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Função dos Inquéritos de Saúde de Base 
Populacional (ISA) 

 
Permitem conhecer aspectos da realidade 
da saúde que não estão contidos nos 
sistemas de informação do SUS, como por 
exemplo, comportamentos relacionados à 
saúde, perfil de morbidade, gastos com 
saúde, acesso e uso dos serviços, entre 
outros. 



Oferecer banco de dados com todas as 
informações atualizadas sobre a situação 
de saúde da população da cidade de São 
Paulo, seu comportamento, uso de 
serviços de saúde, permitindo a 
elaboração de análises de tendência e 
comparando os resultados com aqueles 
obtidos nos anos anteriores. 
 

Objetivos do Projeto ISA Capital 2015: 



• Avaliar estado de saúde da população residente no 
MSP, segundo as condições de vida; 

• Analisar a desigualdade social segundo estilo de 
vida, morbidades agudas e crônicas e uso de 
serviços de saúde incluindo práticas preventivas; 

• Estudar a associação entre comportamentos, 
morbidades e uso de serviços de saúde; 

• Conhecer a evolução do binômio condições de 
vida/saúde no MSP com os dados dos inquéritos 
2003, 2008 e 2015. 

 

Objetivos do ISA Capital 2015 



Convênio 

Coordenação de 
Epidemiologia e 

Informação 

 CEInfo/SMS 

Faculdade de 
Saúde Pública 

FSP/USP 

Realização da 3ª edição 
ISA Capital SP 

Assinatura  Termo de Convênio -  29 de janeiro de 2014 
Publicação no Diário Oficial da Cidade  -  22 de fevereiro de 2014 

Atividades preparatórias à realização do ISA Capital 2015 

Objeto 



I Encontro Técnico para Definição de Conteúdo do 
Questionário do ISA - 2015 

02 de setembro de 2013   

Metodologia:  

1. Convite e justificativa para análise e comparação dos 
questionários: 

 Inquérito de Saúde-2014/2015 – versão preliminar 

 Pesquisa Nacional de Saúde-2013 

 Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios-2011  

2. Subdivisão segundo blocos temáticos - 10 a 30 de setembro de 
2013  

SMS-CEInfo: Monitoramento, sistematização e envio das 
sugestões encaminhadas para a equipe de pesquisadores 

 
 



• Oficina para revisão e definição do conteúdo do 
questionário do ISA-Capital 2014/15 

     Público-alvo: Gestores e profissionais das áreas  
                              técnicas da SMS e pesquisadores 

 

• Levantamento e definição de novos temas de 
interesse para compor o questionário do próximo 
Inquérito de Saúde – ISA Capital 2014/15 

  
 
 
 
 

Oficinas 2013 



Prefeitura vai traçar perfil da saúde do paulistano - 2014 









Próximos passos 
- Capacitação de técnicos da SMS 
  Objetivo: 

  Constituir e capacitar grupo técnico para 

  efetuar análises gerais e temáticas a partir da  

  base de dados do ISA Capital 2015, utilizando  

  pacote estatístico. 

 

- Elaboração e publicação de análises 
 

 



A experiência conjunta de realização do ISA tem 
intensificado a relação entre a universidade e a SMS 
que pode ser aprofundada para a continuidade dos 
inquéritos quinquenais e para inquéritos específicos. 

 

 

Resultados e Perspectivas 




