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RESUMO 
 

Alves DO. Uso de serviços de saúde em São Paulo: Ecologia do cuidado em saúde. 

[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo; 2018. 

Introdução: A análise do uso de serviços de saúde é fundamental para o planejamento sanitário 

e tem grande contribuição dos inquéritos de saúde de base populacional, com destaque ao ISA 

CAPITAL, no Município de São Paulo (MSP). Os inquéritos provem informações privilegiadas 

para a compreensão das mudanças epidemiológicas e organização dos serviços de saúde, 

principalmente quando se reconhece o posicionamento da Atenção Primária à Saúde (APS) 

como eixo central organizador do sistema. A expansão da Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

no Sistema Único de Saúde (SUS) nos estado e município de São Paulo, devido às terceirizações 

da gestão da saúde, por meio de Organizações Sociais de Saúde (OSS), evidencia, neste sentido, 

o fundamental papel regulatório do Estado. Objetivo: Descrever o uso de serviços de saúde no 

município de São Paulo e analisar os fatores associados. Método: Foram utilizados dados do 

ISA CAPITAL 2015, inquérito de saúde de base populacional, de corte transversal, com 

amostra representativa do Município de São Paulo (MSP). A análise foi realizada em função 

dos indicadores de utilização dos serviços e sua tipologia foi apresentada em quadro de 

prevalências de eventos por 1.000 pessoas por mês e comparada com estudos de “Ecologia do 

cuidado”. A análise estatística consistiu em modelos de regressão logística multivariados para 

avaliar fatores associados ao desfecho de utilização de algum serviço de saúde nos 30 dias 

anteriores a entrevistas e estratificado por faixa etária. Resultados: Os fatores 

sociodemográficos estudados, sexo, faixa etária, situação conjugal, raça ou cor de pele, 

escolaridade, situação de trabalho e posse de plano de saúde são associados à prevalência de 

doenças crônicas, e apenas raça ou cor de pele não estiveram também associados à 

autoavaliação de saúde. O uso de serviços de saúde nos últimos 30 dias foi de 31,4%, sendo os 

serviços mais utilizados consultórios ou clínicas e UBS. O tipo de serviço utilizado foi 

associado à posse de plano de saúde e ao tipo de atendimento e há uma tendência de utilização 

do tipo de serviço habitual. A tipologia de uso de serviços de saúde no MSP teve diferenças 

constatadas com outros países e cidades por influência da organização do sistema de saúde e 

fatores socioculturais. Foi associado ao uso de serviços de saúde: sexo feminino, ser idoso, 

posse de plano de saúde, autoavaliação da saúde como ‘ruim’ e possuir alguma doença crônica, 

em concordância com achados da literatura. Na estratificação por faixa etária o único fator que 

persiste em todas as faixas estudadas foi possuir alguma doença crônica. 



 
 

 

Conclusões: O fortalecimento do SUS no MSP com a aposta na APS, como organizadora do 

sistema, precisa considerar a coexistência de serviços públicos e privados, bem como a alta 

prevalência de doenças crônicas. Tais fatores determinam diferentes tipologias de uso de 

serviços de saúde e, portanto, devem ser levados em consideração para o planejamento em 

saúde em geral, para os marcos regulatórios das OSS e para a distribuição de serviços. 

 

Descritores: Serviços de saúde, utilização; Inquérito populacional; Sistema único de saúde; 

Pesquisa sobre serviços de saúde. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Alves DO. Utilization of healthcare services in São Paulo: Ecology of care. [Dissertação]. 

São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo; 2018. 

Introduction: The analysis of health services utilization is fundamental for health planning and 

for this, has great contribution of population-based health surveys, with emphasis in the city of 

São Paulo on the ISA-CAPITAL study. Population-based surveys provide privileged 

information for understanding the epidemiological changes and organization of health services, 

especially when the Primary Health Care (PHC) is recognized as the organizing axis of the 

system. The expansion of the Family Health Strategy (FHS), in the Unified Health System 

(UHS) in the state and municipality of São Paulo occurred by outsourcing the management of 

health services through Social Health Organizations (SHO) and in this context is prominent the 

regulatory role of the State. Objective: To describe the use of health services in the city of São 

Paulo and to analyze the associated factors. Method: Data was provided from ISA CAPITAL 

2015, a population-based health survey representative of the municipality of São Paulo. The 

descriptive analysis was performed according to the indicators of service utilization and its 

typology was presented in a table of prevalence of events per 1000 people per month and 

compared with studies of "Ecology of Care". Statistical analysis consisted of multivariate 

logistic regression models to evaluate factors associated with the outcome of use of any health 

service in the 30 days prior to interviews and stratified by age group. Results: The socio-

demographic factors studied, gender, age, marital status, race or color of skin, schooling, work 

situation and health insurance coverage are associated with the prevalence of chronic diseases 

and only race or skin color was not associated health self-assessment. The use of health services 

in the last 30 days was 31.4%, with the most used services being clinics and primary care 

centers. The type of service used was associated with health plan ownership and type of care 

and there is a tendency to search for the usual type of service. The typology of the use of health 

services in São Paulo has had differences with other countries and cities due to the influence of 

the organization of the health system and socio-cultural factors. It was associated with the use 

of health services: female sex, being elderly, coverage of health insurance, poor self-rated health 

and chronic illness, in agreement with findings from the literature. In stratification by age group 

the only factor that persists in all the studied groups was chronic diseases. Conclusions: The 

strengthening of UHS in São Paulo with focus on PHC as the organizing axis of the health 

system needs to consider the coexistence of public and private services and the high prevalence 



 
 

 

of chronic diseases. These factors determine different typologies of health services utilization 

and therefore should be considered for SHO regulatory frameworks and for the distribution of 

health services. 

 

Key words: Health services, utilization; Population survey; United Health System; Research 

on health services.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

Historicamente, em seu percurso de cuidado em saúde as pessoas percorrem caminhos 

que as levam de um serviço de saúde a outro e este percurso desenha caminhos de utilização 

das redes de atenção à saúde que compõem um sistema de saúde. Sistemas universais de saúde 

têm uma centralidade proposta na Atenção Primária à Saúde (STARFIELD, 1994; 

STARFIELD; SHI, 2002). 

A APS possui diversas interpretações que podem coexistir dentro de um mesmo modelo 

de saúde em um só país, mesmo que por vezes estas pareçam contraditórias ou excludentes. Há 

a interpretação da APS enquanto atenção primária seletiva, composta por um pacote de 

tecnologias duras ou como um conjunto de atividades, com trabalhadores de baixa qualificação 

e destinada a populações e regiões pobres (MENDES, 2015; VUORI, 1986). Uma APS “pobre 

para pobres” (MERHY, 2001) que pode ser vista, por exemplo, quando há implantação parcial 

e subfinanciada da Estratégia Saúde da Família (ESF), sem infraestrutura adequada, com 

serviços de saúde desabastecidos e montados em bolsões de pobreza em regiões periféricas dos 

municípios, reforçado pelo ideário neoliberal racionalizador de focalização, de baixo custo, de 

pacote básico e excludente e de oposição ao modelo universal, equânime, inclusivo e integral 

(GIL, 2006) declarado pela PNAB. 

“Para avaliar a adequabilidade dos recursos é tão importante perguntar 

sobre decisões do cuidado em saúde e relacionar os dados a uma 

população e serviços de saúde claramente definidos quanto é 

perguntar sobre morbidade e mortalidade para outros propósitos. No 

contexto do cuidado em saúde (...) a história natural do cuidado em 

saúde deve ser uma preocupação mais apropriada que a história 

natural de sua doença”. 

(WHITE; WILLIAMS; GREENBERG, 1961) 
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Outra interpretação da APS é enquanto nível primário do sistema de atenção à saúde, 

em que é enfatizada a função de porta de entrada e gatekeeper com resolução dos problemas 

mais comuns de saúde, visando a custo efetividade e à satisfação de demandas da população. 

Tal concepção é comum em países desenvolvidos que por vezes têm modelos médico centrados, 

sem necessariamente a atuação em equipe ou atuação multiprofissional (MENDES, 2015; 

OPAS/OMS, 2010). 

Há a interpretação da APS, como estratégia de organização do sistema de atenção à 

saúde, tendo como ponto focal a reordenação, apropriação e recombinação de todos os recursos 

do sistema para satisfazer às necessidades e demandas da população de forma articulada como 

parte e como coordenadora de uma Rede de Atenção à Saúde – RAS (MENDES, 2015; 

OPAS/OMS, 2010; VUORI, 1986). E talvez a faceta essencial do movimento pela APS é ao 

encará-la como uma filosofia. Um país somente pode clamar que pratica APS caso todo o seu 

sistema de saúde seja caracterizado por justiça social e equanimidade, solidariedade 

internacional, auto responsabilidade e uma aceitação de um conceito ampliado de saúde 

(VUORI, 1986). 

O percurso na saúde de cada indivíduo e coletivamente da população do município de 

São Paulo (MSP) é influenciado por questões complexas como, por exemplo: “Como se dá em 

diferentes grupos sociais a relação entre o consumo e as doenças?” e, questionamento este que 

em algum grau ainda escapam em grande parte das investigações epidemiológicas hegemônicas 

atuais (DRUMOND JR., 2003). Neste sentido, estudos de base populacional, representativos 

da população geral do município, são uma base de fomento de hipóteses e a construção de 

bancos de dados desta complexa rede de serviços de saúde, ainda que por si só, não possibilita 

todas as reflexões e não traz todas as respostas necessárias. 
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1.1. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E O SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO 

 

Algumas reflexões são relevantes desde as primeiras organizações de serviços de saúde 

que foram direcionadas para o controle e isolamento das doenças infectocontagiosas, por ação 

do Estado como durante a reforma de Oswaldo Cruz em 1904 com a reestruturação da Diretoria 

Geral de Saúde Pública (DGSP) e a Revolta da Vacina. As políticas públicas sanitárias, do final 

da década de 1910 e início da década de 1920, foram possíveis a partir da evolução de um 

aparelho estatal constituído com a vinda da família real em 1808.  

No mundo moderno,  o primórdio dos sistemas de saúde se deu num  movimento de 

políticas de bem-estar social no final do século XIX, mais notadamente reconhecidos no então 

Império Alemão em 1883 com a Lei de Seguro Doença proposta por Otto Von Bismarck 

(KATZMANN, 1992). No início do século XX, o então Chanceler do Tesouro do Reino Unido, 

David Lloyd George, após visitar a Alemanha em 1908, propôs a Lei de Seguridade Nacional, 

provendo aos trabalhadores assalariados a cobertura por seguridade social (CLARKE, 1912). 

Em 1919 foi dada a Sir Bertrand Edward Dawson, pelo então ministro da saúde, a missão de 

considerar e fazer recomendações para esquemas necessários para prover sistematicamente 

serviços médicos e afins que deveriam estar disponíveis para os habitantes de um território. Em 

seu relatório, Dawson sugere a organização do sistema de saúde articulado em uma rede de 

diversos serviços contando com serviços de atendimento domiciliar, centros de saúde primários, 

secundários, serviços suplementares e hospitais de ensino (DAWSON, 1920; MENDES, 2015). 

No Brasil, os primeiros centros de saúde surgem como parte da proposta de uma rede 

local permanente baseada na implantação de Centros de Saúde em seus respectivos Distritos 

Sanitários, em oposição a um modelo vertical. Estes centros foram implantados em consonância 

com a urbanização e industrialização do Rio de Janeiro e de São Paulo na década de 1920 com 

o retorno de Geraldo de Paula Souza e Francisco Borges Vieira após se doutorarem na primeira 
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turma da nova escola de saúde pública de Johns Hopkins (CAMPOS, 2007; MELLO; VIANA, 

2011). Tal momento constituiu o primeiro ciclo da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil. 

O segundo ciclo deu-se no início dos anos 40, com a criação do Serviço Especial de 

Saúde Pública (SESP), hoje Fundação Nacional de Saúde, que surgiu como um serviço 

temporário de guerra, entretanto, perdurou ao conectar diversas partes do país e desbravar 

fronteiras durante o Estado Novo entre as décadas de 1930 a 1950, na era Vargas (LAVRAS, 

2011; MELLO; VIANA, 2011; MENDES, 2015). Nesta época, houve a criação do Ministério 

da Educação e Saúde (MES) em 1930 e, a partir de 1933, foram criados os primeiros institutos 

de aposentadorias e pensões (IAP), organizados por classe trabalhadora. Em 1937, foi instituído 

novo órgão de direção geral, o Departamento Nacional de Saúde, estabelecendo as seguintes 

divisões: Saúde Pública, Assistência Hospitalar, Assistência Psiquiátrica e de Amparo à 

Maternidade e à Infância. Houve expansão da carreira pública e da rede de serviços e, por meio 

dos fundos de pensão, os trabalhadores urbanos assalariados e registrados passaram a ter acesso 

à seguridade social e de saúde (CAMPOS, 2007; PAIM et al., 2011). 

Entre meados da década de 1940 até 1964 houve a implementação do setor privado em 

saúde com a abertura econômica ao capital internacional; em 1953 foi fundado o Ministério de 

Saúde (MS) e houve uma grande expansão do modelo de cuidados em saúde hospitalar (PAIM 

et al., 2011). 

Durante a ditadura militar, após 1964, o país vivia sob a duplicidade de um sistema 

cindido entre a medicina previdenciária e a saúde pública. A medicina previdenciária tinha 

ações dirigidas à saúde individual dos trabalhadores formais e voltava-se prioritariamente para 

as zonas urbanas, estando a cargo dos institutos de pensão que foram unificadas no Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS) em 1966, uniformizando os benefícios dos contribuintes 

e eliminando o modelo de gestão dividido em União, empregadores e empregados. O INPS 

priorizou a utilização de prestadores de serviços de saúde privados e com o modelo de 
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remuneração de pagamento por serviços (fee for service), que realizado com fiscalização e 

regulamentação inadequadas favoreceu o escalonamento dos custos em saúde por meio da 

inflação de procedimentos médicos desnecessários e corrupção. Posteriormente, em 1977, a 

assistência médica aos segurados foi atribuída ao Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS) e a gestão financeira, ao Instituto de Administração Financeira 

da Previdência e Assistência Social (IAPAS), permanecendo no INPS apenas a competência 

para a concessão de benefícios (PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

A saúde pública nesta época, sob o comando do MS, era direcionada principalmente às 

zonas rurais e aos setores mais pobres da população e mantinha como alvo, majoritariamente, 

atividades de caráter preventivo e controle de algumas doenças como a Hanseníase e a 

Tuberculose. O recém-criado Sistema Nacional de Saúde, em 1975, apontou para uma 

regulamentação do papel dos municípios, mas a maior parte das prefeituras gastou seus recursos 

em atendimentos especializados, notadamente prontos socorros, dando pouca atenção aos 

atendimentos primários. A proposição desse sistema de saúde terminou por consolidar a 

separação dos campos de atuação da saúde pública e da assistência médica previdenciária  

(JÚNIOR; JÚNIOR, 2006; PAIVA; TEIXEIRA, 2014).  

Nessa época, com o desenvolvimento de cursos de medicina preventiva, a partir da 

década de 50, e com uma visão contrária ao regime autoritário, houve a mobilização e 

organização do movimento sanitário brasileiro. Na década de 1970 houve a fundação do Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), a criação da Associação Brasileira de Pós-graduação 

e Saúde Coletiva (ABRASCO) e a estruturação do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira 

(MRSB) que culminaria com a convocação da 8ª Conferência Nacional de Saúde. 

Em 1976 foi criado o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento 

para o Nordeste (PIASS), uma iniciativa de investimentos que tinha em vista a expansão da 

rede de APS em municípios do interior com o propósito de aumentar o alcance da cobertura 
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dos serviços médicos e viabilizar a regionalização da atenção e da assistência médica, de forma 

descentralizada e hierarquizada, com foco nos cuidados primários em saúde (JÚNIOR; 

JÚNIOR, 2006; PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

Tais conceitos se aproximavam aos princípios defendidos pela OMS e, regionalmente, 

à Organização Panamericana de Saúde (OPAS). Durante o período das décadas de 1960 e 1970, 

o mundo estava polarizado entre as potências capitalistas e socialistas e, talvez, mais da metade 

da população mundial não tinha acesso a recursos básicos de saúde (CUETO, 2004). Em 1977, 

a partir de diversas influências, tais como da medicina rural indiana, da experiência de 

missionários e dos médicos pés descalços na China Comunista pós Revolução Cultural, foi 

realizada pela OMS a 30ª Assembleia Mundial de Saúde, ocasião em que foi lançado o 

movimento “Saúde Para Todos no Ano 2000” que concretizou a declaração de Alma Ata em 

1978.  

Paralelamente a esse movimento mundial, a confluência de diversos atores sociais, no 

Brasil, dentre intelectuais, lideranças políticas, profissionais de saúde, movimentos estudantis 

e sindicais, clamando pela redemocratização do país com eleições diretas e no campo de saúde 

por uma atenção abrangente, democrática e igualitária, contrária ao modelo assistencial 

privatista vigente, culminou em 1986 na 8ª Conferência Nacional de Saúde com uma ampla 

participação popular (SOUZA; COSTA, 2010). A partir desta, foi implantado o Sistema 

Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), um convênio entre o INAMPS e os governos 

estaduais, que surgiu com o principal objetivo de unificar os sistemas MS e INAMPS com 

consequente universalização da cobertura e descentralização, e precursor do SUS (PAIM, 

2008). 

O SUS tem como seu primeiro marco legal a definição no artigo 196 da Seção II “da 

saúde” da Constituição Federal de 1988: “A Saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e 
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de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, 

proteção e recuperação” e foi posteriormente regulamentado pelas leis 8080 e 8142 de 1990. 

A estruturação do SUS tem sido feita com uma APS organizadora do sistema de atenção, 

sendo esta o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de 

comunicação com toda a RAS, orientada pelos princípios da universalidade, equidade e 

integralidade e pelas diretrizes de regionalização e hierarquização, territorialização, população 

adscrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, 

coordenação do cuidado, ordenação da rede e participação da comunidade (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2017). 

Tais princípios preconizados pelo MS para a APS brasileira são uma mescla de 

princípios e diretrizes do próprio SUS (BRASIL,., 1990; 1990) como atributos essenciais 

segundo STARFIELD, 1994, 2002: o acesso, a longitudinalidade e a coordenação do cuidado 

e também características comuns a outros modelos de atenção primária como territorialização 

com população adscrita, cuidado centrado na pessoa e ordenação da rede. 

Dentre as principais ações e os principais programas do Governo Federal para a Saúde 

desde a Constituição de 1988 e a criação do SUS, destaca-se a criação do inicialmente Programa 

Saúde da Família (PSF), concebido em 1993 a partir da experiência prévia com o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) de 1991, surgindo como um novo modelo de atenção 

à saúde (ROSA; LABATE, 2005). 

Em 1996, o PSF assumiu a condição de estratégia de reorientação da PAS com a Norma 

Operacional Básica (NOB 01/96) que criou o Piso da Atenção Básica com seus componentes 

fixos e variáveis e estabeleceu incentivos financeiros aos municípios que adotassem o PACS. 

Foi finalmente consolidado e qualificado enquanto estratégia e modelo de Atenção Básica, 

ordenadora das redes de atenção à saúde no SUS e denominado a partir de então de Estratégia 



20 
 

 

Saúde da Família (ESF) pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) em 2006 (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE et al., 2006). 

Após grande expansão da ESF no Brasil, esta foi revista e ampliada pela PNAB de 2012, 

com aumento de alocação de recursos e maior equidade em sua distribuição, flexibilização da 

jornada médica e incorporação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

da Atenção Básica (PMAQ-AB) ao Piso de Atenção Básica (PAB) variável (FONTENELLE, 

2012). 

A APS brasileira teve nova expansão com o Programa Mais Médicos (PMM), em 2013, 

que reordenou a oferta de cursos de Medicina e de vagas para residência médica, priorizando 

regiões de saúde com menor relação de vagas e médicos por habitante e com estrutura 

necessária, estabelecendo novos parâmetros para a formação médica no país e promovendo 

aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica em saúde, mas com as limitações por 

seu caráter provisório, precarização de contrato de trabalho e pouco avanço nos problemas de 

infraestrutura, ainda dependentes da capacidade de gestão dos municípios (CAMPOS; 

PEREIRA JÚNIOR, 2016) 

Uma revisão mais recente ocorreu em 2017, pela nova PNAB, trazendo algumas 

mudanças com reconhecimento de diferentes formatos de equipe, ampliação da atuação do dos 

Núcleos Ampliado de Saúde da Família (NASF) para os outros modelos não ESF e proposta de 

redução do teto populacional de 4.000 para 2.000 a 3.500 pessoas. Tais mudanças levantaram 

questionamentos e preocupações sobre a relativização da cobertura, flexibilização da carga 

horária médica, não priorização da ESF, relativização da cobertura e segmentação do cuidado 

(MOROSINI; FONSECA; LIMA, 2018). 
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1.2. A ORGANIZAÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

O MSP com seu amplo território e a maior população de um município brasileiro 

(11.967.825 em 1º de julho de 20151) apresenta uma grande rede de estabelecimentos de saúde. 

Do total de 17.064, 15.859 (92,9%) são privados, dentre os públicos (1.205) há o predomínio 

da administração municipal de UBS, ambulatórios de especialidades e policlínicas (558, 100 e 

42 respectivamente) e predomínio da administração estadual de hospitais especializados e 

farmácias (13 e 14 respectivamente) com um equilíbrio entre as esferas quanto a hospitais gerais 

(23 estaduais e 16 municipais)², conforme Figura 1. 

Com os múltiplos de serviços, diferentes esferas de atendimento e grande população e 

extensão territorial, articular esses serviços de modo a compor uma rede e um sistema de saúde 

estruturado - considerando as questões legais e éticas de financiamento e gastos - é 

historicamente desafiador. Diversas forças influenciaram este processo, sendo relevante a 

atuação de movimentos populares de saúde na disputa por novos serviços de saúde 

principalmente em regiões periféricas do MSP a partir da década de 1970 (NEDER, 2001). 

Na primeira metade da década de 1980, foi criado o Programa Metropolitano de Saúde 

(PMS) no Estado de São Paulo, com o então secretário Adib Jatene, que procurava enfrentar o 

déficit de serviços, sobretudo, nas áreas periféricas da região metropolitana de São Paulo 

(MELLO; IBAÑEZ; VIANA, 2011) e já previa a possibilidade de colocar os novos serviços 

sob gestão privada, sendo que os primeiros serviços a serem colocados neste modelo de gestão 

foram justamente os hospitais previstos pelo PMS, concluídos pelo Governo Covas 

(CORNEAU, 2016). 

                                                 

 

 

1 Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_tcu.shtm 
2 Disponível em http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0204&id=6906, acessados em 

24/02/2017 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_tcu.shtm
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0204&id=6906
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Figura 1. Estabelecimentos e serviços de saúde da rede municipal de São Paulo 
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Na prefeitura de São Paulo, durante a gestão de Luiza Erundina (1989-1992) houve 

também a nível municipal o reforço na oferta de serviços nas periferias da cidade, entretanto a 

gestão de Paulo Salim Maluf no início dos anos 90 rompeu com o SUS e organizou um sistema 

municipal próprio, o Plano de Atendimento à Saúde (PAS), que propunha a organização dos 

médicos em cooperativas para prestar serviços públicos de saúde e que perpetuou durante a 

gestão Celso Pitta até 2000, e só em 2001 o MSP volta a aderir ao SUS e expandir o PSF 

(COELHO; SZABZON; DIAS, 2014). 

A expansão do PSF, no início dos anos 2000, ocorreu no contexto de reforma do Estado 

e da administração pública como descrito por FERLIE, 1999, o Ministério da Administração 

Federal e Reforma do Estado formulou o modelo jurídico administrativo de Organização Social 

(OS), definido segundo o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (PDRAE) como 

entidade de interesse social e de utilidade pública, associação civil sem fins lucrativos que surge 

pela qualificação de pessoas jurídicas de direito privado nas atividades de ensino, pesquisa 

científica, cultural e saúde entre outros (IBAÑEZ et al., 2001). 

Tal modelo de administração de serviços de saúde tem sido feito através de parcerias 

público-privadas, as quais, segundo MAARSE, 2006 podem ser realizadas com a terceirização 

da gestão, do financiamento, da provisão ou do investimento em saúde. O modelo das 

Organizações Sociais de Saúde (OSS) na saúde é de terceirização da gestão do sistema de saúde, 

tanto na esfera Estadual, quanto na Municipal e possibilita não restringir os gastos com pessoal 

ao valor previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Após formalização do modelo de OSS pela lei complementar nº 846/1998 no Estado de 

São Paulo, a implementação dos contratos de gestão de hospitais foi finalizada entre 1998 e 

2001. Através da contratualização, foi gerado um espaço permanente de negociação de metas e 

de redirecionamento de políticas e objetivos que podem expandir a discussão do monitoramento 

em saúde para além dos indicadores de resultado (nos contratos do Estado, p. ex. foram 
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cobrados a implementação de indicadores de produção de serviços, qualidade dos serviços e 

satisfação da clientela). Com a reavaliação e renovação dos contratos, surgiu o debate sobre a 

importância da regulação por meio da demanda e não da oferta, a utilização de indicadores não 

só de resultados como de processos e a atenção à ênfase excessiva nos aspectos formais que 

impossibilitem as inovações desejadas (IBAÑEZ et al., 2001). 

