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RESUMO 

 

 

Do conjunto de fatores demográficos, econômicos, sociais e de mudanças 

nutricionais que continuam interferindo no padrão de morbimortalidade no país, o aumento 

da longevidade populacional chama particular atenção por sua ocorrência de modo 

acelerado, aumentando a probabilidade de expressão das enfermidades crônicas, que 

geralmente se manifestam em idades mais avançadas. No Brasil, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2002) adota os critérios estabelecidos pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que considera uma população envelhecida, em países em 

desenvolvimento, aquela que possui cerca de 7% de pessoas com 60 anos ou mais, 

tendendo ao crescimento. 
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ABSTRACT 

  

 

The set of demographic, economic, social and nutritional changes that continue 

interfering in the pattern of mortality in the country, increased longevity population draws 

particular attention for its occurrence in an accelerated, increasing the likelihood of 

expression of chronic diseases, which usually manifest at older ages. In Brazil, the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (IBGE, 2002) adopts the criteria established by the 

World Health Organization (WHO) considers an aging population in developing countries, 

one that has about 7% of people aged 60 years or more, tending to growth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCEPÇÃO DO CARIOCA SOBRE SITUAÇÃO DE DOENÇAS CRÔN ICAS NO RIO DE JANEIRO 

 

5 

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

 

 Segundo o dicionário Wikipédia (DOENÇA..., 2005), doença crônica se refere a 

uma enfermidade que não é resolvida num tempo curto, normalmente 3 (três) meses. As 

doenças crônicas incluem também todas as condições em que um sintoma existe 

continuamente e, mesmo não pondo em risco a saúde física, são extremamente 

incômodas, levando à disrupção da qualidade de vida e das atividades das pessoas 

acometidas. Para Phipps et al. (1995, p. 226), doença crônica é aquela que produz 

sintomas e sinais num período variável de tempo, de curso prolongado, havendo apenas 

recuperação parcial. 

Outras características se referem ao fato das DCNT, de modo geral, acometerem a 

população adulta, com 75% de casos ocorrendo entre os 15 e os 65 anos, sendo que, 

acima dos 65 anos, apresentam frequências muito elevadas e é comum a concomitância 

de diversas patologias crônicas1 (Eduarda Cesse, 2007). Com relação a essa última 

premissa, ou seja, a maior ocorrência das DCNT na idade adulta, Possas (1989) enfatiza 

que, se nesse período da vida ocorre uma redução considerável do risco de morrer por 

DIP, por outro lado, estabelecem-se desvios negativos importantes de hábitos de vida e do 

comportamento; exposições específicas no ambiente do trabalho. 

Estudo sobre a carga das DCNT no Brasil, realizado em 2002, revela que, 

atualmente, 66% da carga de doenças se devemos a este grupo de causa, comparado a 

24% de doenças contagiosas e 10% de outros danos. Revela, ainda, que estas são 

responsáveis pelas maiores proporções de anos de vida perdidos por morte prematura 
                                            

1 Epidemiologia e Determinantes Sociais das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil - 

Eduarda Cesse, 2007 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
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(YLL – Years of Life Lost), por anos de vida vividos com incapacidade (YLD – Years Lived 

with Disability) e por anos de vida perdidos ajustados por incapacidade (DALY – Disability 

Adjusted Life of Years). Dentre as principais DCNT, as enfermidades cardiovasculares são 

consideradas responsáveis pela proporção mais alta de mortes prematuras, seguidas do 

câncer. 

No trabalho de Eduarda Cesse, ela comenta que por serem doenças, em geral, de 

longa duração, as DCNT estão entre as que mais demandam ações, procedimentos e 

serviços de saúde. Não existem publicados estudos integrais sobre os custos das DCNT 

na América Latina e no Caribe. Nos Estados Unidos, sabe-se que os custos com as 

enfermidades cardiovasculares são na ordem de 2% do Produto Interno Bruto (PIB). Já no 

Canadá, 21% de todos os custos com saúde são atribuídos à assistência para as 

enfermidades cardiovasculares (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 

2002). No Brasil, estimativa de gastos do Sistema Único de Saúde (SUS) com DCNT em 

2002 revela que o total de gastos com esse grupo de doenças, incluindo aqueles com os 

procedimentos ambulatoriais e com as internações, corresponde a 69%. 

