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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 Saúde dos 
indivíduos com 60 anos ou mais (Módulo K). 

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. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pns/2013_vol3/default.shtm
http://www.pns.icict.fiocruz.br/
http://datasus.saude.gov.br/fale-conosco


Descrição das variáveis disponíveis para tabulação 

Foram selecionadas todas as variáveis do módulo de Saúde dos indivíduos com 60 

anos ou mais (módulo K), mais variáveis de identificação, características gerais dos 

moradores (módulo C) e características de educação das pessoas de 5 anos ou mais 
de idade (módulo D). 

Os resultados apresentados se referem a todos os moradores de 60 anos ou mais 

entrevistados e foi utilizado como peso do entrevistado 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 

%Idosos c/limitação AVD 

Proporção (%) de pessoas com 60 anos ou mais de idade com limitação funcional 
para realizar Atividades de Vida Diária (AVD). 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores de 60 anos ou mais de idade que responderam as opções 1 

(Não consegue) ou 2 (Tem grande dificuldade) a pelo menos uma das 

seguintes questões: 

 K001: “Em geral, que grau de dificuldade _____ tem para comer sozinho(a) 

com um prato colocado à sua frente, incluindo segurar um garfo, cortar 

alimentos e beber em um copo?” 

 K004: “Em geral, que grau de dificuldade ____ tem para tomar banho 

sozinho(a) incluindo entrar e sair do chuveiro ou banheira?” 

 K007: “Em geral, que grau de dificuldade ______ tem para ir ao banheiro 

sozinho(a) incluindo sentar e levantar do vaso sanitário?” 

 K010: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para se vestir 

sozinho(a), incluindo calçar meias e sapatos, fechar o zíper, e fechar e abrir 

botões?” 

 K013: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para andar em casa 

sozinho(a) de um cômodo a outro da casa, em um mesmo andar, como do 

quarto para a sala e cozinha?” 

 K016: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para deitar ou levantar 

da cama sozinho(a)?” 

Denominador = todos os moradores de 60 anos ou mais de idade. 

Nota: a resposta à variável K019: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem 

para sentar ou levantar da cadeira sozinho?” não foi considerada para o 
cálculo deste indicador. 

%Idosos c/lim. AVD neces.ajuda 

Proporção (%) de pessoas com 60 anos ou mais de idade com limitação funcional 
que precisam de ajuda para realizar Atividades de Vida Diária (AVD). 

Fórmula de cálculo: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=294525


Numerador = moradores de 60 anos ou mais de idade que responderam as opções 1 

(Não consegue) ou 2 (Tem grande dificuldade) e as opções 1 (Sim) ou 3 (Não, 
porque não tem ajuda) a pelo menos um dos seguintes pares de questões: 

 K001: “Em geral, que grau de dificuldade _____ tem para comer sozinho(a) 

com um prato colocado à sua frente, incluindo segurar um garfo, cortar 

alimentos e beber em um copo?” e K002: “_______ recebe alguma ajuda para 

comer?”. 

 K004: “Em geral, que grau de dificuldade ____ tem para tomar banho 

sozinho(a) incluindo entrar e sair do chuveiro ou banheira?” e K005: “_____ 

recebe alguma ajuda para tomar banho?”. 

 K007: “Em geral, que grau de dificuldade ______ tem para ir ao banheiro 

sozinho(a) incluindo sentar e levantar do vaso sanitário?” e K008: “______ 

recebe alguma ajuda para ir ao banheiro?”. 

 K010: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para se vestir 

sozinho(a), incluindo calçar meias e sapatos, fechar o zíper, e fechar e abrir 

botões?” e K011: “_______ recebe alguma ajuda para se vestir?”. 

 K013: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para andar em casa 

sozinho(a) de um cômodo a outro da casa, em um mesmo andar, como do 

quarto para a sala e cozinha?” e K014: “_______ recebe alguma ajuda para 

andar em casa?”. 

 K016: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para deitar ou levantar 

da cama sozinho(a)?” e K017: “_______ recebe alguma ajuda para deitar ou 
levantar da cama?”. 

Denominador = moradores de 60 anos ou mais de idade que responderam as opções 

1 (Não consegue) ou 2 (Tem grande dificuldade) a pelo menos uma das 

seguintes questões: 

 K001: “Em geral, que grau de dificuldade _____ tem para comer sozinho(a) 

com um prato colocado à sua frente, incluindo segurar um garfo, cortar 

alimentos e beber em um copo?” 

 K004: “Em geral, que grau de dificuldade ____ tem para tomar banho 

sozinho(a) incluindo entrar e sair do chuveiro ou banheira?” 

 K007: “Em geral, que grau de dificuldade ______ tem para ir ao banheiro 

sozinho(a) incluindo sentar e levantar do vaso sanitário?” 

 K010: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para se vestir 

sozinho(a), incluindo calçar meias e sapatos, fechar o zíper, e fechar e abrir 

botões?” 

 K013: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para andar em casa 

sozinho(a) de um cômodo a outro da casa, em um mesmo andar, como do 

quarto para a sala e cozinha?” 

 K016: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para deitar ou levantar 

da cama sozinho(a)?” 

Nota: as respostas às variáveis K019: “Em geral, que grau de dificuldade _______ 

tem para sentar ou levantar da cadeira sozinho?” e K020: “_______ recebe 

alguma ajuda para sentar ou levantar da cadeira?” não foram consideradas 
para o cálculo deste indicador. 