O MSP, desde o início dos contratos do Estado, foi influenciado pela presença de 

administrações por OSS de hospitais e serviços estaduais e em 2006 com a aprovação da lei das 

OS passou a realizar os contratos de gestão, sendo que em 2009 já respondia por sete das 15 

OSS do país, contratadas na esfera municipal; denotando grande intensidade no processo de 

inserção de entidades privadas e filantrópicas na gestão de serviços do SUS. 

Tal processo no MSP também foi marcado por grande flexibilização e disputas acerca 

do marco legal, com alterações da lei estadual segundo diferentes correlações de forças, pelo 

gigantismo de algumas das entidades parceiras (com a presença de 5 dentre as 10 maiores 

empresas nacionais do setor de serviços médicos segundo receita) e pela desregulação das 

parcerias com as OSS via contrato de gestão e com as entidades OSS símiles ainda com 

convênio regulamentado apenas por instrumento normativo da Secretaria Municipal de Saúde 

de São Paulo (SMS-SP) (MATTA; CONTREIRAS, 2015). 

Essa especificidade do MSP em função da multiplicidade de instituições que realizam a 

gestão terceirizada dos diversos serviços de APS no município representada, à época, por 9 

OSS em 223 áreas geográficas (Figura 2) gera uma grande variabilidade nos modos de produção 

de cuidado e organização de serviços, sobretudo quanto ao acesso e organização do 

atendimento.  

O conhecimento do padrão de utilização de serviços de saúde da população e os fatores 

associados a este uso são fundamentais (BAHIA et al., 2016), em função das constantes 

mudanças de modelo de atenção à saúde em São Paulo. A ocorrência dessas constantes 
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mudanças na gestão dos serviços de saúde terceirizada acabam por acarretar abertura e 

expansão de novos serviços, bem como uma precária compreensão sobre ponto de acesso ao 

sistema de saúde. Essa desorganização pode ter influência no surgimento de clínicas populares, 

além de planos privados de saúde com cobertura restrita e alta desigualdade. 

Para garantir requisitos mínimos para a gestão dos serviços de saúde do município com 

o modelo de Contrato de Gestão com as OSS, o marco regulatório inclui definir metas na 

contratualização que definam o provimento de serviços e consultas; para tanto, é necessário 

conhecer a demanda de saúde do território e, fundamentalmente, conhecer o uso dos serviços 

de saúde e elaborar indicadores a partir de dados populacionais provenientes de inquéritos de 

saúde. 
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1.3. INQUÉRITOS DE SAÚDE DE BASE POPULACIONAL 

 

Os inquéritos de saúde podem ser definidos como descritivos ou analíticos, 

longitudinais ou transversais. Os estudos descritivos podem ser classificados segundo sua 

unidade de informação: dados populacionais ou dados individuais e são fundamentais as 

perguntas: quem, o quê, por quê (WHITE, 1985), quando e onde? e uma sexta questão implícita: 

e então? (GRIMES; SCHULZ, 2002). 

Em estudos transversais (dados individuais), as informações acerca de exposições e 

desfechos são coletadas em um só momento, gerando diminuição de custos, sobretudo de 

seguimento (GRIMES; SCHULZ, 2002) e  possibilidade de ampliar o leque de perguntas para 

descrever a população estudada e suas características sociodemográficas, culturais, religiosas, 

étnicas e econômicas. Tais informações possibilitam uma abrangência representativa de um 

determinado território, possibilitando explorar múltiplas variáveis explicativas, de confusão e 

de desfecho em um determinado momento do tempo e compõem uma base de questionamentos 

e levantamento de hipóteses, mostrando correlações que podem ser exploradas e testadas em 

estudos posteriores ou para ações administrativas e de gestão. 

Na sociedade contemporânea, questões de natureza eminentemente sociais têm 

encontrado na saúde o lugar de reconhecimento para a solução de muitos de seus males. A todo 

instante surgem adoecimentos a partir de situações individuais e coletivas muito complexas 

que, ao invés de suscitar soluções por meio de políticas sociais, têm encontrado no campo das 

ciências da saúde a perspectiva de alguma resolução; neste contexto, os limites intrínsecos das 

disciplinas tradicionais de saúde solicitam cada vez mais um trabalho cooperativo das ciências 

sociais com o campo da saúde (IANNI; BARRETO JR; MARTINS, 2013). O conceito de 

saúde-doença, que historicamente partiu de concepções de mortalidade a partir de dados de 

óbitos, foi ampliado neste contexto passando pelos conceitos de morbidade e múltiplas 

morbidades, acidentes e violências, limitações e incapacidades, atividades de vida diária, 
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chegando até qualidade de vida em saúde. Nesse percurso, inúmeros instrumentos, 

questionários e escalas foram elaborados incorporando novos elementos, perfazendo os 

inquéritos de saúde populacional, que usualmente são estudos de corte-transversal, mas aos 

quais também podem ser acoplados outros desenhos de pesquisas com temáticas amplas e 

diversificadas ou voltadas para um tópico específico (BARROS, 2008). 

Os inquéritos populacionais de saúde foram desenvolvidos nos países industrializados 

a partir da década de 1960,  considerando monitoramento e avaliação como o ato de coletar 

informação, acompanhar de forma sistemática e contínua indicadores de saúde e de gestão, 

visando à obtenção de informações em tempo oportuno para subsidiar a tomada de decisões 

(BRASIL., 2010). Os inquéritos são meios apropriados para a obtenção de muitos indicadores 

de saúde, necessários para trazer à pauta questionamentos e indagações sobre os serviços, e, por 

buscar a informação no domicílio, os inquéritos permitem analisar os fatores tanto de utilização 

como de não utilização (HAYNES, 1991). A partir de seus dados, permitem uma linha de base 

para planejamento de saúde e avaliação posterior, como também uma avaliação dos serviços 

existentes, possibilitando definir com maior especificidade as diretrizes e as estratégias 

necessárias para a implantação de um sistema de saúde, na busca de maior equidade no 

atendimento às necessidades de saúde da população (CESAR; TANAKA, 1996). 

Possuem em geral dimensões variadas como medidas de estado de saúde: medidas 

síntese como a autoavaliação do estado de saúde até questionários específicos de atividades 

rotineiras ou aspectos físicos e cognitivos como o Short Form 36 (SF36) (CICONELLI, 1997); 

dados de utilização de serviços de saúde que são coletados em um período mais longo como 

últimos 12 meses ou 90 dias ou em períodos curtos de 15 a 30 dias (VIACAVA, 2002), sendo 

o período de duas semanas mais comum na literatura nacional e 30 dias na internacional e desde 

o início do século XX já abordam tanto a enfermidade quanto doenças, agudas e crônicas 

(SYDENSTRICKER, 1926). 
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No contexto dos países em desenvolvimento, os inquéritos de saúde têm uma especial 

importância, por trazerem algumas respostas a desafios da indisponibilidade e acessibilidade de 

informações de qualidade de uso de serviços de saúde (CAMPOS, 1993) e são exemplos 

importantes os suplementos de Saúde das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios 

(PNAD) e as Pesquisas Nacionais de Saúde que inauguraram em 2006 os inquéritos telefônicos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

As fontes de estatísticas de saúde no Brasil que são complementadas por estes 

inquéritos, se dividem em quatro grandes áreas: estatísticas vitais produzidas pelo IBGE; 

estatísticas de produção de serviços ambulatoriais e hospitalares, consolidadas no Sistema de 

Informações Hospitalares (SIH), no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e no e-SUS-

Atenção Básica (que substituiu o Sistema de Informações sobre a Atenção Básica – SIAB); 

estatísticas na área de vigilância epidemiológica e monitoramento da situação de saúde, 

organizadas no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), no Sistema de Nascidos 

Vivos (SINASC) e no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM); e as estatísticas 

relacionadas aos recursos públicos e orçamento do sistema de saúde como o Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). 

 

1.4. USO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ECOLOGIA DO CUIDADO 

 

A pergunta sobre o que leva alguém a buscar atendimento é estudada sob diferentes 

enfoques no decorrer do século XX e Mackian, Bedri e Lovel em um artigo de revisão sobre 

comportamento de busca por saúde propuseram que os modelos de estudo se agrupam em duas 

vertentes dominantes: o desenvolvimento de ‘modelos de trilha’ de busca por saúde e modelos 

que estudam os determinantes do comportamento (MACKIAN; BEDRI; LOVEL, 2004). 

É importante, ao estudar o comportamento de busca de serviços de saúde, compreender 

como a utilização ocorre frente às necessidades de saúde. Necessidades em saúde são inerentes 
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ao indivíduo e sua satisfação é imperativa, pois são tudo o que contribui para a melhor adaptação 

do indivíduo ao ambiente em que vive, diferentemente do conceito de demanda, que está 

particularmente associado a um determinado tipo de economia e ligado ao poder aquisitivo 

individual (CAMPOS, 1969). Necessidade em saúde pode ser entendida em três diferentes 

categorias: necessidade sentida (identificada pelos indivíduos), necessidade expressa (procura 

por cuidados) e a necessidade normativa (tecnicamente definida pelos profissionais de saúde). 

A definição técnica da necessidade corresponde à opinião médica de qual seja a quantidade de 

serviços médicos consumidos para que as pessoas permaneçam saudáveis, sendo portanto uma 

opinião médica e não um fato médico (MALIK, 2001). 

A demanda por saúde é expressada de acordo com fatores de acesso, sistemas de 

agendamento e é influenciada por diversos fatores demográficos, socioeconômicos, familiares, 

experiências prévias de doenças, percepção da eficácia do auto cuidado, comportamento de 

busca por informações, eventos estressantes de vida, e a percepção de suscetibilidade, 

gravidade, custos e benefício do cuidado (CAMPBELL; ROLAND, 1996). Pode ser definida 

como “a quantidade do bem ou serviço que as pessoas desejam consumir em um determinado 

período de tempo, dadas as suas restrições orçamentárias” (IUNES, 1995) e o aumento das 

despesas com a saúde é influenciado não só pelo aumento das demandas em saúde, mas também 

pela influência que a oferta de serviços exerce sobre a própria demanda (ZUCCHI; DEL NERO; 

MALIK, 2000). 

Um exemplo da influência de oferta na demanda é o do cuidado com doenças crônicas, 

que pode gerar mais ou menos acesso ao sistema de saúde a depender de como são organizados 

os próprios serviços de saúde: os agendamentos, as solicitações e coleta de exames e a 

dispensação de medicamentos. Tais fatores são parte da esfera formal de influência segundo 

Mackian, Bedri e Lovel e dizem respeito a determinantes organizacionais (MACKIAN; 

BEDRI; LOVEL, 2004). 
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Segundo Andersen, a utilização de serviços de saúde é permeada pela relação entre os 

determinantes sociais (tecnologias e normas), o sistema de saúde (recursos e organização) e os 

determinantes individuais, e para estes propôs um modelo comportamental de utilização de 

serviços de saúde que considera necessidade (percebida e avaliada), predisposição 

(características demográficas, estruturas sociais, crenças em saúde) e fatores capacitadores 

(pessoais, familiares e comunitários) (ANDERSEN, 1995; ANDERSEN; NEWMAN, 1973). 

No Brasil, estudos exploraram diferentes fatores relacionados à utilização de serviços 

de saúde: dentro do conceito de necessidade dos indivíduos e junto a fatores de predisposição 

(por exemplo idade) temos o exemplo do cuidado de portadores de doenças cônicas, que 

utilizam 80% a mais que pessoas sem doenças crônicas e um consumo significativamente maior 

do número médio de consultas (ALMEIDA et al., 2002). 

O perfil que proporcionalmente mais consome serviços de saúde, segundo Sawyer e 

Alexandrino (2002),  tanto em relação a gastos quanto à frequência de procura, é o de idosos 

que moram sós, de baixa renda e escolaridade, com estado de saúde ruim e altíssima demanda 

de serviços de saúde, o que mostra a correlação de necessidade, predisposições e fatores 

capacitadores com o uso e que, segundo este estudo, correspondia a aproximadamente 14% da 

população do país acima de 14 anos (SAWYER; LEITE; ALEXANDRINO, 2002). 

Em São Paulo, como descrito anteriormente, temos uma organização de serviços de 

saúde singular e que com mudanças no decorrer das últimas décadas o que reflete também em 

diferentes taxas de utilização de serviços: em 1989, nos 15 dias anteriores à entrevista essa 

busca foi de 14,9% das pessoas entrevistadas (TURRINI; LEBRAO; CESAR, 2008) 18,2% em 

2003 e de 13,7% em 2008 (MONTEIRO et al., 2017). 

Já em 2008, foi realizado um estudo com pacientes de operadora privada de saúde – um 

perfil de predisposição (renda) e fatores capacitadores (posse de plano de saúde) diferentes da 
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média da população geral segundo Turrini; Lebrao e Cesar onde 29,2% passaram por consulta 

médica no mês anterior à entrevista (RONCOLETTA et al., 2012). 

Por outro lado, em 2005,  um estudo mostrou que para a população coberta pelo PSF, 

renda e escolaridade não se constituíram em fatores que diferenciaram o perfil de utilização de 

serviços de saúde e procura por assistência (GOLDBAUM et al., 2005).  

O uso de serviços de saúde é abordado na literatura internacional frequentemente sob a 

ótica da “ecologia do cuidado em saúde”, termo que foi primeiramente utilizado em 1954 (apud 

VO et al., 2015) e posteriormente consagrado no trabalho “The Ecology of Medical Care” de 

Kerr White em 1961 (WHITE; WILLIAMS; GREENBERG, 1961), que apresentou pela 

primeira vez de forma gráfica, amplamente acessível e informativa, quantas pessoas de uma 

população base de 1000, mensalmente relataram doenças ou sintomas, se consultaram com 

médico, foram internados em hospital, encaminhados para outros médicos ou a um centro 

médico universitário. Tal estudo foi reproduzido em diversos países e cidades no mundo 

(DOVEY et al., 2003; DUWE et al., 2014; FERRO; KRISTIANSSON, 2011; FUKUI et al., 

2014; GREEN et al., 2001; HANSEN; HALVORSEN; FORDE, 2012; JIMBA et al., 2005; 

JOHANSEN; KIRCHER; HUERTA, 2016; KIM; CHOI, 2016; LEUNG et al., 2005; 

RONCOLETTA et al., 2012; SHAO et al., 2011, 2013; STEWART; RYAN, 2015; VO et al., 

2015) e forneceu dados importantes para o debate sobre a mudança de foco da atenção terciária 

para a primária como área de atuação e de ensino (RONCOLETTA et al., 2012). 

A metodologia desses estudos é bastante variada, sendo que o estudo pioneiro para 

conseguir compor as informações necessárias para sua análise, se baseia em fontes diferentes, 

de países diferentes e décadas diferentes, unindo informações da “Survey of sickness” da 

Inglaterra e Wales de 1957 e da “The United States National Health Survey” dos Estados 

Unidos de 1931 (WHITE; WILLIAMS; GREENBERG, 1961). Baseiam-se em sua maioria em 

informações de bases de dados geradas a partir de inquéritos de saúde presenciais ou por 
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telefone, representativos de populações de cidades, regiões ou países. Abordam todas as faixas 

etárias ou fazem um recorte excluindo crianças (a partir de 15, 16 ou 18 anos) e foram realizados 

na Ásia, Europa e América (DOVEY et al., 2003; DUWE et al., 2014; FERRO; 

KRISTIANSSON, 2011; FUKUI et al., 2014; GREEN et al., 2001; HANSEN; HALVORSEN; 

FORDE, 2012; JIMBA et al., 2005; JOHANSEN; KIRCHER; HUERTA, 2016; KIM; CHOI, 

2016; LEUNG et al., 2005; RONCOLETTA et al., 2012; SHAO et al., 2011, 2013; STEWART; 

RYAN, 2015; VO et al., 2015). 

Os fatores associados ao uso de serviços variam nos diferentes contextos estudados de 

acordo com as conjunturas política, econômica e cultural. Assim, a utilização de inquérito é 

uma importante ferramenta para trazer dados não só da população que utilizou algum serviço, 

mas também daquela que não utilizou, cujo perfil não conseguiríamos investigar partindo de 

pesquisas apenas em serviços de saúde. 

No campo dos estudos com base em inquéritos de saúde no Brasil, este acrescenta uma 

informação recente sobre o MSP, com um enfoque em utilização da rede de atenção à saúde; 

no campo das análises de utilização de serviços de saúde, trazendo uma ótica de discussão sobre 

a utilização do sistema e considerando os estudos de ecologia do cuidado em saúde. Este estudo 

avança ao utilizar dados de um único inquérito, de base populacional, realizado em 2015, no 

maior município do Brasil. 

A formulação de novas hipóteses de estudo e aferições de prevalências são 

fundamentais, e instrumentalizam tanto o planejamento sanitário quanto podem direcionar 

melhores ações em saúde.   
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o uso de serviços de saúde pela população São Paulo, a partir de dados 

autorreferidos. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1. Descrever a tipologia de uso de serviços de saúde no município de São Paulo. 

2.2.2. Comparar as diferentes tipologias de uso de serviços de saúde nos estudos de 

“Ecologia do Cuidado”. 

2.2.3. Identificar os fatores associados ao uso de serviços de saúde nos 30 dias 

anteriores à entrevista. 
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3. MÉTODOS  

 

 

3.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Os dados deste estudo são provenientes do inquérito de saúde ISA CAPITAL, inquérito 

recorrente realizado no MSP nos anos de 2003, 2008 e 2015. O presente estudo utilizou dados 

do ISA CAPITAL 2015, estudo de base populacional e domiciliar de corte transversal, realizado 

a partir de entrevistas domiciliares da população residente no MSP, cujo objetivo é avaliar o 

estado de saúde da população residente no município, segundo suas condições de vida; 

abordando aspectos referentes a estilo de vida, morbidades agudas e crônicas, práticas 

preventivas e uso de serviços de saúde (CESAR et al., 2005). 

O inquérito foi financiado pela SMS/SP, FAPESP e CNPq e realizado conjuntamente 

por pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública (FSP) e Faculdade de Medicina (FM) da 

Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e 

Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (IS/SES-SP). 

Para a coleta de dados do ISA Capital foi utilizado um questionário estruturado em 

blocos temáticos que abordam as condições de vida, morbidade referida, doenças crônicas, 

utilização de serviços de saúde e estilo e vida, com a maioria das questões fechadas. Este 

questionário foi aplicado diretamente à pessoa sorteada ou ao seu responsável, garantindo maior 

confiabilidade das informações. 

Os domicílios foram visitados por entrevistadores que tinham pelo menos o segundo 

grau completo, tendo passado por treinamento para realizar a coleta de dados e sendo 

monitorados e avaliados por supervisores de campo. A consistência das informações foi 

verificada pelos supervisores de campo, que refizeram 10% das entrevistas por telefone. Os 
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entrevistadores portavam um tablet com um software desenvolvido especificamente para a 

realização do inquérito, e todos os moradores eram identificados e a partir dessa identificação, 

o software indicava quais grupos dentre os domínios demográficos deveriam ser entrevistados 

no respectivo domicílio. Após a identificação, todos os moradores que pertenciam aos grupos 

de interesse e concordaram em participar da pesquisa assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido e foram entrevistados através do questionário previamente validado (SÃO 

PAULO (SP), 2017). 

A população de estudo consiste em pessoas com 12 anos ou mais, residentes em área 

urbana do município, em domicílios particulares permanentes que constam em listagens do 

IBGE e que responderam ao questionário (entre capacitados e dispostos a responder). Tal 

recorte traz as limitações de não contemplar a faixa etária de menores de 12 anos, residentes 

em área rural ou que não residam em domicílios permanentes ou que não constem no sistema 

de referência. 

A amostragem do ISA CAPITAL foi por conglomerados e estratificada em 2 estágios. 

Os estratos foram definidos segundo as Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) do MSP –

Centro-Oeste, Leste, Norte Sudeste e Sul. O primeiro estágio de seleção sorteou 30 setores 

censitários (unidade territorial coberta por um recenseador) em cada estrato e no segundo 

estágio foram sorteados em média 18 domicílios em cada setor censitário (ALVES et al., 2018). 

O tamanho da amostra foi definido levando em consideração os domínios geográficos 

(CRS) e os domínios demográficos (adolescentes de 12 a 19 anos, adultos de 20 a 59 anos do 

sexo masculino e feminino e idosos de 60 anos ou mais) para que cada CRS ficasse com ao 

menos 850 pessoas e cada casela (número de pessoas de um determinado domínio demográfico 

em cada domínio geográfico) ficasse ao menos com 150 pessoas, pois com este número, temos 

um erro de 0,1 para análises de prevalência com intervalo de confiança de 95% e nas análises 

com um número de 800 pessoas temos um erro de 0,05 com intervalo de confiança de 95%. 
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Considerando a razão de pessoas por domicílio e com um acréscimo de ‘não resposta’ e ‘vagos’ 

chegou-se ao total de 2.609 domicílios a serem entrevistados para garantir 4.250 pessoas 

(ALVES et al., 2018). 

Para a ponderação foram incluídos os pesos individuais (inverso da fração amostral, ou 

seja, da probabilidade de inclusão de cada indivíduo na amostra), o efeito do delineamento do 

estudo (razão entre a variância com o processo de amostragem complexo e a variância calculada 

a partir de amostragem aleatória simples) (CORDEIRO, 2001) e como ajustes a taxa de resposta 

(produto da taxa de resposta de domicílios e taxa de respostas de pessoas dentro de cada 

domicílio) e a distribuição de idade e sexo do MSP a partir de dados do SEADE (ALVES et al., 

2018). 

 

3.2. DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

O questionário ISA Capital 2015 é composto por 16 blocos temáticos e no presente 

estudo serão utilizadas informações de 7 blocos (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Blocos temáticos do questionário ISA Capital 2015 e blocos utilizados no 

estudo. 

Blocos temáticos do ISA 2015 Blocos utilizados no estudo 

A - Relação de moradores dos domicílios   

B - Folha de controle X 

C - Morbidade referida e deficiências X 

  C1 - Morbidade em 2 semanas X 

  C2 - Doenças crônicas X 

  C3 - Problemas de saúde: queixas e sintomas X 

  C4 - Deficiências   

D - Acidentes e violência   

  D1 - Acidentes de trânsito   

  D2 - Quedas   

  D3 - Outro tipo de acidente   

  D4 - Violência   

E - Saúde Emocional   

F - Qualidade de vida X 

G - Uso de serviços de saúde X 

  G1 - Uso de serviços de saúde X 

  G2 - Hospitalizações e cirurgias   

  G3 - Planos de saúde X 

  G4 - Conhecimento e uso: SUS/Estratégia de Saúde da Família   

  G5 - Saúde Bucal   

H - Práticas preventivas   

  H1 - Exame preventivo/Papanicolau   

  H2 - Mamografia e exame das mamas   

  H3 - Câncer de próstata   

  H4 - Câncer colorretal   

I - Imunização   

  I1- Hepatite B   

  I2 - Rubéola - mulheres de 12 a 49 anos   

  I3 - Gripe, pneumonia e tétano   

  I4 - HPV - mulheres de 12 a 20 anos   

J - Uso de medicamentos   

K - Comportamentos relacionados à saúde   

  K1 - Alimentação   

  K2 - Atividade Física   

  K3 - Tabagismo   

  K4 - Consumo de bebidas   

L - Características Socioeconômicas X 

M - Características da família e domicílio X 

N - Características do chefe da família X 

O - Gastos com saúde   

P - Informações sobre presença de animais   

Fonte: ISA Capital 2015 
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A escolha dos blocos foi baseada em questões que auxiliariam a análise do uso de 

serviços de saúde no MSP. As variáveis utilizadas foram construídas a partir das próprias 

questões do Inquérito ou pela (re)categorização destas questões ou, ainda, pela associação de 

diferentes questões conforme apresentado no Quadro 2. 

A variável ‘idade’ foi categorizada conforme as categorias dos domínios demográficos 

(12 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos ou mais). 

As variáveis: “Teve algum problema de saúde nos 30 dias anteriores à entrevista”, 

“Internações por mês” e “Internações em hospitais escola por mês” foram construídas no 

esforço de realizar a representação gráfica nos formatos de ecologia do cuidado em saúde (vide 

item 3.3), pois tais informações não foram possíveis de extrair diretamente a partir das 

perguntas do questionário Isa Capital. Sendo assim, foram realizados alguns cálculos 

explicitados a seguir que podem trazer limitações por parte de pressupostos que não 

necessariamente traduzem a realidade. 