Com relação aos estudos acerca dos fatores de risco, a HA, o tabagismo, o consumo 

de álcool, o sedentarismo, a obesidade e a hipercolesterolemia têm sido alvo das 

investigações acerca da determinação das DCNT e são apontados pela World Health 

Organization (2002) como os principais fatores de risco para esse grupo de enfermidade. 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) se tornaram a principal prioridade na 

área da saúde no Brasil – 72% das mortes ocorridas em 2007 foram atribuídas a elas. As 

DCNT são a principal fonte da carga de doença, e os transtornos neuropsiquiátricos detêm 
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a maior parcela de contribuição2 (Maria Schmidt, Bruce Duncan, Gulnar Azevedo, 2007). A 

morbimortalidade causada pelas DCNT é maior na população mais pobre. Apesar de a 

mortalidade bruta causada pelas DCNT ter aumentado 5% entre 1996 e 2007, a 

mortalidade padronizada por idade diminuiu 20%. A diminuição ocorreu particularmente em 

relação às doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas, em conjunto com a 

implementação bem-sucedida de políticas de saúde que levaram à redução do tabagismo 

e à expansão do acesso à atenção básica em saúde. No entanto, é importante notar que a 

prevalência de diabetes e hipertensão está aumentando, paralelamente à prevalência de 

excesso de peso; esses aumentos estão associados a mudanças desfavoráveis na dieta e 

na atividade física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

2 Doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: carga e desafios atuais - Maria Schmidt, Bruce 

Duncan, Gulnar Azevedo, 2007 
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2. METODOLOGIA 
 

LOCAL DA PESQUISA  – Município do Rio de Janeiro. 

UNIVERSO – todas as faixas etárias. 

PERÍODO DE CAMPO – de 12 de abril a 30 de maio de 2013. 

DIMENSIONAMENTO – 785 entrevistas domiciliares com questionário estruturado. 

AMOSTRA  – A amostra foi desproporcional por região para permitir análise regionalizada. Os 

resultados totais foram ponderados para restabelecer o peso de cada região, conforme fatores 

abaixo: 

Idade 

Botafog

o 

Saenz 

Pena 

Lgo 

Carioca 

Méie

r 

Del 

Castilho 

Taquar

a 

Madureir

a 

Campo 

Grande Total 

0 15 3 2 0 3 0 0 1 2 11 

16 30 61 31 48 31 33 42 23 46 315 

31 50 32 42 45 36 21 38 57 48 319 

51 80 6 30 5 13 43 14 23 6 140 

785 

 

MARGEM DE ERRO – O intervalo de confiança estimado é de 99% e a margem de erro 

máxima é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. 

Aplicando-se a fórmula para se determinar a amostra mínima necessária para uma população 

estimada da cidade do Rio de Janeiro de 7 milhões de habitantes, n é igual a 785. 

 

Onde: 

n - amostra calculada 

N - população 

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p - verdadeira probabilidade do evento 

e - erro amostral 
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3. PERFIL DA AMOSTRA 
 
• O presente trabalho busca avaliar a percepção do cidadão da cidade do Rio de 

Janeiro a respeito de sua experiência pessoal diante de doenças crônicas.  Uma 

doença crônica  é uma doença que não é resolvida num tempo curto, definido 

usualmente em três meses. 

 

• A cidade do Rio de Janeiro está dividida em 5 AP's (Áreas de Planejamento) cada 

AP esta subdividida em regiões administrativas e estas em Bairros.  

 

• AP-1: Representa o centro da cidade. É o centro financeiro e de serviços da 

cidade, tem um comércio muito forte, mas poucas pessoas vivem lá, após um 

período de decadência devida a transferência da capital para Brasília, o centro 

vem passando por uma forte revitalização devido ao crescimento econômico do 

Rio de Janeiro. Estão sendo construídos inúmeros edifícios que abrigaram os 

inúmeros escritórios de empresas que estão se instalando aqui na capital. 

População: 298.000 habitantes. 

