Pesquisa Nacional de Saúde
Módulo de Informações do Domicílio
Notas Técnicas
Sumário
Origem dos dados .......................................................................................... 3
Descrição das variáveis disponíveis para tabulação ............................................ 4
Variáveis de conteúdo ................................................................................. 4
Média moradores/domicílios ...................................................................... 4
Média moradores/cômodo ........................................................................ 4
%Dom.água canaliz em um cômodo .......................................................... 4
%Mor.água canaliz em um cômodo............................................................ 4
%Dom.esgoto rede geral/pluvial ............................................................... 5
%Mor.esgoto rede geral/pluvial ................................................................. 5
%Dom.com coleta serv. limpeza ............................................................... 5
%Mor.com coleta serv. limpeza ................................................................. 5
%Dom.com energia elétrica ...................................................................... 6
%Mor.com energia elétrica ....................................................................... 6
%Dom.com cachorros .............................................................................. 6
%Mor.com cachorros ............................................................................... 6
%Dom.com gatos .................................................................................... 7
%Mor.com gatos ..................................................................................... 7
%Dom.com animais vacinad.raiva ............................................................. 7
%Mor.com animais vacinad.raiva .............................................................. 7
Distrib.domicílios na linha ......................................................................... 8
Distrib.domicílios na coluna ...................................................................... 8
Distrib.moradores na linha........................................................................ 8
Distrib.moradores na coluna ..................................................................... 8
Variáveis de linha, coluna ou seleção ............................................................ 8
Região ................................................................................................... 8
Unidade da Federação .............................................................................. 8
Capital ................................................................................................... 9
Região Metropolitana ............................................................................... 9
Situação ................................................................................................10
Tipo de domicílio ....................................................................................10
Mat.predomin.paredes externas ...............................................................10
Mat.predomin.cobertura ..........................................................................10
Mat.predomin.piso ..................................................................................11
Principal forma abast.água ......................................................................11
Freq. distrib.água rede geral ....................................................................11
Possui água canalizada ............................................................................11
Outra forma abast.água ..........................................................................12
Tratamento da água p/beber ...................................................................12
Número de cômodos ...............................................................................12
Nº cômodos servindo c/dormit. ................................................................12
Possui cozinha .......................................................................................13
Tipo de fogão .........................................................................................13

Número de banheiros ..............................................................................13
Escoadouro banheiro/sanitário .................................................................13
Destino do lixo .......................................................................................13
Fonte de energia elétrica .........................................................................14
Tem televisão a cores/ Tem geladeira/ Tem vídeo/DVD/ Tem máquina de lavar
roupa/ Tem telefone fixo/ Tem telefone celular/ Tem forno de micro-ondas/ Tem
computador/ Tem motocicleta ..................................................................14
Tem acesso à Internet ............................................................................14
Número de automóveis ...........................................................................14
Empregado doméstico mensalista .............................................................14
Tem cachorro/gato/ave/peixe ..................................................................15
Número de gatos/ Número de cachorros/ Número de aves/ Número de peixes
............................................................................................................15
Vacinação contra a raiva .........................................................................15

Origem dos dados
As informações disponíveis foram obtidas da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS),
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Estão aqui apresentados os dados das pesquisas de 2013, módulo de Informações
do Domicílio (Módulo A).
Mais detalhes sobre a Pesquisa Nacional de Saúde, sua metodologia, questionários,
acesso os microdados e outras informações podem ser obtidos no sítio do IBGE ou
da Pesquisa Nacional de Saúde. Em caso de dúvidas sobre as informações
apresentadas no Datasus, entre em contato através do Fale conosco.

Descrição das variáveis disponíveis para tabulação
Foram selecionadas todas as variáveis do módulo de Informações do Domicílio
(módulo A).
Os resultados apresentados se referem a todos os domicílios visitados com o tipo de
entrevista (variável V0015) igual a 01 – Realizada; foi utilizado como peso a variável
V00281 – “Peso do domicílio com correção de não entrevista com calibração pela
projeção de população – usado no cálculo de indicadores de domicílio”.
Os indicadores calculados são os mesmos apresentados na publicação completa.

Variáveis de conteúdo
Média moradores/domicílios
Densidade de moradores por domicílio.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de moradores no domicílio (variável V0022).
Denominador = todos os domicílios.

Média moradores/cômodo
Densidade de moradores por domicílio e por cômodo do domicílio.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de moradores no domicílio (variável V0022) dividido pelo
número de cômodos no domicílio, incluindo banheiros e cozinhas (variável
A010).
Denominador = todos os domicílios.