Para a elaboração da variável “Teve algum problema de saúde nos 30 dias anteriores à 

entrevista”, foi considerada a proporção de pessoas que procuraram ajuda para resolver 

algum problema de saúde, dentre aquelas que tiveram algum problema de saúde nas duas 

semanas anteriores à entrevista e multiplicada pela proporção de pessoas que utilizou algum 

serviço de saúde nos 30 dias anteriores à entrevista. Dessa forma, assumiu-se que a proporção 

entre ter tido um problema e buscar um serviço de saúde para resolvê-lo se manteria igual para 

quem utilizou algum serviço de saúde nas 2 semanas e nos 30 dias anteriores à entrevista. 

 



 

 

3
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Obtida a partir das questões:

B 12 "Data da realização da entrevista"

B 07 "Data de nascimento"

Sexo B 08 "Sexo"

Cor ou raça autorreferida L 01 “Qual é a sua cor ou raça?”

Escolaridade do indivíduo N 16 “Até que ano da escola o(a) Sr.(a) completou?”

Situação de trabalho atual L 19 “Atualmente o(a) Sr.(a) exerce alguma atividade seja ela remunerada ou não remunerada de trabalho?”

Possuir plano de saúde G3 01 “O(a) Sr.(a) tem ou já teve convênio ou plano de saúde médico ou odontológico?”

Situação conjugal L 10A “Qual é o sua situação conjugal?”

Prevalência referida de doenças crônicas C201A, C202A, C203A, C204A, C205A, C206A, C207A, C208A, C210A, C211A, C217A, C220A, C221A, C307A “Algum médico já lhe informou 

que o(a) Sr.(a) tem ..." alguma das doenças estudadas.Saúde autorreferida F1 01 “Em geral, o Sr.(a) diria que sua saúde é”

Teve algum problema de saúde nos 30 dias anteriores a entrevista

Uso de serviços de saúde nos 30 dias anteriores a entrevista

Problemas de saúde nas duas semanas anteriores a entrevista

Procurou por ajuda para resolver este problema de saúde

Motivo pra não ter procurado ajuda C1 01j “Por que o(a) Sr.(a) não procurou ajuda?”

Serviço público ou privado G1 10 “Esse serviço de saúde é”

Foi encaminhado durante o atendimento? G1 25 “Durante este atendimento o(a) Sr. (a) recebeu algum encaminhamento?”

Seu problema foi resolvido? G1 37 “Sua necessidade foi resolvida?”

Utiliza o mesmo serviço de saúde quando precisa de atendimento G1 38 “O(a) Sr.(a) costuma procurar o mesmo lugar, mesmo médico ou mesmo serviço de saúde quando precisa de atendimento de saúde?”

Serviço de saúde utilizado G1 09 “Qual foi o serviço de saúde que o(a) Sr.(a) procurou?”

No último uso, utilizou o mesmo serviço de saúde que habitualmente utiliza? G1 39 “Quando está doente ou precisando de atendimento de saúde o(a) Sr.(a) costuma procurar:”

Tipo de atendimento G1 08 “O que foi feito nesse atendimento?”

Internações por mês G2 01. O(a) Sr.(a) foi internado(a) ou hospitalizado(a) nos últimos 12 meses?

Internações em hospital escola Obtida a partir do SIHSUS, AIH por local de residência, no MSP, ano de 2015, provenientes de hospitais escola.

G1 01 “Quando foi a última vez que o(a) Sr.(a) procurou um serviço de saúde?”

C1 01a “O(a) Sr.(a) teve algum problema de saúde nas últimas 2 semanas”

C1 01i “O(a) Sr.(a) procurou alguma ajuda ou conversou com alguém para resolver esse problema de saúde?”

Fonte: ISA Capital  2015

Elaboração própria

Quadro 2 - Definição das variáveis do estudo

Variável

Variáveis socioeconômicas e demográficas

Idade

Variáveis de morbidades e saúde autorreferidas.

Variáveis de demanda e uso de serviços de saúde



40 
 

 

Para a elaboração da variável “Internações por mês”, foi obtido o número de pessoas 

que tiveram alguma internação nos últimos 12 meses, dividido por 12 para obter o 

correspondente mensal, presumindo-se que a distribuição destas internações nos meses do ano 

não teria grande variabilidade. Para checar a variabilidade mensal de internações, foi verificada 

a distribuição mensal de internações de residentes do MSP no ano de 2015 com mais de 15 anos 

disponível, a partir da base de dados do SIHSUS (que contém informações de internações em 

regime público - SUS). Considerando-se que a partir de dados do ISA Capital, foi visto que 

48,2% das internações relatadas foram pelo SUS. Considerou-se este valor como referência 

para o cálculo da taxa de internações mensais a partir de dados do SIHSUS.  

Para a elaboração da variável “Internações em hospitais escola” também foram 

utilizados dados do SIHSUS. Esta informação, provavelmente, tem menos vieses que a de 

internações totais, pois dos hospitais escola do município de São Paulo (listados pela Secretaria 

Estadual de Saúde em: http://www.saude.sp.gov.br/ses/sites-de-interesse/hospitais), todos 

fazem atendimento ao SUS, sendo 2 filantrópicos e os outros 12, públicos. Foi extraído do 

TABNET do SIHSUS o número de internações de residentes do município de São Paulo no ano 

de 2015 com mais de 15 anos e calculada a taxa de internação mensal para a população do MSP 

em 2015. 

 

3.2.1. Variável dependente 

 

Foi considerada variável dependente a ‘utilização de algum serviço de saúde nos 30 

dias anteriores à entrevista’, tendo apenas 2 categorias ‘usou’ ou ‘não usou algum serviço de 

saúde’. Estudos de ecologia de cuidado em saúde utilizam tal variável para análise de fatores 

associados ao uso de serviço de saúde (DOVEY et al., 2003; FERRO; KRISTIANSSON, 2011; 

FRYER et al., 2003; KIM; CHOI, 2016). 
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3.2.2. Variáveis independentes 

 

Foram consideradas características sociodemográficas e de saúde, conforme abaixo: 

Características socioeconômicas e demográficas: sexo, faixa etária, raça, situação 

conjugal, escolaridade do indivíduo, situação de trabalho atual, posse de plano de saúde. 

Características autorreferidas de morbidade e saúde: saúde autorreferida e acometido 

por alguma doença crônica. 

 

3.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise dos resultados foi realizada com o programa Stata versão 13.1 (StataCorp, 

USA), utilizando o módulo survey que possibilita incorporar os efeitos do plano complexo de 

amostragem com estratificações e os pesos relativos ao delineamento do estudo. 

Para a análise descritiva, foram elaboradas tabelas com distribuição de todas as variáveis 

na população do estudo, estimativa das prevalências e intervalos de confiança de 95%. Foi 

avaliada também a relação das variáveis socioeconômicas e demográficas com as variáveis de 

morbidades e saúde autorreferidas, bem como realizados Testes do Qui-Quadrado de Rao-Scott 

para avaliar diferenças nas proporções estudadas. Foram consideradas diferenças 

estatisticamente significativas aquelas com valor de p<0,05. 

Foram construídos três quadros baseados na referência da ecologia do cuidado (WHITE; 

WILLIAMS; GREENBERG, 1961) que avaliam a demanda e prevalência do uso de serviços 

de saúde: um com os dados de demanda e oferta de serviços de saúde, utilizado em todos os 

estudos de ecologia do cuidado em saúde, e outros dois originais onde os quadrados menores 

são subgrupos da população dos maiores e mostram uma espécie de trilha de cuidado em saúde, 

referentes à: população acometida por alguma doença crônica autorreferida e população que 

teve algum problema de saúde nas duas semanas anteriores. 
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Para a construção dos primeiros dois quadros foi utilizado o referencial de tempo de 30 

dias para todas as variáveis; e para o último, o referencial de tempo de duas semanas. No esforço 

de construir o quadro no referencial de 1.000 pessoas em um mês, foram realizados alguns 

cálculos que podem trazer limitações por parte de pressupostos que não necessariamente 

traduzem a realidade, relatados no item anterior. Para a construção do terceiro quadro, foi 

utilizado o referencial de duas semanas. 

Na estatística analítica foi considerada como variável dependente do estudo ‘uso de 

serviços de saúde nos 30 dias anteriores à entrevista’. 

Foram excluídos do modelo de regressão logística os indivíduos que não responderam 

à pergunta se utilizaram algum serviço de saúde nos 30 dias anteriores à entrevista e os 

indivíduos que não responderam a alguma das questões utilizadas no modelo. Neste processo 

foram excluídas 48 pessoas (1,2% da amostra), e a distribuição das variáveis independentes do 

modelo foi a mesma na população original e na analisada pelo modelo. 

Foi avaliado viés de não resposta comparando as respostas da população não 

respondente e da população respondente, não tendo sido identificada diferença significativa na 

distribuição de uso de serviços. 

A análise dos fatores associados ao uso de serviços de saúde foi realizada por meio do 

teste de associação pelo Qui-Quadrado de Rao-Scott e modelos de regressão logística 

univariados para cada uma das variáveis independentes. Foram avaliadas as variáveis: sexo, 

faixa etária, raça ou cor de pele, situação conjugal, escolaridade do chefe do domicílio, situação 

de trabalho atual, posse de plano de saúde, saúde autorreferida e prevalência referida de doenças 

crônicas, tendo sido selecionadas variáveis com valor de p<0,02 para o modelo de regressão 

logística múltipla. 

Foi realizado a análise de regressão pela metodologia de foward stepwise, na qual, a 

partir da variável mais significativa pelo teste de associação pelo qui-quadrado, foram 
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acrescentadas as outras variáveis uma a uma. As variáveis foram mantidas no modelo desde 

que fossem estatisticamente significativas (p<0,05) ou que ajustassem as outras variáveis 

(variação de pelo menos 10% na OR). O ajuste final do modelo foi verificado pelo teste de 

Hosmer Lemeshow ajustado para amostragens complexas. 

Foram realizados modelos de regressão logística multivariados para estratificação do 

uso de serviços de saúde por faixa etária (segundo as faixas etárias definidas pelos domínios 

demográficos) e por tipo de serviço utilizado. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1. TIPOLOGIA DE USO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO. 

 

Para a análise de uso de serviços de saúde é importante a compreensão de seus 

determinantes e das dimensões do uso. As variáveis de fatores socioeconômicos possuem uma 

taxa de não resposta menor que 0,4%. Há um pequeno predomínio de mulheres com 53,2% da 

população e 70,5% da população tem entre 20 e 59 anos (Tabela 1) e os casados compõem 

51,5% da população. Quanto à raça ou cor de pele, a maioria se declara branca com 50,9%; 

pretos e pardos somam 43,1%. Predomina a escolaridade de ensino médio completo com 

34,6%, sendo que quase metade das pessoas (48,9%) não o concluíram. 

Quanto à atividade laboral, 86,6% declararam estar trabalhando. Quanto à 

autopercepção do estado de saúde 73,6 consideram sua saúde como boa e a prevalência de ao 

menos uma doença crônica na população acima de 12 anos chega a 46,4% (Tabela 1). A 

proporção de pessoas com plano de saúde é de 41,8%, semelhante à  da encontrada no ISA-

Capital/2008 de 42,2% (OLSEN, 2014) e maior que a cobertura relatada na PNS 2013 de 27,9% 

(NUNES et al., 2016). 

Foi calculada também a prevalência de doenças crônicas para a população acima de 15 

anos: 47,9%, maior que a prevalência no Brasil, segundo a PNAD, em 1998, quando foi de 

41,5% (ALMEIDA et al., 2002), em 2003, quando foi de 40,0%, em 2008 quando foi de 40,6% 

(BARROS et al., 2011); e maior também que a de 2013, segundo a PNS, quando foi de 45.1% 

(MALTA et al., 2015); entretanto, menor que no Canadá em 2007, que foi de 56,0%  

(STEWART; RYAN, 2015). A distribuição entre sexos também foi semelhante a encontrada 

por Malta 2015, sendo a prevalência feminina na PNS 2013 de 50,4% e a no presente estudo 

foi de 52,6% e a masculina foi de 39,2% na PNS 2013 e de 39,4% neste estudo. 
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N %

Masculino 1.894     46,8

Feminino 2.149     53,2

Total 4.043     100,0

12-19 546        13,5

20-59 2.850     70,5

60 ou mais 647        16,0

Total 4.043     100,0

Branca 2.056     50,9

Preta 414        10,3

Amarela 72          1,8

Parda 1.325     32,8

Total 4.037     100,0

Solteiro 1.428     35,4

Casado 2.075     51,5

Separado 304        7,5

Viúvo 224        5,6

Total 4.031     100,0

Fundamental incompleto 1.232     30,6

Fundamental completo 737        18,3

Médio completo 1.394     34,6

Superior completo 664        16,5

Total 4.027     100,0

Não trabalha 542        13,4

Trabalha 3.501     86,6

Total 4.043     100,0

Não 2.346     58,2

Sim 1.689     41,8

Total 4.035     100,0

Boa 2.973     73,6

Regular 927        23,0

Ruim 136        3,4

Total 4.036     100,0

Não 2.167     53,6

Sim 1.876     46,4

Total 4.043     100,0

Sexo

Faixa etária em anos

Tabela 1. Variáveis socioeconômicas e demográficas, de 

morbidade e saúde autorreferidas da população do 

município de São Paulo em 2015.

Variáveis

Socioeconômicas e demográficas

Possui plano de saúde?

Situação conjugal

Raça ou cor de pele

Escolaridade do indivíduo

Saúde autorreferida

Possui alguma doença crônica?

Fonte: ISA Capital 2015

Elaboração própria

Situação de trabalho atual

Morbidade e saúde autorreferidas
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Foram utilizadas informações autorreferidas: prevalência de doenças crônicas e a 

avaliação de saúde. A análise de condições crônicas feita a partir da morbidade referida pelo 

entrevistado é uma forma amplamente validada  pela literatura (CHRESTANI; SANTOS; 

MATIJASEVICH, 2009; LIMA-COSTA et al., 2007; LIMA-COSTA; PEIXOTO; FIRMO, 

2004; MOLENAAR et al., 2007; OKURA et al., 2004). A autoavaliação de saúde é uma medida 

síntese de vários fatores de percepção do indivíduo em suas dimensões biológica, psicológica 

e social. (JYLHÄ et al., 1998) e bastante utilizada em pesquisas epidemiológicas (SANTOS et 

al., 2007). Fatores socioeconômicos como educação, renda, desemprego e hábitos de vida são 

determinantes conhecidos da autoavaliação de saúde individual (BARRETO; FIGUEIREDO, 

2009; BARROS et al., 2009; DACHS; SANTOS, 2006; PERES et al., 2010). 

Há grande associação entre os fatores socioeconômicos e as variáveis de morbidade e 

saúde autorreferidas. Há associação entre a autoavaliação de saúde e todas os fatores com 

exceção de raça ou cor de pele (Tabela 2). A proporção de mulheres, idosos, viúvos, pessoas 

com fundamental incompleto, pessoas que não estavam trabalhando e que não possuem plano 

de saúde é maior dentre a população com saúde ‘ruim’ (Tabela 2). As maiores diferenças de 

proporções observada foram entre as faixas etárias de 12 a 19 anos (83,3% avaliam como boa) 

e idosos (62,7% avaliam como boa) e entre os com escolaridade superior completa (85,4% 

avaliam como boa) e fundamental incompleta (63,3% avaliam como boa) achados coincidentes 

com outros estudos (BARROS et al., 2009; DACHS; SANTOS, 2006; PERES et al., 2010; 

VIACAVA et al., 2018a). 

Comparativamente a outros estudos, há diferentes achados acerca da associação entre 

raça ou cor de pele e autoavaliação de saúde. Em amostras nacionais, a partir da PNAD, não 

foram encontradas diferenças, (BARROS et al., 2009; DACHS; SANTOS, 2006), em outros 

estudos, o fator cor de pele preta ou parda esteve  associado  com a avaliação da própria saúde 

como ruim (CHIAVEGATTO FILHO; LAURENTI, 2013; PERES et al., 2010). 
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N % N % N % N % N % N % N %

Masculino 1.503 79,6 346 18,3 40   2,1 1.889 100,0 1.147 60,6 745    39,4 1.892 100,0

Feminino 1.468 68,4 582 27,1 97   4,5 2.147 100,0 1.020 47,4 1.131 52,6 2.151 100,0

Total 2.890 71,6 993 24,6 153 3,8 4.036 100,0 1.981 49,0 2.062 51,0 4.043 100,0

Teste do Qui² valor de p:

12-19 454    83,3 81   14,9 10   1,8 545    100,0 390    75,2 128    24,8 518    100,0

20-59 2.114 74,3 643 22,6 88   3,1 2.845 100,0 1.619 57,2 1.211 42,8 2.830 100,0

60 ou mais 405    62,7 203 31,4 38   5,9 646    100,0 135    19,4 560    80,6 695    100,0

Total 2.890 71,6 993 24,6 153 3,8 4.036 100,0 1.981 49,0 2.062 51,0 4.043 100,0

Teste do Qui² valor de p:

Branca 1.549 75,4 442 21,5 64   3,1 2.055 100,0 1.011 49,2 1.043 50,8 2.054 100,0

Preta 291    72,4 93   23,0 19   4,6 403    100,0 227    54,5 189    45,5 416    100,0

Amarela 59      72,5 21   25,9 1     1,5 81      100,0 40      54,6 33      45,5 73      100,0

Parda 957    72,0 329 24,7 44   3,3 1.330 100,0 797    60,2 527    39,8 1.324 100,0

Outras 115    71,4 38   23,5 8     5,2 161    100,0 90      53,1 80      46,9 170    100,0

Total 2.890 71,7 987 24,5 153 3,8 4.030 100,0 1.978 49,0 2.059 51,0 4.037 100,0

Teste do Qui² valor de p:

Casado 1.493 72,1 506 24,4 73   3,5 2.072 100,0 1.055 50,8 1.021 49,2 2.076 100,0

Solteiro 1.119 79,0 259 18,3 38   2,7 1.416 100,0 948    66,4 479    33,6 1.427 100,0

Separado 211    69,0 85   27,7 10   3,3 306    100,0 119    39,4 183    60,6 302    100,0

Viúvo 142    62,0 71   31,1 16   6,9 229    100,0 41      18,1 185    81,9 226    100,0

Total 2.885 71,7 986 24,5 153 3,8 4.024 100,0 1.975 49,0 2.056 51,0 4.031 100,0

Teste do Qui² valor de p:

Fundamental incompleto 778    63,3 379 30,8 73   5,9 1.230 100,0 542    44,0 690    56,0 1.232 100,0

Fundamental completo 558    76,2 148 20,2 26   3,6 732    100,0 460    62,4 277    37,6 737    100,0

Médio completo 1.057 76,0 305 21,9 29   2,1 1.391 100,0 828    59,4 566    40,6 1.394 100,0

Superior completo 570    85,4 90   13,5 7     1,1 667    100,0 327    49,2 337    50,8 664    100,0

Total 2.882 71,7 985 24,5 153 3,8 4.020 100,0 1.973 49,0 2.054 51,0 4.027 100,0

Teste do Qui² valor de p:

Não trabalha 1.264 65,4 578 29,9 91   4,7 1.933 100,0 165    30,5 377    69,5 542    100,0

Trabalha 1.575 74,9 461 21,9 67   3,2 2.103 100,0 1.999 57,1 1.502 42,9 3.501 100,0

Total 2.890 71,6 993 24,6 153 3,8 4.036 100,0 1.981 49,0 2.062 51,0 4.043 100,0

Teste do Qui² valor de p:

Não 1.676 71,4 573 24,4 99   4,2 2.348 100,0 1.313 56,0 1.031 44,0 2.344 100,0

Sim 1.292 76,9 353 21,0 35   2,1 1.680 100,0 849    50,2 842    49,8 1.691 100,0

Total 2.884 71,6 991 24,6 153 3,8 4.028 100,0 1.977 49,0 2.058 51,0 4.035 100,0

Teste do Qui² valor de p:

Tabela 2. Variáveis de morbidade e saúde autorreferidas segundo fatores socioeconômicas e demográficos na população do 

município de São Paulo em 2015.

Variáveis de morbidade e

saúde autorreferidas Saúde autorreferida Possui alguma doença crônica?

Fatores socioeconomicos

e demograficos

Boa Regular Ruim Total Não Sim Total

Sexo

Faixa etária em anos

<0,001 <0,001

Raça ou cor de pele

Situação conjugal

Escolaridade do indivíduo

<0,001 <0,001

0,282 <0,001

<0,001 <0,001

Elaboração própria

Situação de trabalho atual

<0,001 <0,001

Possui plano de saúde?

Fonte: ISA Capital 2015

<0,001 <0,001

<0,001 0,003
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Quando se relacionam os fatores socioeconômicos e demográficos com o acometimento 

de alguma doença crônica, vemos que há associação entre todos os fatores, sem exceção.  

A proporção de mulheres, idosos, pessoas de pele branca, separados e viúvos, com 

fundamental incompleto e com superior completo, pessoas que não estavam trabalhando e que 

possuem plano de saúde é maior dentre a população com alguma doença crônica referida 

(Tabela 2), achados compatíveis. Dentre os diversos fatores ressaltamos que dentre idosos a 

prevalência de alguma doença crônica chega a 80,6%. Os achados foram condizentes com 

outros estudos (BARROS et al., 2011; MALTA et al., 2017), entretanto por ter sido realizada 

apenas uma medida de associação simples não ajustada, talvez algumas diferenças por exemplo 

entre cor ou raça podem não ser significativas quando ajustadas por outras variáveis (BARROS 

et al., 2011). 

Para a análise da demanda e utilização de serviços de saúde, estão demonstrados na 

Tabela 3 os dados de demanda e uso de serviços de saúde divididos por período: 30 dias ou 2 

semanas anteriores à entrevista. Dos entrevistados, 31,4% utilizaram algum serviço de saúde 

nos 30 dias anteriores à entrevista, menor que a referida pela Pesquisa de Condições de Vida 

(PCV) 2006 foi de 38% (BARATA, 2008). No período de duas semanas anteriores a entrevista, 

18,8% referiu algum problema de saúde e 12,3% procurou  por ajuda para resolver este 

problema de saúde, também menor que a encontrada no MSP de 14,9% em 1989 (TURRINI; 

LEBRAO; CESAR, 2008) de 18,2% ISA-Capital 2003 e de 13,7% pelo ISA-Capital 2008 

(MONTEIRO et al., 2017). 

A unidade de tempo de duas semanas ou 15 dias anteriores à entrevista é a mais utilizada 

em inquéritos nacionais e em inquéritos internacionais, como estudos de “Ecology of Care”. 

A taxa de utilização de serviços por  idosos residentes em áreas rurais nos últimos 15 

dias foi de 18,1% pela PNAD 2003 (TRAVASSOS; VIACAVA, 2007); a taxa de utilização 

nacional pela PNAD de 1981 foi de 7,7% nos últimos 30 dias (PAIM et al., 2011; VIACAVA 
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et al., 2018b), pela PNAD de 1986 foi de 11% (NUNES et al., 2016), pela PNAD 2003 foi de 

29% (BARATA, 2008). A tendência de uso nos últimos 15 dias foi crescente pelas PNAD de 

1998, 2003 e 2008,  sendo 13,0% em 1998, 14,6% em 2003 e 14,5 em 2008 (NUNES et al., 

2016) e também pela PNS 2013 foi de 15,3% (STOPA et al., 2017; VIACAVA et al., 2018b). 

Consultórios ou clínicas foi o principal tipo de serviço utilizado por 31,5% das pessoas, 

e destes 99,5% são privados, em seguida 29,9% das pessoas referem utilizar UBS e 72,9% das 

pessoas referem utilizar o mesmo serviço de saúde quando precisam de atendimento, uma 

proporção menor que a observada nacionalmente segundo dados da PNS 2013: 77,8% e menor 

também que na região sudeste: 79,6% (STOPA et al., 2017). 

