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Questionário do domicílio
Módulos A e B

Pesquisa Nacional de Saúde

CONCEITOS BÁSICOS
Os conceitos básicos da pesquisa são aqueles que permitem caracterizar a unidade domiciliar e as
pessoas que serão objeto da pesquisa.
1 – DOMICÍLIO
É o local com finalidade de residência ou moradia. A maior parte das pessoas reside em apartamento
ou em uma casa, mas pode-se encontrar um domicílio em um local aparentemente não destinado a moradia:
um cômodo em um prédio exclusivamente comercial ou nos fundos do terreno de uma loja ou fábrica, por
exemplo.
Portanto, a identificação de domicílio vai depender do uso correto do conceito.

Domicílio  é o local estruturalmente separado e independente que se
destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo utilizado
como tal.

A identificação de um domicílio vai depender da aplicação correta dos critérios de separação e
independência.

Separação
Caracteriza-se quando o local
de moradia é limitado por paredes,
muros ou cercas e cobertos por um
teto. Permite que seus moradores se
isolem dos demais e se protejam das
condições climáticas e do meio
ambiente.

Independência
Caracteriza-se quando o local
de moradia tem acesso direto,
permitindo que seus moradores
possam entrar ou sair sem passar por
local de moradia de outras pessoas.
Ou seja, local de habitação tem
acesso direto para a via pública ou
para terreno, galeria, corredor,
passagem, saguão etc., público ou
comunitário.

Somente quando forem atendidas simultaneamente as condições de independência e separação,
caracteriza-se corretamente um domicílio.
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A utilização, por moradores de mais de um domicílio, de cozinha e
instalações sanitárias comunitárias, desde que instaladas do lado externo
dos domicílios, não descaracteriza a condição de separação.

EXEMPLO
Em um mesmo terreno, moram duas famílias: cada uma ocupa uma casa.
Ambas as casas têm acesso independente para o terreno comum, que tem saída para
a rua. Cada família utiliza somente os cômodos da sua própria casa, o que possibilita
que cada uma se isole da outra para dormir, preparar e consumir seus alimentos e se
abrigar, satisfazendo as condições de separação e independência. Tem-se, então,
caracterizada a existência de dois domicílios.

EXEMPLO
Em um mesmo terreno, moram duas famílias. A casa dos fundos tem acesso
independente para o terreno comum, que tem saída para a rua, mas não tem banheiro
e nem cozinha e a família que nela habita utiliza o banheiro e a cozinha que se
encontram dentro da casa da outra família, logo a condição de separação não é
satisfeita para a casa da frente, caraterizando-se, assim, a existência, naquele terreno,
de apenas um domicílio.
EXEMPLO
Em um prédio de dois andares, residem duas famílias, uma em cada andar. Os
moradores do segundo andar precisam passar pela sala do primeiro andar para
chegar ao seu local de habitação. Neste caso, não ficam satisfeitas a condição de
separação para o primeiro andar e a condição de independência para o segundo
andar, o que caracteriza a existência de apenas um domicílio no prédio.
•

CLASSIFICAÇÃO DOS DOMICÍLIOS

Os domicílios são classificados em dois grupos: particulares e os coletivos.

1.1 Domicílio particular

É o local de moradia estruturalmente separado e independente que:
•
•

destina-se à habitação de uma ou mais pessoas ligadas por laços de
parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência; ou
não se destine à habitação, mas esteja sendo utilizada como tal.
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O domicílio particular classifica-se em permanente e improvisado.
Domicílio particular permanente é o domicílio particular localizado em unidade que se destina a
servir exclusivamente de moradia, ou seja, em casa, apartamento ou cômodo, independentemente do
material utilizado em sua construção e destinado exclusivamente à moradia.
São domicílios particulares permanentes:
 as casas, os apartamentos e as unidades domiciliares em apart-hotéis, casas de cômodos,
cortiços ou cabeças de porco etc.;
 as construções independentes em terrenos de instituições como hospitais, leprosários, asilos
etc., ocupadas por pessoas ou famílias ligadas, ou não, à instituição.
Domicílio particular improvisado é aquele localizado em uma edificação que não tenha
dependências destinadas exclusivamente a moradia, assim como locais inadequados para habitação e que
estejam ocupados por moradores.
Também, no domicílio particular improvisado ocupado, o relacionamento entre seus ocupantes é
ditado por laços de parentesco, dependência doméstica ou por normas de convivência.
São considerados domicílios particulares improvisados aqueles situados em:
 embarcações, veículos;
 estabelecimentos comerciais;
 construções rústicas da zona rural como paióis, cocheiras, abrigos contra a chuva etc.;
 construções localizadas em vias públicas ou praças, como: bancas de jornal e quiosques
destinados à venda de comida, cigarros, bebidas etc.;
 tendas, barracas, trailers, grutas etc.;
 prédios em construção, em ruínas, em demolição etc.