%Idosos c/lim. AVD ñ têm ajuda 

Proporção (%) de pessoas com 60 anos ou mais de idade com limitação funcional 

que precisam de ajuda e não recebem ajuda para realizar Atividades de Vida Diária 
(AVD). 

Fórmula de cálculo: 



Numerador = moradores de 60 anos ou mais de idade que responderam as opções 1 

(Não consegue) ou 2 (Tem grande dificuldade) e a opção 3 (Não, porque não 
tem ajuda) a pelo menos um dos seguintes pares de questões: 

 K001: “Em geral, que grau de dificuldade _____ tem para comer sozinho(a) 

com um prato colocado à sua frente, incluindo segurar um garfo, cortar 

alimentos e beber em um copo?” e K002: “_______ recebe alguma ajuda para 

comer?”. 

 K004: “Em geral, que grau de dificuldade ____ tem para tomar banho 

sozinho(a) incluindo entrar e sair do chuveiro ou banheira?” e K005: “_____ 

recebe alguma ajuda para tomar banho?”. 

 K007: “Em geral, que grau de dificuldade ______ tem para ir ao banheiro 

sozinho(a) incluindo sentar e levantar do vaso sanitário?” e K008: “______ 

recebe alguma ajuda para ir ao banheiro?”. 

 K010: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para se vestir 

sozinho(a), incluindo calçar meias e sapatos, fechar o zíper, e fechar e abrir 

botões?” e K011: “_______ recebe alguma ajuda para se vestir?”. 

 K013: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para andar em casa 

sozinho(a) de um cômodo a outro da casa, em um mesmo andar, como do 

quarto para a sala e cozinha?” e K014: “_______ recebe alguma ajuda para 

andar em casa?”. 

 K016: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para deitar ou levantar 

da cama sozinho(a)?” e K017: “_______ recebe alguma ajuda para deitar ou 
levantar da cama?”. 

Denominador = moradores de 60 anos ou mais de idade que responderam as opções 

1 (Não consegue) ou 2 (Tem grande dificuldade) e as opções 1 (Sim) ou 3 

(Não, porque não tem ajuda) a pelo menos um dos seguintes pares de 
questões: 

 K001: “Em geral, que grau de dificuldade _____ tem para comer sozinho(a) 

com um prato colocado à sua frente, incluindo segurar um garfo, cortar 

alimentos e beber em um copo?” e K002: “_______ recebe alguma ajuda para 

comer?”. 

 K004: “Em geral, que grau de dificuldade ____ tem para tomar banho 

sozinho(a) incluindo entrar e sair do chuveiro ou banheira?” e K005: “_____ 

recebe alguma ajuda para tomar banho?”. 

 K007: “Em geral, que grau de dificuldade ______ tem para ir ao banheiro 

sozinho(a) incluindo sentar e levantar do vaso sanitário?” e K008: “______ 

recebe alguma ajuda para ir ao banheiro?”. 

 K010: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para se vestir 

sozinho(a), incluindo calçar meias e sapatos, fechar o zíper, e fechar e abrir 

botões?” e K011: “_______ recebe alguma ajuda para se vestir?”. 

 K013: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para andar em casa 

sozinho(a) de um cômodo a outro da casa, em um mesmo andar, como do 

quarto para a sala e cozinha?” e K014: “_______ recebe alguma ajuda para 

andar em casa?”. 

 K016: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para deitar ou levantar 

da cama sozinho(a)?” e K017: “_______ recebe alguma ajuda para deitar ou 
levantar da cama?”. 

Nota: as respostas às variáveis K019: “Em geral, que grau de dificuldade _______ 

tem para sentar ou levantar da cadeira sozinho?” e K020: “_______ recebe 

alguma ajuda para sentar ou levantar da cadeira?” não foram consideradas 
para o cálculo deste indicador. 



%Idosos c/lim. AVD ajuda remun 

Proporção (%) de pessoas com 60 anos ou mais de idade com limitação funcional 

que precisam de ajuda e recebem cuidados remunerados para realizar Atividades de 
Vida Diária (AVD). 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores de 60 anos ou mais de idade que responderam as opções 1 

(Não consegue) ou 2 (Tem grande dificuldade), a opção 3 (Não, porque não 

tem ajuda) e as opções 1 (Familiar que reside no domicílio e é remunerado 

para ajudar), 3 (Familiar que não reside no domicílio e é remunerado para 

ajudar), 6 (Cuidador contratado) ou 7 (Empregada doméstica) a pelo menos 
uma das seguintes tríades de questões: 

 K001: “Em geral, que grau de dificuldade _____ tem para comer sozinho(a) 

com um prato colocado à sua frente, incluindo segurar um garfo, cortar 

alimentos e beber em um copo?”, K002: “_______ recebe alguma ajuda para 

comer?” e K003: “Quem presta ajuda a __________  para comer?”. 

 K004: “Em geral, que grau de dificuldade ____ tem para tomar banho 

sozinho(a) incluindo entrar e sair do chuveiro ou banheira?”, K005: “_____ 

recebe alguma ajuda para tomar banho?” e K006: “Quem presta ajuda a 

_____ para tomar banho?”. 

 K007: “Em geral, que grau de dificuldade ______ tem para ir ao banheiro 

sozinho(a) incluindo sentar e levantar do vaso sanitário?”, K008: “______ 

recebe alguma ajuda para ir ao banheiro?” e K009: “Quem presta ajuda a 

______ para ir ao banheiro?”. 

 K010: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para se vestir 

sozinho(a), incluindo calçar meias e sapatos, fechar o zíper, e fechar e abrir 

botões?”, K011: “_______ recebe alguma ajuda para se vestir?” e K012: 

“Quem presta ajuda a _______ para se vestir?”. 