A proporção de utilização de serviços privados conforme demonstrado na Tabela 3 foi 

de 42,5%, ou seja, semelhante à proporção de pessoas com plano de saúde (41,8% conforme 

Tabela 1). No MSP, o uso de serviços privados foi 48,7% em 2003 e 43,6% em 2008 

(MONTEIRO et al., 2017). Dados das PNAD e PNS mostram uma proporção de utilização de 

serviços privados semelhante no período de 15 dias anteriores à entrevista: 38,3% em 2013 

(PNS), 41,4% em 2008 (PNAD), 38,7% em 2003 (PNAD) (VIACAVA et al., 2018b). 
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N %

Sim 1.267       31,4

Não 2.755       68,6

Total 4.022       100,0

Unidade Básica de Saúde 372          29,9

AMA/PA 148          11,9

Ambulatório hospitalar/AME 101          8,1

Consultório ou clínica 391          31,5

PS/Hospital 219          17,6

VD/CAPS/outros 12            1

Total

1.243       100,0

Público 715          57,5

Privado 528          42,5

Total 4.022       100,0

Consulta de rotina/acompanhamento/pré-natal/puericultura/saúde 

mental 691          54,6

Consulta de emergência/urgência 379          29,9

Procedimentos administrativos ou outros (exames, agendamentos, 173          13,7

Vacinação 13            1,0

Tratamento de reabilitação 8              0,6

Procedimento médico-odontológico 2              0,2

Total 1.266       100,0

Sim 811          64,2

Em parte 293          23,2

Não 159          12,6

Total 1.263       100,0

Sim 128          10,6

Não 1.081       89,4

Total 1.209       100,0

Sim 801          63,2

Não 466          36,8

Total 1.267         100,0

Sim 759          18,8

Não 3.280       81,2

Total 4.039       100,0

Sim 496          65,4

Não 263          34,6

Total 759          100,0

Teve dificuldades financeiras 4              1,6

Não conseguiu marcar consulta 18            6,8

Não achou necessário 197          74,9

Não teve tempo 23            8,7

Não sabia quem procurar 3              1,0

Outros 18            7,0

Total 263          100,0

Sim 2.936       72,9

Nâo 1.091       27,1

Total 4.027       100,0

Tabela 3. Variáveis de demanda e uso de serviços de saúde da população do município de São 

Paulo em 2015.

Variáveis de demanda e uso de serviços de saúde

Uso de serviços de saúde nos 30 dias anteriores à entrevista

Nos 30 dias anteriores à entrevista

Fonte: ISA Capital 2015

Elaboração própria

Serviço de saúde utilizado

Tipo de atendimento

Seu problema foi resolvido?

Foi encaminhado durante o atendimento?

No último uso, utilizou o mesmo serviço de saúde que habitualmente 

Serviço público ou privado

Problemas de saúde nas duas semanas anteriores à entrevista

Procurou por ajuda para resolver este problema de saúde

Motivo para não ter procurado ajuda

Utiliza o mesmo serviço de saúde quando precisa de atendimento

Nas 2 semanas anteriores à entrevista

Sem período de referência
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O tipo de atendimento mais frequente foi ‘consultas de rotina’, em 54,6% dos 

atendimentos, sendo que ‘consultas de emergência ou urgência’ foram 29,9%. Ao considerar o 

período das duas semanas anteriores à entrevista, 18,8% das pessoas tiveram algum problema 

de saúde e destes, 65,4% procuraram por ajuda para resolver este problema de saúde, sendo que 

dos que não procuraram ajuda, 74,9% foi por ‘não acharem necessário’ (Tabela 3). No MSP, a 

taxa de pessoas que não procuraram por ajuda por não considerarem necessário foi de 69,8% 

em 2003 e 78,4% em 2008 (MONTEIRO et al., 2017). 

Apesar de 72,9% das pessoas referirem utilizar o mesmo serviço de saúde quando 

precisam de atendimento, apenas 63,2% dos que utilizaram nos 30 dias anteriores à entrevista, 

utilizaram o mesmo serviço de saúde que habitualmente utilizam. Dentre os serviços utilizados, 

o mais usado foram consultórios ou clínicas por 31,5% das pessoas e destes 99,5% são privados, 

em seguida foram utilizados UBS por 29,9% das pessoas e do total serviços, a maior utilização 

foi de serviços públicos com 57,5% da população (Tabela3). 

O tipo de atendimento mais realizado foi de consultas de rotina, incluindo 

acompanhamento, pré-natal, puericultura e saúde mental com 54,6%, em seguida consultas de 

emergência ou urgência com 29,9% do total. A maioria das pessoas considerou que seu 

problema de saúde foi resolvido ao menos em parte (87,4%), sendo que apenas 10,6% das 

pessoas receberam algum encaminhamento durante a última consulta (Tabela 3). Apesar da 

utilização de serviços de saúde ter sido menor em 2015 que em 2003 e 2008, a resolutividade 

foi maior: 78,9% em 2003 e 80,36% em 2008 (MONTEIRO et al., 2017). 

A resolutividade dos serviços de saúde teve relação com o tipo de serviço utilizado e o 

tipo de atendimento realizado (Tabela 4). Consultórios ou clínicas em ambulatórios hospitalares 

tiveram uma taxa de pessoas que consideraram que seu problema não foi resolvido abaixo de 

10% (respectivamente 8,1% e 9,6%) e ao analisar por tipo de atendimento, alguns tipos de 

atendimento como consultas de pré-natal e saúde mental não tiveram pessoas que não sentiram 
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que suas necessidades foram resolvidas, enquanto para atendimentos de puericultura a não 

resolutividade foi de 19,4%. 

Apesar da construção social de uso e valorização de serviços mais especializados 

(EVANGELISTA, 2008; MENDES, 2015), a resolutividade referida de UBS é maior que a de 

AME e AMA ou Pronto Atendimento e ao analisar a taxa de resolução total da necessidade, 

UBS também é mais resolutiva que PS ou hospital (65,9% vs. 63,1%), mas ainda é menor que 

a de consultórios ou clínicas (Tabela 4). Tal diferença em 1989 pelo estudo ERSA-12 era 

inversa: 43,2% referiram resolução do problema no atendimento em UBS, 44,1% em hospital, 

e 36,2% em Clínica ou ambulatório (TURRINI; LEBRAO; CESAR, 2008). 

Vemos que o modelo de atenção ambulatorial é considerado mais resolutivo de maneira 

geral, principalmente ao se considerarem serviços de acesso não referenciado e direto como são 

as UBS ou consultórios. A resolutividade referida pode estar relacionada à expectativa que se 

tem de um serviço ou até de um tipo de atendimento específico. A taxa de pessoas que 

consideraram sua necessidade completamente resolvida na consulta foi mais alta em 

procedimentos médico-odontológicos (89,3%) e em consultas de pré-natal (80,5%). 

Ao observar a resolutividade por tipo de atendimento (Tabela 4), percebe-se que a 

compreensão de uma resolutividade de consulta de pré-natal pode ser muito diferente de uma 

consulta de puericultura, por exemplo, que passa, inclusive pela compreensão da função da 

consulta. Na consulta de puericultura, os desfechos são a longo prazo e talvez mais difíceis de 

se observar ou não diretamente relacionados à consulta per se, além de outros fatores, por 

exemplo, o fato de crianças até 4 anos de idade poderem ter várias infecções auto limitadas ao 

ano pode estar associado a uma percepção de não resolutividade das consultas de seguimento. 

Já na consulta de pré-natal, o desfecho do nascimento do filho de forma saudável é mais 

concreto e próximo e provavelmente mais associados às consultas e ao acompanhamento. Tais 

relações podem ser testadas e exploradas de forma direcionada em estudos futuros. 
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A não resolutividade de consultas de rotina ou seguimento pode impactar na tipologia 

do uso, gerando uma maior utilização de atendimentos de urgência e emergência do que o 

esperado, ou a uma não fidelização de uso de serviços ambulatoriais. Também pode ser um 

fator a ser considerado a mercantilização do uso, sendo serviços privados mais bem avaliados 

que serviços públicos. 

N % N % N %

UBS 187  14,7 834     65,9 246     19,4

AMA/PA 248  19,6 674     53,2 345     27,2

Ambulatório hospitalar 122  9,6 828     65,4 317     25,0

AME 321  25,3 241     19,1 705     55,6

Consultório ou clínica 103  8,1 860     67,9 304     24,0

PS/Hospital 169  13,3 800     63,1 298     23,6

Visita Domiciliar 379  29,9 298     23,5 590     46,6

Outro 61    4,8 950     75,0 256     20,2

Teste do Qui² valor de p:

Consulta de rotina/acompanhamento 200  15,8 755     59,6 312     24,6

Consulta emergência/urgência 133  10,5 846     66,7 288     22,8

Realização de exames -   0,0 906     71,5 361     28,5

Agendamento de consulta ou exame -   0,0 679     53,6 588     46,4

Consulta de Pré-natal -   0,0 1.021  80,5 246     19,5

Retirada de medicamentos -   0,0 106     8,3 1.161  91,7

Consulta de saúde mental -   0,0 756     59,7 511     40,3

Tratamento de reabilitação 139  11,0 854     67,4 274     21,6

Consulta de puericultura 246  19,4 746     58,9 275     21,7

Procedimento médico-odontológico 88    6,9 1.131  89,3 48       3,8

Outros 357  28,2 631     49,8 279     22,0

Teste do Qui² valor de p:

Total (N= 1267) 12,6 64,2 23,2

Tabela 4. Resolutividade por tipo de serviço utilizado e por tipo de atendimento realizado 

nos 30 dias anteriores à entrevista no município de São Paulo em 2015.

Fonte: ISA Capital 2015

Elaboração própria

Tipo de serviço utilizado

Tipo de atendimento

Sua necessidade foi resolvida? (%)

Não Sim Em parte

0,016

0,005
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A proporção de utilização de serviços de saúde é muito influenciada pela posse de plano 

de saúde (Tabela 5). Vemos que dentre os que possuem plano de saúde, o principal serviço 

utilizado foram consultórios ou clínicas em 56,5% dos casos, seguido por Pronto socorro ou 

hospital em 17,6%, já os que utilizaram UBS foram 9,9%. Analisando a posse de plano de saúde 

segundo último serviço utilizado, notamos uma grande assimetria, sendo que dos que utilizaram 

UBS, apenas 13,6% possuíam plano de saúde e dentre os que utilizaram consultórios ou 

clínicas, 81,3% possuíam plano de saúde. 

Na Tabela 5, uma proporção a se atentar  é de que 18,7% das pessoas que utilizaram um 

consultório ou clínica não possuíam plano de saúde, o que pode estar relacionado ao aumento 

da oferta de clínicas populares (ALMEIDA; BARBOSA; MATTOSO, 2018; VICTALINO, 

2004). Entretanto, dentre os que utilizaram consultório ou clínica no seu último contato, apenas 

1,4% habitualmente usam UBS (Tabela 6). 

Considerando que 63,2% das pessoas utilizaram no seu último atendimento o serviço 

que habitualmente frequentam, percebe-se que os serviços com maior concordância entre uso 

habitual e último uso são respectivamente consultórios e clínicas e UBS (Tabela 6). Das pessoas 

que habitualmente utilizam consultórios ou clínicas, 90,2% também utilizaram no seu último 

contato e dentre os que utilizam UBS, a proporção foi de 88,1%. Dentre as pessoas que 

utilizaram AMA ou PA no seu último contato, 81,2% utilizam habitualmente este serviço. 
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Observa-se que apesar de apenas 16,2% utilizarem habitualmente AMA ou PA e 6% 

utilizarem PS ou hospital, uma filiação a serviços de pronto atendimento, urgência e emergência 

que por si só já não seria o desejado no planejamento sanitário do uso de serviços, essas pessoas 

correspondem à maior proporção de utilização destes mesmos serviços no último uso, sendo 

que 70,2% dos que utilizaram AMA são filiados à AMA e 71,5% dos que utilizaram PS ou 

hospital são filiados a esses serviços. 

No estudo de BRUNELLI, 2016, em um mesmo território, 76,3% das pessoas eram 

filiadas à UBS e 12,3% à AMA e segundo a avaliação realizada por meio do PCATool Brasil, 

o único atributo que em que a AMA era melhor avaliada que a UBS foi o de acessibilidade, 

ainda assim tendo uma baixa orientação à APS (BRUNELLI, 2016). 

 

Sim Não Total

13,6 86,4 100,0

9,9 45,4 30,5

18,1 81,9 100,0

5,6 18,3 13,0

40,7 59,4 100,0

8,0 8,4 8,3

81,3 18,7 100,0

56,5 9,4 29,1

42,9 57,1 100,0

17,6 16,8 17,1

51,3 48,7 100,0

2,4 1,6 2,0

Total Linha 41,9 58,1 100,0

Total Coluna 100 100 100,0

Tabela 5.  Proporção de posse de plano de saúde e serviço utilizado nos 

30 dias anteriores à entrevista por tipo de serviço para a população do 

município de São Paulo em 2015.

Serviço utilizado nos 30 dias 

anteriores à entrevista

Possui plano de saúde

UBS

Fonte: ISA Capital 2015

Elaboração própria

AMA/PA

Ambulatório hospitalar/

AME

Consultório ou clínica

PS/Hospital

VD/CAPS/

Outros



56 
 

 

 

 

A utilização de um determinado tipo de serviço também tem associação com o tipo de 

atendimento buscado conforme demonstrado na Tabela 7. A proporção de consultas de rotina 

ou acompanhamento é de pelo menos 70% em serviços ambulatoriais como UBS e consultórios 

ou clínicas e consultas de emergência ou urgência correspondem a 69,5% dos atendimentos em 

AMA/PA e a 68,5% dos atendimentos em PS/Hospital. Ainda assim, temos uma proporção 

muito alta de 23,3% em AMA/PA e de 22,4% em PS/Hospital de atendimentos de 

rotina/acompanhamento. 

Tais achados mostram a fragmentação da rede de atenção à saúde em São Paulo, 

evidenciando uma rede não organizada e com ofertas múltiplas e não coordenadas de serviços 

às vezes para os mesmos tipos de atendimento. 

Serviço utilizado 

habitualmente

UBS
AMA/

PA

Amb. 

Hosp./

AME

consul./ 

clínica

PS/

Hospital

VD/

CAPS/

Outros Total

88,1 4,8 2,2 1,5 2,9 0,5 100,0

86,6 12,1 9,5 1,6 6,3 8,6 32,7

16,2 70,2 3,1 3,1 7,2 0,2 100,0

7,2 81,2 6,1 1,5 7,1 2,0 14,7

6,7 1,7 71,6 8,4 10,8 0,8 100,0

1,5 1,0 69,2 2,1 5,2 3,1 7,2

1,4 1,3 2,6 90,2 3,4 1,1 100,0

1,2 2,9 9,8 84,9 6,4 16,1 28,0

6,0 1,8 2,3 17,3 71,5 1,1 100,0

2,8 2,3 4,8 9,1 74,7 9,9 15,7

14,2 3,6 2,7 12,9 2,9 63,7 100,0

0,7 0,5 0,6 0,8 0,3 60,3 1,7

Total Linha 33,1 12,7 7,5 29,8 15,1 1,8 100,0

Total Coluna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

AMA/PA

Ambulatório 

hospitalar/

AME

Consultório ou 

clínica

PS/Hospital

Tabela 6. Proporção de uso de serviços entre habituais e nos 30 dias anteriores a entrevistas por tipo de serviço 

para a população do município de São Paulo em 2015

VD/CAPS/

Outros

Fonte: ISA CAPITAL 2015

Elaboração própria

Serviço utilizado nos 30 dias anteriores a entrevistas (%)

UBS
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Tais achados têm relação com as especificidades do MSP e, para sua compreensão, é 

interessante não só o comparativo com estudos nacionais, mas também com achados de outros 

países. 

  

Tipo de atendimento do 

último uso
N % N % N % N % N % N %

Consulta de rotina/

acompanhamento *
859 70,0 121 23,3 179 54,0 880 75,1 154 22,4 54 67,8

Consulta de emergência/

urgência
163 13,2 360 69,5 104 31,4 127 10,8 472 68,5 11 14,3

Reabilitação 5 0,4 3 0,5 1 0,4 7 0,6 0 0,0 2 2,1

Consulta odontológica 2 0,2 0 0,0 0 0,0 14 1,2 7 1,0 0 0,6

Vacinação 40 3,3 4 0,7 0 0,0 5 0,4 1 0,1 1 1,3

Procedimentos 

administrativos/outros**
158 12,9 31 6,0 47 14,2 139 11,9 55 8,0 11 13,9

Total 1.227  100,0 519 100,0 331 100,0 1.172  100,0 689 100,0 79 100,0

VD/

CAPS/

Outros

Fonte: ISA Capital 2015

Elaboração própria

Tabela 7. Tipo de atendimento realizado por último serviço utilizado nos 30 dias anteriores à entrevista no 

município de São Paulo em 2015.

Último serviço utilizado

*Consulta de rotina/acompanhamento/pré-natal/puericultura/saúde mental

**Procedimentos administrativos ou outros (exames, agendamentos, retirada de medicamentos)

UBS

AMA/

PA

Amb. 

Hosp./

AME

Consult. / 

clínica

PS/

Hospital

Teste de Qui², valor de p: <0,001
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4.2. ECOLOGIA DO CUIDADO EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

E COMPARATIVO COM OUTROS PAÍSES. 

 

A representação gráfica do tipo ecologia do cuidado como vista na Figura 3, embora 

induza visualmente à compreensão de que os quadrados menores são subgrupos contidos nos 

respectivos quadrados maiores e, portanto, trariam informações de uma espécie de “trilha de 

cuidado”, na verdade, apenas nos permite ter uma noção de volumetria dos eventos. Apesar de 

não permitir uma compreensão temporal dos eventos, ou análise subsequente do que ocorreu, 

foi amplamente reproduzida e é comumente utilizada para avaliar o volume de uso de serviços 

de diferentes serviços de saúde e sua distribuição, sendo uma representação interessante para 

estudos transversais e para compreensão visual das proporções envolvidas. 

A informação contida nestes quadros de ecologia do cuidado é sempre apresentada no 

período referido de 1 mês ou 30 dias e na base de 1.000 pessoas. Os dados que constam nos 

quadros a seguir já foram apresentados anteriormente em tabelas em proporções e porcentagens 

e optou-se por reapresentar estes dados neste formato para comparação e diálogo com a dados 

de outros países, regiões e cidades. 

No esforço de desfazer a falsa impressão de que os quadrados menores correspondem a 

subgrupos populacionais, foram construídos outros dois quadros onde os quadrados menores 

são realmente subgrupos da população dos maiores e mostram uma espécie de trilha de cuidado 

em saúde. Um deles, representado na Figura 4, é referente à população que ‘possui alguma 

doença crônica autorreferida’ e destes os que utilizaram algum serviço de saúde nos últimos 30 

dias, e destes os que foram atendidos em UBS e destes, os que foram encaminhados para outro 

serviço. O outro, na Figura 5, é referente à população que ‘teve algum problema de saúde nas 

duas semanas anteriores à entrevista’ e destes, os que utilizaram algum serviço de saúde e destes 

os que tiveram seu problema resolvido. 
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A cada 1.000 pessoas do MSP, 482 tiveram algum problema de saúde nos 30 dias 

anteriores à entrevista; 464 possuem alguma doença crônica, e dos 482, 314 utilizaram algum 

serviço de saúde. A maioria, 99 pessoas, foi a uma clínica ou consultório, 92 foram a uma UBS, 

53 a um Pronto Socorro, 37 a uma AMA, 23 a um ambulatório hospitalar. Apenas 33 foram 

encaminhados para outros serviços. A minoria (7 pessoas) foi internada e apenas uma foi 

internada em hospital escola (Figura 3). 

O fato de que apenas 30,3% dentre as pessoas que foram encaminhadas no seu último 

contato com o sistema de saúde o foram a partir de uma UBS, mostra a desorganização de uma 

rede de atenção à saúde. 

O atributo de longitudinalidade fica fragmentado com a utilização de múltiplos serviços 

diferentes, sobretudo quando o tipo de necessidade de atendimento influencia a busca pelo 

serviço e múltiplas portas de entrada são oferecidas sem a devida coordenação e hierarquização 

entre estas. Sem o cuidado adequado ao longo do tempo, a população com doenças crônicas 

está mais sujeita a agudizações e maior fragmentação do cuidado. 

Dentre as 464 pessoas com alguma doença crônica, 187 utilizaram algum serviço de 

saúde nos 30 dias anteriores à entrevista; destas, 56 foram a uma UBS e destas, 7 foram 

encaminhadas para outros serviços (Figura 4). Tais proporções diferiram da população geral, 

mostrando um maior uso de serviços dentre as pessoas com alguma doença crônica (40,9% 

utilizou  algum serviço nos 30 dias anteriores à entrevista), mas se aproximando na proporção 

de usos de serviços de saúde (29,9% utilizaram uma UBS) e a taxa de encaminhamentos a partir 

de consultas em uma UBS foi de 12% (Figura 4). 
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Figura 3. Número de eventos de morbidade e uso de serviços de saúde em 30 dias, por 1.000 

pessoas no município de São Paulo em 2015. 

 

 

Figura 4. Número de eventos de uso de serviços de saúde nos 30 dias anteriores à entrevista 

dentre portadores de doença crônica, por 1.000 pessoas no município de São Paulo em 2015. 
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Como a análise de problemas de saúde referidos e uso de serviços de saúde é mais 

comumente analisado pelo intervalo de tempo de 2 semanas anteriores à entrevista, o próximo 

quadro (Figura 5) considera este período de tempo. Rever o período anterior Apenas 188 

pessoas referiram algum problema de saúde; destes, 123 utilizaram algum serviço de saúde e 

destes, 101 tiveram seu problema resolvido (Figura 5). A magnitude de ??? nas últimas 2 

semanas é menor, sendo correspondente a 39,2% da utilização dos últimos 30 dias e a 

resolutividade para essas demandas foi acima de 80%. 

 

Figura 5. Número de eventos de uso de serviços de saúde nas 2 semanas anteriores à entrevista, 

por 1.000 pessoas no município de São Paulo em 2015. 
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Para a comparação com outros estudos do tipo “ecologia do cuidado” (Quadro 3), os 

mesmos dados apresentados na Figura 3 serão apresentados a seguir no Quadro 4. Para realizar 

essa comparação, temos de observar as várias diferenças entre países, como a organização de 

serviços de saúde e do sistema de saúde em si. Há nesta comparação exemplos em que a prática 

de médicos de família é 100% privada, não havendo compreensões distintas do que seja UBS 

ou consultório/clínica, como no caso da Bélgica. 

Constatamos uma grande variabilidade dentre o número de pessoas que referem algum 

problema de saúde em um mês, desde 291 em 1.000 em Beijing (SHAO et al., 2013) até 939 

em 1.000 na Coréia do Sul (KIM; CHOI, 2016). Os dados encontrados na população estudada 

são mais próximos do estudo de RONCOLETTA et al., 2012 realizado com a população de um 

convênio médico no MSP e do estudo de LEUNG et al., 2005, realizado por meio de um 

inquérito de saúde populacional em Hong Kong; entretanto encontramos que 65,4% das pessoas 

que referem algum problema de saúde buscaram ajuda para este problema e esta proporção é 

mais próxima às encontradas em Beijing 58,6% (SHAO et al., 2013) e na região de Liège, 

Bélgica 57,8% (VO et al., 2015) (Quadro 4). 

A proporção que utiliza serviços de atenção primária à saúde encontrada é próxima às 

das descritas na Suécia (FERRO; KRISTIANSSON, 2011) e nos EUA (GREEN et al., 2001; 

JOHANSEN; KIRCHER; HUERTA, 2016), mas no nosso estudo essa proporção correspondeu 

a apenas 29,3% das pessoas que buscaram atendimento, valor próximo à  encontrada em Beijing 

29,3% (SHAO et al., 2013) e ainda muito distante de locais como Japão, Canada e Hong Kong, 

todos com mais de 75% (FUKUI et al., 2014; JIMBA et al., 2005; LEUNG et al., 2005; 

STEWART; RYAN, 2015) (Quadro 4). 
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# Estudo Fonte de dados

Número de 

sujeitos Faixa etária Amostra

1 Este estudo Isa Capital

Sistema de Informações 

Hospitalares SIHSUS

4043 12 anos ou mais Isa Capital: Inquérito domiciliar representativa do 

MSP com SIHSUS: sistema de informações de 

internações hospitalares do SUS

2 FUKUI et al., 2014 Japan Statistics & Research 

Co. Ltd.

4548 Todas as idades Coorte prospectiva representativa do Japão com 

amostragem randomizada.

3 JOHANSEN, 

KIRCHER, 

HUERTA, 2016

Medical Expenditure Panel 

Survey (MEPS)

37182 Todas as idades Inquérito domiciliar representativo dos EUA com 

amostragem estratificada e randomizada.

4 KIM, CHOI, 2016 Korea Health Panel 11518 18 anos ou mais Inquérito domiciliar representativa da Coréia do Sul

5 SHAO et al., 2013 Beijing Urban Population 

Health Care Service

6592 15 anos ou mais Inquérito domiciliar representativo de Beijing 

amostragem por conglomerados randomizada e 

estratificada.

6 VO et al., 2015 Inquérito domiciliar 537 Todas as idades Amostra randomica de uma comunidade rural e 

uma urbana na província de Liège na Bélgica

7 RONCOLETTA et 

al., 2012

Pesquisa de usuários de um 

seguro de saúde

1065 15 anos ou mais Inquérito telefônico com amostra randomizada dos 

usuários do seguro de saúde

8 HANSEN, 

HALVORSEN, 

FORDE, 2012

Tromsø

Study 6

12982 30 a 87 anos Inquérito domiciliar com amostra representativa do 

município de Tromsø

9 STEWART, RYAN, 

2015

Canadian Community 

Health Survey (CCHS)

Canadian Institute for 

Health Information (CIHI)

Censo Canadense 2006

121801 15 anos ou mais CCHS: inquérito domiciliar representativa do 

Canadá com amostragem por conglomerados 

randomizada e estratificada.