   

• AP-2: Representa a Zona Sul e a área da Grande Tijuca. É a área mais bela da 

cidade e também é a região mais conhecida devido ao turismo e suas belas 
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praias, é sem duvida a região mais rica da cidade do Rio de Janeiro e onde 

moram as Elites e as famílias mais tradicionais, é visível a forte presença de 

imigrantes europeus. A sua população é formado basicamente pelas classes “AA 

e A”. População: 1.009.000 habitantes. 

 

• AP-3: Representa a Zona Norte. É antiga zona Industrial da cidade, onde bairros 

surgiram ao longo das linhas férreas abrigando as vilas operárias, é ainda hoje a 

região mais populosa, mas entrou em decadência devido a favelização e a 

violência ainda hoje se encontra algumas indústrias, mas o forte mesmo são os 

bairros de comércio popular, há também vários bairros de classe media alta. A 

região vai lentamente se revitalizando com a diminuição da violência, e os 

lançamentos imobiliários. A sua população é basicamente formada pelas classes 

“B e C”. População: 2.399.000 habitantes. 

 

• AP-4: Representa a Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Era até uns 40 anos atrás uma 

região despovoada, só tinha restaurantes de frutos do mar e Motéis na Barra da 

tijuca; sítios e chácaras em Jacarepaguá. Mas a região passou por um 

planejamento para atrair os moradores zona sul que nesta época já estava 

superpovoada, hoje é a região que mais cresce e passa por um boom imobiliário, 

e se valorizou ainda mais por está próxima da área onde se dará os jogos 

olímpicos é conhecida por ser a região mais sofisticada do Rio de Janeiro. A sua 

população é basicamente formada pela classe “A e B”. População: 910.000 

habitantes. 
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• AP-5: Representa a Zona Oeste. É a antiga zona rural da cidade, pois só tinha 

fazendas, sítios, granjas, chácaras. Devido a quantidade de terrenos baratos em 

abundância, acabou atraindo inúmeros imigrantes nordestinos e cariocas pobres. 

É uma região bucólica onde muitos bairros ainda guardam a aparência de cidade 

do interior, atualmente a região vem passando por um boom imobiliário devido 

ao crescimento econômico e a instalação de inúmeras industrias. A sua 

população é basicamente formada pelas classes “C e D”. População: 1.705.000 

habitantes. 

 

• Favelas: Elas estão espalhadas por toda a cidade são em torno de 750, a sua 

população é basicamente formada por Afrodescendentes e imigrantes 

nordestinos, as favelas que contam com UPP’s estão se desenvolvendo através 

do empreendedorismo e estão se transformando em bairros, mas onde não há 

UPP a violência come solta com a guerra entre os traficante e as milícias. A 

população é basicamente formada pelas classes “D e E”. População: 1.393.000 

habitantes. 
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4. RESULTADOS 
 

 

M; 45%

F; 55%

Pesquisa por gênero

 

 

33 

Sim; 35%

Não; 65%

Você sofre de alguma doença crônica?
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Sim; 47%

Não; 53%

Algum familiar seu no sofre de alguma 

doença crônica?
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Sim; 41%

Não; 59%

Você recebe tratamento adequado?

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Excelente Bom Razoável Ruim Péssimo

1%

11%

28%

35%

25%

Qualidade do tratamento
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 No trabalho Como anda a saúde na região metropolitana do Rio de  Janeiro? 3, 

realizado pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, em outubro de 2002 , um 

terço da população  da Região Metropolitana do Rio de Janeiro – RMRJ declarou 

possuir pelo menos uma doença crônica , sendo que destes 46,1%, ou seja, quase a 

metade, convive com duas ou mais doenças crônicas. A magnitude deste índice assusta, 

pois supera inclusive a média nacional de 31,6%. 

 É sabido que doenças crônico-degenerativas são adquiridas no decorrer da vida e 

que quanto maior a idade, maior a probabilidade de se contrair e a partir desse momento 

passar a depender de medicamentos caros e de uso contínuo. Como a expectativa de vida 

das mulheres é maior que a masculina e, além disso, contarem com uma maior percepção 

do corpo, tanto pelo lado estético, como também pelo reprodutivo. Vale lembrar, que 

apenas nos grupos mais jovens, existem mais homens que mulheres, fruto de uma relação 

internacional de cento e três meninos nascidos para cada grupo de cem meninas. 