 K013: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para andar em casa 

sozinho(a) de um cômodo a outro da casa, em um mesmo andar, como do 

quarto para a sala e cozinha?”, K014: “_______ recebe alguma ajuda para 

andar em casa?” e K015: “Quem presta ajuda a _______para andar em 

casa?”. 

 K016: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para deitar ou levantar 

da cama sozinho(a)?”, K017: “_______ recebe alguma ajuda para deitar ou 

levantar da cama?” e K018: “Quem presta ajuda a __________ para deitar 
ou levantar da cama?”. 

Denominador = moradores de 60 anos ou mais de idade que responderam as opções 

1 (Não consegue) ou 2 (Tem grande dificuldade) e as opções 1 (Sim) ou 3 

(Não, porque não tem ajuda) a pelo menos um dos seguintes pares de 
questões: 

 K001: “Em geral, que grau de dificuldade _____ tem para comer sozinho(a) 

com um prato colocado à sua frente, incluindo segurar um garfo, cortar 

alimentos e beber em um copo?” e K002: “_______ recebe alguma ajuda para 

comer?”. 

 K004: “Em geral, que grau de dificuldade ____ tem para tomar banho 

sozinho(a) incluindo entrar e sair do chuveiro ou banheira?” e K005: “_____ 

recebe alguma ajuda para tomar banho?”. 

 K007: “Em geral, que grau de dificuldade ______ tem para ir ao banheiro 

sozinho(a) incluindo sentar e levantar do vaso sanitário?” e K008: “______ 

recebe alguma ajuda para ir ao banheiro?”. 



 K010: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para se vestir 

sozinho(a), incluindo calçar meias e sapatos, fechar o zíper, e fechar e abrir 

botões?” e K011: “_______ recebe alguma ajuda para se vestir?”. 

 K013: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para andar em casa 

sozinho(a) de um cômodo a outro da casa, em um mesmo andar, como do 

quarto para a sala e cozinha?” e K014: “_______ recebe alguma ajuda para 

andar em casa?”. 

 K016: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para deitar ou levantar 

da cama sozinho(a)?” e K017: “_______ recebe alguma ajuda para deitar ou 
levantar da cama?”. 

Nota: as respostas às variáveis K019: “Em geral, que grau de dificuldade _______ 

tem para sentar ou levantar da cadeira sozinho?”, K020: “_______ recebe 

alguma ajuda para sentar ou levantar da cadeira?” e K021: “Quem presta 

ajuda a _______ para sentar ou levantar da cadeira?” não foram consideradas 
para o cálculo deste indicador. 

%Idosos c/lim. AVD ajuda famil 

Proporção (%) de pessoas com 60 anos ou mais de idade com limitação funcional 

que precisam de ajuda e recebem cuidados de familiar para realizar Atividades de 

Vida Diária (AVD). 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores de 60 anos ou mais de idade que responderam as opções 1 

(Não consegue) ou 2 (Tem grande dificuldade), a opção 3 (Não, porque não 

tem ajuda) e as opções 1 (Familiar que reside no domicílio e é remunerado 

para ajudar), 2 (Familiar que reside no domicílio e não é remunerado para 

ajudar), 3 (Familiar que não reside no domicílio e é remunerado para ajudar) 

ou 4 (Familiar que não reside no domicílio e não é remunerado para ajudar) 
a pelo menos uma das seguintes tríades de questões: 

 K001: “Em geral, que grau de dificuldade _____ tem para comer sozinho(a) 

com um prato colocado à sua frente, incluindo segurar um garfo, cortar 

alimentos e beber em um copo?”, K002: “_______ recebe alguma ajuda para 

comer?” e K003: “Quem presta ajuda a __________  para comer?”. 

 K004: “Em geral, que grau de dificuldade ____ tem para tomar banho 

sozinho(a) incluindo entrar e sair do chuveiro ou banheira?”, K005: “_____ 

recebe alguma ajuda para tomar banho?” e K006: “Quem presta ajuda a 

_____ para tomar banho?”. 

 K007: “Em geral, que grau de dificuldade ______ tem para ir ao banheiro 

sozinho(a) incluindo sentar e levantar do vaso sanitário?”, K008: “______ 

recebe alguma ajuda para ir ao banheiro?” e K009: “Quem presta ajuda a 

______ para ir ao banheiro?”. 

 K010: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para se vestir 

sozinho(a), incluindo calçar meias e sapatos, fechar o zíper, e fechar e abrir 

botões?”, K011: “_______ recebe alguma ajuda para se vestir?” e K012: 

“Quem presta ajuda a _______ para se vestir?”. 

 K013: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para andar em casa 

sozinho(a) de um cômodo a outro da casa, em um mesmo andar, como do 

quarto para a sala e cozinha?”, K014: “_______ recebe alguma ajuda para 

andar em casa?” e K015: “Quem presta ajuda a _______para andar em 

casa?”. 

 K016: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para deitar ou levantar 

da cama sozinho(a)?”, K017: “_______ recebe alguma ajuda para deitar ou 

levantar da cama?” e K018: “Quem presta ajuda a __________ para deitar 
ou levantar da cama?”. 