Censo canadense: Inquérito domiciliar da população 

total do Canadá

CIHI: sistema de informações do sistema de saúde 

canadense

10 FERRO, 

KRISTIANSSON, 

2011

Base de dados do condado 

de Västernorrland e do 

Serviço Fiscal Sueco

243978 Todas as idades Toda a população do condado de Västernorrland 

11 SHAO et al., 2011 Longitudinal Health 

Insurance Research Database

1000000 Todas as idades Amostra randomizada a partir de base dados de toda 

a população de Taiwan

12 JIMBA et al., 2005 Japan Statistics & Research 

Co. Ltd.

3477 Todas as idades Coorte prospectiva representativa do Japão com 

amostragem randomizada.

13 LEUNG et al., 2005 Hong Kong Thematic 

Household Survey

31762 15 anos ou mais Inquérito domiciliar representativo de Hong Kong, 

amostragem por conglomerados randomizada e 

estratificada.

14 GREEN et al., 2001 Medical Expenditure Panel 

Survey (MEPS)

Gallup survey

MEPS: 21571

Gallup survey: 

1481

Todas as idades MEPS: Inquérito domiciliar representativo dos 

EUA com amostragem estratificada e randomizada.

Gallup survey: Inquérito telefonico randomizado de 

abrangência nacional

15 WHITE, 

WILLIAMS, 

GREENBERG, 

1961

Survey of sickness (England 

and Wales)

The United States National 

Health Survey

Survey of 

sickness: 4000 

USNHS: 9000 

famílias

16 anos ou mais Survey of sickness: amostra representativa da 

Inglaterra e Wales

The United States National Health Survey: amostra 

representativa da população branca dos EUA

Quadro 3. Comparativo entre diferentes estudos de ecologia do cuidado em saúde.
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Estudo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ano da coleta de dados 2015 2013 2012 2012 2012 2009 2008-9 2007-8 2007 2006 2005 2003 2002

1996 /  

2000

1957 / 

1931

Local de estudo

São 

Paulo Japão EUA

Coréia do 

Sul Beijing Bélgica São Paulo Noruega Canada Suécia Taiwan Japão

Hong 

Kong EUA EUA

Pessoas com alguma doença 

crônica
464 560

Pessoas que referiram algum 

problema de saúde
482 794 939 295 851 398 901 862 567 800 750

Pessoas que buscaram 

atendimento
314 265 290 333 173 492 292 308 503 307 494 217 250

Pessoas que se consultaram em 

consultório ou clínica
99 43 329

Pessoas que se consultaram em 

um serviço de APS
92 206 101 43 34 214 238 87 232 372 113

Pessoas que se consultaram em 

um ambulatório especializado
23 101 127 18 91 44 152 88

Pessoas que se consultaram em 

um PS ou AMA
90 4 14 35 104 20 19 10 16 13

Pessoas que foram internadas em 

um hospital
7 7 8 15 63 14 8 12 10 7 7 8 9

Pessoas que foram internadas em 

um hospital universitário
1 3 1 <1 3 1 1 1

Quadro 4. Comparativo entre diferentes estudos de ecologia do cuidado em saúde.

1 Este estudo; 2 FUKUI et al., 2014; 3 JOHANSEN, KIRCHER, HUERTA, 2016; 4 KIM, CHOI, 2016; 5 SHAO et al., 2013; 6 VO et al., 2015; 7 RONCOLETTA et al., 2012; 8 HANSEN, 

HALVORSEN, FORDE, 2012; 9 STEWART, RYAN, 2015; 10 FERRO, KRISTIANSSON, 2011; 11 SHAO et al., 2011; 12 JIMBA et al., 2005; 13 LEUNG et al., 2005; 14 GREEN et al., 2001; 

15 WHITE, WILLIAMS, GREENBERG, 1961

Nota: Todas as proporções listadas são por 1000 pessoas
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Apesar do entendimento da SMS-SP ser de que AMA é um serviço de Atenção Primária 

à Saúde (APS) do município¹, inclusive com sua implementação por vezes dividindo o mesmo 

espaço físico que UBS (PUCCINI, 2008), estes estabelecimentos desde o início, pela sua 

estruturação, não cumpriram seu papel de compor a rede de atenção básica do município 

(PUCCINI, 2008) e tanto a compreensão da população do funcionamento do serviço 

(CRISTINA et al., 2014) quanto a avaliação deste tipo de serviço mostram que suas 

características valorizam mais o acesso (BRUNELLI et al., 2016) sendo mais próximo do 

funcionamento de um pronto atendimento ou pronto socorro, com lógica de queixa-conduta e 

portanto, para a análise, o uso de AMA/pronto-atendimento foi agrupado ao uso de pronto 

socorro/emergência/hospital. Vê-se que dentre todos os estudos levantados, as maiores 

proporções de atendimento em serviços de pronto atendimento ou pronto socorro foram em 

estudos nacionais, o de RONCOLETTA et al., 2012 e este. 

Tais diferenças dizem respeito não só à cultura local, mas principalmente à organização 

dos sistemas de saúde e distribuição de especialidades médicas. No Canadá, em um extremo, 

50,5% dos médicos são Médicos de Família, no Brasil apenas 1,4% do total, no Canadá mesmo 

que 75% dos serviços sejam ofertados por prestadores privados, o financiamento de saúde é 

eminentemente público, enquanto no Brasil, o gasto privado com saúde chega a 55% 

(VIACAVA; BELLIDO, 2016). O sistema suplementar de saúde ocupa cada vez mais espaço 

de protagonismo, sendo utilizado em maior proporção pela população. 

A proporção de pessoas que referiram algum problema de saúde no último mês nos 

estudos realizados em São Paulo, Beijing e Hong Kong é diferente da do restante dos estudos 

realizados. Dentre os que referiram essa proporção, os estudos realizados nos EUA com dados 

de 1957, 1996, e os estudos realizados no Japão em 2003 e 2013, Noruega, Bélgica e Coréia do 

Sul apresentam uma proporção de mais de 750 em 1.000 que referiram algum problema de 

saúde (Quadro 4). Essas proporções podem ser muito  diferentes, tanto pelo fenômeno de 
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associação entre sintomas e busca por serviços de saúde - no sentido que um problema para o 

qual não foi buscado ajuda não é encarado como um problema -  quanto pela  questão de “ponta 

do iceberg” de não notificação ou identificação de problemas de saúde pela população (LEUNG 

et al., 2005; SHAO et al., 2013). 

Em um período de 1 mês, 7 em cada 1.000 pessoas são internadas no MSP e apenas um 

em hospital escola (Figura 3). As internações hospitalares descritas em diferentes estudos 

apresentam magnitudes semelhantes, variando de 7 a 14 pessoas dentre 1.000, sendo que o 

número destoante encontrado na literatura foi no contexto de uma seguradora de saúde, com 63 

internações por mês (RONCOLETTA et al., 2012) o que pode denotar uma influência da oferta 

na demanda, em que  no contexto de planos de saúde há problemas de saúde sendo tratados em 

regime de internação hospitalar e em outro contextos estão sendo tratados ambulatorialmente 

(Quadro 4). 

O acesso a serviços de APS está relacionado a outras dimensões da APS e a desfechos 

do sistema de saúde como longitudinalidade, abrangência, qualidade, equidade em saúde, saúde 

populacional, qualidade de vida profissional, satisfação dos pacientes, e custo (KRINGOS et 

al., 2010), sendo um atributo fundamental a ser buscado para a organização da APS no MSP.  

Os dados encontrados de utilização de serviços de saúde, entretanto, sugerem que as UBS não 

têm efetivamente funcionado como porta de entrada para o sistema de saúde, não sendo o 

primeiro contato com o sistema de saúde e nem o contato preferencial. 

É necessário estudar o proeminente papel de clínica e consultórios, sobretudo com o 

recente avanço de iniciativas de clínicas populares que ser organizam segundo a lógica da 

demanda, mas com coberturas assistenciais restritas (ALMEIDA; BARBOSA; MATTOSO, 

2018; VICTALINO, 2004). Tal avanço acentua a assimetria observada entre gastos e uso de 

serviços públicos e privados pois apesar do gasto privado com saúde ter sido de 55% em 2014, 
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o sistema público foi responsável por 59,9% do total de atendimentos no Brasil (BAHIA et al., 

2016). 

Este estudo levanta o questionamento do papel que as clínicas e consultórios estão 

ocupando na rede de atenção à saúde. Não foi possível, a partir dos dados analisados 

compreender se a busca por esse tipo de estabelecimento está relacionada a uma necessidade 

de atendimento especializado e focado em doenças mais raras, aparelhos específicos e 

intervenções com maior densidade de tecnologia dura, característicos dos níveis secundário e 

terciário de atenção à saúde ou se são atendimentos que cumprem o papel de APS. 

Para a compreensão dos fatores associados ao uso de serviços de saúde e das 

interferências desses fatores entre si, foi realizada análise por meio de um modelo de regressão 

logística multivariada. 

 

4.3. FATORES ASSOCIADOS AO USO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS 30 

DIAS ANTERIORES À ENTREVISTA. 

 

As variáveis sexo, faixa etária, raça ou cor de pele, situação conjugal, situação de 

trabalho atual, posse de plano de saúde, saúde autorreferida e possuir alguma doença crônica 

associaram o uso de serviços de saúde nos 30 dias anteriores à entrevista (Tabela 8). Ser do 

sexo feminino, idosos, ter sua cor de pele branca ou amarela, não trabalhar, possuir plano de 

saúde ou alguma doença crônica estiveram associados a maior uso de serviços de saúde; a 

associação de uso de serviços é maior para idosos e maior para da saúde percebida como ruim, 

ser solteiro esteve associado com um menor uso de serviços de saúde (Tabela 8). A variável 

escolaridade não foi associada ao uso de serviços de saúde, mas teve valor de p<0,20, sendo 

incluída no modelo de regressão logística múltipla. 
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Teste do 

Qui²

N % N % N % p

Masculino 1.395  74,6 475     25,4 1.870  100,0

Feminino 1.345  63,3 780     36,7 2.125  100,0

12-19 413     77,7 118     22,3 531     100,0

20-59 1.946  68,9 879     31,1 2.825  100,0

60 ou mais 379     59,3 260     40,7 639     100,0

Branca 1.344  66,1 690     33,9 2.034  100,0

Preta 299     72,7 112     27,3 411     100,0

Amarela 49       67,9 23       32,1 72       100,0

Parda 932     70,9 382     29,1 1.314  100,0

 Outras 114     69,4 50       30,6 164     100,0

Casado 1.375  66,7 686     33,3 2.061  100,0

Solteiro 1.033  73,5 373     26,5 1.406  100,0

Separado 188     61,8 116     38,2 304     100,0

Viúvo 143     63,9 81       36,1 224     100,0

Fundamental incompleto 820     67,1 402     32,9 1.222  100,0

Fundamental completo 529     73,1 194     26,9 723     100,0

Médio completo 961     69,1 430     30,9 1.391  100,0

Superior completo 432     65,5 227     34,5 659     100,0

Não trabalha 328     62,7 195     37,3 523     100,0

Trabalha 2.410  69,4 1.062  30,6 3.472  100,0

Não 1.660  71,5 661     28,5 2.321  100,0

Sim 1.078  64,4 596     35,6 1.674  100,0

Boa 2.084  70,8 860     29,2 2.944  100,0

Regular 587     64,1 328     35,9 915     100,0

Ruim 68       49,9 68       50,1 136     100,0

Não 1.643  76,9 494     23,1 2.137  100,0

Sim 1.094  58,9 764     41,1 1.858  100,0

Total 2.741   68,6 1.254   31,4 3.995   100,0

Tabela 8. Distribuição das características socioeconômicas e demográficas, de morbidade e 

saúde autorreferidas segundo uso de serviços de saúde nos 30 dias anteriores à entrevista 

pela população do município de São Paulo em 2015.

Situação conjugal

Raça ou cor de pele

Escolaridade do indivíduo

Não usou Usou

Possui plano de saúde?

  

Sexo

Faixa etária em anos

Saúde autorreferida

Elaboração própria

Fonte: ISA Capital 2015

<0,001

<0,001

Total

Possui alguma doença crônica?

Situação de trabalho atual

0,0028

Socioeconômicas e demográficas

0,0509

Morbidade e saúde autorreferidas

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,0421



69 
 

 

Estudos com base na PNAD 2003, 2008 e PNS 2013 referem relação com escolaridade 

e uso de serviços de saúde com menor utilização de serviços de saúde e menor proporção de 

consultas médicas em população de menor escolaridade (BARROS et al., 2011; STOPA et al., 

2017). Para o MSP não foi encontrada associação entre anos de escolaridade e uso de serviços 

em estudos baseados no ISA-Capital 2003 ou 2008 (MONTEIRO et al., 2017), mas em estudo 

de CHIAVEGATTO FILHO et al., 2015, com dados do estudo “São Paulo Megacity” onde foi 

encontrada relação entre maior escolaridade e maior chance uso de serviços de saúde nos 

últimos 12 meses. 

No processo de modelagem múltipla, iniciou-se o modelo pelas variáveis mais 

significativas, do ponto de vista estatístico. As variáveis sexo, faixa etária, situação conjugal, 

posse de plano de saúde, saúde autorreferida e possuir alguma doença crônica foram 

significativas com valor de p<0,0001 pelo teste do qui-quadrado de Rao-Scott. A modelagem 

foi iniciada dentre elas, pelas variáveis em ordem de maior OR Bruto obtidas a partir da análise 

de regressão logística univariada (Tabela 9): iniciou-se a modelagem pela variável faixa etária 

e a seguir, foram acrescentadas uma a uma as variáveis saúde autorreferida, possuir alguma 

doença crônica, situação conjugal, sexo, posse de plano de saúde, situação de trabalho, raça ou 

cor de pele e por último escolaridade, que teve o maior valor de p na análise univariada. 
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OR 

bruto

OR 

ajustado IC

Teste de 

Wald

p

Masculino 1,00 1,00

Feminino 1,70 1,54 [1,29 - 1,85] <0,001

12-19 1,00 1,00

20-59 1,57 1,25 [0,97 - 1,62] 0,087

60 ou mais 2,39 1,51 [1,10 - 2,06] 0,010

Branca 1,00 1,00

Preta 0,73 0,81 [0,61 - 1,08] 0,151

Amarela 0,92 0,91 [0,53 - 1,56] 0,743

Parda 0,80 0,94 [0,81 - 1,09] 0,407

 Outras 0,86 0,97 [0,62 - 1,52] 0,887

Solteiro 1,00 1,00

Casado 1,38 1,10 [0,88 - 1,36] 0,401

Separado 1,71 1,19 [0,87 - 1,62] 0,281

Viúvo 1,56 0,74 [0,53 - 1,03] 0,078

Não 1,00 1,00

Sim 1,39 1,31 [1,11 - 1,54] 0,001

Boa 1,00 1,00

Regular 1,36 1,07 [0,88 - 1,30] 0,471

Ruim 2,42 1,72 [1,18 - 2,50] 0,005

Não 1,00 1,00

Sim 2,32 1,98 [1,63 - 2,40] <0,001

Fonte: ISA Capital 2015

Elaboração própria

Tabela 9. Fatores associados ao uso de serviços de saúde nos 30 dias anteriores à 

entrevista, no município de São Paulo em 2015.

Variáveis

Sexo

Faixa etária em anos

Situação conjugal

Raça ou cor de pele

Possui plano de saúde?

Possui alguma doença crônica?

Saúde autorreferida
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Durante a modelagem, foi observado que a variável escolaridade não foi 

estatisticamente significativa, tampouco ajustou outras variáveis, não sendo mantida. Situação 

conjugal e raça ou cor de pele não foram estatisticamente significativos, mas ajustaram outras 

variáveis, sendo mantidos como variáveis de ajuste no modelo final. O modelo final incluiu as 

variáveis sexo, faixa etária, raça ou cor de pele, situação conjugal, posse de plano de saúde, 

saúde autorreferida e doenças crônicas. Após os ajustes e ponderação, os fatores associados ao 

uso de serviços de saúde nos 30 dias anteriores à entrevista foram: ser do sexo feminino (OR  

1,54); ser idoso (OR 1,51); possuir plano de saúde (OR 1,31), auto avaliação de saúde como 

‘ruim’ (OR 1,72) e possuir alguma doença crônica (OR 1,98), sendo a maior associação 

verificada no modelo (Tabela 9). O ajuste do modelo pelo teste de Hosmer Lemeshow foi de 

0,627. 

A maior chance de utilização de serviços de saúde por mulheres é descrita em outros 

artigos (FERNANDES; BERTOLDI; BARROS, 2009; SAWYER; LEITE; ALEXANDRINO, 

2002; VAN LOENEN et al., 2015). Uma possibilidade de explicação aventada para tal 

diferença é que mulheres possuem um limiar menor para considerarem-se enfermas (VAN 

LOENEN et al., 2015); entretanto, na nossa amostra, a proporção de pessoas que buscou 

atendimento para um problema de saúde não diferiu entre os sexos. Mulheres utilizam mais os 

serviços tanto em consultas quanto em internações (BARROS et al., 2011; MALTA et al., 2017; 

PINHEIRO et al., 2002; TRAVASSOS; MARTINS, 2004) e isso tem sido atribuído à a maior 

percepção aos sintomas e sinais das doenças e devido às práticas de promoção, doenças agudas 

e ao pré-natal (BARROS et al., 2011; MALTA et al., 2017; PINHEIRO et al., 2002; 

TRAVASSOS; MARTINS, 2004).  

As faixas etárias de adolescentes e de idosos apresentaram grandes diferenças dentre as 

proporções que utilizaram algum serviço de saúde em comparação com a população total. 

Enquanto na população total a proporção de uso nos 30 dias anteriores à entrevista foi de 31,4%, 
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na de adolescentes foi apenas de 22,3%; enquanto na de idosos foi de 40,7% (Tabela 8). No 

modelo final, manteve-se associada a maior chance de uso, apenas a faixa etária de idosos, com 

um grande ajuste da magnitude da OR, com a composição com as outras variáveis (Tabela 9). 

A partir do ponto de vista demográfico, adolescentes e adultos jovens demandam pouco 

a APS (GUSSO, 2009), e diferentes autores encontraram um perfil de uso semelhante com 

menor proporção de uso dentre adolescentes e maior uso na população acima de 60 anos 

(BARROS et al., 2011; FERNANDES; BERTOLDI; BARROS, 2009; STOPA et al., 2017), 

sendo que Stopa et al (2017) constataram que essa diferença na prevalência de atendimentos se 

mantém tanto em um curto período (nas duas últimas semanas anteriores à entrevista) como 

nos últimos 12 meses. Dentre as pessoas com plano de saúde, 35,6% utilizaram algum serviço 

de saúde nos 30 dias anteriores à entrevista, maior que a média que foi de 31,4% (Quadro 4). 

Posse de plano de saúde é um fator capacitador segundo o referencial de Andersen, mas que 

denota uma grande desigualdade de acesso a serviços de saúde no MSP. Silva já pontua que, 

no Brasil, as pessoas de maior renda utilizam mais consultórios particulares e clínicas, enquanto 

as de menor renda, principalmente postos e centros de saúde (SILVA, 2003). 

A associação de autopercepção de saúde como ‘ruim’ e ‘muito ruim’ e utilização de 

serviços de saúde foi descrita na população coberta pela ESF em Porto Alegre (FERNANDES; 

BERTOLDI; BARROS, 2009). 

Possuir alguma doença crônica é um importante fator associado à a maior chance de uso 

de serviços de saúde (CHIAVEGATTO FILHO et al., 2015; LEHNERT et al., 2011; 

MCPHAIL, 2016; VOGELI et al., 2007) e ainda que esteja relacionado ao envelhecimento 

populacional, que traz um aumento da prevalência de doenças crônicas com o aumento da idade 

(BARROS et al., 2011; VOGELI et al., 2007), a presença de doenças crônicas foi um fator 

associado à a maior chance de uso de serviços de saúde tanto para a população geral do estudo 

(Tabela 9) como para todos os recortes de faixas etárias analisados (Tabela 10). 
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As doenças crônicas estão associadas à a maior utilização dos serviços não apenas para 

o seguimento de doenças, mas também por agudizações, prescrições e dispensação dos 

medicamentos habituais, e muitas vezes a maior utilização não é restrita a apenas um serviço, 

uma pessoa usuária do Medicare com apenas uma doença crônica é atendida, em média, por 5,6 

médicos por ano enquanto outra pessoa com 10 múltiplas morbidades é atendida, em média, 

por 28,2 médicos (NIEFELD et al., 2003). 

Estratificando a análise por faixa etária, notamos algumas diferenças: na faixa etária de 

12 a 19 anos vemos que ter alguma doença crônica foi a única variável que teve relação com 

uso de serviços de saúde, com OR de 1,83; dentre os adultos de 20 a 59 anos, passam a ser 

significativos: ser do sexo feminino (OR 1,63), possuir plano de saúde (OR 1,39), avaliar a 

própria saúde como ruim (OR 1,9) e ter alguma doença crônica, assim como nas outras faixas 

etárias também está associado (OR 1,93); e dentre os idosos (com 60 anos ou mais), a saúde 

referida como regular esteve associada  a uso de serviços de saúde (OR 1,33) e também possuir 

alguma doença crônica (OR 2,72), a maior observada no modelo (Tabela 10). 

Na análise estratificada por faixa etária, sexo esteve associado à a maior chance de uso 

de algum serviço de saúde nos 30 dias anteriores à entrevista para os adultos de 20-59 anos 

(Tabela 10), o que pode ser associado a dois fatores: à a maior chance de uso de serviços por 

mulheres em idade reprodutiva e à maior predisposição ao uso por menor inserção no mercado 

de trabalho, sendo mais fácil o acesso a serviços com funcionamento prioritariamente em 

horário comercial. Em nossa amostra, foi possível verificar que mulheres exercem menos 

alguma atividade de trabalho (49,5% contra 57,8%) sendo que 20% delas são donas de casa 

contra apenas 4,2% dos homens. 



 
 

 

7
4
 

OR 

ajustado IC

Teste de 

Wald p

OR 

ajustado IC

Teste de 

Wald p

OR 

ajustado IC

Teste de 

Wald p

Masculino 1,00 1,00 1,00

Feminino 1,37 [0,96 - 1,95] 0,080 1,63 [1,31 - 2,04] <0,001 1,20 [0,84 - 1,70] 0,316

Branca 1,00 1,00 1,00

Preta 0,80 [0,40 - 1,58] 0,516 0,76 [0,52 - 1,10] 0,145 1,03 [0,57 - 1,86] 0,927

Amarela 0,87 [0,17 - 4,41] 0,868 0,88 [0,39 - 2,02] 0,769 0,93 [0,41 - 2,10] 0,853

Parda 1,15 [0,78 - 1,70] 0,467 0,90 [0,74 - 1,08] 0,246 0,95 [0,69 - 1,31] 0,750

 Outras 0,99 [0,39 - 2,51] 0,985 0,95 [0,55 - 1,63] 0,840 1,05 [0,54 - 2,05] 0,886

Solteiro 1,00 1,00 1,00

Casado 1,88 [0,75 - 4,75] 0,178 1,10 [0,86 - 1,40] 0,459 0,89 [0,57 - 1,39] 0,602

Separado - - - 1,14 [0,77 - 1,68] 0,508 1,24 [0,71 - 2,15] 0,453

Viúvo - - - 0,72 [0,33 - 1,57] 0,403 0,69 [0,42 - 1,13] 0,136

Não 1,00 1,00 1,00

Sim 1,08 [0,75 - 1,57] 0,670 1,39 [1,12 - 1,72] 0,003 1,21 [0,91 - 1,60] 0,185

Boa 1,00 1,00 1,00

Regular 0,93 [0,59 - 1,49] 0,774 1,02 [0,79 - 1,31] 0,898 1,33 [1,01 - 1,76] 0,044

Ruim 1,80 [0,71 - 4,55] 0,213 1,90 [1,14 - 3,18] 0,014 1,42 [0,76 - 2,68] 0,270

Não 1,00 1,00 1,00

Sim 1,83 [1,20 - 2,79] 0,006 1,93 [1,53 - 2,44] <0,001 2,72 [1,82 - 4,06] <0,001

Saúde autorreferida

Elaboração própria

Tabela 10. Fatores associados ao uso de serviços de saúde, segundo faixa etária, nos 30 dias anteriores à entrevista, no município de São 

Paulo em 2015.

Faixas etárias

12 a 19 anos 20 a 59 anos 60 anos ou mais

Variáveis

Sexo

Fonte: ISA Capital 2015

Raça ou cor de pele

Situação conjugal

Possui plano de saúde?