1.2 Domicílio coletivo

É uma instituição ou um estabelecimento onde a relação entre as pessoas que
nele se encontravam, moradora ou não, na data de referência da pesquisa, era
restrita a normas de subordinação administrativa. O domicílio pode ser com ou sem
morador. O local de moradia onde prevalece o cumprimento de normas
administrativas.

São domicílios coletivos:
 asilos, orfanatos, conventos e similares;
 hotéis, motéis, campings, pensões e similares;
 alojamento de trabalhadores ou estudantes;
 penitenciária, cadeia, presídio ou casa de detenção;
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 quartéis, postos militares;
 hospitais e clínicas (com internação).

2 – MORADOR
É a pessoa que tem a unidade domiciliar (domicílio particular ou unidade de
habitação em domicílio coletivo) como local de residência habitual, na data da
entrevista.

Também será considerada como moradora na unidade domiciliar:
 a pessoa presente na data da entrevista e que não tenha outro local de residência habitual;
 a pessoa ausente que tenha a unidade domiciliar como local de residência habitual e, na data de
entrevista, estava afastada, temporariamente, por um período não superior a 12 meses, em
decorrência de:
a) viagem a passeio, negócio, serviço ou outro motivo;
b) permanência no local de trabalho por conveniência ou devido à natureza de suas tarefas;
c) internação em colégio, hospedagem em pensionato ou outro local semelhante, estadia em
domicílio de parentes ou partilhada com amigos, somente por motivo de estudos;
d) internação em hospital, sanatório ou estabelecimento similar;
e) detenção sem sentença definitiva; ou
f) embarque de marítimos.

Observação

A pessoa que migra de uma região para outra, em busca de trabalho, independente
do tempo de afastamento da unidade domiciliar, não será considerada como moradora
na unidade domiciliar de origem.

EXEMPLO
Uma viúva vive metade do ano com um filho e metade com o outro. Esta viúva
será considerada como residindo no domicílio do filho em que estiver vivendo na
data de entrevista.
EXEMPLO
Na data da entrevista, um rapaz estava ausente da casa em que residia com
seus pais por estar fazendo uma viagem de turismo, aproveitando o período de férias
escolares. Este rapaz será considerado como morador na casa de seus pais.
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EXEMPLO
Uma empregada doméstica permanece durante a semana na casa em que
trabalha e retorna, regularmente, nos seus dias de folga, à casa de sua família. Esta
pessoa será considerada como moradora com a sua família, mesmo estando
ausente na data de entrevista.
EXEMPLO
Dois estudantes que não trabalham, partilham, por motivo de estudo, um
apartamento na cidade em que fica a universidade que frequentam. No período de
férias retornam às casas em que vivem com suas famílias. Ainda que ausentes na
data da entrevista, estes estudantes serão considerados como moradores com suas
famílias.

Pessoa que ocupa duas ou mais unidades domiciliares
Para a pesquisa, uma pessoa não pode ser considerada como moradora em duas ou mais unidades
domiciliares ao mesmo tempo. Portanto, para a pessoa que ocupa regularmente mais de uma unidade
domiciliar é necessário definir em qual delas esta pessoa deve ser considerada como moradora.

Para definir, dentre as unidades domiciliares que a pessoa ocupa, em qual será considerada como
moradora, aplique os seguintes critérios, obedecendo ao primeiro que for satisfeito na ordem enumerada:
a) a pessoa é considerada moradora na unidade em que reside a sua família;
b) a pessoa é considerada moradora na unidade em que passa a maior parte do ano;
c) a pessoa é considerada moradora na unidade em que reside há mais tempo.

EXEMPLO
Uma pessoa passa de 2ª feira à 6ª feira no apartamento que alugou perto do seu
local de trabalho e onde vive só. Esta pessoa passa os fins de semana vivendo na
casa em que reside sua esposa e filhos. Neste caso, o primeiro critério é suficiente
para definir que esta pessoa reside na casa onde mora, também, sua esposa e filhos.

INFORMAÇÕES E CONTROLE
Esta parte do questionário destina-se à identificação da unidade domiciliar e ao controle da
entrevista. As informações desta parte são utilizadas para orientação e garantia do entrevistador de que está
realizando a entrevista no domicílio que foi selecionado para amostra.
Ao entrar o aplicativo do questionário da Pesquisa no PDA, será solicitado que o entrevistador
registre sua matrícula SIAPE e senha de acesso.
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Para iniciar a entrevista, é necessário selecionar:
 número de controle (código de identificação do setor, com quinze dígitos);
 número de seleção do domicílio.

Sempre que um domicílio é selecionado para iniciar a entrevista, as seguintes informações são
disponibilizadas no PDA:
 quadra e face do setor em que foi listado; e
 endereço.
Eventualmente, entre a listagem e a entrevista, uma unidade domiciliar pode agregar-se a outra(s),
subdividir-se em duas ou mais ou mudar a sua natureza de particular para coletivo ou vice-versa.
Apresentam-se, a seguir, os casos de transformação e os procedimentos a serem adotados em cada
um deles:
São três os tipos de transformações, a saber:
1.