Denominador = moradores de 60 anos ou mais de idade que responderam as opções 

1 (Não consegue) ou 2 (Tem grande dificuldade) e as opções 1 (Sim) ou 3 

(Não, porque não tem ajuda) a pelo menos um dos seguintes pares de 
questões: 

 K001: “Em geral, que grau de dificuldade _____ tem para comer sozinho(a) 

com um prato colocado à sua frente, incluindo segurar um garfo, cortar 

alimentos e beber em um copo?” e K002: “_______ recebe alguma ajuda para 

comer?”. 

 K004: “Em geral, que grau de dificuldade ____ tem para tomar banho 

sozinho(a) incluindo entrar e sair do chuveiro ou banheira?” e K005: “_____ 

recebe alguma ajuda para tomar banho?”. 

 K007: “Em geral, que grau de dificuldade ______ tem para ir ao banheiro 

sozinho(a) incluindo sentar e levantar do vaso sanitário?” e K008: “______ 

recebe alguma ajuda para ir ao banheiro?”. 

 K010: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para se vestir 

sozinho(a), incluindo calçar meias e sapatos, fechar o zíper, e fechar e abrir 

botões?” e K011: “_______ recebe alguma ajuda para se vestir?”. 

 K013: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para andar em casa 

sozinho(a) de um cômodo a outro da casa, em um mesmo andar, como do 

quarto para a sala e cozinha?” e K014: “_______ recebe alguma ajuda para 

andar em casa?”. 

 K016: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para deitar ou levantar 

da cama sozinho(a)?” e K017: “_______ recebe alguma ajuda para deitar ou 

levantar da cama?”. 

Nota: as respostas às variáveis K019: “Em geral, que grau de dificuldade _______ 

tem para sentar ou levantar da cadeira sozinho?”, K020: “_______ recebe 

alguma ajuda para sentar ou levantar da cadeira?” e K021: “Quem presta 

ajuda a _______ para sentar ou levantar da cadeira?” não foram consideradas 

para o cálculo deste indicador. 

%Idosos c/limitação AIVD 

Proporção (%) de pessoas com 60 anos ou mais de idade com limitação funcional 
para realizar Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD). 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores de 60 anos ou mais de idade que responderam as opções 1 

(Não consegue) ou 2 (Tem grande dificuldade) a pelo menos uma das 
seguintes questões: 

 K022: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para fazer compras 

sozinho(a), por exemplo de alimentos, roupas ou medicamentos?” 

 K025: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para administrar as 

finanças sozinho(a) (cuidar do seu próprio dinheiro)?” 

 K028: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para tomar os 

remédios sozinho(a)?” 

 K034: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem para sair sozinho(a) 
utilizando um transporte como ônibus, metrô, táxi, carro, etc.?” 

Denominador = todos os moradores de 60 anos ou mais de idade. 

Nota: a resposta à variável K030: “Em geral, que grau de dificuldade _______ tem 

para ir ao médico sozinho(a)?” não foi considerada para o cálculo deste 

indicador. 



%Idosos part.ativ.soc.organiz. 

Proporção (%) de pessoas com 60 anos ou mais de idade que participam de 
atividades sociais organizadas. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores de 60 anos ou mais de idade que responderam 

positivamente à questão K039: ”_______ participa de atividades sociais 

organizadas (clubes, grupos comunitários ou religiosos, centros de 

convivência do idosos, etc.)?”. 

Denominador = todos os moradores de 60 anos ou mais. 

%Idosos diagn.com catarata 

Proporção (%) de pessoas com 60 anos ou mais de idade diagnosticadas com 
catarata em uma ou ambas as vistas. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores de 60 anos ou mais que responderam positivamente à 

questão K041: “Algum médico já deu a _________ diagnóstico de catarata 
em uma ou em ambas as vistas?”. 

Denominador = todos os moradores de 60 anos ou mais. 

%Idosos c/cirurgia de catarata 

Proporção (%) de pessoas com 60 anos ou mais de idade que tiveram indicação de 
cirurgia nos olhos para retirar a catarata e fizeram a cirurgia. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores de 60 anos ou mais que responderam positivamente à 

questão K045: “Algum médico já deu a _________ diagnóstico de catarata 

em uma ou em ambas as vistas?”, positivamente à questão K046: “Houve 

indicação para realização de cirurgia nos olhos para retirar a catarata?” e 
positivamente à questão K047: “_______ fez a cirurgia?”. 

Denominador = moradores de 60 anos ou mais que responderam positivamente à 

questão K045: “Algum médico já deu a _________ diagnóstico de catarata 

em uma ou em ambas as vistas?” e positivamente à questão K046: “Houve 
indicação para realização de cirurgia nos olhos para retirar a catarata?”. 

%Idosos vacinados c/gripe 

Proporção (%) de pessoas com 60 anos ou mais de idade que tomaram vacina contra 

gripe nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores que responderam positivamente à questão K052: “Nos 

últimos 12 meses, _______ tomou vacina contra gripe?”. 

Denominador = todos os moradores de 60 anos ou mais. 



Distribuição na linha 

Distribuição percentual da população residente de 60 anos ou mais de idade, já 

expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver 
sendo apresentada na coluna. O total da linha é de 100%. 