Possui alguma doença crônica?
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Em adolescentes, a autoavaliação de saúde, dado de maior subjetividade, não evidenciou 

associação com uso de serviços de saúde, mas o dado concreto de possuir alguma doença 

crônica sim. A magnitude da influência de possuir alguma doença crônica na chance de uso 

aumenta com o envelhecimento da população, sendo que entre adolescentes o OR é de 1,83; 

em adultos de 1,93 e em idosos de 2,72 (Tabela 10). No Brasil houve uma transição demográfica 

e epidemiológica arrastada (LEBRAO, 2010), onde o envelhecimento populacional não 

acompanhou a melhora na qualidade de vida, sendo ainda necessárias políticas públicas para se 

obter o fenômeno da compressão de morbidade para proporcionar uma menor carga de doenças 

entre idosos (FRIES; BRUCE; CHAKRAVARTY, 2011). 

O presente estudo encontra algumas limitações a serem apresentadas. Para possibilitar 

a representação gráfica dos quadros nos moldes de ecologia do cuidado em saúde, foram 

realizadas presunções que podem trazer um viés na interpretação dos dados, e foram utilizados 

dados de fontes diferentes. 

Em algumas análises de utilização de serviços, foram agrupados o uso de AMA/PA e 

PS/emergência/hospital pelas características de atendimento, padrão de queixas aguda e 

atendimento “queixa-conduta”, entretanto, há diferenças no perfil de funcionamento dos 

serviços, sendo a maioria das AMA com funcionamento de 12h e sem leitos de observação. 

A comparação do perfil de utilização de serviços de saúde entre os países foi feita a 

partir da aproximação dos tipos de serviços oferecidos, entretanto em cada realidade de sistema 

de saúde, serviços podem ter a mesma nomenclatura ou classificação, entretanto cumprirem 

papéis diferentes (como a própria existência de AMA no MSP). 

As variáveis utilizadas como variáveis independentes foram selecionadas com base em 

estudos semelhantes nacionais e internacionais; entretanto, outras análises seriam possíveis e 

poderiam também contribuir na compreensão dos fatores associados à utilização de serviços de 

saúde. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

Os achados do presente estudo corroboraram conhecimentos já bem sedimentados na 

literatura, como a relação entre fatores sociodemográficos com a autoavaliação de saúde e com 

a prevalência de doenças crônicas. O que por sua vez impacta no uso de serviços de saúde, pois 

tem relação com as necessidades de saúde e, portanto, com a demanda. A posse de plano de 

saúde tem relação com a oferta de serviços de saúde. Não foi encontrada relação entre raça ou 

cor de pele e autoavaliação de saúde neste estudo, entretanto tal achado é referido por outros 

estudos, sobretudo de base populacional nacional. 

A utilização de serviços de saúde neste estudo, considerando as duas últimas semanas, 

foi menor que em estudos de anos anteriores do MSP; e dentre pessoas com doenças crônicas, 

a taxa de utilização foi maior que a da população geral. O tipo de serviço de saúde mais utilizado 

foi o de atendimento ambulatorial, sendo os mais utilizados consultórios ou clínicas, seguidos 

de UBS, e observou-se uma tendência de utilizar o mesmo serviço de saúde que o de habitual. 

A tipologia de uso é muito influenciada pela posse de plano de saúde e permeada pela 

relação entre oferta e demanda. Para as pessoas sem plano de saúde, observa-se o uso de UBS 

para consultas de rotina; enquanto para urgência e emergência utiliza-se principalmente AMA, 

configurando assim diferentes portas de entrada para o sistema de acordo com o tipo de 

atendimento realizado. Há na implementação dos AMA pelas OSS, uma disputa de 

compreensão de APS entre AMA e UBS, representada até mesmo por uma disputa de espaço 

físico e de composição de equipe. A multiplicidade de serviços proporciona que a população 

use o que lhe é mais habitual e o serviço ao qual tem mais acesso, gerando distorções como um 

pseudo seguimento de saúde em serviços de pronto atendimento. 
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São necessários, tanto no setor público quanto no privado, serviços que sejam 

efetivamente porta de entrada, com alta resolutividade e que haja a clarificação e discussão com 

a população dos papéis estabelecidos e esperados para cada tipo de serviço. 

A população que habitualmente utiliza UBS, buscou majoritariamente este mesmo tipo 

de serviço no último uso, sendo que a utilização de outros serviços foi em sua maioria para 

consultas de rotina ou acompanhamento e, em proporção também relevante, para consultas de 

emergência ou urgência. Nota-se que no MSP há uma alta proporção de uso de serviços de 

pronto atendimento ou pronto socorro comparado com outros países e uma grande proporção 

de encaminhamentos para outros serviços que não são provenientes de atendimentos nas UBS, 

mostrando um sistema de saúde não organizado a partir da APS. 

Os quadros nos moldes de ecologia do cuidado trazem a avaliação volumétrica dos 

eventos. Os dois quadros: de pessoas com alguma doença crônica e o de pessoas com algum 

problema de saúde nas últimas duas semanas permitem a compreensão de trilha de cuidado em 

saúde nessa forma de representação gráfica. Não foi possível por meio dessas representações 

avaliar um fator muito relevante no município que produz tipologias diferentes de uso de 

serviços: a posse de plano de saúde, o que suscita a possibilidade de avaliar este mesmo quadro 

para a população com plano e sem plano de saúde. 

Foi identificado no modelo de regressão a maior chance de uso de algum serviço de 

saúde nos 30 dias anteriores à entrevista por mulheres, pela predisposição cultural e de 

demanda; por pessoas idosas, com autopercepção de saúde como ruim e com doenças crônicas 

pelas necessidades de saúde; e por pessoas com plano de saúde pela capacidade de uso e oferta 

de serviços. Condições crônicas foi o que se manteve como fator associado em todas as faixas 

etárias e para a população teve a maior magnitude de chance de uso, o que justifica o esforço 

de fazer um quadro no estilo “ecology of care” para a população com doenças crônicas. 
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O tipo de serviço mais utilizado está relacionado à posse de plano de saúde, mas não foi 

possível neste estudo compreender se o uso em maior proporção de consultórios ou clínicas foi 

relacionado à necessidade de atendimentos especializados ou de atenção primária à saúde. 

O fortalecimento do SUS em São Paulo, a partir da compreensão filosófica de APS e 

com a aposta nesta como organizadora do sistema, precisa considerar a coexistência de serviços 

públicos e privados e a alta prevalência de doenças crônicas. Tais fatores, determinam 

diferentes tipologias de uso de serviços e, portanto, devem ser levados em consideração para o 

planejamento em saúde em geral, para os marcos regulatórios das OSS e para a distribuição de 

serviços. 
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data 
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 resultado   
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1ª   /     /                 
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4ª   /     /                 
 

           
 

 

Resultado da entrevista:  

1. aceita     5. recusa parcial   

2. adiada     6. outro  

3. morador ausente    7. encerrar definitivamente   

4. recusa total   

 

B 05. no.  de visitas realizadas:   |___|        

B 06. resultado final das visitas:   |___| 

B 07. data de nascimento:   |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

B 08. sexo:       1.  masculino         2.  feminino          

B 09. horário da entrevista: início:   |___|___| : |___|___|  término:   |___|___| : |___|___| 

B 10. duração da entrevista:   |___|___|___| minutos 

B 11. código do entrevistador:   |___|___| 

B 12. data da realização da entrevista:   |___|___| / |___|___| (dia e mês) 
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MORBIDADE REFERIDA E DEFICIÊNCIAS                                                              BLOCO C 

MORBIDADE EM 2 SEMANAS                       BLOCO C1 

 

C1 01a. O(a) Sr.(a) teve algum problema de saúde nas últimas 2 semanas? 

1. não  pular para Bloco C2.  2. sim   9. NS/NR  pular para Bloco C2. 

 

C1 01b. Qual foi o principal problema de saúde que o(a) Sr.(a) teve? 

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 
 

C1 01c. Nas últimas 2 semanas, o(a) Sr.(a) deixou de realizar alguma de suas atividades habituais (afazeres domésticos, 

trabalhar, ir à escola etc.) devido a problema de saúde? 

 

1. não  pular para C1 01e.  2. sim   9. NS/NR    pular para C1 01e. 

 

C1 01d. Durante quantos dias deixou de realizar as atividades?  |__|__| dias  99. NS/NR 

 

C1 01e. Nas últimas 2 semanas, o(a) Sr.(a) esteve acamado? 

1. não  pular para C1 01i.  2. sim   9. NS/NR    pular para C1 01i. 

 

C1 01f. Durante quantos dias? |__|__| dias  99. NS/NR 

 

C1 01g. Qual foi o problema de saúde que o(a) levou a ficar acamado(a)?  

1. o problema já referido  pular para C1 01i.  2. outro  9. NS/NR  pular para C1 01i. 

 

C1 01h. Qual foi o problema? 

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 

C1 01i. O(a) Sr.(a) procurou alguma ajuda ou conversou com alguém para resolver esse problema de saúde? 

1. não   2. sim  pular para Bloco C2.  9. NS/NR    pular para Bloco C2. 

 

C1 01j. Por que o(a) Sr.(a) não procurou ajuda?  

1. teve dificuldades financeiras  

2. teve dificuldades de acesso geográfico  

3. não conseguiu marcar consulta ou pegar senha 

4. não achou necessário      1 a 7 e 9    pular para Bloco C2. 

5. não tem tempo 

6. não sabe quem procurar/onde ir 

7. resolveu com a visita domiciliar do profissional do ESF 

8. outros     ir para C1 01ja. 

9. NS/NR 

 
C1 01ja. outro – Especificar por quais outros motivos  não procurou ajuda  

___________________________________________________________  9. NS/NR
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DOENÇAS CRÔNICAS                       BLOCO C2 

 

Vou perguntar a seguir sobre uma série de doenças crônicas e peço que o(a) Sr.(a) me responda quais delas  algum 

MÉDICO já lhe disse que o (a) Sr.(a) tem.  

 

C2 01a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem hipertensão arterial ou pressão alta? 

 1. não    pular para C2 02a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 02a. 

 

C2 01b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem hipertensão? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

 

C2 01c. Ter hipertensão limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 01d. O que o(a) Sr.(a) faz para “controlar” a hipertensão? 

1. dieta com redução de sal 

2. regime para perder/ manter peso 

3. cuidado com a alimentação   

4. atividade física 

5. toma medicação de rotina   

6. toma medicação só quando tem “problema” com a pressão 

7. não faz nada 

8. outro 

 9. NS/NR  

 

C2 01e. A sua pressão está controlada? 

1. não    2. sim.     9. NS/NR 

 

C2 01f. O(a) Sr.(a) consulta o médico ou serviço de saúde regularmente por causa da hipertensão? 

1. não 

2. não, só quando tem problema 

3. sim    pular para C2 01h. 

9. NS/NR  

 

C2 01g. Por que o(a) Sr.(a) não consulta o médico ou serviço de saúde regularmente por causa da hipertensão? 

1. não acha necessário 

2. não tem tempo   

3. dificuldades de obter atendimento no serviço de saúde   

4. dificuldades financeiras 

5. outros  

9. NS/NR 

 

 

+ 1+ 1

+ 1+ 1
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C2 01h. Quando foi a última vez que o(a) Sr.(a) foi ao médico ou serviço de saúde por causa da hipertensão? 

1. no último mês 

2. de 1 mês a 6 meses 

3. mais de 6 meses a 1 ano 

4. mais de 1 ano a 5 anos 

5. mais de 5 anos 

9. NS/NR  
 

C2 01i. O(a) Sr.(a)  se sente bem orientado e informado quanto à maneira de cuidar da hipertensão? 

1. não   2. sim   3. parcialmente (mais ou menos)   9. NS/NR 

 

C2 01j. Na sua opinião, o que deve ser feito para “controlar” a hipertensão? 

1. dieta com redução de sal 

2. regime para perder/ manter peso 

3. cuidado com a alimentação   

4. atividade física       1 a 7 e 9 pular para C2 02a. 

5. tomar medicação de rotina   

6. tomar medicação quando tem “problema” com a pressão 

7. não fazer nada 

8. outro    ir para C2 01k. 

9. NS/NR    

 

C2 01k. outro - Especificar o quê: 

___________________________________________________________  9. NS/NR 

 

C2 02a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem diabetes?  

1. não    pular para C2 03a.  2. sim   9. NS/NR    pular para C2 03a. 

 

C2 02b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem diabetes? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

 
C2 02c. Ter diabetes limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 
C2 02d. O que o(a) Sr.(a) faz para “controlar” o diabetes? 

1. dieta alimentar para diabético 

2. dieta para controlar/perder peso 

3. atividade física   

4. toma insulina  

5. toma medicamento oral  

6. mede a glicemia com frequência 

7. não faz nada 

8. outro 

9. NS/NR  

+ 1+ 1

+ 1+ 1
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C2 02e. O(a) Sr.(a) consulta o médico ou serviço de saúde regularmente por causa do diabetes? 

1. não 

2. não, só procura quando tem problema 

3. sim    pular para C2 02g. 

9. NS/NR  
 

C2 02f. Por que o(a) Sr.(a) não consulta o médico ou serviço de saúde regularmente por causa do diabetes? 

1. não acha necessário   

2. não tem tempo   

3. dificuldades de obter atendimento no serviço de saúde   

4. dificuldades financeiras 

5. outro 

9. NS/NR  
 

C2 02g. Quando foi a última vez que o(a) Sr.(a) foi ao médico ou serviço de saúde por causa do diabetes? 

1. no último mês 

2. de 1 mês a 6 meses 

3. mais de 6 meses a 1 ano 

4. mais de 1 ano a 5 anos 

5. mais de 5 anos 

9. NS/NR  

 

C2 02h. O(a) Sr.(a) se sente bem orientado e informado quanto à maneira de cuidar do diabetes? 

1. não   2. sim   3. parcialmente (mais ou menos)   9. NS/NR 

 

 As questões que farei a seguir estão relacionadas a complicações que podem ser provocadas pelo diabetes: 

 

C2 02i. O(a) Sr.(a) tem ou teve problema de vista por causa do diabetes? 

 1. não    2. sim    9. NS/NR 

 

C2 02j. O(a) Sr.(a) tem ou teve problema nos rins por causa do diabetes? 

 1. não    2. sim    9. NS/NR 

 

C2 02k. O(a) Sr.(a) teve infarto por causa do diabetes? 

 1. não    2. sim    9. NS/NR 

 

C2 02l. O(a) Sr.(a) teve AVC (Acidente Vascular Cerebral) ou derrame por causa do diabetes? 

 1. não    2. sim    9. NS/NR 

   

 

+ 1+ 1
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C2 02m. O(a) Sr.(a) tem ou teve úlcera ou ferida nos pés agravada pelo diabetes?  

 1. não    2. sim    9. NS/NR 

 

C2 02n. O(a) Sr.(a) já esteve em coma por causa do diabetes? 

 1. não    2. sim    9. NS/NR 

C2 02o. Na sua opinião, o que deve ser feito para “controlar” o diabetes? 

1. dieta alimentar para diabético 

2. dieta para controlar/perder peso     

3. atividade física        1 a 6 e 9   pular para C2 03a. 

4. tomar insulina         

5. tomar medicamento oral  

6. medir a glicemia com frequência 

7. outro    ir para C2 02p. 

9. NS/NR    

 

C2 02p. Outro - Especificar o quê:  

___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

C2 03a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem angina? 

 1. não    pular para C2 04a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 04a. 

 

C2 03b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem angina? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

C2 03c. Ter angina limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 04a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) teve  infarto do miocárdio? 

 1. não    pular para C2 05a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 05a. 

 

C2 04b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) teve o infarto? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

 

C2 04c. Ter tido o infarto passou a limitar as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

 

+ 1+ 1
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C2 05a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem arritmia cardíaca?  

 1. não    pular para C2 06a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 06a. 

 

C2 05b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem arritmia? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

 

C2 05c. A arritmia limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?   

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 06a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem alguma outra doença do coração?  

 1. não    pular para C2 07a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 07a. 

 

C2 06b. Qual doença?  

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 

 

C2 07a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr(a) tem ou teve câncer? 

1. não    pular para C2 08a.    2. sim   9. NS/NR    pular para C2 08a. 

 

C2 07b. Atualmente, o(a) Sr(a) tem câncer? 

1. não   2. sim    pular para C2 07d.   9. NS/NR    pular para C2 07g. 

 

C2 07c. Há quanto tempo o(a) Sr(a) não tem mais câncer? 

|__|__| anos  |__|__| meses    pular para C2 07g.  99. NS/NR 

 

C2 07d. Que tipo de câncer o(a) Sr(a) tem?    

___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

C2 07e. Há quanto tempo o(a) Sr(a) tem esse câncer? 

|__|__| anos  |__|__| meses     99. NS/NR 

 

C2 07f.  Esse câncer limita suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco         3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 07g. Na sua vida, quantas vezes o(a) Sr(a) teve câncer? 

1. 1  vez    2. 2 vezes   3. 3 ou mais   9. NS/NR 

 

Para os que responderam 2 na C2 07b.  e 1 na questão C2 07g.    pular para C2 08a.                   

LL
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C2 07h. Qual(is) foram os tipo(os) de câncer o(a) Sr.(a) teve?  

___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

(ABRIR A QUESTÃO 02 07i  PARA CADA TIPO CITADO NA QUESTÃO ANTERIOR) 

C2 07i. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tinha esse câncer?  

|__|__| anos      99. NS/NR 

Para os que responderam, 2. sim, na questão C2 07b.    pular para C2 08a.                   

 

C2 07j. O(a) Sr(a) faz algum acompanhamento como forma de controle do câncer? 

1. não    pular para C2 08a.                    2. sim                   9. NS/NR    pular para C2 08a. 

 

C2 07l. O que o(a) Sr(a) faz?  

___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

C2 07m. Com que frequência o(a) Sr(a) faz esse acompanhamento?  

___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

C2 08a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem artrite, reumatismo ou artrose? 

 1. não    pular para C2 09a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 09a. 

 

C2 08b. Qual(is) dessa(s) doença(s) o(a) Sr.(a) tem?   

1. artrite    2. reumatismo   3. Artrose   9. NS/NR 

 

ABRIR QUESTÕES C2 08c. e C2 08d. PARA CADA UMA DAS DOENÇAS CITADAS NA QUESTÃO C2 08b. 

 

C2 08c. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem essa doença? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

  

C2 08d. Essa doença limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 09a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem osteoporose?  

1. não    pular para C2 10a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 10a. 

  

C2 09b. O diagnóstico foi confirmado com exame de densitometria óssea? 

1. não     2. sim    9. NS/NR 

 

+ 1+ 1
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C2 09c. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem osteoporose? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

 

C2 09d. A osteoporose limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

  

C2 09e. O que o(a) Sr.(a) faz para “controlar” a osteoporose? 

1. dieta alimentar com aumento de leite e derivados 

2. atividade física   

3. toma banho de sol 

4. toma medicamento especifico de rotina    1 a 7 e 9    pular para C2 10a. 

5. toma suplemento de cálcio      

6. faz acompanhamento regular  

7. não faz nada 

8. outro    ir para C2 09f. 

9. NS/NR   

 

C2 09f. Outro - Especificar o quê: 

 ___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

C2 10a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem asma ou bronquite asmática? 

1. não    pular para C2 11a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 11a. 

 

C2 10b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem essa doença? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

 

C2 10c. Essa doença limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

 

C2 11a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem  enfisema, bronquite crônica ou doença pulmonar obstrutiva 

crônica(DPOC)?  

 

1. não    pular para C2 12a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 12a. 

 

C2 11b.  Qual(is) dessa(s) doença(s) o(a) Sr.(a) tem?   

 1. enfisema  2. bronquite crônica  3. DPOC  9. NS/NR 

 

ABRIR QUESTÕES C2 11c. e C2 11d. PARA CADA UMA DAS DOENÇAS CITADAS NA QUESTÃO C2 11b. 

 

+ 1+ 1
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C2 11c. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem essa doença? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

  

C2 11d. Essa(s) doença(s) limita(m) as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 12a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem rinite? 

 1. não    pular para C2 13a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 13a. 

 

C2 12b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem  rinite? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

 

C2 12c. A rinite limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 13a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem sinusite crônica? 

 1. não    pular para C2 14a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 14a. 

 

C2 13b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem sinusite crônica? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

 

C2 13c. A sinusite crônica limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 14a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem alguma outra doença do pulmão?  

1. não    pular para C2 15a.  2. sim    9. NS/NR    pular para C2 15a. 

 

C2 14b. Qual doença? 

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 

 

C2 15a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem  tendinite, LER (lesão por esforço repetitivo) ou DORT (distúrbio 

osteomuscular relacionado ao trabalho)?  

 

1. não    pular para C2 16a.  2. sim    9. NS/NR    pular para C2 16a. 

 

C2 15b. Qual(is) dessa(s) doença(s) o(a) Sr.(a) tem?   

 1. tendinite   2. LER    3. DORT   9. NS/NR 

 

ABRIR QUESTÕES C2 15c e C2 15d PARA CADA UMA DAS DOENÇAS CITADAS NA QUESTÃO C2 15b 

+ 1+ 1
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C2 15c. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem essa doença? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

C2 15d. Essa doença limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1.não limita nada   2.limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 16a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem varizes de membros inferiores?  

1. não    pular para C2 17a.  2. sim   9. NS/NR    pular para C2 17a. 

 

C2 16b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem varizes? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 
 

C2 16c. As varizes limitam as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 
 

C2 17a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) teve acidente vascular cerebral (AVC) ou derrame?  

 1. não    pular para C2 18a.  2. sim   9. NS/NR    pular para C2 18a. 

 

C2 17b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a)  teve o AVC? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 
 

C2 17c. O AVC limita hoje as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 18a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem alguma outra doença de veias, artérias ou circulação sanguínea?  

1. não    pular para C2 19a. 2. sim  9. NS/NR    pular para C2 19a. 

 

C2 18b. Qual doença? 

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 

 

C2 19a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem colesterol elevado?  

1. não    pular para C2 20a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 20a. 

 

C2 19b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem colesterol elevado? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 
 

C2 19c. O colesterol elevado limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 
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 C2 19d. Quando foi que o(a) Sr.(a) fez o último exame de colesterol elevado?  

1. até 6 meses 

2. mais de 6 meses a 1 ano 

3. mais de 1 ano a 2 anos 

4. mais e 2 a 5 anos 

5. mais de 5 anos 

6. nunca fez 

9. NS/NR 
 

C2 19e. O que o(a) Sr.(a) faz para “controlar” colesterol elevado? 

1. dieta alimentar  

2. atividade física   

3. toma medicamento  

4. faz acompanhamento regular  

5. não faz nada 

6. outro    ir para C2 19f. 

9. NS/NR  
 

C2 19f. Outro: Especificar o quê: 

___________________________________________________________  9. NS/NR  
 

C2 20a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem alguma doença de coluna ou problema de coluna? 

1. não    pular para C2 21a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 21a.   

 

C2 20b. Qual (is) doença(s)?   

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 

  

C2 20c. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem doença ou 

problema de coluna? 

 
|__|__| anos      99. NS/NR 

C2 20d. Essa(s) doença(s) ou problema(s) de coluna  limita(m) as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 
 

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? 

  

 1. não    pular para C2 22a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 22a. 

 

C2 21b. Que tipo de problema o(a) Sr.(a)  tem? 

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 
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ABRIR QUESTÕES C2 21c. a C2 21m.  PARA CADA UMA DAS DOENÇAS CITADAS NA QUESTÃO C2 21b. 

C2 21c. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando começou a ter esse problema? 

|__|__| anos      99. NS/NR   

C2 21d. Esse problema limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

C2 21e. O(a) Sr.(a) já procurou um profissional de saúde ou serviço de saúde por causa desse problema? 

1. não      2. sim    pular para C2 21g.   9. NS/NR 

 

C2 21f. Por que o(a) Sr.(a) não procurou um profissional de saúde ou serviço de saúde para tratar desse problema? 

01. não achou necessário 

02. não tem ânimo 

03. o tempo de espera no serviço de saúde é muito grande 

04. o horário de funcionamento do serviço de saúde é incompatível com as atividades de trabalho ou domésticas 

05. o plano de saúde não cobre as consultas     

06. não sabe quem procurar ou aonde ir 

07. preconceito/vergonha        

08. não tem tempo      Todos    pular para C2 21m.  

09. tem dificuldades financeiras      

10. outro  

99. NS/NR 
 

C2 21g. Quando foi a última vez que o(a) Sr.(a) recebeu atendimento médico ou de outro profissional de saúde por causa do 

problema? 

 
1. até 6 meses 

2. mais de 6 meses a 1 ano 

3. mais de 1 ano a 2 anos 

4. mais e 2 a 5 anos 

5. mais de 5 anos 

9. NS/NR 
 

C2 21h. Na última vez que recebeu atendimento médico ou de outro profissional de saúde para o problema, onde o(a) Sr.(a) foi 

atendido? 

 

01. unidade básica de saúde/posto de saúde  

02. AMA/pronto-atendimento  

03. ambulatório em hospital  

04. ambulatório médico de especialidade (AME) 

05. consultório ou clínica 

06. pronto socorro/emergência/hospital 

07. atendimento domiciliar  

08. CAPS  

09. outro 

99. NS/NR  
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C2 21i.. Quem pagou pelo atendimento:  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde  

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

  

C2 21j. O(a) Sr.(a) faz atualmente algum tratamento por causa do problema? 