Finalmente, quando se atravessa o portão da terceira idade a razão dos sexos, ou seja, 

aquela relação entre os contingentes de homens e mulheres conhece seu maior 

desequilíbrio com 64 homens para cada grupo de cem mulheres, ou seja, falta um homem 

para cada grupo de três mulheres de 60 anos ou mais. 

 A teoria de atendimento público de saúde divide as ações em atendimento 

primário, secundário e especializado. O primário é aquele característico dos postos de 

saúde, que dependendo da avaliação do clínico geral de plantão, vai encaminhar o 

paciente a um ambulatório ou a um hospital especializado. Bom, tudo isso é uma bela 

teoria, na prática as pessoas buscam otimizar seus deslocamentos. Se o hospital se 

localiza próximo ao seu domicílio ou então se alguma instituição tem fama de prestar bom 

                                            

3 Como anda a saúde na região metropolitana do Rio de Janeiro? – IPP outubro 2002 
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atendimento, não existem dúvidas, é para lá que se dirigem. E foi pensando provavelmente 

nisto tudo que o suplemento especial de saúde da PNAD de 1998 quis saber qual o tipo de 

serviço normalmente utilizados pela população. Os resultados da pesquisa para a RMRJ 

parecem transmitir bem essa diversidade de tipologia de atendimento. O ambulatório foi a 

opção mais usada por pessoas que buscavam atendimento médico com 35,2% do total de 

consultas. A segunda maior procura foi por consultórios particulares (32,1%), demanda 

esta provavelmente apoiada nas facilidades que um plano de saúde particular permite aos 

seus filiados. Como terceira opção mais cotejada ficaram os postos e centros de saúde 

que atenderam 26,6% dos pacientes. Pronto-socorro e emergências responderam por 

apenas 5,1% dos atendimentos. 

 De uma população de 10,4 milhões apenas 5,8 milhões fez ao menos uma 

consulta médica nos últimos 12 meses, o que, convenhamos, é muito pouco. O gráfico de 

torta, logo abaixo, mostra esta distribuição em valores relativos.  

 A cidade do Rio de Janeiro é carente de um bom sistema de saúde. O 

envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida do brasileiro requerem 

uma melhoria das técnicas de diagnóstico e tratamento de doenças crônicas. 
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 O Brasil vivencia um processo de envelhecimento populacional já experimentado 

pelos países desenvolvidos, embora em um ritmo mais acelerado, assim como os países 

que apresentaram um rápido declínio da fecundidade. Essa rápida mudança na estrutura 

etária da população cria uma série de oportunidades para o desenvolvimento, ao mesmo 

tempo em que insere desafios no que concerne às questões derivadas do envelhecimento 

da população, seja em termos de qualidade de vida, seja em termos de assistência social e 

de saúde. Com o aumento da esperança de vida e da longevidade, surge um aumento da 

incidência de doenças crônicas associadas ao envelhecimento e a conseqüente limitação 

das atividades do indivíduo. 
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 Andréa Borges4 conclui que os resultados projetados indicam o aumento da 

população idosa com algum tipo de deficiência e uma maior incidência de doenças crônico-

degenerativas, oriundas do envelhecimento da população. Uma vez que essas doenças 

demandam tratamentos de custo elevado e que requerem um maior tempo, necessitar-se-

á de um maior investimento na área da saúde, pois a minimização das seqüelas e 

incapacidades associadas a essas doenças e seu conseqüente efeito na qualidade de vida 

da população em idades avançadas está intrinsecamente ligada ao acompanhamento 

efetivo dos profissionais da área da saúde, seja em termos de atividades curativas ou 

preventivas, envolvendo inclusive mudanças na estrutura de atendimento e de cuidados 

médico-hospitalares, com uma maior especialização do corpo funcional e a aquisição ou 

desenvolvimento de tecnologias avançadas. Isto acarreta, portanto, em uma elevação dos 

custos da assistência à saúde da população em idades avançadas. 