Distribuição na coluna 

Distribuição percentual da população residente de 60 anos ou mais de idade, já 

expandida 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 do arquivo de domicílios), 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 do arquivo de domicílios), 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 do arquivo de domicílios), nas seguintes 
categorias: 

 Urbana 

 Rural 

Condição no domicílio 

Condição da pessoa entrevistada (variável C004), nas seguintes categorias: 

 Pessoa responsável pelo domicílio 

 Cônjuge ou companheiro de sexo diferente 

 Cônjuge ou companheiro do mesmo sexo 

 Filho do responsável e do cônjuge 

 Filho somente do responsável 

 Enteado 

 Genro ou nora 

 Pai, mãe, padrasto ou madrasta 

 Sogro 

 Neto 

 Bisneto 

 Irmão ou irmã 

 Avô ou avó 

 Outro parente 

 Agregado – Não parente que não compartilha despesas 

 Convivente – Não parente que compartilha despesas 

 Pensionista 

 Empregado doméstico 

 Parente do empregado doméstico 

Sexo 

Sexo da pessoa entrevistada (variável C006), nas seguintes categorias: 

 Masculino 

 Feminino. 

Faixa etária 

Idade da pessoa entrevista (variável C008), nas seguintes faixas: 

 De 60 a 64 anos 

 De 65 a 74 anos 
 Com 75 anos ou mais 

Faixa etária detalhada 

Idade, ano a ano, para permitir seleções em faixas etárias distintas das pré-definidas 

(variável C008). 



Cor ou raça 

Cor ou raça (variável C009), nas seguintes categorias: 

 Branca 

 Preta 

 Amarela 

 Parda 

 Indígena 
 Sem declaração 

Vive com cônjuge/companheiro 

Indicador se o entrevistado vive com cônjuge ou companheiro (variável C010), nas 
seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não aplicável – para a população de até 9 anos. 

Estado civil 

Estado civil (variável C011) nas seguintes categorias: 

 Casado 

 Separado ou desquitado judicialmente 

 Divorciado 

 Viúvo 

 Solteiro 
 Não aplicável – para a população de até 9 anos. 

Sabe ler e escrever 

Indicador se sabe ler e escrever (variável D001), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não aplicável – população de até 4 anos. 

Nível de instrução 

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), mais detalhado, para 
permitir nas seguintes categorias: 

 Sem instrução e fundamental incompleto 

 Fundamental completo e médio incompleto 

 Médio completo e superior incompleto 

 Superior completo   
 Não aplicável – população de até 4 anos. 

Nível de instrução detalhado 

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), com mais detalhes, 
para seleções em níveis distintos dos pré-definidos, nas seguintes categorias: 

 Sem instrução 



 Fundamental incompleto ou equivalente 

 Fundamental completo ou equivalente 

 Médio incompleto ou equivalente 

 Médio completo ou equivalente 

 Superior incompleto ou equivalente 

 Superior completo 
 Não aplicável – população de até 4 anos. 

Dificuldade p/comer sozinho 

Grau de dificuldade que o morador tem para comer sozinho com um prato colocado 

à sua frente, incluindo segurar um garfo, cortar alimentos e beber em um copo 

(variável K001), nas seguintes categorias: 

 Não consegue 

 Tem grande dificuldade 

 Tem pequena dificuldade 

 Não tem dificuldade 

Recebe ajuda p/comer 

Indica se o morador recebe ajuda para comer (variável K002), nas seguintes 
categorias: 

 Sim 

 Não, porque não precisa 

 Não, porque não tem ajuda 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para comer sozinho. 

Quem ajuda a comer 

Indica quem presta ajuda ao morador para comer (variável K003), nas seguintes 
categorias: 

 Familiar que reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Outra pessoa não familiar que não é remunerada para ajudar 

 Cuidador contratado 

 Empregada doméstica 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para comer sozinho ou 
não recebem ajuda para comer. 

Dificuldade p/banho sozinho 

Grau de dificuldade que o morador tem para tomar banho sozinho incluindo entrar e 
sair do chuveiro ou banheira (variável K004), nas seguintes categorias: 

 Não consegue 

 Tem grande dificuldade 

 Tem pequena dificuldade 
 Não tem dificuldade 



Recebe ajuda p/banho 

Indica se o morador recebe ajuda para tomar banho (variável K005), nas seguintes 
categorias: 

 Sim 

 Não, porque não precisa 

 Não, porque não tem ajuda 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para tomar banho sozinho. 

Quem ajuda a tomar banho 

Indica quem presta ajuda ao morador para tomar banho (variável K006), nas 
seguintes categorias: 

 Familiar que reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Outra pessoa não familiar que não é remunerada para ajudar 

 Cuidador contratado 

 Empregada doméstica 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para tomar banho sozinho 
ou não recebem ajuda para tomar banho. 

Dific.p/ir ao banheiro sozinho 

Grau de dificuldade que o morador tem para ir ao banheiro sozinho incluindo sentar 
e levantar do vaso sanitário (variável K007), nas seguintes categorias: 

 Não consegue 

 Tem grande dificuldade 

 Tem pequena dificuldade 
 Não tem dificuldade 

Recebe ajuda p/ir ao banheiro 

Indica se o morador recebe ajuda para ir ao banheiro (variável K008), nas seguintes 
categorias: 

 Sim 

 Não, porque não precisa 

 Não, porque não tem ajuda 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para ir ao banheiro 

sozinho. 

Quem ajuda a ir ao banheiro 

Indica quem presta ajuda ao morador para ir ao banheiro (variável K009), nas 
seguintes categorias: 

 Familiar que reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Outra pessoa não familiar que não é remunerada para ajudar 

 Cuidador contratado 



 Empregada doméstica 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para ir ao banheiro sozinho 
ou não recebem ajuda para ir ao banheiro. 

