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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 Visitas
domiciliares de Equipe de Saúde da Família e Agentes de Endemias (Módulo B).
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 Visitas domiciliares de Equipe
de Saúde da Família e Agentes de Endemias (módulo B).
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”. O número de
moradores é obtido através da variável V0022.
Os indicadores calculados são os mesmos apresentados na publicação completa.

Variáveis de conteúdo
%Dom.cadast.Unid.Saúde Família
Proporção (%) de domicílios cadastrados em unidade de saúde da família.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de domicílios em que houve resposta positiva à variável B001:
“O seu domicílio está cadastrado na unidade de saúde da família?.
Denominador = todos os domicílios.

%Mor.cadast.Unid.Saúde Família
Proporção (%) de moradores em domicílios cadastrados em unidade de saúde da
família.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de moradores em domicílios em que houve resposta positiva
à variável B001: “O seu domicílio está cadastrado na unidade de saúde da
família?”.
Denominador = todos os moradores.

%Dom.cad.1a+c/vis.ACS/ESF mens
Proporção (%) de domicílios cadastrados em unidade de saúde da família há um ano
ou mais e que recebem visita de Agente Comunitário em Saúde (ACS) ou membro
da Equipe de Saúde da Família (ESF) mensalmente.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de domicílios em que foi respondida a opção 4 (Há um ano ou
mais) à variável B002: “Quando o seu domicílio foi cadastrado?” e a opção 1
(Mensalmente) à variável B003: “Nos últimos 12 meses, com que frequência
o seu domicílio recebeu uma visita de algum Agente Comunitário ou algum
membro da Equipe de Saúde da Família?”.

Denominador = número de domicílios em que foi respondida a opção 4 (Há um ano
ou mais) à variável B002: “Quando o seu domicílio foi cadastrado?”.

%Mor.cad.1a+c/vis.ACS/ESF mens
Proporção (%) de moradores em domicílios cadastrados em unidade de saúde da
família há um ano ou mais e que recebem visita de Agente Comunitário em Saúde
(ACS) ou membro da Equipe de Saúde da Família (ESF) mensalmente.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de moradores em domicílios em que foi respondida a opção 4
(Há um ano ou mais) à variável B002: “Quando o seu domicílio foi
cadastrado?” e a opção 1 (Mensalmente) à variável B003: “Nos últimos 12
meses, com que frequência o seu domicílio recebeu uma visita de algum
Agente Comunitário ou algum membro da Equipe de Saúde da Família?”.
Denominador = número de moradores em domicílios em que foi respondida a opção
4 (Há um ano ou mais) à variável B002: “Quando o seu domicílio foi
cadastrado?”.

%Dom.cad.1a+ s/visita ACS/ESF
Proporção (%) de domicílios cadastrados em unidade de saúde da família há um ano
ou mais e que nunca receberam visita de Agente Comunitário em Saúde (ACS) ou
membro da Equipe de Saúde da Família (ESF) mensalmente.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de domicílios em que foi respondida a opção 4 (Há um ano ou
mais) à variável B002: “Quando o seu domicílio foi cadastrado?” e a opção 5
(Nunca recebeu) à variável B003: “Nos últimos 12 meses, com que frequência
o seu domicílio recebeu uma visita de algum Agente Comunitário ou algum
membro da Equipe de Saúde da Família?”.
Denominador = número de domicílios em que foi respondida a opção 4 (Há um ano
ou mais) à variável B002: “Quando o seu domicílio foi cadastrado?”.

%Mor.cad.1a+ s/visita ACS/ESF
Proporção (%) de moradores em domicílios cadastrados em unidade de saúde da
família há um ano ou mais e que nunca receberam visita de Agente Comunitário em
Saúde (ACS) ou membro da Equipe de Saúde da Família (ESF) mensalmente.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de moradores em domicílios em que foi respondida a opção 4
(Há um ano ou mais) à variável B002: “Quando o seu domicílio foi
cadastrado?” e a opção 5 (Nunca recebeu) à variável B003: “Nos últimos 12
meses, com que frequência o seu domicílio recebeu uma visita de algum
Agente Comunitário ou algum membro da Equipe de Saúde da Família?”.
Denominador = número de moradores em domicílios em que foi respondida a opção
4 (Há um ano ou mais) à variável B002: “Quando o seu domicílio foi
cadastrado?”.

%Dom.com visita agent endemias
Proporção (%) de domicílios que receberam pelo menos uma visita de algum agente
de endemias nos 12 meses anteriores à data da pesquisa.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de domicílios em que foi respondida a opção 1 (Mensalmente),
2 (A cada 2 meses), 3 (De 2 a 4 vezes) ou 4 (Uma vez) à variável B004: “Nos
últimos 12 meses, com que frequência o seu domicílio recebeu uma visita de
algum agente de endemias?”.
Denominador = todos os domicílios.

%Mor.com visita agent endemias
Proporção (%) de moradores em domicílios que receberam pelo menos uma visita de
algum agente de endemias nos 12 meses anteriores à data da pesquisa.
Fórmula de cálculo:
Numerador = número de moradores em domicílios em que foi respondida a opção 1
(Mensalmente), 2 (A cada 2 meses), 3 (De 2 a 4 vezes) ou 4 (Uma vez) à
variável B004: “Nos últimos 12 meses, com que frequência o seu domicílio
recebeu uma visita de algum agente de endemias?”.
Denominador = todos os moradores.

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 Manaus
RM Belém
RM Macapá
RM 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

Domicílio cadastrado na USF
Indica se o domicílio está cadastrado na unidade de saúde da família (variável B001),
nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não sabe

Tempo de cadastramento
Quando foi feito o cadastramento do domicílio (variável B002), nas seguintes
categorias:






Há menos de 2 meses
De 2 a menos de 6 meses
De 6 meses a menos de um ano
Há um ano ou mais
Não aplicável – para domicílios que não estão ou não se sabe se estão
cadastrados na unidade de saúde da família.

Frequência visita ACS/ESF
Frequência com que o domicílio recebeu uma visita de algum Agente Comunitário ou
algum membro da Equipe de Saúde da Família nos últimos 12 meses (variável B003),
nas seguintes categorias:







Mensalmente
A cada 2 meses
De 2 a 4 vezes
Uma vez
Nunca recebeu
Não aplicável – para domicílios que não estão ou não se sabe se estão
cadastrados na unidade de saúde da família.

Frequência visita ag.endemias
Frequência com que o domicílio recebeu uma visita de algum agente de endemias
(como a dengue, por exemplo), nas seguintes categorias:







Mensalmente
A cada 2 meses
De 2 a 4 vezes
Uma vez
Nunca recebeu
Não aplicável – para domicílios que não estão ou não se sabe se estão
cadastrados na unidade de saúde da família.

