) 8,8 (6,5-11,8) 10,4

C2 21a. ansiedade, depressão, síndrome do 
pânico, TOC , esquizofrenia ou algum outro?

18,1 (14,4-22,5) 22,3 (18,3-26,9) 18,3 (15,1-22,0) 14,8 (11,9-18,3) 10,3 (7,9-13,3) 16,2

C2 10a. asma ou bronquite asmática?                                             15,7 (11,0-21,9) 23,6 (18,2-29,9) 24,3 (18,6-31,0) 14,2 (9,5-20,8) 8,5 (5,4-13,4) 13,7

C2 11a.enfisema, bronquite crônica ou DPOC? 15,2 (9,0-24,6) 23,4 (15,5-33,9) 14,8 (8,8-23,9) 16,4 (9,8-26,1) 13,3 (7,3-23,1) 16,9

C206 a. (doença do coração) 14,9 (8,3-25,1) 14,9 (8,1-25,6) 17,3 (9,9-28,5) 16,8 (9,8-27,1) 14,5 (8,9-22,8) 21,7

C2 19a.  colesterol elevado? 13,0 (9,5-17,6) 19,4 (15,8-23,5) 19,7 (16,2-23,8) 15,2 (12,1-19,1) 12,2 (9,6-15,4) 20,4

C2 15a. tendinite, LER ou DORT 12,9 (9,2-17,8) 16,2 (12,4-20,8) 22,3 (17,3-28,3) 14,7 (11,0-19,4) 10,6 (7,7-14,4) 23,3

C2 20a.  doença de coluna ou problema de 
coluna?

12,4 (9,4-16,2) 19,3 (15,4-24,0) 17,5 (14,0-21,8) 18,2 (14,4-22,8) 11,1 (8,8-13,9) 21,4

C2 16a. varizes de membros inferiores? 12,2 (9,2-16,0) 15,3 (12,0-19,4) 24,8 (20,0-30,4) 15,1 (11,5-19,6) 10,0 (7,2-13,6) 22,6

C202 a. Diabetes 11,6 (8,3-16,1) 20,1 (15,5-25,8) 20,2 (15,9-25,2) 15,6 (11,8-20,4) 10,8 (7,7-14,9) 21,7

C208a. artrite, reumatismo ou artrose? 9,3 (5,9-14,3) 12,1 (9,1-16,0) 16,0 (12,3-20,5) 18,0 (13,9-23,0) 12,5 (9,7-16,0) 32,0

% IC95% % IC95% % IC95% % IC95% %



Autoavaliação do estado de saúde 

A avaliação do estado de saúde consiste na 
percepção que os indivíduos possuem de sua 
própria saúde. Por conseguinte, é um 
indicador que engloba tanto componentes 
físicos quanto emocionais dos indivíduos, 
além de aspectos do bem-estar e da satisfação 
com a própria vida.  
 
 

ftp://ftp.ibge.gov.br/PNS/2013/pns2013.pdf  

ftp://ftp.ibge.gov.br/PNS/2013/pns2013.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/PNS/2013/pns2013.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/PNS/2013/pns2013.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/PNS/2013/pns2013.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/PNS/2013/pns2013.pdf


Autoavaliação da saúde excelente/Muito boa ou 
boa.  12 anos e mais – MSP - 2015 



Comparado a um ano atrás, como o Sr.(a) classificaria 
sua saúde em geral, agora?  MSP – 2015. 

Melhor que 
há 1 ano 

quase a mesma 
de um ano atrás

Pior que há 1 
ano

% % %

Total 23,5 54,1 22,4

Masculino 19,8 59,4 20,9

Feminino 26,0 50,6 23,4

12 anos e mais 



Resumo dos principais resultados 

• A hipertensão, colesterol elevado e diabetes 
foram as DC mais prevalentes entre os homens 
idosos. 

• As mulheres apresentaram maiores prevalências 
de DC quando comparadas aos homens.  

• Os problemas de coluna (dor nas costas) são os 
mais comuns entre as queixas e sintomas e a 
prevalência também é maior entre as mulheres 
do que nos homens. 
 



Resumo dos principais resultados 

• A presença de duas ou mais co-morbidades 
dentre as principais referidas, variou de 47,5% a 
70,0%. 

• A autoavaliação da saúde excelente/Muito boa 
ou boa foi decrescente com a idade e maior 
entre os homens. 

• Os problemas mentais ficaram entre as três 
principais doenças/condições crônicas referidas 
por homens e mulheres de 20 a 59 anos e entre 
as 10 principais em idosos de ambos os sexos.  
 



Obrigada pela atenção! 
 
 

mlira@prefeitura.sp.gov.br  
 

mailto:mlira@prefeitura.sp.gov.br
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