 Os fatos expostos provocam uma reflexão em termos da disponibilidade de 

assistência à saúde da população em idades avançadas. Ao considerar que a deficiência 

não é condição intrínseca ao envelhecimento e sim o resultado das desigualdades ou 

desvantagens advindas da organização de cada sociedade, entende-se que o 

envelhecimento pode ser vivenciado de uma forma saudável e com qualidade de vida. 

Para tal, faz-se necessário adaptar não somente a sociedade ao fenômeno do 

envelhecimento como também disponibilizar recursos em termos de atenção à saúde, que 

se entende deva ser mais preventiva do que curativa, privilegiando a atenção à saúde do 

indivíduo desde seu nascimento. Dessa forma, pode-se obter ganhos na qualidade de vida 

da população em idades avançadas com algum tipo de deficiência, o que acarreta em uma 

menor pressão sobre o sistema de saúde. 
                                            

4 Envelhecimento e Deficiência na Região Metropolitana do Rio de Janeiro: o que esperar do futuro? – 

Andréa Borges - XVI Encontro Nacional de Estudos Populacionais 
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 A partir da projeção da população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro para 

o período de 2000 a 2050, projetou-se o comportamento das tendências futuras da 

deficiência na população em idades avançadas através da aplicação das taxas específicas 

de deficiência obtidas através do indicador de anos vividos com incapacidade (YLD), 

mantendo-se a diferenciação por sexo e em conformidade com cada um dos cenários 

definidos no tópico sobre pressupostos de mortalidade e deficiência: constante, otimista e 

pessimista. Uma vez que a diferenciação entre os cenários consiste na aplicação de um 

percentual de redução ou aumento às taxas específicas de deficiência, as diferenças 

observadas se restringem ao nível resultante de deficiência, e não ao seu padrão ou 

composição por tipo de deficiência. 

 

 Para a população idosa masculina com deficiência, observa-se que os cenários 

otimista e constante e o cenário pessimista diferem em termos de proporção, porém todos 

alcançam uma estabilização entre o qüinqüênio 2040-2045, com uma leve tendência de 
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queda a partir do ano de 2050. Esse quadro é distinto quando se refere à população idosa 

feminina com deficiência: os cenários otimista e constante apresentam comportamentos 

semelhantes, porém nota-se uma maior diferença entre suas proporções e a proporção do 

cenário pessimista. Ressalta-se novamente a necessidade de refletir sobre a tendência 

crescente da proporção de mulheres com deficiência entre a população feminina em idade 

avançada, especialmente no cenário pessimista, que alcança no ano de 2050 um valor 

aproximadamente 50% superior ao valor inicial da projeção. 
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 As doenças cardiovasculares e o diabetes contribuem com substancial parcela dos 

óbitos e da morbidade por doenças crônicas entre adultos e idosos no Brasil. 

 O diabetes mellitus é uma desordem crônica caracterizada por metabolismo 

prejudicado de glicose, com o desenvolvimento posterior de complicações vasculares e 

neurológicas, envolvendo distintos mecanismos patogenéticos que têm a hiperglicemia 

como denominador comum. Pode ser classificado em quatro subclasses: (a) o tipo 1, 

causado por destruição de células pancreáticas e deficiência de produção de insulina; (b) o 

tipo 2, caracterizado por resistência à insulina e deficiência relativa de produção de 

insulina, ocorrendo geralmente em pessoas com mais de 30 anos; (c) tipos associados a 

doenças ou síndromes específicas; (d) diabetes gestacional. 

 O diabetes tipo 2 é responsável por cerca de 90% dos casos da doença, sendo 

uma das dez principais causas de morte no mundo5 (INCA, 2004). Ao contrário do que vem 

ocorrendo com a hipertensão arterial e as doenças cardiovasculares, sua incidência está 

aumentando, principalmente nos países em desenvolvimento, como conseqüência das 

mudanças nos padrões nutricionais, que levam, especialmente, ao aumento da prevalência 

do sobrepeso e da obesidade. 