Dificuld.p/se vestir sozinho 

Grau de dificuldade que o morador tem para se vestir sozinho, incluindo calçar meias 

e sapatos, fechar o zíper, e fechar e abrir botões (variável K010), nas seguintes 

categorias: 

 Não consegue 

 Tem grande dificuldade 

 Tem pequena dificuldade 
 Não tem dificuldade 

Recebe ajuda p/se vestir 

Indica se o morador recebe ajuda para se vestir (variável K011), nas seguintes 

categorias: 

 Sim 

 Não, porque não precisa 

 Não, porque não tem ajuda 
 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para se vestir sozinho. 

Quem ajuda a se vestir 

Indica quem presta ajuda ao morador para se vestir (variável K012), nas seguintes 

categorias: 

 Familiar que reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Outra pessoa não familiar que não é remunerada para ajudar 

 Cuidador contratado 

 Empregada doméstica 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para se vestir sozinho ou 
não recebem ajuda para se vestir. 

Dific.p/andar em casa sozinho 

Grau de dificuldade que o morador tem para andar em casa sozinho de um cômodo 

a outro da casa, em um mesmo andar, como do quarto para a sala e cozinha (variável 

K013), nas seguintes categorias: 

 Não consegue 

 Tem grande dificuldade 

 Tem pequena dificuldade 
 Não tem dificuldade 

Recebe ajuda p/andar em casa 

Indica se o morador recebe ajuda para andar em casa (variável K014), nas seguintes 

categorias: 

 Sim 



 Não, porque não precisa 

 Não, porque não tem ajuda 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para andar em casa 
sozinho. 

Quem ajuda a andar em casa 

Indica quem presta ajuda ao morador para andar em casa (variável K015), nas 

seguintes categorias: 

 Familiar que reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Outra pessoa não familiar que não é remunerada para ajudar 

 Cuidador contratado 

 Empregada doméstica 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para andar em casa 
sozinho ou não recebem ajuda para andar em casa. 

Dific.p/deitar na cama sozinho 

Grau de dificuldade que o morador tem para deitar ou levantar da cama sozinho 
(variável K016), nas seguintes categorias: 

 Não consegue 

 Tem grande dificuldade 

 Tem pequena dificuldade 
 Não tem dificuldade 

Recebe ajuda p/deitar na cama 

Indica se o morador recebe ajuda para deitar ou levantar da cama (variável K017), 
nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não, porque não precisa 

 Não, porque não tem ajuda 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para deitar ou levantar da 
cama sozinho. 

Quem ajuda a deitar na cama 

Indica quem presta ajuda ao morador para deitar ou levantar da cama (variável 

K018), nas seguintes categorias: 

 Familiar que reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Outra pessoa não familiar que não é remunerada para ajudar 

 Cuidador contratado 

 Empregada doméstica 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para deitar ou levantar da 

cama sozinho ou não recebem ajuda para deitar ou levantar da cama. 



Dific.p/sentar sozinho 

Grau de dificuldade que o morador tem para sentar ou levantar da cadeira sozinho 
(variável K019), nas seguintes categorias: 

 Não consegue 

 Tem grande dificuldade 

 Tem pequena dificuldade 

 Não tem dificuldade 

Recebe ajuda p/sentar 

Indica se o morador recebe ajuda para sentar ou levantar da cadeira (variável K020), 
nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não, porque não precisa 

 Não, porque não tem ajuda 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para sentar ou levantar 
da cadeira sozinho. 

Quem ajuda a sentar 

Indica quem presta ajuda ao morador para sentar ou levantar da cadeira (variável 
K021), nas seguintes categorias: 

 Familiar que reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Outra pessoa não familiar que não é remunerada para ajudar 

 Cuidador contratado 

 Empregada doméstica 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para sentar ou levantar 
da cadeira sozinho ou não recebem ajuda para sentar ou levantar da cadeira. 

Dific.p/fazer compras sozinho 

Grau de dificuldade que o morador tem para fazer compras sozinho, por exemplo de 

alimentos, roupas ou medicamentos (variável K022), nas seguintes categorias: 

 Não consegue 

 Tem grande dificuldade 

 Tem pequena dificuldade 

 Não tem dificuldade 

Recebe ajuda p/fazer compras 

Indica se o morador recebe ajuda para fazer compras (variável K023), nas seguintes 
categorias: 

 Sim 

 Não, porque não precisa 

 Não, porque não tem ajuda 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para fazer compras 
sozinho. 



Quem ajuda a fazer compras 

Indica quem presta ajuda ao morador para fazer compras (variável K024), nas 
seguintes categorias: 

 Familiar que reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Outra pessoa não familiar que não é remunerada para ajudar 

 Cuidador contratado 

 Empregada doméstica 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para fazer compras 
sozinho ou não recebem ajuda para fazer compras. 

Dific.p/admin.dinheiro sozinho 

Grau de dificuldade que o morador tem para administrar as finanças sozinho (cuidar 
do seu próprio dinheiro) (variável K025), nas seguintes categorias: 

 Não consegue 

 Tem grande dificuldade 

 Tem pequena dificuldade 
 Não tem dificuldade 

Recebe ajuda p/admin.dinheiro 

Indica se o morador recebe ajuda para administrar as finanças (variável K026), nas 
seguintes categorias: 

 Sim 

 Não, porque não precisa 

 Não, porque não tem ajuda 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para administrar as 
finanças sozinho. 

Quem ajuda a admin.dinheiro 

Indica quem presta ajuda ao morador para administrar as finanças (variável K027), 

nas seguintes categorias: 

 Familiar que reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Outra pessoa não familiar que não é remunerada para ajudar 

 Cuidador contratado 

 Empregada doméstica 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para administrar as 
finanças sozinho ou não recebem ajuda para administrar as finanças. 