Fusão de unidades domiciliares
Constatada esta ocorrência, não realize a entrevista. Registre o fato no campo destinado a observações
e notifique ao supervisor.

EXEMPLO
Na ocasião da listagem havia, em um mesmo terreno, duas edificações, sendo a
do fundo constituída somente por um quarto com banheiro privativo. O prédio da frente
era ocupado por uma família que alugava o quarto dos fundos para um rapaz. Na
época da listagem caracterizou-se a existência de dois domicílios particulares. Tendo
sido uma destas duas unidades selecionadas, constatou-se, por ocasião da entrevista,
que o rapaz que vivia no quarto dos fundos tinha se mudado. Os dois filhos mais velhos
do responsável pela família, que são estudantes e dependem financeiramente do pai,
se alimentam e vivem junto com a família, passaram a utilizar o quarto com banheiro
privativo somente para dormir, tornando as duas edificações existentes no terreno uma
única unidade domiciliar e que será pesquisada.

2.

Divisão de uma unidade domiciliar em duas ou mais

Constatada esta ocorrência, realize a pesquisa na primeira unidade encontrada, de acordo com o
percurso da listagem. Registre o fato no campo destinado a observações e notifique ao supervisor.
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EXEMPLO
Na ocasião da listagem, havia em um mesmo terreno, duas edificações que
constituíam um único domicílio particular. Este domicílio foi selecionado e, ao ser
visitado para a realização da entrevista, constatou-se que a família que ali morava
passou a ocupar unicamente o prédio da frente. A edificação do fundo, que é
constituída por um quarto com banheiro privativo e tem acesso independente, foi
alugada a um rapaz que vive e se alimenta separadamente da família. De acordo
com a listagem, o domicílio que se encontra no prédio da frente será a unidade
pesquisada.

3.

Mudança de domicílio particular para coletivo

Constatada esta ocorrência, não realize a entrevista. Registre o fato no campo destinado a
observações e notifique ao supervisor.

Após a correta identificação do domicílio selecionado, o entrevistador deverá registrar:
TIPO DE ENTREVISTA
Este quesito visa identificar se a pesquisa foi, ou não, realizada na unidade domiciliar e classificar o
tipo da situação encontrada nesta unidade.
A unidade domiciliar será classificada em um dos três tipos: ocupada, vaga ou inexistente.
Tipo A - Unidade ocupada
Este tipo compreende as unidades domiciliares que têm moradores abrangidos pela pesquisa.
01. Realizada - quando se realizar a entrevista na unidade;
02. Fechada - quando a pesquisa não for realizada na unidade domiciliar devido aos
moradores estarem temporariamente ausentes por motivo de férias, viagem etc., durante
todo o período de entrevistas.
Se nenhum morador for encontrado na primeira visita que for feita à unidade domiciliar, o
entrevistador deve retornar outras vezes, em horários diferentes, para tentar realizar a
entrevista. Somente depois de esgotados todos os recursos para encontrar os moradores e
de encerrada a coleta na área, será admissível o registro desta condição.
03. Recusa - quando os moradores se recusarem a prestar as informações.
Assinale esta condição somente depois de esgotados todos os esforços, inclusive os
empreendidos pelo supervisor, para convencer os moradores a prestar as informações; ou
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04. Outra - quando não houver entrevista na unidade ocupada por motivo que não se
enquadre nas duas condições anteriores e que deve ser esclarecido no espaço destinado a
observações.
Nesta condição enquadra-se, por exemplo, a unidade domiciliar ocupada a que não se teve
acesso durante todo o período de entrevistas na área, em virtude de enchente na região.

Tipo B - Unidade vaga
Este tipo compreende as unidades domiciliares onde não houve entrevista por estarem
vagas ou ocupadas por pessoas não abrangidas pela pesquisa.
05. Em condições de ser habitada - quando a unidade estiver em condições de ser habitada,
mas se encontra vaga ou ocupada por pessoas não abrangidas pela pesquisa, como é o
caso das unidades de habitação em domicílio coletivo, ocupadas exclusivamente por
pessoas não moradoras;
06. Uso ocasional - quando a unidade for utilizada para descanso de fim de semana, férias ou
outros fins por pessoas que, presentes ou não no momento da visita do entrevistador, são
moradoras em outra residência;
07. Em construção ou reforma - quando a unidade não estiver ocupada por estar em
construção ou reforma; ou
08. Em ruínas - quando a unidade não estiver ocupada por estar em ruínas.