 Em 1998, em estudo baseado em estruturas populacionais e prevalências de 

diabetes obtidas em vários países do mundo, inclusive o Brasil, estimou-se que entre 1995 

e 2025 haverá um aumento de 35% no número de casos existentes de diabetes nas 

pessoas com 20 ou mais anos de idade. As prevalências, apesar de maiores nos países 

desenvolvidos, crescerão mais nos países em desenvolvimento, em que podem chegar a 

48%. Devido à tendência do aumento do diabetes com a idade, os países em 

desenvolvimento, que experimentam um processo de envelhecimento acelerado de sua 
                                            

5 Inquérito domiciliar sobre comportamentos de risco e morbidade referida de doenças e agravos 

não transmissíveis: Brasil, 15 capitais e Distrito Federal, 2002-2003. Rio de Janeiro: INCA, 2004 
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população, também arcarão com os maiores contingentes populacionais de diabéticos. O 

Brasil, com população estimada em 4,9 milhões de adultos diabéticos, em 1995, terá cerca 

de 11,6 milhões deles em 20252. 

 

 No Brasil, no final da década de 80, estimou-se em cerca de 8% a prevalência do 

diabetes em adultos (30-69 anos) residentes em nove capitais brasileiras. Na América 

Latina, a doença tem crescido entre as faixas etárias mais jovens, com impacto 

significativo sobre a qualidade de vida e a carga global de doenças. Estudo da mortalidade 

por diabetes, no México, mostra um aumento das taxas ajustadas por idade e sexo entre 

1980 e 2000, com grande variabilidade entre regiões do país com diferentes perfis sócio-

econômicos. 
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 No Brasil, o estudo mais abrangente sobre a prevalência da diabetes foi realizado 

em 1988, em nove capitais. A prevalência estimada, ajustada por idade, varia de 5,2% a 

9,7% nos diferentes centros urbanos avaliados. As capitais das regiões Sul e Sudeste 

apresentam as maiores taxas (MALERBI; FRANCO, 1992). Ressaltamos, também, os 

custos associados ao seu controle ou ao tratamento de suas complicações, principalmente 

os acometimentos ocular, renal e vascular, os quais são causas freqüentes de invalidez 

precoce. 

 

 A hipertensão, além de ser uma doença tratável, é um marco importante, passível 

de ser medido clinicamente, no caminho causal que leva à doença cardiovascular 

sintomática. Dados nacionais representativos obtidos em 2008 a partir de quase 400.000 

entrevistas estimam que 24,0% (IC 95% 23,7–24,4) das mulheres e 17,3% (17,0–17,6) dos 
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homens com idade ≥20 anos e cerca de metade dos homens e mais da metade das 

mulheres com idade ≥60 anos relataram diagnóstico prévio de hipertensão. 

 Uma pesquisa de validação sugere que o autorrelato provavelmente superestima a 

hipertensão em aproximadamente 10% em comparação ao diagnóstico clínico. A 

prevalência autorrelatada recente tem aumentando aproximadamente 0,5% ao ano. Além 

disso, o controle da hipertensão (<140/90 mm Hg) é insatisfatório, variando de 20% a 39% 

em duas pesquisas domiciliares recentes.40,41 A hipercolesterolemia (colesterol >5,18 

mmol/L), outro fator de risco mensurável clinicamente, foi relatada por 22% dos adultos e 

por um terço dos adultos de 45 anos ou mais, em uma amostra representativa de 2004 dos 

adultos que moravam em cidades com 100.000 habitantes ou mais 

 Com base em dados da OMS uniformemente padronizados, a mortalidade 

atribuível às doenças cardiovasculares no Brasil em 2004 – 286 por 100.000 pessoas – só 

é ultrapassada entre os países sul-americanos relatados pela Guiana e pelo Suriname. 

Taxas equivalentes foram 207 por 100.000 na Argentina, 209 por 100.000 na Venezuela e 

160 por 100.000 no Chile. A taxa do Brasil foi maior que a relatada pela maioria dos países 

norteamericanos e europeus (por exemplo, 179 por 100.000 para os EUA, 175 por 100.000 

para o Reino Unido e 200 por 100.000 para Portugal). A carga de mortalidade, 

especialmente mortes prematuras atribuíveis a doenças cardiovasculares, afeta, de 

maneira desproporcional, a população pobre. Por exemplo, em Porto Alegre, uma cidade 

brasileira de grande porte, a mortalidade prematura (entre 45 e 64 anos de idade) atribuível 

a doenças cardiovasculares foi 163% mais alta em bairros situados no pior quartil 

socioeconômico do que naqueles situados no melhor quartil. 