Dific.p/tomar remédios sozinho 

Grau de dificuldade que o morador tem para tomar remédios sozinho (cuidar do seu 
próprio dinheiro) (variável K028), nas seguintes categorias: 

 Não consegue 



 Tem grande dificuldade 

 Tem pequena dificuldade 

 Não tem dificuldade 
 Não faz uso de medicamento 

Recebe ajuda p/tomar remédios 

Indica se o morador recebe ajuda para tomar remédios (variável K029), nas 

seguintes categorias: 

 Sim 

 Não, porque não precisa 

 Não, porque não tem ajuda 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para tomar remédios 

sozinho ou não fazem uso de medicamento. 

Quem ajuda a tomar remédios 

Indica quem presta ajuda ao morador para tomar remédios (variável K030), nas 
seguintes categorias: 

 Familiar que reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Outra pessoa não familiar que não é remunerada para ajudar 

 Cuidador contratado 

 Empregada doméstica 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para tomar remédios 

sozinho, não fazem uso de medicamento ou não recebem ajuda para tomar 
remédios. 

Dific.p/ir ao médico sozinho 

Grau de dificuldade que o morador tem para ir ao médico sozinho (cuidar do seu 

próprio dinheiro) (variável K031), nas seguintes categorias: 

 Não consegue 

 Tem grande dificuldade 

 Tem pequena dificuldade 
 Não tem dificuldade 

Recebe ajuda p/ir ao médico 

Indica se o morador recebe ajuda para ir ao médico (variável K032), nas seguintes 
categorias: 

 Sim 

 Não, porque não precisa 

 Não, porque não tem ajuda 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para ir ao médico sozinho. 

Quem ajuda a ir ao médico 

Indica quem presta ajuda ao morador para ir ao médico (variável K033), nas 
seguintes categorias: 



 Familiar que reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Outra pessoa não familiar que não é remunerada para ajudar 

 Cuidador contratado 

 Empregada doméstica 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para ir ao médico sozinho 

ou não recebem ajuda para ir ao médico. 

Dific.p/sair sozinho 

Grau de dificuldade que o morador tem para sair sozinho utilizando um transporte 

como ônibus, metrô, táxi, carro, etc. sozinho (variável K034), nas seguintes 
categorias: 

 Não consegue 

 Tem grande dificuldade 

 Tem pequena dificuldade 
 Não tem dificuldade 

Recebe ajuda p/sair 

Indica se o morador recebe ajuda para sair (variável K035), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não, porque não precisa 

 Não, porque não tem ajuda 
 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para sair sozinho. 

Quem ajuda a sair 

Indica quem presta ajuda ao morador para sair (variável K036), nas seguintes 
categorias: 

 Familiar que reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e é remunerado para ajudar 

 Familiar que não reside no domicílio e não é remunerado para ajudar 

 Outra pessoa não familiar que não é remunerada para ajudar 

 Cuidador contratado 

 Empregada doméstica 

 Não aplicável – moradores que não têm dificuldade para sair sozinho ou não 
recebem ajuda para sair. 

Particip.ativ.sociais organiz. 

Indica se o morador participa de atividades sociais organizadas (clubes, grupos 

comunitários ou religiosos, centros de convivência do idosos, etc.) (variável K039), 
nas seguintes categorias: 

 Sim 
 Não 



Último exame de vista 

Tempo de realização do último exame de vista do morador por profissional de saúde 
(variável K044), nas seguintes categorias: 

 Há menos de 6 meses 

 Entre 6 meses e menos de 1 ano 

 Entre 1 ano e menos de 2 anos 

 Entre 2 e 3 anos atrás 

 Mais de 3 anos atrás 
 Nunca fez 

Teve diagnóstico de catarata 

Indica se algum médico já deu ao morador diagnóstico de catarata em uma ou em 
ambas as vistas (variável K045), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 
 Não aplicável – moradores que nunca fizeram exame de vista. 

Indicação cirúrgica p/catarata 

Indica se houve indicação para realização de cirurgia nos olhos para retirar a catarata 
(variável K046), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não aplicável – moradores que nunca fizeram exame de vista ou que não 
tiveram diagnóstico de catarata. 

Fez cirurgia p/catarata 

Indica se o morador fez cirurgia para retirar a catarata (variável K047), nas seguintes 
categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não aplicável – moradores que nunca fizeram exame de vista, que não 

tiveram diagnóstico de catarata ou que não tiveram indicação para realização 
de cirurgia para retirar a catarata. 

Motivo ñ fez cirurg.p/catarata 

Principal motivo pelo qual o morador não fez a cirurgia para retirar a catarata 

(variável K048), nas seguintes categorias: 

 Está marcada, mas ainda não fez 

 Não achou necessário 

 Não conseguiu vaga 

 Estava com dificuldades financeiras 

 O serviço de saúde era muito distante 

 O plano de saúde não cobria a cirurgia 

 Não sabia onde realizar a cirurgia 

 Não tinha quem o acompanhasse 

 Outro 



 Não aplicável – moradores que nunca fizeram exame de vista, que não 

tiveram diagnóstico de catarata, que não tiveram indicação para realização de 

cirurgia para retirar a catarata ou que fizeram a cirurgia para retirar a 
catarata. 

