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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 cobertura de 
mamografia entre mulheres de 50 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 cobertura de mamografia entre 

mulheres de 50 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 todas as mulheres de 50 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 

%Mulheres 50-69a s/mamografia 

Proporção (%) de mulheres de 50 a 69 anos de idade que nunca realizaram exame 
de mamografia. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = mulheres (C006 = “2”) de 50 a 69 anos de idade (C008 entre “050” e 

“069”) que responderam a opção 5 (Nunca fez) à questão K040: “Quando foi 

a última vez que _____ fez um exame de mamografia?”. 

Denominador = todas as mulheres (C006 = “2”) de 50 a 69 anos de idade (C008 
entre “050” e “069”). 

%Mulheres 50-69a mamog <2anos 

Proporção (%) de mulheres de 50 a 69 anos de idade que realizaram exame de 
mamografia nos últimos 2 anos anteriores à pesquisa. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = mulheres (C006 = “2”) de 50 a 69 anos de idade (C008 entre “050” e 

“069”) que responderam as opções 1 (Menos de 1 ano atrás) ou 2 (De 1 ano 

a menos de 2 anos) à questão K040: “Quando foi a última vez que _____ fez 
um exame de mamografia?”. 

Denominador = todas as mulheres (C006 = “2”) de 50 a 69 anos de idade (C008 
entre “050” e “069”). 

Distribuição na linha 

Distribuição percentual da população residente de mulheres de 50 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 mulheres de 50 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%. 

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


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 

Faixa etária 

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

 De 50 a 59 anos 

 De 60 a 69 anos 
 Com 70 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. 

Última mamografia realizada 

Tempo de realização do último exame de mamografia da moradora (variável K040), 
nas seguintes categorias: 

 Menos de 1 ano atrás 

 De 1 ano a menos de 2 anos 

 De 2 anos a menos de 3 anos 

 3 anos ou mais atrás 
 Nunca fez 



Mamografia coberta p/pl. saúde 

Indica se a última mamografia realizada foi coberta por plano de saúde (variável 
K041), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 
 Não aplicável – moradoras que nunca fizeram mamografia. 

Pagou por mamografia 

Indica se a moradora pagou algum valor pela última mamografia realizada (variável 

K042), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 
 Não aplicável – moradoras que nunca fizeram mamografia. 

Mamografia feita p/SUS 

Indica se a última mamografia realizada foi feita através do Sistema Único de Saúde 
(SUS) (variável K043), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não sabe 
 Não aplicável – moradoras que nunca fizeram mamografia. 

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 

 