 

1. não    pular para C2 22a.   2. sim    9. NS/NR    pular para C2 22a. 

 

C2 21k. Que tipo de tratamento?  

 

1. faz psicoterapia individual 

2. psicoterapia de grupo     1 a 3, 5 e 9    pular para C2 21m.  

 3. toma medicamentos   

4. outro    ir para C2 21l. 

5. nenhum  

9. NS/NR   

 

C2 21l. outro: Especificar o quê: 

 

 ___________________________________________________________  9. NS/NR  

  

C2 21m. O(a) Sr.(a) avalia que o seu problema está sendo bem cuidado e controlado? Se sim, quanto? 

  

 1. não   2. sim, totalmente  3. sim, parcialmente   9. NS/NR 

 

C2 22a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem outra doença crônica além das que disse anteriormente? 

 

 1. não    pular para Bloco C3.   2. sim   9. NS/NR    pular para Bloco C3. 

 

 

C2 22b. Qual doença? 

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 

+ 1+ 1
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PROBLEMAS DE SAÚDE: QUEIXAS E SINTOMAS                                BLOCO C3 

 

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

 

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

 1. não    pular para C3 02a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C3 02a. 

 

C3 01b. Qual?  

 1. enxaqueca   2. dor de cabeça   9. NS/NR  

 

ABRIR QUESTÕES C3 01c. e C3 01d. PARA CADA UMA DAS DOENÇAS CITADAS NA QUESTÃO C3 01b. 

C3 01c. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando começou a ter essa doença? 

|__|__| anos      99. NS/NR 

 

C3 01d. Essa doença limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

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

 1. não    pular para C3 03a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C3 03a. 

 

C3 02b. Qual a localização da dor? 

 1. pescoço  2. dorsal   3. lombar/ sacral    9. NS/NR 

 

C3 02c. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando começou a ter dores nas costas? 

|__|__| anos      99. NS/NR 

C3 02d. Com que frequência costuma ter essa dor nas costas? Todos os dias ou com frequência menor? 

1. todos os dias  

2. alguns dias da semana    

3. algumas vezes por mês    

4. menos de uma vez ao mês 

9. NS/NR 

 

C3 02e. Como o(a) Sr.(a) classificaria a dor nas costas que sente: 

1. muito intensa/ insuportável   

2. intensa    

3. de média intensidade     

4. fraca / leve  

 9. NS/NR 

+ 1+ 1
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C3 02f. Essa dor nas costas limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C3 02g. O que o(a) Sr.(a) faz atualmente para aliviar essa dor nas costas? 

1. toma medicamento sem prescrição (automedicação) 

2. toma medicamento prescrito 

3. fisioterapia 

4. acupuntura        

5. exercícios/ atividade física      1 a 7 e 9    pular para C3 03a. 

6. dieta para controlar/ perder peso 

7. não faz nada 

8. outro    ir para C3 02h. 

9. NS/NR  

 

C3 02h. outro – Especificar o quê: 

___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

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

 1. não    pular para C3 04a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C3 04a. 

 

C3 03b. Qual tipo de alergia? 

___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

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

 1. não    pular para C3 05a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C3 05a. 

 

C3 04b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando começou a ter tontura ou vertigem? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

C3 04c. A tontura ou vertigem limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C3 05a. O(a) Sr.(a) tem insônia?  

 1. não    pular para C3 06a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C3 06a. 

 

C3 05b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando começou a ter insônia? 

 |__|__| anos      99. NS/NR  
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C3 05c. A insônia limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C3 06a. O(a) Sr.(a) tem infecção do trato urinário ou cistite com alguma frequência?  

 1. não    pular para C3 07a.  2. sim   9. NS/NR    pular para C3 07a. 

 

C3 06b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando começou a ter infecções do trato urinário? 

 |__|__| anos      99. NS/NR  

C3 06c. Essas infecções do trato urinário limitam as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito  9. NS/NR 

  

C3 07a. O(a) Sr.(a) tem problema de incontinência urinária ou perde urina? 

 1. não    pular para C3 08a.  2. sim   9. NS/NR    pular para C3 08a. 

 

C3 07b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando começou a ter incontinência urinária? 

|__|__| anos      99. NS/NR 

  

C3 07c. A incontinência urinária limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito  9. NS/NR 

C3 08a. O(a) Sr.(a) tem algum outro problema de saúde além dos que já conversamos?  

1. não    pular para Bloco C4.  2. sim   9. NS/NR    pular para Bloco C4. 

C3 08b. Qual problema? 

 ___________________________________________________________  9. NS/NR 
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USO DE SERVIÇOS DE SAÙDE         BLOCO G 

USO DE SERVIÇOS DE SAÙDE                           BLOCO G1 

 

Vou fazer algumas perguntas sobre o uso de serviços de saúde. 

 

G1 01. Quando foi a última vez que o(a) Sr.(a) procurou um serviço de saúde? 

1. há menos de 2 semanas 

2. entre 15 dias e um mês  

3. mais de 1 mês a 3 meses   

4. mais de 3 meses a 6 meses   3 a 6 e 9    pular para G1 03. 

5. mais de 6 meses a 1 ano    

6. mais de um ano 

9. NS/NR 

 

G1 02. Quantas vezes o(a) Sr.(a) foi ao serviço de saúde nos últimos 30 dias?    

|__|__|  vezes     99. NS/NR 

 

Em relação À ÚLTIMA VEZ que procurou algum serviço de saúde: 

 

G1 03. Qual foi o principal motivo pelo qual o(a) Sr.(a) procurou o serviço de saúde na última vez? 

1. doença/ problema de saúde (consulta inicial ou de acompanhamento/controle)     ir para G1 04. 

2. lesão    pular para G1 05. 

3. problema de saúde mental     

4. consulta de rotina     3 e 4 e 9   pular para G1 08. 

5. outro motivo    pular para G1 07. 

9. NS/NR    

 

G1 04. Qual foi a principal doença que o(a) levou a procurar o serviço? 

_________________________________________|__|__|__|__|    pular para G1 08.  9999. NS/NR    

 

 

G1 05. Qual foi o principal tipo de lesão que o(a) levou a procurar o serviço? 

_________________________________________|__|__|__|__|    9999. NS/NR    

 

G1 06. Que tipo de acidente ou violência provocou essa lesão? 

1. queda 

2. acidente de trânsito   

3. queimadura       1 a 6 e 9   pular para G1 08. 

4. outro tipo de acidente (envenenamento, ferimentos)   

5. agressão/maus tratos 

6. lesão auto-provocada 

7. outro tipo de acidente ou violência    ir para G1 07. 

9. NS/NR    
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G1 07. Qual foi o outro motivo? 

_______________________________________________________   99. NS/NR    

 

G1 08. O que foi feito nesse atendimento?  

01. consulta emergência/urgência 

02. consulta de rotina/acompanhamento 

03. consulta de pré-natal  

04. consulta de puericultura   

05. consulta de saúde mental 

06. tratamento de reabilitação   

07. procedimento médico-odontológico    01 a 11 e 99    pular para G1 09. 

08. vacinação  

09. realização de exames  

10. agendamento de consulta e/ou exame 

11. retirada de medicamentos  

12. outros    ir para G1 08a. 

99. NS/NR   

 

G1 08a. Especificar outros procedimentos feitos no atendimento: ______________________________________ 99. NS/NR    

 

G1 09. Qual foi o serviço de saúde que o(a) Sr.(a) procurou?  

01. unidade básica de saúde/posto de saúde  

02. AMA/pronto-atendimento  

03. ambulatório em hospital  

04. ambulatório médico de especialidade (AME) 

05. consultório ou clínica 

06. pronto socorro/emergência/hospital 

07. atendimento domiciliar  

08. CAPS  

09. outro 

99. NS/NR  

  

G1 10. Esse serviço de saúde é:  

1. público  2. privado ou  particular                            9. NS/NR  

 

G1 10a. Esse serviço fica no município de São Paulo? 

1. sim    2. não                             9. NS/NR  

 

G1 11. O(a) Sr.(a) foi atendido no serviço que procurou? 

1. não    pular para G1 35. 

2. não, mas foi feito agendamento    pular para G1 35. 

3. sim 

9. NS/NR    pular para G1 36. 
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G1 12. Como o(a) Sr.(a) conseguiu ser atendido no serviço que procurou?  

1. foi direto sem agendar previamente    pular para G1 15. 

2. agendou a consulta previamente 

3. foi encaminhado ou ajudado pela equipe de saúde da família    pular para G1 15. 

4. foi encaminhado por outro serviço ou profissional  

9. NS/NR    pular para G1 15. 

 

QUESTÃO G1 01.    respostas 3 a 6 (procurou serviço há mais de 1 mês)    pular para G1 30. 

 

G1 13. Qual foi a data em que o(a) Sr.(a) foi marcar ou agendar o atendimento no serviço? 

1. Data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                             99/99/9999. NS/NR 

 

G1 14. Para qual data o serviço de saúde agendou ou marcou o seu atendimento?  

1. Data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                              99/99/9999. NS/NR  

 

G1 15. Qual o tempo total entre a sua chegada ao serviço e o atendimento? 

|__|__| horas  |__|__| minutos                               99/99. NS/NR 

 

G1 16. Quanto tempo durou o atendimento?  

|__|__| horas  |__|__| minutos                            99/99. NS/NR 

 

G1 17. O(a) Sr.(a) pagou diretamente pelo atendimento recebido?  

1. não                       2. sim, parcialmente                     3. sim, integralmente                      9. NS/NR  

 

G1 18. Quem cobriu ou complementou os gastos desse atendimento?  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde 

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

 

G1 19. Nesse atendimento foi solicitado algum tipo de exame? 

1. não    pular para G1 25.  2. sim   9. NS/NR    pular para G1 25. 

 

G1 20. Qual tipo de exame?  

1. exame laboratorial 

2. exame radiológico  

3. exame de imagem (tomografia, ultrassom, ressonância e outros)  

4. exame gráfico (eletrocardiograma, eletroencefalograma)  

5. exame de endoscopia 

9. NS/NR  
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G1 21. Esse exame foi realizado?  

1. sim, foi realizado     

2. não, mas foi agendado  

3. não e ainda não foi agendado    pular para G1 25. 

9. NS/NR    pular para G1 25. 

 

G1 22. Qual foi a data em que o(a) Sr.(a) foi marcar ou agendar o exame? 

1. Data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|     99/99/9999. NS/NR 

 

G1 23. Para qual data foi agendado ou marcado o exame?  

1. Data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|     99/99/9999. NS/NR 

 

G1 24. Quem cobriu ou complementou os gastos desse exame?  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde 

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

 

G1 25. Durante este atendimento o(a) Sr. (a) recebeu algum encaminhamento?  

1. não  pular para G1 30.                2. sim                       9. NS/NR  pular para G1 30. 

 

G1 26. Qual tipo de encaminhamento?  

1. encaminhamento para especialista    ir para G1 26 1a. 

2. encaminhamento para outro profissional de saúde    pular para G1 26 1b. 

3. encaminhamento para reabilitação    pular para G1 26 1c. 

9. NS/NR    pular para G1 30. 

 

G1 26 1a. Especificar- para quais especialistas:  

________________________________________________________________   99. NS/NR 

G1 26 1b. Especificar- para quais outros profissionais de saúde: 

________________________________________________________________  99. NS/NR 

G1 26 1c. Especificar- para quais tipos de reabilitação: 

________________________________________________________________  99. NS/NR 

ABRIR AS QUESTÕES G1 27., G1 28. e G1 29. PARA CADA ESPECIALISTA OU PROFISSIONAL DE SAÚDE CITADO NAS 

QUESTÕES G1 26 1a. e G1 26 1b. 

 

G1 27. Essa consulta foi realizada?  

1. sim, foi realizada     

2. não, mas foi agendada  

3. não e ainda não foi agendada    pular para G1 30. 

9. NS/NR    pular para G1 30. 
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G1 28. Qual foi a data em que o(a) Sr.(a) foi marcar ou agendar essa consulta? 

1. Data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                               99/99/9999. NS/NR 

 

G1 29. Para qual data foi marcada ou agendada essa consulta?  

1. Data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                               99/99/9999. NS/NR 

 

G1 30. Durante o seu último atendimento, foi receitado algum remédio? 

1. não     pular para G1 34.                2. sim            9. NS/NR    pular para G1 34. 

 

G1 31. O(a) Sr.(a) conseguiu os remédios receitados?  

1. sim, todos   

2. sim, alguns    ir para G1 31a. 

3. não    pular para G1 31b. 

9. NS/NR  

 

G1 31a. Por que? ________________________________________________   99. NS/NR   

G1 31b. Por que? ________________________________________________   99. NS/NR 

 

G1 32. O(a) Sr.(a) pagou pelos remédios?  

1. não                       2. sim, parcialmente                     3. sim, integralmente                      9. NS/NR  

 

G1 33. Quem cobriu ou complementou os gastos dos remédios?  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde 

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

 

G1 34. O que o(a) Sr.(a) achou do atendimento recebido?  

1. muito bom 

2. bom  

3. mais ou menos       

4. ruim 

5. muito ruim 

9. NS?NR 

 

 

todas as respostas: se respondeu 1 na questão G1 08.    pular para G1 36.,  

se respondeu 2 a 99 na questão G1 08.    pular para G1 37. 
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G1 35. Por que o(a) Sr.(a) não foi atendido no serviço que procurou?  

1. não conseguiu vaga/senha  

2. não tinha médico atendendo  

3. não tinha o profissional/serviço que precisava  

4. o equipamento/serviço não estava funcionando  

5. não podia pagar  

6. esperou muito e desistiu  

7. os equipamentos estavam quebrados ou indisponíveis  

8. outros 

9. NS/NR  

 

G1 36. Quantas vezes o(a) Sr.(a) procurou um serviço de saúde para resolver esse problema? 

|__|__| vezes                                    99. NS/NR  

 

G1 37. Sua necessidade foi resolvida? 

1. não    2. sim    3. sim, em parte    9. NS/NR  

 

Agora para finalizar, vou fazer mais algumas perguntas 

 

G1 38.  O(a) Sr.(a) costuma procurar o mesmo lugar, mesmo médico ou mesmo serviço de saúde quando 

precisa de atendimento de saúde? 

1. não    pular para G1 40.                   2. sim    9. NS/NR    pular para G1 40.                 

 

G1 39. Quando está doente ou precisando de atendimento de saúde o(a) Sr.(a) costuma procurar:  

01. unidade básica de saúde/posto de saúde  

02. AMA/pronto-atendimento  

03. ambulatório em hospital  

04. ambulatório médico de especialidade (AME) 

05. consultório ou clínica 

06. pronto socorro/emergência/hospital 

07. atendimento domiciliar  

08. CAPS  

09. Farmácia 

10. outro 

99. NS/NR  

 

G1 40. No último ano, o(a) Sr.(a) teve algum problema de saúde para o qual não conseguiu atendimento? 

1. não    pular para G1 41.  2. sim   9. NS/NR    pular para G1 41. 

 

G1 40a.  Quais problemas?  

___________________________________________ |__|__|__|__|  9999. NS/NR 
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G1 41. Em alguma das consultas médicas que o(a) Sr.(a) fez no último ano foi solicitado algum exame que demorou muito 

para o(a) Sr.(a) conseguir realizar? 

 

1. não    pular para G1 42.                      2. sim   9. NS/NR    pular para G1 42.                        

 

G1 41a. Quais foram os exames?  

_________________________________________________________  99. NS/NR    

 

G1 42. Em alguma das consultas médicas que o(a) Sr.(a) fez no último ano foi solicitado algum exame que o(a) Sr.(a) não 

conseguiu realizar? 

 

1. não    pular para G1 43.  2. sim   9. NS/NR     pular para G1 43.  

   

G1 42a. Quais foram os exames?  

_________________________________________________________  99. NS/NR    

 

G1 43. Em alguma das consultas médicas que o(a) Sr.(a) fez no último ano foi solicitado algum encaminhamento para um 

especialista ou para outro profissional de saúde que demorou muito para o(a) Sr.(a) conseguir? 

 

1. não    pular para G1 44.  2. sim   9. NS/NR    pular para G1 44.  

 

G1 43a. Quais foram os profissionais de saúde ou as especialidades?  

_________________________________________________________  99. NS/NR    

 

G1 44. Em alguma das consultas médicas que o(a) Sr.(a) fez no último ano foi solicitado algum encaminhamento para um 

especialista ou para outro profissional de saúde que o(a) Sr.(a) não conseguiu obter? 

 

1. não    pular para Bloco G2.  2. sim   9.   NS/NR  pular para Bloco G2. 

 

G1 44a. Quais foram os profissionais de saúde ou as especialidades?  

_________________________________________________________  99. NS/NR    
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HOSPITALIZAÇÕES E CIRURGIAS                        BLOCO G2 

 

 

G2 01. O(a) Sr.(a) foi internado(a) ou hospitalizado(a) nos últimos 12 meses? 

1. não    pular para G2 11.  2. sim   9. NS/NR    pular para G2 11. 

 

G2 02. Quantas vezes? 

|__|__| hospitalizações     99. NS/NR  

 

G2 03. Qual foi o principal motivo da última hospitalização?  

1. doença   ir para G2 04. 

2. lesão    pular para G2 05. 

3. outro motivo    pular para G2 07. 

9. NS/NR    pular para G2 08a. 

 

G2 04. Qual foi a principal doença que provocou a internação? 

________________________________________|__|__|__|__|    pular para G2 08a.  9999. NS/NR    

 

G2 05. Qual foi o principal tipo de lesão que provocou a internação? 

________________________________________|__|__|__|__|    9999. NS/NR     
 

G2 06. Que tipo de acidente ou violência provocou essa lesão?  

1. queda 

2. acidente de trânsito   

3. queimadura                                                             1 a 6    pular para G2 08a. 

4. outro tipo de acidente (envenenamento, ferimentos)  

5. agressão/maus tratos 

6. lesão autoprovocada 

7. outro tipo de acidente ou violência 

9. NS/NR    pular para G2 08a. 

  

G2 07. Qual foi o outro motivo? 

____________________________________________________________   99. NS/NR    
 

G2 08a. O que foi feito durante a internação?  

1. tratamento clínico  

2. parto normal   

3. parto cesáreo  

4. cirurgia  

5. tratamento psiquiátrico  

6. exames 

7. outros  

9. NS/NR 
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G2 08b. O(a) Sr.(a) pagou diretamente por esta hospitalização? 

1. sim, integralmente    pular para G2 10. 

2. sim, parcialmente 

3. não 

9. NS/NR 

 

G2 09. Quem cobriu os gastos com essa hospitalização?  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde 

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

 

G2 10. O que o(a) Sr.(a) achou do atendimento recebido?  

1. muito bom 

2. bom  

3. mais ou menos  

4. ruim 

5. muito ruim 

9. NS/NR  

 

G2 11. O(a) Sr.(a) já foi submetido a alguma cirurgia na sua vida? 

1. não    pular para Bloco G3.  2. sim   9. NS/NR    pular para Bloco G3. 

 

G2 12. Por quantas cirurgias o(a) Sr.(a) passou na vida (incluindo cesáreas, cirurgias plásticas, oftalmológicas, etc.)? 

|__|__| cirurgias      99. NS/NR  

 

G2 13. Quais foram as principais cirurgias pelas quais o(a) Sr.(a) passou na sua vida? 

_____________________________________________|__|__|__|__|    

_____________________________________________|__|__|__|__|    9999. NS/NR 

_____________________________________________|__|__|__|__|     
 

 

G2 14. O(a) Sr.(a) foi submetido a alguma cirurgia nos últimos 12 meses? 

1. não    pular para Bloco G3.  2. sim   9. NS/NR    pular para Bloco G3. 

 

G2 15. Foi submetido a quantas cirurgias nos últimos 12 meses?  

|__|__|     99. NS/NR 

 

G2 16. Qual foi a última cirurgia pela qual o(a) Sr.(a) passou nos últimos 12 meses? 

_____________________________________________|__|__|__|__|    9999. NS/NR 

 

+ 1+ 1
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G2 17. O(a) Sr.(a) pagou diretamente por essa cirurgia? 

1. sim, integralmente    pular para Bloco G3. 

2. sim, parcialmente 

3. não 

9. NS/NR 

 

G2 18. Quem cobriu os gastos dessa cirurgia?   

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde  

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

 

G2 19. O que o(a) Sr.(a) achou do atendimento recebido?  

1. muito bom 

2. bom  

3. mais ou menos  

4. ruim 

5. muito ruim 

9. NS/NR 

+ 1+ 1
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PLANOS DE SAÚDE                                        BLOCO G3 

 

G3 01. O(a) Sr.(a) tem ou já teve convênio ou plano de saúde médico ou odontológico? 

1. não    pular para Bloco G4.   

2. sim, tem    pular para G3 03.  

3. sim, já teve 

9. NS/NR    pular para Bloco G4. 

 

G3 02. Há quanto tempo o(a) Sr.(a) deixou de ter esse convênio ou plano de saúde? 

|__|__| anos    |__|__| meses    pular para G3 04.   99/99. NS/NR    pular para G3 04. 

  

G3 03. Há quanto tempo sem interrupção o(a) Sr.(a) tem esse convênio ou plano de saúde? 

|__|__| anos    |__|__| meses     99/99. NS/NR 
 

G3 04. O(a) Sr.(a) é/era titular deste convênio ou plano de saúde ? 

1.  não, é/era dependente    2. sim    9. NS/NR  

 

G3 05. O convênio ou plano de saúde é/era de que tipo?  

1. individual ou familiar  

2. coletivo empresarial  

3. coletivo por adesão  

4. outro 

9. NS/NR  

 

G3 06. O seu convênio ou plano de saúde dá/dava direito à:  

1. consultas e exames  

2. consultas, exames e hospitalização (sem parto)  

3. consultas, exames e hospitalização (com parto) 

4. consulta odontológica    pular para G3 08.  

5. só hospitalização (sem parto) 

6. só hospitalização (com parto) 

7. livre escolha de médicos  

8. livre escolha de hospitais 

9. NS/NR  

 

G3 07. O seu convênio ou plano de saúde da/dava direito à odontologia: 

1.  não    2. sim      9. NS/NR 

 

G3 08. O(a) Sr.(a) já precisou de algum atendimento que o seu plano médico não cobriu? 

1. não    pular para G3 09. 

2. sim.  

9. NS/NR    pular para G3 09.  

 

G3 08a. Qual?________________________________________________  99. NS/NR    

+ 1+ 1LL
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G3 09. O(a) Sr.(a) considera/considerava o serviço prestado pelo seu convênio ou plano médico?  

1. muito bom 

2. bom  

3. mais ou menos  

4. ruim 

5. muito ruim 

9. NS/NR  
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS            BLOCO L  

Se o entrevistado for o chefe da família, pular para o Bloco M 

 

L 01. Qual é a sua cor ou raça? 

1. branca 

2. preta 

3. amarela     1 a 5 e 9    pular para L 03. 

4. parda 

5. indígena 

6. outra    ir para L 02. 

9. NS/NR 

 

L 02. Outra. Qual? 

_______________________________________________________   99. NS/NR 

 

L 03. Qual é a sua religião? 

01. nenhuma    pular para L 06. 

02. evangélica/protestante 

03. católica 

04. espírita 

05. judaísmo 

06. budismo 

07. umbanda/ candomblé  

08. islamismo  

09. outras 

99. NS/NR     

 

L 04. Com que frequência, normalmente, o(a) Sr.(a) vai à igreja (ou outro lugar de culto)?  

1. não frequenta  

2. menos que 1 vez/ mês 

3. pelo menos 1 vez/ mês, mas menos que 1 vez por semana 

4. uma vez/ semana 

5. mais de 1 vez/ semana 

9. NS/NR 

 

L 05. Há quanto tempo o(a) Sr.(a) é desta religião?  |__|__| meses       |__|__| anos   99. NS/NR 

 

L 06. Onde o(a) Sr.(a) nasceu? 

1. em São Paulo 

2. em outro município do estado de São Paulo   1, 2, 4 e 9    pular para L 08. 

3. em outro estado    ir para L 07. 

4. em outro país    

9. NS/NR    

 
L 07. Outro: Em qual estado?  

_______________________________________________________   99. NS/NR 
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L 08. Há quanto tempo o(a) Sr.(a) mora em São Paulo?  |__|__| meses |__|__| anos  99. NS/NR 

 

L 09. Há quanto tempo o(a) Sr.(a) mora neste mesmo domicílio? |__|__| meses |__|__| anos  99. NS/NR 

 

L 10a. Qual é o sua situação conjugal?  

1. casado no civil ou religioso 

2. vive em união conjugal estável ou vive junto  

3. solteiro  

4. separado 

5. desquitado ou divorciado  

6. viúvo  

9. NS/NR 

 

L 10b. Vive em companhia do(a) cônjuge ou companheiro(a)?  