Cirurg.catarata p/plano saúde 

Indica se a cirurgia para retirar a catarata foi coberta por plano de saúde (variável 

K049), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não aplicável – moradores que nunca fizeram exame de vista, que não 

tiveram diagnóstico de catarata, que não tiveram indicação para realização de 

cirurgia para retirar a catarata ou que não fizeram a cirurgia para retirar a 
catarata. 

Pagou por cirurgia de catarata 

Indica se o morador pagou algum valor pela cirurgia para retirar a catarata (variável 
K050), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não aplicável – moradores que nunca fizeram exame de vista, que não 

tiveram diagnóstico de catarata, que não tiveram indicação para realização de 

cirurgia para retirar a catarata ou que não fizeram a cirurgia para retirar a 

catarata. 

Cirurgia de catarata foi p/SUS 

Indica se a cirurgia para retirar a catarata foi feita através do Sistema Único de Saúde 
(SUS) (variável K051), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não sabe 

 Não aplicável – moradores que nunca fizeram exame de vista, que não 

tiveram diagnóstico de catarata, que não tiveram indicação para realização de 

cirurgia para retirar a catarata ou que não fizeram a cirurgia para retirar a 
catarata. 

Tomou vacina contra gripe 

Indica se, nos últimos 12 meses, o morador tomou vacina contra a gripe (variável 
K052), nas seguintes categorias: 

 Sim 
 Não 

Motivo ñ tomou vacina c/gripe 

Principal motivo pelo qual o morador não tomou vacina contra a gripe (variável 
K053), nas seguintes categorias: 

 Raramente fica gripado 

 Não sabia que era necessário tomar vacina contra gripe 



 Não sabia onde tomar a vacina 

 Tem medo da reação 

 Tem medo de injeção 

 Não tinha quem o acompanhasse ao serviço de saúde 

 Estava com dificuldades financeiras 

 Teve dificuldades de transporte 

 O serviço de saúde era muito distante 

 A vacina não estava disponível no serviço que procurou 

 Contra-indicação médica 

 Não acredita que a vacina protege contra gripe 

 Outro 

 Não aplicável – moradores que tomaram vacina contra a gripe 

Teve queda c/procura serv.saúd 

Indica se, nos últimos 12 meses, o morador teve alguma queda que o levou a 
procurar o serviço de saúde (variável K054), nas seguintes categorias: 

 Sim 
 Não 

Teve fratura quadril/fêmur 

Indica se, na ocasião dessas quedas nos últimos 12 meses, o morador fraturou 
quadril ou fêmur (variável K055), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não aplicável – moradores que não tiveram alguma queda que os levou a 
procurar o serviço de saúde. 

Fez cirurg.fratura quadr/fêmur 

Indica se o morador fez cirurgia pela fratura do quadril ou fêmur (variável K056), nas 
seguintes categorias: 

 Sim, sem colocação de prótese 

 Não, com colocação de prótese 

 Não aplicável – moradores que não tiveram alguma queda que os levou a 
procurar o serviço de saúde ou que não tiveram fratura de quadril ou fêmur. 

Cir.frat.quadr/fêm.p/pl.saúde 

Indica se a cirurgia pela fratura do quadril ou fêmur foi coberta por plano de saúde 

(variável K057), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não aplicável – moradores que não tiveram alguma queda que os levou a 

procurar o serviço de saúde, que não tiveram fratura de quadril ou fêmur ou 

que não fizeram cirurgia pela fratura do quadril ou fêmur. 

Pagou p/cir.frat.quadr./fêmur 

Indica se o morador pagou algum valor pela cirurgia pela fratura do quadril ou fêmur 
(variável K058), nas seguintes categorias: 



 Sim 

 Não 

 Não aplicável – moradores que não tiveram alguma queda que os levou a 

procurar o serviço de saúde, que não tiveram fratura de quadril ou fêmur ou 

que não fizeram cirurgia pela fratura do quadril ou fêmur. 

Cir.frat.quadr/fêmur foi p/SUS 

Indica se a cirurgia pela fratura do quadril ou fêmur foi feita através do Sistema Único 
de Saúde (SUS) (variável K059), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não sabe 

 Não aplicável – moradores que não tiveram alguma queda que os levou a 

procurar o serviço de saúde, que não tiveram fratura de quadril ou fêmur ou 
que não fizeram cirurgia pela fratura do quadril ou fêmur. 

Tempo espera cir.frat.quadr/fê 

Tempo que o morador esperou desde a hora que chegou ao hospital até a realização 

da cirurgia pela fratura do quadril ou fêmur (variáveis K06001, K06002 e K06003), 
nas seguintes categorias: 

 Menos de 24hs 

 1 a 6 dias 

 7 ou mais dias 

 Não aplicável – moradores que não tiveram alguma queda que os levou a 

procurar o serviço de saúde, que não tiveram fratura de quadril ou fêmur ou 
que não fizeram cirurgia pela fratura do quadril ou fêmur. 

Tempo intern.cir.frat.quadr/fê 

Tempo que o morador ficou internado pela cirurgia pela fratura do quadril ou fêmur 
(variáveis K06101 e K06102), nas seguintes categorias: 

 1 a 6 dias 

 7 ou mais dias 

 Não aplicável – moradores que não tiveram alguma queda que os levou a 

procurar o serviço de saúde, que não tiveram fratura de quadril ou fêmur ou 
que não fizeram cirurgia pela fratura do quadril ou fêmur. 

Informante do módulo 

Indica quem deu as informações sobre o morador (variável K062), nas seguintes 
categorias: 

 A própria pessoa 

 Outro morador 

 Não morador 

 Não informado 

 