Tipo C - Unidade inexistente
Este tipo compreende as unidades domiciliares onde não houve entrevista por não mais existirem
como local de habitação ou por se encontrarem fora dos limites da área de listagem.
09. Demolida - quando a unidade já foi demolida ou se encontra em fase de demolição;
10. Não foi encontrada - quando a unidade houver mudado de lugar (como é o caso de
tendas, barracas, reboques etc.) ou não for encontrada por qualquer outro motivo;
11. Não residencial - quando a unidade estiver sendo utilizada exclusivamente para fins não
residenciais; ou
12. Fora do setor - quando, por uma falha, a unidade houver sido listada como pertencente à
área (o que tornou possível a sua seleção), embora estivesse situada fora dos seus limites.
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MÓDULO A - INFORMAÇÕES DO DOMICILIO
Este módulo tem como objetivo levantar as características dos domicílios, o acesso a alguns serviços
e a posse de alguns bens. Será investigada também a existência de animais domésticos (cachorro, gato, ave
e peixe).
A1 - Este domicílio é do tipo:
Verifique a espécie do domicílio e assinale, conforme o caso, a opção:
1. Casa - Domicílio particular localizado em uma edificação com acesso direto a um
logradouro (arruamento, vila, avenida, caminho etc.), legalizado ou não, independente do
material utilizado em sua construção. Considere como casa a construção com um ou mais
pavimentos que esteja ocupada integralmente por um único domicílio.
2. Apartamento - Domicílio particular localizado em edifício de um ou mais andares, com
mais de um domicílio, servido por espaços comuns (hall de entrada, escadas, corredores,
portaria ou outras dependências). Considere também como apartamento o domicílio que se
localiza em prédio de dois ou mais andares em que as demais unidades não são utilizadas para
fins residenciais.
3. Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça-de-porco - Domicílio particular
composto por um ou mais cômodos, localizado em uma casa de cômodos, cortiço, cabeça-deporco etc.
A2 - Qual o material que predomina na construção das paredes externas deste domicílio?
Selecione o material predominante na construção das paredes externas do prédio em que se encontra
o domicílio.
1. Alvenaria com revestimento - Para paredes de tijolos, adobe, pedra, concreto pré-moldado
com emboço. Considere também, as paredes de taipa revestida e aquelas recobertas de
mármore, metal, vidro ou lambris.
2. Alvenaria sem revestimento - Para paredes de tijolos, adobe, pedra, concreto pré-moldado
sem emboço.
3. Madeira apropriada para construção - Qualquer tipo de madeira que foi preparada para
esta finalidade, inclusive madeira aparelhada.
4. Taipa não revestida - Para parede feita de barro ou cal e areia com estacas e varas de
madeira, tabique, estuque ou pau-a-pique.
5. Madeira aproveitada - Para paredes feitas de madeira de embalagens, tapumes, andaimes
etc.
6. Palha - Para paredes feitas de sapé folha ou casca de vegetal etc.
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7. Outro material (especifique) - Para paredes feitas com material que não se enquadre em
nenhuma das categorias anteriores. Neste caso, especifique o tipo de material utilizado.
A3 - Qual o material que predomina na cobertura (telhado) do domicílio?
Selecione o material predominante na construção da cobertura (telhado) da edificação em que se
encontra o domicílio.
1. Telha - Para cobertura de telha de qualquer material. Exemplos: barro, cimento-amianto,
acrílico, plástico etc.
2. Laje de concreto - Para cobertura de laje de concreto fundido no local ou pré-fabricado.
Inclua neste item todos os apartamentos que estejam separados do andar superior ou da
cobertura do prédio por laje de concreto.
3. Madeira apropriada para construção - Qualquer tipo de madeira que foi preparada para
construção, inclusive madeira aparelhada.
4. Zinco ou chapa metálica - Para cobertura de zinco, folhas de flandres ou alumínio.
5. Madeira aproveitada - Para cobertura de madeira de embalagens, tapumes, andaimes etc.
6. Palha - Para cobertura de sapé, folha ou casca de vegetal etc.
7. Outro material (Especifique) - Para cobertura com material que não se enquadre em
nenhuma das categorias anteriores.

A4 - Qual o material que predomina no piso do domicílio?
1. Carpete - Para piso revestido com carpete de qualquer material.
2. Cerâmica, lajota ou pedra - Para piso revestido com qualquer um destes materiais.
3. Tacos ou tábua corrida - Qualquer tipo de taco ou tábua corrida. Incluir assoalho, também
conhecido como tábua corrida, esse piso é disponibilizado em réguas de madeira maciça com
grandes dimensões. Incluir também qualquer tipo de madeira preparada para esta finalidade,
inclusive madeira aparelhada.
4. Cimento – Para piso revestido de cimento.
5. Madeira aproveitada - Para piso revestido de embalagens de madeira, tapumes, andaimes
etc.
6. Terra - Para piso feito de terra batida etc.
7. Outro material (Especifique) - Para piso feito com material que não se enquadre em
nenhuma das categorias anteriores.
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A5 - Qual é a principal forma de abastecimento de água deste domicílio?
Objetivo - Investigar a proveniência da água do domicílio que a tem canalizada em pelo menos um
cômodo.
Se no domicílio houver água canalizada de mais de uma proveniência, considere aquela que se
enquadrar primeiro na ordem enumerada.
1. Rede geral de distribuição - Quando a forma utilizada de abastecimento de água consiste
de ligação direta do domicílio, terreno ou propriedade onde ele está localizado, com uma rede
geral, que é constituída de um conjunto de tubulações interligadas conduzindo a água captada
aos pontos de consumo.
2. Poço ou nascente na propriedade - Quando a forma utilizada de abastecimento de água for
proveniente de poço ou nascente localizada no terreno ou na propriedade onde está construído
o domicílio.
3. Poço ou nascente fora da propriedade - Quando a forma utilizada de abastecimento de
água for proveniente de poço ou nascente localizada fora da propriedade onde está construído
o domicílio.
4. Carro-pipa - Quando a forma utilizada de abastecimento de água do domicílio for água
transportada por carro-pipa.
5. Água da chuva armazenada em cisterna - Quando a forma utilizada de abastecimento de
água for proveniente de água de chuva armazenada em cisterna, caixa de cimento etc.
6. Água da chuva armazenada de outro modo - Quando a forma utilizada de abastecimento
de água for proveniente de água de chuva armazenada em galões, tanques de material plástico
etc.
7. Rios, lagos e igarapés - Quando a forma utilizada de abastecimento de água for proveniente
rios, açudes, lagos e igarapés.
8. Outra (Especifique) - Quando a forma utilizada de abastecimento de água for de forma
diferente das citadas anteriormente.