 As doenças cardiovasculares geram o maior custo referente a internações 

hospitalares no sistema de saúde nacional. Em 2007, 12,7% das hospitalizações não 

relacionadas a gestações e 27,4% das internações de indivíduos de 60 anos ou mais 
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foram causadas por doenças cardiovasculares. É importante notar a carga da insuficiência 

cardíaca congestiva: em pessoas com mais de 60 anos é a causa mais comum de 

internação hospitalar; em pessoas acima de 80 anos, causa 27% das internações em 

mulheres e 33% em homens. 

 A queda na taxa de mortalidade ajustada por idade para doenças respiratórias 

crônicas foi verificada tanto para doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC; diminuição 

de 28,2%) como para asma (redução de 34,1%). As hospitalizações de adultos de 20 anos 

ou mais diminuíram 32% para DPOC e 38% para asma, entre 2000 e 2007. Até que ponto 

essas tendências seculares se devem a melhorias no acesso à atenção à saúde, à 

diminuição do tabagismo ou a outras causas é uma questão que ainda precisa ser 

investigada. 

 Com relação à asma, a World Health Survey, que avaliou amostras representativas 

de adultos com 18 anos ou mais em setenta países em 2002–03, mostrou que o Brasil tem 

a maior prevalência de autorrelato de sibilância (24,3%) e o sexto maior autorrelato de 

diagnóstico médico de asma (12%; IC 95% 11,0–13,1). Uma pesquisa representativa do 

Brasil mostrou que o autorrelato do diagnóstico médico de asma ajustado para sexo, idade 

e região era 28% mais baixo em áreas rurais em comparação às urbanas, o que é 

consistente com achados de outros estudos latino-americanos e está de acordo com a 

hipótese de que a industrialização e a urbanização estão relacionadas à sua ocorrência. 
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5. ANÁLISE 
 
 

• Cerca de 80% dos entrevistados possuem de 20 a 50 anos. Isto é, os resultados 

correspondem à parcela economicamente ativa da população da cidade do Rio de 

Janeiro. Foi uma variável não planejada da pesquisa de campo que produziu novas 

descobertas relevantes; 

• Cerca de 1/3 dos cariocas sofre de alguma doença crônica. Os números 

reproduzem a pesquisa realizada pelo Instituto Pereira Passos, em 2002. As 

técnicas de saúde e higiene tiveram melhoria mas uma parte da população ainda 

sofre, em especial as pessoas na terceira idade; 

• As regiões de Botafogo e Saenz Pena possuem os maiores índices de cidadãos 

portadores de doenças crônicas; 

• Cerca de 60% dos cariocas consideram ruim ou péssimo o tratamento de doenças 

crônicas que recebem nas Unidades de Saúde da cidade do Rio de Janeiro. A 

pesquisa não pretendeu identificar e avaliar as esferas de Governos. Apenas 

identificamos a avaliação do carioca em relação ao tratamento recebido. 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 



PERCEPÇÃO DO CARIOCA SOBRE SITUAÇÃO DE DOENÇAS CRÔN ICAS NO RIO DE JANEIRO 

 

28 

6. PESQUISA 

 
PESQUISA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Você sofre de alguma doença crônica? 

   SIM   NÃO 

2. Algum familiar seu no sofre de alguma doença crônica? 

   SIM   NÃO 

3. Você pode informar qual? __________________________________ 

 

4. Você recebe tratamento adequado? 

   SIM   NÃO 

5. As Áreas de Saúde dos Governos atendem o Rio de Janeiro de modo:  

     Excelente   

     Bom 

Razoável   

     Ruim 

     Péssimo   

 

 

 

 

 

 

BAIRRO/CIDADE:__________________ 

IDADE: ___________ 

SEXO: __________ 
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