1. não    2. sim   9. NS/NR 

 

L 11. O(a) Sr.(a) tem filhos?  

 1. não    pular para L 13. 2. sim     9. NS/NR    pular para L 13. 

 

L 12. Quantos?  |__|__| filhos  99. NS/NR 

 

L 13. O(a) Sr.(a) frequenta atualmente algum curso regular em escola ou universidade/faculdade?  

1. não    pular para L 16.  2. sim    9. NS/NR    pular para L 16. 

 

L 14. Qual é o endereço de sua escola ou faculdade:  

_______________________________________________________   99. NS/NR 

 

L 15. A escola ou faculdade que você frequenta é pública ou privada (particular)?: 

 1. pública   2. particular ou privada   9. NS/NR 

 

L 16. Até que ano da escola o(a) Sr.(a) completou? 

01. nunca frequentou, não sabe ler e escrever  

02. nunca frequentou, sabe ler e escrever 

11. 1º ano do Ensino Fundamental (1
o
 grau ou Primário) - antigo pré 

12. 2º ano do Ensino Fundamental (1
o
 grau ou Primário) – antiga 1ª. série 

13. 3º ano do Ensino Fundamental (1
o
 grau ou Primário) – antiga 2ª. série 

14. 4º ano do Ensino Fundamental (1
o
 grau ou Primário) – antiga 3ª. série 

15. 5º ano do Ensino Fundamental ou 1
o
 grau (1ª série do Ginásio) – antiga  4ª. série 

16. 6º. ano do Ensino Fundamental ou 1
o
 grau (2ª série do Ginásio) – antiga 5ª. série 

17. 7º. ano do Ensino Fundamental ou 1
o
 grau (3ª série do Ginásio) – antiga 6ª. série 

18. 8º.ano do Ensino Fundamental ou 1
o
 grau (4ª série do Ginásio) – antiga 7ª. série 

19. 9º.ano do Ensino Fundamental ou 1
o
 grau (4ª série do Ginásio) – antiga 8ª. Série 

 
21. 1ª série do Ensino Médio (2

o
 grau ou Colegial)  30. curso superior incompleto 

22. 2ª série do Ensino Médio (2
o
 grau ou Colegial)  31. curso superior completo 

23. 3ª série do Ensino Médio (2
o
 grau ou Colegial)  32. pós-graduação incompleto 

25. cursos técnicos de nível médio incompletos  33. pós-graduação completo 

26. cursos técnicos de nível médio completos  99. NS/NR 
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 L 17. Atualmente, o(a) Sr.(a) frequenta algum outro tipo de curso como informática, idiomas, dança, artes etc.? 

1. não    pular para L 19.  2. sim   9. NS/NR    pular para L 19. 

   

L 18. Que tipo de curso? 

1. idiomas 

2. informática 

3. dança 

4. música 

5. profissionalizante 

6. outro 

9. NS/NR 

 

L 19. Atualmente o(a) Sr.(a) exerce alguma atividade seja ela remunerada ou não remunerada de trabalho? 

01. sim, em atividade  

02. sim, mas afastado por motivo de doença  

03. sim, e também aposentado  

04. não, desempregado  

05. não, aposentado  

06. não, dona de casa  

07. não, pensionista       06 a 09 e 99    pular para L 28. 

08. não, só estudante   

09. outros 

99. NS/NR  

 

L 20. Qual é/era a sua ocupação em seu trabalho principal? (especificar se aposentado, qual era a sua ocupação)  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 9999. NS/NR 

 

L 21. Especifique qual é/era a atividade do estabelecimento, empresa, negócio ou instituição em que 

trabalha/trabalhou.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 99999. NS/NR 

 

L 22. No seu trabalho principal o(a) Sr.(a) é/era: 

01. empregado assalariado estatutário ou com carteira profissional assinada  

02. empregado assalariado sem carteira profissional assinada 

03. empregado familiar não remunerado 

04. conta própria ou autônomo com estabelecimento 

05. conta própria ou autônomo sem estabelecimento  

06. empregador com até 5 funcionários fixos  

07. empregador com mais de 5 funcionários fixos 

08. trabalhador sem remuneração 

99. NS/NR 

 

L 23. Quantas horas o(a) Sr.(a) trabalha ou trabalhava em média, por semana, no trabalho principal? 

|__|__| horas   99. NS/NR 

+ 1+ 1
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DESEMPREGADOS E APOSENTADOS, alternativa 4 e 5 da questão L19.    PULAR PARA L 28.  

 

L 24. Qual é o endereço do seu local de trabalho principal?  

_______________________________________________________   99. NS/NR 

 

L 25. Qual foi o seu rendimento líquido no mês passado com o trabalho principal?  

 R$: |__|__|__|__|__|, 00   99999. NS/NR 

  

L 26. O(a) Sr.(a) tem algum outro tipo de trabalho remunerado além do principal? 

1. não    pular para L 28.  2. sim    9. NS/NR    pular para L 28. 

 

L 27. Quantas horas o(a) Sr.(a) trabalha, por semana, nos demais trabalhos? 

|__|__| horas   99. NS/NR     

 

L 28. O(a) Sr.(a) recebeu algum tipo de rendimento como aposentadoria, pensão ou bolsa no mês passado? 

1. não    pular para L 30.  2. sim    9. NS/NR    pular para L 30. 

   

L 29. Qual foi o seu rendimento líquido no mês passado com aposentadoria, pensão ou bolsa?  

 R$: |__|__|__|__|__|, 00   99999. NS/NR 

  

L 30. Considerando todos os seus rendimentos, com as ocupações, com pensões, bolsas, alugueis e outros, qual foi o seu 

rendimento líquido global no mês passado?  

 

R$: |__|__|__|__|__|, 00    se responder o valor da renda    encerrar o Bloco    99999. NS/NR 

  
L 31. Mas, fazendo um cálculo aproximado o(a) Sr.(a) diria que a sua renda média líquida global no mês passado se situa: 

1. inferior a 1 salário mínimo 

2. entre 1 e 2 salários mínimos 

3. entre 3 e 4 salários mínimos 

4. entre 5 e 9 salários mínimos 

5. entre 10 e 20 salários mínimos 

6. acima de 20 salários mínimos 

9. NS/NR 
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CARACTERÍSTICAS DA FAMÍLIA E DOMICÍLIO              BLOCO M      
   
DEVERÁ SER RESPONDIDO PREFERENCIALMENTE PELO O CHEFE DA FAMÍLIA 

PREENCHER UM BLOCO PARA CADA FAMÍLIA 

 

As perguntas M 03. a M 11. devem ser respondidas pelo entrevistador. (Apenas em caso de dúvida, pergunte ao entrevistado). 

 

 

M 01. N
o
. do domicílio  |__|__|__|__|__| 

 

M 02. N
o
. da família   |__| 

 

M 03. Caracterização do domicílio: 

1. casa de alvenaria, com revestimento, cobertura de telha ou laje, com piso, finalizada 

2. apartamento 

3. casa precária sem reboque, ainda sem finalizar, ou com piso de terra 

4. barraco 

5. casa de cômodos 

6. outro 

9. NS/NR 

 

M 04. A rua onde o domicílio se encontra é pavimentada? 

1. não    2. sim   9. NS/NR 

 

M 05. A rua onde o domicílio se encontra tem calçadas e sarjetas? 

1. não    2. sim   9. NS/NR 

 

M 06. A rua onde o domicílio se encontra tem iluminação pública? 

1.não    2. sim   9. NS/NR 

 

M 07. No domicílio tem água da rede pública canalizada dentro da casa? 

1. não    2. sim   9. NS/NR 

 

M 08. No domicílio tem iluminação elétrica? 

1. não    2. sim   9. NS/NR 

 

M 09. É ligado à rede de esgoto? 

1. não    2. sim   9. NS/NR 

 

M 10. Tem coleta pública do lixo? 

1. não    2. sim   9. NS/NR 

 

M 11. Tem sanitário ou banheiro interno? 

1. não    2. sim   9. NS/NR 
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M 12. Este domicílio em que o(a) Sr.(a) mora é próprio ou alugado? 

1. próprio, quitado 

2. próprio, pagando 

3. alugado 

4. cedido 

5. invadido 

6. outra condição 

9. NS/NR 
 

M 13. Quantos cômodos existem neste domicílio, incluindo cozinha e banheiro? 

|__|__|    
 

M 14. Quantos banheiros existem neste domicílio? 

|__| 
 

M 15. Quantas pessoas moram neste domicílio? 

|__|__|  
 

M 16. Algum morador deste domicílio necessita de cuidado especial? 

1. não     2. sim   9. NS/NR 

 

Os moradores deste domicílio contam com os seguintes equipamentos/bens?  

 

M 17. Filtro de água? 

1. não     2. sim   9. NS/NR 

 

M 18. Televisão? 

1. não    pular para M 19.  2. sim   9. NS/NR    pular para M 19. 

 

M 18a. Quantas? 

|__| 
 

M 19. Geladeira? 

1. não     2. sim   9. NS/NR 

 

M 20. Freezer? 

1. não     2. sim   9. NS/NR 

 

M 21. Máquina de lavar roupa?  não considerar tanquinho 

1. não     2. sim   9. NS/NR 
 

M 22. Forno de micro-ondas? 

1. não     2. sim   9. NS/NR 
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M 23. DVD/BluRay? 

1. não     2. sim   9. NS/NR 

 

M 24. Máquina de lavar louça? 

1. não     2. sim   9. NS/NR 

 

M 25. Aparelho de ar condicionado? 

1. não    pular para M 26.  2. sim   9. NS/NR    pular para M 26. 

 

M 25a. Quantos? 

|__| 

 

M 26. Aspirador de pó? 

1. não     2. sim   9. NS/NR 

 

M 27. Telefone fixo? (linha telefônica residencial) 

1. não    pular para M 28.  2. sim   9. NS/NR    pular para M 28. 

 

M 27a. Quantos? 

|__| 

 

M 28. Telefone celular? 

1. não    pular para M 29.  2. sim   9. NS/NR    pular para M 29. 

 

M 28a. Quantos? 

|__| 

 

M 29. Máquina fotográfica/câmera digital? 

1. não     2. sim   9. NS/NR 

 

M 30. Computador?      

1. não    pular para M 31.  2. sim   9. NS/NR    pular para M 31. 

 

M 30a. Quantos? 

|__| 

 

M 31. Laptop ou tablet? 

1. não     2. sim   9. NS/NR 
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M 32. Motocicleta? 

1. não    pular para M 33.  2. sim   9. NS/NR    pular para M 33. 

 

M 32a. Quantas? 

|__| 

 

M 33. Bicicleta? 

1. não    pular para M 34.  2. sim   9. NS/NR    pular para M 34. 

 

M 33a. Quantas? 

|__| 

 

M 34. Carro? 

1. não    pular para M 35.  2. sim   9. NS/NR    pular para M 35.  

 

M 34a. Quantos? 

|__| 

 

M 35. Os moradores do domicílio tem acesso à internet em casa? 

1. não     2. sim   9. NS/NR 

 

M 36. Este domicílio conta com o serviço de empregada doméstica 3 ou mais vezes por semana? 

1. não     2. sim    9. NS/NR 

 

M 37. Na sua casa ao descartar o lixo, é feita uma separação entre o lixo reciclável e o orgânico? 

1. não                                       2. sim           9. NS/NR 

 

M 38. Na sua casa, as pilhas e baterias são descartadas no lixo comum ou levadas a pontos de coleta? 

1. lixo comum   2. pontos de coleta               9. NS/NR 

 

M 39. Na sua casa, as lâmpadas são descartadas no lixo comum ou levadas a pontos de coleta? 

1. lixo comum   2. pontos de coleta                 9. NS/NR 

 

M 40. Na sua casa,onde são descartados os medicamentos vencidos?  

1. lixo comum  2. vaso sanitário/pia                     3. pontos de coleta                9. NS/NR 

 

M 41. O(a) Sr.(a). acha que está exposto(a) ou tem contato com algum tipo de contaminação ou de poluição? 

1. não    pular para M 45.            2. sim                  9. NS/NR    pular para M 45. 
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M 42. A que tipo de contaminação ou poluição o(a) Sr.(a) acha que está exposto ou tem contato?  

01. água contaminada/ poluída 

02. verduras e frutas com agrotóxicos 

03. alimentos em geral com outro tipo de contaminação 

04. leite adulterado ou de animais tratados com hormônios 

05. carnes com hormônios 

06. alimentos transgênicos 

07. ruído 

08. radiação (celular, antenas e torres) 

09. fumaça de queimadas 

10. poluição/ emissões de veículos automotores 

11. poluição / emissões de indústrias /fábricas 

12. ar poluído (inespecífico) 

13. painéis de propaganda/ luminosos, etc. 

14. outro 

99. NS/NR 

 

M 43. Existe alguma fonte ou local de poluição ou contaminação próximo a sua moradia? 

1. não    pular para M 45.                 2. sim                   9. NS/NR    pular para M 45. 

 

M 44. De que tipo é a contaminação ou poluição existente?  

01. esgoto nas ruas 

02. riacho/córrego/rio/lagoa, etc. contaminado 

03. queimadas 

04. ruas ou avenidas muito movimentadas produzindo poluição dos veículos automotores 

05. ruas não pavimentadas produzindo poeira 

06. fábricas/ indústria com emissões de fumaça, gases, poeira 

07. fábricas/indústrias com emissão de odores/cheiros incômodos  

08. fábrica/ indústria com emissão de ruído 

09. ponto de coleta e classificação de recicláveis em geral 

10. fábrica/local de reciclagem de baterias 

11. indústria de galvanoplastia/ cromados  

12. ferro velho 

13. oficina mecânica/funilaria 

14. posto de gasolina 

15. lixão ou aterro sanitário em funcionamento 

16. aterro de lixo ou de despejo de resíduos industrias 

17. lixo em terreno baldio  

18. antenas de rádio/ TV 

19. antenas de celular 

20. torres de alta tensão 

21. outras 

99. NS/NR 
  

M 45. Quantas pessoas na família trabalharam e tiveram rendimentos no mês passado?  

|___|___|  se a renda for igual a zero    pular para M 47.                99. NS/NR    pular para M 47.  

 

+ 1+ 1
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M 46. Rendimentos líquidos, incluindo os membros da família com rendimento no mês anterior: 

 

a. Qual é o nome do 

morador que teve 

rendimento? 

b. Qual a relação com o 

responsável pela família? 
c. Qual foi a renda líquida no mês passado? 

M 46 1.   
 

    R$ |__|__|__|__|__|,00          99999. NS/NR 

M 46 2.   
    

    R$ |__|__|__|__|__|,00          99999. NS/NR 

M 46 3.   
 

    R$ |__|__|__|__|__|,00          99999. NS/NR 

M 46 4.   
    

    R$ |__|__|__|__|__|,00          99999. NS/NR 

M 46 5.   
 

    R$ |__|__|__|__|__|,00          99999. NS/NR 

M 46 6.   
    

    R$ |__|__|__|__|__|,00          99999. NS/NR 

M 46 7.   
 

    R$ |__|__|__|__|__|,00          99999. NS/NR 

M 46 8.   
    

    R$ |__|__|__|__|__|,00          99999. NS/NR 

M 46 9.   
 

    R$ |__|__|__|__|__|,00          99999. NS/NR 

M 46 10.   
    

    R$ |__|__|__|__|__|,00          99999. NS/NR 

 

Orientações para M 46: 

R$ |__|__|__|__|__|,00    se o entrevistado responder o valor da renda    pular para M 49.        99999. NS/NR 

(Repetir para todas as pessoas que tiverem renda na família, no mês passado)  

 

M 47. Qual foi a renda média líquida global da família no mês passado?  

R$ |__|__|__|__|__|,00    se responder o valor da renda    pule para M 49.  99999. NS/NR 

 

M 48. Mas, fazendo um cálculo aproximado o(a) Sr.(a) diria que a renda média líquida global da família no mês passado se situa: 

1. inferior a 1 salário mínimo   

2. entre 1 e 2 salários mínimos 

3. entre 3 e 4 salários mínimos 

4. entre 5 e 9 salários mínimos 

5. entre 10 e 20 salários mínimos 

6. acima de 20 salários mínimos 

9. NS/NR 

 

M 49. Quem respondeu a este bloco? 

1. o chefe de família 

2. o cônjuge  

3. o filho ou o enteado  

4. outro parente  

LL
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CARACTERÍSTICAS DO CHEFE DA FAMÍLIA                 BLOCO N 

DEVERÁ SER RESPONDIDO PELO O CHEFE DA FAMÍLIA 

 

N 01. Qual é a sua cor ou raça? 

1. branca 

2. preta 

3. amarela  1 a 5 e 9    pular para N 03. 

4. parda 

5. indígena 

6. outra    ir para N 02. 

9. NS/NR 

 

N 02. Outra. Qual? 

_______________________________________________________   99. NS/NR 

 

 

N 03. Qual é a sua religião? 

01. nenhuma    pular para N 06. 

02. evangélica/protestante 

03. católica 

04. espírita 

05. judaísmo 

06. budismo 

07. umbanda/ candomblé  

08. islamismo  

09. outras 

99. NS/NR     

 

N 04. Com que frequência, normalmente, o(a) Sr.(a) vai à igreja (ou outro lugar de culto)?  

1. não frequenta  

2. menos que 1 vez/ mês 

3. pelo menos 1 vez/ mês, mas menos que 1 vez por semana 

4. uma vez/ semana 

5. mais de 1 vez/ semana 

9. NS/NR 

 

N 05. Há quanto tempo o(a) Sr.(a) é desta religião?  |__|__| meses       |__|__| anos   99. NS/NR 

 

N 06. Onde o(a) Sr.(a) nasceu? 

1. em São Paulo 

2. em outro município do estado de São Paulo  1, 2, 4 e 9    pular para N 08. 

3. em outro estado    ir para N 07. 

4. em outro país    

9. NS/NR    

 
N 07. Outro: Em qual estado?  

_______________________________________________________   99. NS/NR 

126



108 
 

N 08. Há quanto tempo o(a) Sr.(a) mora em São Paulo?  |__|__| meses |__|__| anos  99. NS/NR 

 

N 09. Há quanto tempo o(a) Sr.(a) mora neste mesmo domicílio? |__|__| meses |__|__| anos  99. NS/NR 

 

N 10a. Qual é o sua situação conjugal?  

1. casado no civil ou religioso 

2. vive em união conjugal estável ou vive junto  

3. solteiro  

4. separado 

5. desquitado ou divorciado  

6. viúvo  

9. NS/NR 

 

N 10b. Vive em companhia do(a) cônjuge ou companheiro(a)?  

1. não    2. sim    9. NS/NR 

 

N 11. O(a) Sr.(a) tem filhos?  

 1. não    pular para N 13. 2. sim      9. NS/NR    pular para N 13. 

 

N 12. Quantos?  |__|__| filhos   99. NS/NR 

 

N 13. O(a) Sr.(a) frequenta atualmente algum curso regular em escola ou universidade/faculdade?  

1. não    pular para N 16.  2. sim     9. NS/NR    pular para N 16. 

 

N 14. Qual é o endereço de sua escola ou faculdade:  

_______________________________________________________   99. NS/NR 

 

N 15. A escola ou faculdade que você frequenta é pública ou privada (particular)?: 

 1. pública   2. particular ou privada    9. NS/NR 

 

N 16. Até que ano da escola o(a) Sr.(a) completou? 

01. nunca frequentou, não sabe ler e escrever  

02. nunca frequentou, sabe ler e escrever 

11. 1º ano do Ensino Fundamental (1
o
 grau ou Primário) - antigo pré 

12. 2º ano do Ensino Fundamental (1
o
 grau ou Primário) – antiga 1ª. série 

13. 3º ano do Ensino Fundamental (1
o
 grau ou Primário) – antiga 2ª. série 

14. 4º ano do Ensino Fundamental (1
o
 grau ou Primário) – antiga 3ª. série 

15. 5º ano do Ensino Fundamental ou 1
o
 grau (1ª série do Ginásio) – antiga  4ª. série 

16. 6º. ano do Ensino Fundamental ou 1
o
 grau (2ª série do Ginásio) – antiga 5ª. série 

17. 7º. ano do Ensino Fundamental ou 1
o
 grau (3ª série do Ginásio) – antiga 6ª. série 

18. 8º.ano do Ensino Fundamental ou 1
o
 grau (4ª série do Ginásio) – antiga 7ª. série 

19. 9º.ano do Ensino Fundamental ou 1
o
 grau (4ª série do Ginásio) – antiga 8ª. Série 

 
21. 1ª série do Ensino Médio (2

o
 grau ou Colegial)  30. curso superior incompleto 

22. 2ª série do Ensino Médio (2
o
 grau ou Colegial)  31. curso superior completo 

23. 3ª série do Ensino Médio (2
o
 grau ou Colegial)  32. pós-graduação incompleto 

25. cursos técnicos de nível médio incompletos  33. pós-graduação completo 

26. cursos técnicos de nível médio completos  99. NS/NR 
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 N 17. Atualmente, o(a) Sr.(a) frequenta algum outro tipo de curso como informática, idiomas, dança, artes etc.? 

1. não    pular para N 19.  2. sim   9. NS/NR    pular para N 19. 

   

N 18. Que tipo de curso? 

1. idiomas 

2. informática 

3. dança 

4. música 

5. profissionalizante 

6. outro 

9. NS/NR 

 

N 19. Atualmente o(a) Sr.(a) exerce alguma atividade seja ela remunerada ou não remunerada de trabalho? 

01. sim, em atividade  

02. sim, mas afastado por motivo de doença  

03. sim, e também aposentado  

04. não, desempregado  

05. não, aposentado  

06. não, dona de casa  

07. não, pensionista    06 a 09 e 99    pular para N 28. 

08. não, só estudante   

09. outros 

99. NS/NR  

 

N 20. Qual é/era a sua ocupação em seu trabalho principal? (especificar se aposentado, qual era a sua ocupação)  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 9999. NS/NR 

 

N 21. Especifique qual é/era a atividade do estabelecimento, empresa, negócio ou instituição em que 

trabalha/trabalhou.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 99999. NS/NR 

 

N 22. No seu trabalho principal o(a) Sr.(a) é/era: 

01. empregado assalariado estatutário ou com carteira profissional assinada  

02. empregado assalariado sem carteira profissional assinada 

03. empregado familiar não remunerado 

04. conta própria ou autônomo com estabelecimento 

05. conta própria ou autônomo sem estabelecimento  

06. empregador com até 5 funcionários fixos  

07. empregador com mais de 5 funcionários fixos 

08. trabalhador sem remuneração 

99. NS/NR 

 

N 23. Quantas horas o(a) Sr.(a) trabalha ou trabalhava em média, por semana, no trabalho principal? 

|__|__| horas   99. NS/NR 

+ 1+ 1
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DESEMPREGADOS E APOSENTADOS, alternativa 4 e 5 da questão N 19.    PULAR PARA N 28.  

 

N 24. Qual é o endereço do seu local de trabalho principal?  

 

_______________________________________________________   99. NS/NR 

 

N 25. Qual foi o seu rendimento líquido no mês passado com o trabalho principal?  

 R$: |__|__|__|__|__|, 00    99999. NS/NR  

  

N 26. O(a) Sr.(a) tem algum outro tipo de trabalho remunerado além do principal? 

1. não    pular para N 28.  2. sim    9. NS/NR    pular para N 28. 

 

N 27. Quantas horas o(a) Sr.(a) trabalha, por semana, nos demais trabalhos? 

|__|__| horas   99. NS/NR     

 

N 28. O(a) Sr.(a) recebeu algum tipo de rendimento como aposentadoria, pensão ou bolsa no mês passado? 

1. não    pular para N 30.  2. sim    9. NS/NR    pular para N 30. 

   

N 29. Qual foi o seu rendimento líquido no mês passado com aposentadoria, pensão ou bolsa?  

 R$: |__|__|__|__|__|, 00    99999. NS/NR  

  

N 30. Considerando todos os seus rendimentos, com as ocupações, com pensões, bolsas, alugueis e outros, qual foi o seu 

rendimento líquido global no mês passado?  

 

R$: |__|__|__|__|__|, 00   se responder o valor da renda    pular para N 32. 99999. NS/NR 

  
N 31. Mas, fazendo um cálculo aproximado o(a) Sr.(a) diria que a sua renda média líquida global no mês passado se situa: 

1. inferior a 1 salário mínimo 

2. entre 1 e 2 salários mínimos 

3. entre 3 e 4 salários mínimos 

4. entre 5 e 9 salários mínimos 

5. entre 10 e 20 salários mínimos 

6. acima de 20 salários mínimos 

9. NS/NR 

 

N 32. Quem respondeu a este bloco? 

1. o chefe de família 

2. o cônjuge  

3. o filho ou o enteado  

4. outro parente  
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CURRÍCULO LATTES ORIENTANDO 
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CURRÍCULO LATTES ORIENTADOR 

 

 

 