A6 - Com que frequência a água proveniente da rede geral está habitualmente disponível para este
domicílio?
Objetivo - Conhecer a frequência que o domicílio dispõe de água para seu uso.
1. Diariamente
2. Pelo menos uma vez por semana
3. Menos que uma vez por semana
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A7 - Este domicílio tem água canalizada para pelo menos um cômodo?
1. Sim

2. Não

A8 - Além da principal, que outras formas de abastecimento de água é utilizada neste domicílio?
Objetivo - Identificar se existe alguma outra forma de abastecimento de água e, em caso afirmativo,
qual é.

1. Nenhuma
2. Rede geral de distribuição
3. Poço ou nascente na propriedade
4. Poço ou nascente fora da propriedade
5. Carro-pipa
6. Água da chuva armazenada em cisterna
7. Água da chuva armazenada de outro modo
8. Rios, lagos e igarapés
9. Outro (Especifique)
A9 - A água utilizada para beber neste domicílio é:
Objetivo - Identificar a fonte de água que os moradores utilizam para beber.

1. Filtrada
2. Fervida
3. Tratada de outra forma no domicílio (Especifique)
4. Mineral industrializada
5. Sem tratamento no domicílio
A10 - Qual o número de cômodos no seu domicílio, incluindo banheiro(s) e cozinha(s)?
Você deverá considerar como cômodo:


todo compartimento coberto por um teto e limitado por paredes que seja parte integrante do
domicílio, inclusive cozinha e banheiro.



todo compartimento que atenda a esta definição e que esteja sendo utilizado como tal, ainda que
não tenha sido construído com esta finalidade. Portanto, devem ser contados todos os cômodos
existentes na parte externa do prédio que sejam parte integrante do domicílio.
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Não considere como cômodo:


alpendre e varanda aberta;



corredores de ligação entre cômodos; e



garagem, depósitos e outros compartimentos utilizados
exclusivamente para fins não residenciais.

EXEMPLO
Em um terreno existem duas edificações que constituem um único domicílio. Em
uma edificação, encontram-se cinco cômodos (sala, dois quartos, cozinha e banheiro),
um corredor e uma área aberta. A outra edificação é constituída por dois cômodos
(quarto e banheiro). Neste domicílio, o registro deverá indicar que existem sete
cômodos.

CASOS ESPECIAIS

Compute no total de cômodos:


Excepcionalmente, podemos encontrar em um mesmo terreno, dois domicílios sendo que apenas
um destes domicílios possui, no seu interior, banheiro e cozinha que são utilizados pelos moradores
de ambos os domicílios. Neste caso, compute o banheiro e a cozinha no total de cômodos somente
para o domicílio que dispuser de ambos no seu interior.

Não compute no total de cômodos:


Aqueles que são isolados e de uso comum a mais de um domicílio, como, por exemplo, a cozinha e
o banheiro comuns às unidades domiciliares de uma casa de cômodos.



Aqueles que são isolados, como, por exemplo, a cozinha e banheiros, de uso comum a mais de um
domicílio, localizados na mesma propriedade.

A11 - Quantos cômodos estão servindo permanentemente de dormitório para os moradores deste
domicílio?
Será considerado dormitório o cômodo que estiver sendo utilizado em caráter permanente como tal,
por um ou mais moradores.
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Inclua, como servindo de dormitório, aqueles que assim são utilizados em função de não haver
acomodação adequada para esta finalidade, caso este espaço não tenha sido contabilizado no quesito 10,
deverá ser incluído e observado.
Não inclua, como servindo de dormitório, os cômodos utilizados somente como quarto de vestir, de
hóspede, de costura, escritório etc.

Ao fazer o registro, observe que o número de cômodos servindo de
dormitório pode ser no máximo, igual:
- ao total de cômodos
- ao total de moradores.