%Dom.água canaliz em um cômodo
Proporção (%) de domicílios com água canalizada em pelo menos um cômodo.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de domicílios em que houve resposta positiva à variável A007:
“Este domicílio tem água canalizada para pelo menos um cômodo?”.
Denominador = todos os domicílios.

%Mor.água canaliz em um cômodo
Proporção (%) de moradores com água canalizada em pelo menos um cômodo.
Fórmula de cálculo:

Numerador = número de moradores em domicílios em que houve resposta positiva
à variável A007: “Este domicílio tem água canalizada para pelo menos um
cômodo?”.
Denominador = todos os moradores.

%Dom.esgoto rede geral/pluvial
Proporção (%) de domicílios com banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário por
rede geral de esgoto ou pluvial.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de domicílios em que a variável A014: “Quantos banheiros ou
sanitários existem neste domicílio?” é maior que zero e foi respondida a opção
1 (Rede geral de esgoto ou pluvial) positiva à variável A015: “De que forma é
feito o escoadouro dos banheiros ou sanitários?”.
Denominador = todos os domicílios.

%Mor.esgoto rede geral/pluvial
Proporção (%) de moradores com banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário por
rede geral de esgoto ou pluvial.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de moradores em domicílios em que a variável A014: “Quantos
banheiros ou sanitários existem neste domicílio?” é maior que zero e foi
respondida a opção 1 (Rede geral de esgoto ou pluvial) positiva à variável
A015: “De que forma é feito o escoadouro dos banheiros ou sanitários?”.
Denominador = todos os moradores.

%Dom.com coleta serv. limpeza
Proporção (%) de domicílios com lixo coletado por serviço de limpeza.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de domicílios em que foi respondida a opção 1 (Coletado
diretamente por serviço de limpeza) ou 2 (Coletado em caçamba de serviço
de limpeza) à variável A015: “Qual o destino dado ao lixo?”.
Denominador = todos os domicílios.

%Mor.com coleta serv. limpeza
Proporção (%) de moradores com lixo coletado por serviço de limpeza.
Fórmula de cálculo:

Numerador = número de moradores em domicílios em que foi respondida a opção 1
(Coletado diretamente por serviço de limpeza) ou 2 (Coletado em caçamba de
serviço de limpeza) à variável A016: “Qual o destino dado ao lixo?”.
Denominador = todos os moradores.

%Dom.com energia elétrica
Proporção (%) de domicílios com energia elétrica.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de domicílios em que foi respondida a opção 1 (Rede geral) ou
2 (Outra origem (gerador, placa solar, eólica etc.)) à variável A017: “Qual a
origem da energia elétrica utilizada neste domicílio?”.
Denominador = todos os domicílios.

%Mor.com energia elétrica
Proporção (%) de moradores com energia elétrica.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de moradores em domicílios em que foi respondida a opção 1
(Rede geral) ou 2 (Outra origem (gerador, placa solar, eólica etc.)) à variável
A017: “Qual a origem da energia elétrica utilizada neste domicílio?”.
Denominador = todos os moradores.

%Dom.com cachorros
Proporção (%) de domicílios com algum cachorro.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de domicílios em que a variável A02302: “Quantos cachorros
há no seu domicilio?” é maior que zero.
Denominador = todos os domicílios.

%Mor.com cachorros
Proporção (%) de moradores com algum cachorro.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de moradores em domicílios em que a variável A02302:
“Quantos cachorros há no seu domicilio?” é maior que zero.
Denominador = todos os moradores.

%Dom.com gatos
Proporção (%) de domicílios com algum gato.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de domicílios em que a variável A02301: “Quantos gatos há
no seu domicilio?” é maior que zero.
Denominador = todos os domicílios.

%Mor.com gatos
Proporção (%) de moradores com algum gato.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de moradores em domicílios em que a variável A02301:
“Quantos gatos há no seu domicilio?” é maior que zero.
Denominador = todos os moradores.

%Dom.com animais vacinad.raiva
Proporção (%) de domicílios com algum cachorro ou gato e em que todos os
cachorros e gatos foram vacinados contra raiva nos últimos 12 meses.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de domicílios em que foi respondida a opção 1 (Sim, todos) à
variável A024: “Nos últimos 12 meses, os gatos e/ou cachorros foram
vacinados contra raiva?”.
Denominador = número de domicílios em que a variável A02302: “Quantos cachorros
há no seu domicilio?” é maior que zero ou a variável A02301: “Quantos gatos
há no seu domicilio?” é maior que zero.

%Mor.com animais vacinad.raiva
Proporção (%) de moradores com algum cachorro ou gato e em que todos os
cachorros e gatos foram vacinados contra raiva nos últimos 12 meses.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de moradores em domicílios em que foi respondida a opção 1
(Sim, todos) à variável A024: “Nos últimos 12 meses, os gatos e/ou cachorros
foram vacinados contra raiva?”.
Denominador = número de moradores em domicílios em que a variável A02302:
“Quantos cachorros há no seu domicilio?” é maior que zero ou a variável
A02301: “Quantos gatos há no seu domicilio?” é maior que zero.

Distrib.domicílios na linha
Distribuição percentual de domicílios, já expandidos segundo o Plano Amostral da
pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na coluna. O total da
linha é de 100%.

Distrib.domicílios na coluna
Distribuição percentual de domicílios, já expandidos segundo o Plano Amostral da
pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na linha. O total da
coluna é de 100%.

Distrib.moradores na linha
Distribuição percentual de moradores, já expandidos segundo o Plano Amostral da
pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na coluna. O total da
linha é de 100%.

Distrib.moradores na coluna
Distribuição percentual de moradores, já expandidos segundo o Plano Amostral da
pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na linha. O total da
coluna é de 100%.

Variáveis de linha, coluna ou seleção
Região
Região de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:






Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Unidade da Federação
Unidade da Federação (estado ou Distrito Federal) de residência (variável V0001),
nas seguintes categorias:














Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
















Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Goiás
Distrito Federal

Capital
Capital de residência (variáveis V0001 e V0031), nas seguintes categorias:




























Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá
Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador
Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília

Região Metropolitana
Região metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) de
residência (variáveis V0001 e V0031), nas seguintes categorias:





RM
RM
RM
RM

Manaus
Belém
Macapá
São Luís




















RIDE Teresina
RM Fortaleza
RM Natal
RM João Pessoa
RM Recife
RM Maceió
RM Aracaju
RM Salvador
RM Belo Horizonte
RM Vitória
RM Rio de Janeiro
RM São Paulo
RM Curitiba
RM Florianópolis
RM Porto Alegre
RM Cuiabá
RM Goiânia
RIDE Distrito Federal

Situação
Situação censitária (variável V0026), nas seguintes categorias:



Urbana
Rural

Tipo de domicílio
Tipo de domicílio (variável A001), nas seguintes categorias:




Casa
Apartamento
Habitação em casa de cómodos, cortiço ou cabeça-de-porco

Mat.predomin.paredes externas
Material que predomina na construção das paredes externas do domicílio (variável
A002), nas seguintes categorias:








Alvenaria com revestimento
Alvenaria sem revestimento
Madeira apropriada para construção
Taipa não revestida
Madeira aproveitada
Palha
Outro material

Mat.predomin.cobertura
Material que predomina na cobertura (telhado) do domicílio (variável A003), nas
seguintes categorias:




Telha
Laje de concreto
Madeira apropriada para construção






Zinco ou chapa metálica
Madeira aproveitada
Palha
Outro material

Mat.predomin.piso
Material que predomina no piso do domicílio (variável A004), nas seguintes
categorias:








Carpete
Cerâmica, lajota ou pedra
Tacos ou tábua corrida
Cimento
Madeira aproveitada
Terra
Outro material

Principal forma abast.água
Principal forma de abastecimento de água do domicílio (variável A005), nas seguintes
categorias:









Rede geral de distribuição
Poço ou nascente na propriedade
Poço ou nascente fora da propriedade
Carro-pipa
Água da chuva armazenada em cisterna
Água da chuva armazenada de outro modo
Rios, lagos e igarapés
Outra

Freq. distrib.água rede geral
Frequência em que a água proveniente da rede geral está habitualmente disponível
para o domicílio (variável A006), nas seguintes categorias:





Diariamente
Pelo menos uma vez por semana
Menos que uma vez por semana
Não aplicável – para domicílios em que a principal forma de abastecimento de
água não é a rede geral de distribuição.