A12 - O seu domicílio tem cozinha?
1. Sim - Considere como tendo cozinha apenas o domicílio onde a cozinha estiver localizada
em seu interior.
2. Não

A13 - O fogão deste domicílio utiliza predominantemente:
Objetivo - Destina-se ao domicílio onde existe fogão de uma ou mais bocas.
Se no domicílio houver mais de um fogão, considere o tipo de combustível (ou energia) utilizado no
fogão usado com maior frequência. No caso do fogão existente no domicílio utilizar mais de um tipo de
combustível ou energia, considere aquele que for predominantemente utilizado para cozinhar.
1. Gás de botijão - Quando o fogo utiliza gás liquefeito de petróleo (GLP), comumente
chamado de gás engarrafado ou de botijão.
Exemplos:

2. Gás canalizado - Quando o fogão utiliza gás canalizado, também chamado de gás
encanado ou de rua.
3. Lenha - Considere lenha: madeira, folha ou casca de vegetais.
4. Carvão - Considere carvão vegetal ou mineral.
5. Energia elétrica
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6. Outro (Especifique) - Quando o fogão utiliza combustível distinto dos anteriores. Por
exemplo: querosene, óleo, álcool. Neste caso, especifique o tipo de combustível utilizado.
7. Não tem fogão
A14 - Quantos banheiros ou sanitários de uso exclusivo dos moradores existem neste domicílio?
Objetivo - investiga se existe banheiros ou sanitários, para uso exclusivo
domicílio ou no terreno ou propriedade onde está situado.

dos moradores, no

Registre o número de banheiros ou sanitários de uso exclusivo dos moradores existem neste
domicílio.


Considera-se como banheiro o cômodo destinado a banho, que também dispõe de vaso
sanitário ou buraco para dejeções.



Considera-se como

sanitário

o cômodo ou o local limitado por paredes de qualquer

material, coberto, ou não, por um teto, que disponha de vaso sanitário ou buraco para
dejeções.

EXEMPLO
Em um mesmo terreno, residem duas famílias, cada uma em sua própria casa. Os
moradores da casa dos fundos utilizam o banheiro e a cozinha que se encontram na
casa da frente. Neste caso, deve-se considerar que o domicílio da frente possui
banheiro e que no domicílio dos fundos não existe banheiro.

Registre o número de banheiros ou sanitários de uso exclusivo dos moradores existem neste
domicílio.

A15 - De que forma é feito o escoadouro dos banheiros ou sanitários?
Se no domicilio existir mais de uma forma de escoadouro, em função da existência de mais de um
banheiro ou sanitário, considere aquela que se enquadrar primeiro na ordem enumerada.
1. Rede geral de esgoto ou pluvial - Quando a canalização das águas servidas e dos dejetos,
provenientes do banheiro ou sanitário, estiver ligada diretamente a um sistema de coleta que os
conduz para um desaguadouro geral da área, região ou município, mesmo que o sistema não
disponha de estação de tratamento da matéria esgotada.
2. Fossa séptica - Quando a canalização das águas servidas e dos dejetos, proveniente do
banheiro ou sanitário, estiver ligada a um sistema de coleta que os conduza a um desaguadouro
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geral da área, região ou município, mesmo que o sistema não disponha de estação de
tratamento da matéria esgotada.
3. Fossa rudimentar - Quando os dejetos, provenientes do banheiro ou sanitário, forem
esgotados para uma fossa rústica (fossa negra, poço, buraco etc.).
4. Vala - Quando os dejetos, provenientes do banheiro ou sanitário, forem esgotados
diretamente para uma vala a céu aberto.
5. Direto para rio, lago ou mar - Quando os dejetos, provenientes do banheiro ou sanitário,
forem esgotados diretamente para um rio, lago ou mar.
6. Outra (Especifique) - Quando o escoadouro dos dejetos, provenientes do banheiro ou
sanitário, não se enquadrar em qualquer das categorias descritas anteriormente. Neste caso,
especifique, a forma do escoadouro.
A16 - Qual o destino dado ao lixo?
Objetivo - Investigar o destino do lixo domiciliar.
1. Coletado diretamente por serviço de limpeza - Quando o lixo for coletado diretamente
por serviço ou empresa (pública ou particular) de limpeza que atenda ao local onde se situa o
domicílio.
2. Coletado em caçamba de serviço de limpeza - Quando o lixo for depositado em caçamba,
tanque ou depósito de serviço ou empresa (pública ou particular) de limpeza que,
posteriormente, o recolhe.
3. É queimado na propriedade - Quando o lixo for queimado no terreno ou propriedade
onde se localiza o domicílio.
4. É enterrado na propriedade - Quando o lixo for enterrado no terreno ou propriedade onde
se localiza o domicílio.
5. Jogado em terreno baldio ou logradouro - Quando o lixo for jogado, queimado ou
enterrado em terreno, em logradouro ou em terreno baldio. Considera-se terreno baldio, aquele
sem uso ou proveito, podendo ser encontrado tanto em área urbana como rural.
6. Jogado em rio, lago ou mar - Quando o lixo for jogado, nas águas ou margens do rio,
lago ou mar.
7. Outro (Especifique) - Quando for dado qualquer outro destino ao lixo que não se
enquadre nas categorias anteriores. Neste caso, especifique o destino do lixo.