Possui água canalizada
Indica se o domicílio tem água canalizada para pelo menos um cômodo (variável
A007), nas seguintes categorias:



Sim
Não

Outra forma abast.água
Outra forma de abastecimento de água, além da principal, que é utilizada no domicílio
(variável A008), nas seguintes categorias:










Nenhuma
Rede geral de distribuição
Poço ou nascente na propriedade
Poço ou nascente fora da propriedade
Carro-pipa
Água da chuva armazenada em cisterna
Água da chuva armazenada de outro modo
Rios, lagos e igarapés
Outra

Tratamento da água p/beber
Tipo de água utilizada para beber no domicílio (variável A009), nas seguintes
categorias:






Filtrada
Fervida
Tratada de outra forma no domicílio
Mineral industrializada
Sem tratamento no domicílio

Número de cômodos
Número de cômodos no domicílio, incluindo banheiros e cozinhas (variável A010),
nas seguintes categorias:











1 cômodo
2 cômodos
3 cômodos
4 cômodos
5 cômodos
6 cômodos
7 cômodos
8 cômodos
9 cômodos
10 ou mais cômodos

Nº cômodos servindo c/dormit.
Número de cômodos servindo permanentemente de dormitório para os moradores
do domicílio (variável A011), nas seguintes categorias:






1
2
3
4
5

dormitórios
dormitórios
dormitórios
dormitórios
ou mais dormitórios

Possui cozinha
Indica se o domicílio tem cozinha (variável A012), nas seguintes categorias:



Sim
Não

Tipo de fogão
Tipo de energia predominantemente utilizada pelo fogão do domicílio (variável A013),
nas seguintes categorias:








Gás de botijão
Gás canalizado
Lenha
Carvão
Energia elétrica
Outro
Não tem fogão

Número de banheiros
Número de banheiros ou sanitários existentes no domicílio (variável A014), nas
seguintes categorias:






Nenhum banheiro
1 banheiro
2 banheiros
3 banheiros
4 ou mais banheiros

Escoadouro banheiro/sanitário
Forma de escoamento dos banheiros ou sanitários (variável A015), nas seguintes
categorias:








Rede geral de esgoto ou pluvial
Fossa séptica
Fossa rudimentar
Vala
Direto para rio, lago ou mar
Outra
Não aplicável – para domicílios que não têm banheiros ou sanitários.

Destino do lixo
Destino dado ao lixo (variável A016), nas seguintes categorias:







Coletado diretamente por serviço de limpeza
Coletado em caçamba de serviço de limpeza
É queimado na propriedade
É enterrado na propriedade
Jogado em terreno baldio ou logradouro
Jogado em rio, lago ou mar



Outro

Fonte de energia elétrica
Origem da energia elétrica utilizada no domicílio (variável A017), nas seguintes
categorias:




Tem
Tem
Tem
Tem
Tem
Tem
Tem
Tem
Tem

Rede geral
Outra origem (gerador, placa solar, eólica etc.)
Não tem energia elétrica

televisão a cores/
geladeira/
vídeo/DVD/
máquina de lavar roupa/
telefone fixo/
telefone celular/
forno de micro-ondas/
computador/
motocicleta

Quantidade do respectivo bem existente no domicílio (variáveis A01802, A01804,
A01806, A01808, A01810, A01812, A01814, A01816 e A01818, respectivamente),
nas seguintes categorias:






Nenhum bem
1 bem
2 bens
3 bens
4 ou mais bens

Tem acesso à Internet
Indica se os moradores têm acesso a internet no domicílio (variável A019), nas
seguintes categorias:



Sim
Não

Número de automóveis
Quantidade de automóveis existentes no domicílio (variável A020), nas seguintes
categorias:






Nenhum automóvel
1 automóvel
2 automóveis
3 automóveis
4 ou mais automóveis

Empregado doméstico mensalista
Indica se, no domicílio, trabalha algum empregado doméstico mensalista (variável
A021), nas seguintes categorias:




Sim
Não

Tem cachorro/gato/ave/peixe
Indica se, no domicílio, há algum cachorro, gato, ave ou peixe (variável A022), nas
seguintes categorias:



Sim
Não

Número
Número
Número
Número

de
de
de
de

gatos/
cachorros/
aves/
peixes

Número de gatos, cachorros, aves ou peixes (cada um deles) (variáveis A02301,
A02302, A02303 e A02304, respectivamente), nas seguintes categorias:








Nenhum animal
1 animal
2 animais
3 animais
4 a 9 animais
10 ou mais animais
Não aplicável – para domicílios que não têm nenhum animal.

Vacinação contra a raiva
Indica se, nos últimos 12 meses, os gatos e/ou cachorros foram vacinados contra
raiva (variável A024), nas seguintes categorias:





Sim, todos
Não, nem todos
Nenhum deles
Não aplicável – para domicílios que não têm nenhum gato e nenhum cachorro.