A17 - Qual a origem da energia elétrica utilizada neste domicílio?
Objetivo - Investigar a forma como é obtida a iluminação do domicílio.
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Se for utilizada mais de uma forma de iluminação, considere aquela que se enquadrar primeiro na
ordem enumerada.
1. Rede geral - Quando o domicílio possuir iluminação elétrica proveniente de rede geral (com
ou sem medidor ou relógio que registre o consumo do domicílio), gerador, conversor de
energia solar etc.
2. Outra origem (gerador, placa solar, eólica etc.) - Quando a forma de iluminar o
domicílio não se enquadrar nas categorias anteriormente descritas. Inclua neste código o
domicílio onde não se utiliza qualquer forma de iluminação. Neste caso, especifique a forma
de iluminação utilizada ou a sua inexistência.
3. Não tem energia elétrica

EXEMPLO
O domicílio que é iluminado à luz de vela.

A18 - Neste domicílio existe:
Objetivo - Identificar e quantificar os bens que existem no domicílio.
Para cada um dos bens abaixo, será perguntado se há no domicílio o bem e, em caso afirmativo, será
investigada a quantidade de cada um.
a. Televisão em cores
b. Geladeira
c. Vídeo/DVD
d. Máquina de lavar roupa - Para o domicílio onde houver máquina de lavar roupa.
Considera-se como tal, o aparelho que desenvolva, de forma automática, todas as etapas da
lavagem de roupas, ou seja, desde a entrada de água, na máquina, passando pelos processos de
agitação e enxágue até o de centrifugação. Não inclua neste código o domicílio onde existir
somente tanque de agitação, ainda que movido à eletricidade.
e. Telefone fixo
f. Telefone celular
g. Forno micro-ondas
h. Computador
i. Motocicleta
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A19 - Os moradores tem acesso a Internet no domicílio?
Considere acesso à Internet quando for realizado via computador de mesa (desktop) ou computador
portátil (laptop e notebook) nos últimos 3 meses. Não considere quando o acesso for via telefone celular no
domicílio.
1. Sim

2. Não

A20 - Quantos carros tem este domicílio?
Objetivo - Verificar a existência e quantificar o número de carros dos moradores do domicílio. Se
nenhum dos moradores possuírem carro, registre 0 (zero).
Considere como possuindo carro, o morador que tiver à sua disposição, para uso pessoal, incluindo
nos finais de semana, carro cedido por empregador.
Não considere como resposta afirmativa quando o carro estiver disponível apenas para ir e vir do
trabalho.
A21 - Em seu domicílio, trabalha algum(a) empregado(a) doméstico(a) mensalista?
Objetivo - Verificar a existência de empregado(a) doméstico(a) mensalista que é uma variável
utilizada, juntamente com as demais perguntas desse módulo sobre bens materiais e serviços disponíveis no
domicílio, para compor o grau socioeconômico do domicílio.
Considere como empregado(a) doméstico(a) a pessoa trabalhe 3 ou mais dias por semana na
residência, independente de ter ou não carteira assinada.

1. Sim

2. Não

A22 - Em seu domicílio, há algum cachorro, gato, ave ou peixe?
Objetivo - Verificar o percentual de domicílios que possuem animais domésticos.
1. Sim

2. Não

Considere apenas as aves canoras (aves com canto harmonioso) e ornamentais e peixes ornamentais
de aquário.
Aves canoras são aquelas que possuem como característica a capacidade natural de cantar (ou
assoviar, gorgear), por exemplo, Canários da Terra, Curiós, Sabiás, Pintassilgos, Coleiras, entre outros, e
aves
Aves Ornamentais é toda aquela destinada ao ornamento de jardins de casas, chácaras, fazendas e
parques. Normalmente, são aves de porte grande, vistosas pelas suas plumas coloridas e de baixa interação
com as pessoas. Dentre as principais famílias consideradas parte deste grupo estão os Faisões, Pavões,
Mutuns, Marrecos, Cisnes e Gansos.
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Peixe ornamental de aquário é a designação dada às espécies de peixes que são selecionadas pela
exuberância das suas cores e formas e pela facilidade de manutenção em cativeiro. Exemplos de peixes
ornamentais: Acará Bandeira, Betta, Danio Devario, Espada, Molinésia, Oscar, dentre outros.
A23 - Quantos destes animais há no seu domicílio?
Objetivo - Estimar a população de cães e gatos para que haja a devida programação na compra de
vacinas contra raiva feitas pelo Ministério da Saúde e estimar a população destes animais domésticos.
Registre 0 (zero) quando não houver nenhum destes animais no domicílio. Não é possível marcação
0 (zero) para todos os de animais simultaneamente.
A24 - Nos últimos 12 meses, os gatos e/ou cachorros foram vacinados contra raiva?
Objetivo - Estimar a cobertura vacinal exclusivamente de gatos e cachorros.

1. Sim, todos
2. Não, nem todos
3. Nenhum deles
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INTRODUÇÃO
Saúde da Família

A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial,
operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas
equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma
área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação,
reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. A
responsabilidade pelo acompanhamento das famílias coloca para as equipes saúde da família a necessidade
de ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção básica no Brasil, especialmente no contexto
do SUS.

Equipes de Saúde

O trabalho de equipes da Saúde da Família é o elemento-chave para a busca permanente de
comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os integrantes da equipe e desses com o saber
popular do Agente Comunitário de Saúde. As equipes são compostas, no mínimo, por um médico de
família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde. Quando
ampliada, conta ainda com: um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene
dental.
Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de cerca de 3 mil a 4 mil e 500 pessoas ou de
mil famílias de uma determinada área, e estas passam a ter co-responsabilidade no cuidado à saúde. A
atuação das equipes ocorre principalmente nas unidades básicas de saúde, nas residências e na mobilização
da comunidade, caracterizando-se: como porta de entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado de
saúde; por ter território definido, com uma população delimitada, sob a sua responsabilidade; por intervir
sobre os fatores de risco aos quais a comunidade está exposta; por prestar assistência integral, permanente e
de qualidade; por realizar atividades de educação e promoção da saúde.
E, ainda: por estabelecer vínculos de compromisso e de corresponsabilidade com a população; por
estimular a organização das comunidades para exercer o controle social das ações e serviços de saúde; por
utilizar sistemas de informação para o monitoramento e a tomada de decisões; por atuar de forma
intersetorial, por meio de parcerias estabelecidas com diferentes segmentos sociais e institucionais, de
forma a intervir em situações que transcendem a especificidade do setor saúde e que têm efeitos
determinantes sobre as condições de vida e saúde dos indivíduos-famílias-comunidade.
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Agentes Comunitários de Saúde

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é hoje considerado parte da Saúde da Família. Nos
municípios onde há somente o PACS, este pode ser considerado um programa de transição para a Saúde da
Família. No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um
enfermeiro/supervisor lotado em uma unidade básica de saúde.

Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados em duas situações distintas em relação à
rede do SUS: a) ligados a uma unidade básica de saúde ainda não organizada na lógica da Saúde da
Família; e b) ligados a uma unidade básica de Saúde da Família como membro da equipe multiprofissional.
Atualmente, encontra-se em atividade no país 204 mil ACS, estando presentes tanto em comunidades rurais
e periferias urbanas, quanto em municípios altamente urbanizados e industrializados.

Programa de Saúde da Família

O Ministério da Saúde criou, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF), cuja estratégia prioriza
as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e contínua. O
atendimento é prestado na unidade básica de saúde ou no domicílio, pelos profissionais (médicos,
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde), que compõem as equipes de
Saúde da Família. A Unidade de Saúde da Família trabalha com território de abrangência definido e é
responsável pelo cadastramento e o acompanhamento da população vinculada (adscrita) a esta área. A
Unidade de Saúde da Família pode atuar com uma ou mais equipes, dependendo da concentração de
famílias no território sob sua responsabilidade.

21

Pesquisa Nacional de Saúde

MÓDULO B - VISITAS DOMICILIARES DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTES DE
ENDEMIA

B1 - O seu domicílio está cadastrado na unidade de Saúde da Família?
Objetivo - Estimar a cobertura da Estratégia de Saúde da Família em determinada região e também
identificar domicílios não cadastrados em regiões onde os dados oficiais mostram cobertura dessa
estratégia.
1. Sim

2. Não

3.

Não sei

B2 - Quando o seu domicílio foi cadastrado?
Objetivo - Estimar a quanto tempo essa família é beneficiada por essa estratégia
1. Há menos de 2 meses
2. De 2 a menos de 6 meses
3. De 6 meses a menos de um ano
4. Há um ano ou mais

B3 - Nos últimos doze meses, com que frequência o seu domicílio recebeu uma visita de algum Agente
Comunitário ou algum membro da equipe de Saúde da Família?
Objetivo - Estimar se a frequência de visitas esta de acordo com o preconizado pelo Ministério da
Saúde. Contabilizar a visita de qualquer integrante da Estratégia de Saúde da Família.
1. Mensalmente
2. A cada 2 meses
3. De 2 a 4 vezes
4. Uma vez
5. Nunca recebeu
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B4 - Nos últimos doze meses, com que frequência o seu domicílio recebeu uma visita de algum agente
de endemias (como dengue, por exemplo)?
Objetivo - Estimar se a frequência de visitas esta de acordo com o preconizado pelo Ministério da
Saúde. Nesse caso deve contabilizar somente a visita de agente de controle de endemias (que desempenham
ações de controle da dengue, malária, leishmaniose etc.), não considerar nesse caso o agente comunitário de
saúde.

1. Mensalmente
2. A cada 2 meses
3. De 2 a 4 vezes
4. Uma vez
5. Nunca recebeu
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