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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 Crianças com 
Menos de 2 Anos (Módulo L). 

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 Crianças com Menos de 2 Anos 

(módulo L), mais variáveis de identificação e características gerais dos moradores 

(módulo C). 

Os resultados apresentados se referem às crianças do domicílio que ainda não 

completaram 2 anos de idade 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”. 

No caso de mais de uma criança com menos de 2 anos de idade no domicílio, foi 

escolhida a mais nova. As crianças não selecionadas podem ser identificadas pelo 

conteúdo “ .” (não aplicável) na variável L00201: “Com quantos dias de vida [nome] 
recebeu a primeira consulta médica depois da alta da maternidade?” 

Os indicadores calculados são os mesmos apresentados na publicação completa. 

Variáveis de conteúdo 

%Crianças <2a c/1ª cons. <=7d 

Proporção (%) de crianças com menos de 2 anos de idade que receberam a primeira 

consulta médica no período de até 7 dias depois da alta da maternidade. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = crianças selecionadas com menos de 2 anos de idade para as quais foi 

respondido valores de 1 a 7 à questão L00201: “Com quantos dias de vida 
[nome] recebeu a primeira consulta médica depois da alta da maternidade?”. 

Denominador = crianças selecionadas de menos de 2 anos de idade. 

%Crianças <2a c/tst pé 1ª sem. 

Proporção (%) de crianças com menos de 2 anos de idade que realizaram o teste do 
pezinho na primeira semana de vida. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = crianças selecionadas com menos de 2 anos de idade para as quais foi 

respondido positivamente à questão L005: “Foi realizado o teste do pezinho?” 

e a opção 1 (Na primeira semana de vida) à questão L006: “Quando foi 
realizado o teste do pezinho?”. 

Denominador = crianças selecionadas de menos de 2 anos de idade. 

%Crianças <2a c/tst orel 1ºmês 

Proporção (%) de crianças com menos de 2 anos de idade que realizaram o teste da 
orelhinha no primeiro mês de vida. 

Fórmula de cálculo: 

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


Numerador = crianças selecionadas com menos de 2 anos de idade para as quais foi 

respondido positivamente à questão L008: “Foi realizado o teste da 

orelhinha?” e as opções 1 (Na primeira semana de vida) ou 2 (Após a primeira 

semana e antes do primeiro mês de vida) à questão L009: “Quando foi 

realizado o teste da orelhinha?”. 

Denominador = crianças selecionadas de menos de 2 anos de idade. 

%Crianças <2a c/tst olho 1ºmês 

Proporção (%) de crianças com menos de 2 anos de idade que realizaram o teste do 
olhinho no primeiro mês de vida. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = crianças selecionadas com menos de 2 anos de idade para as quais foi 

respondido positivamente à questão L011: “Foi realizado o teste do olhinho?” 

e as opções 1 (Na primeira semana de vida) ou 2 (Após a primeira semana e 

antes do primeiro mês de vida) à questão L012: “Quando foi realizado o teste 
do olhinho?”. 

Denominador = crianças selecionadas de menos de 2 anos de idade. 

%Crianças <1a c/3+doses tetrav 

Proporção (%) de crianças com 1 ano de idade que tomaram pelo menos três doses 
da vacina tetravalente. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = crianças selecionadas com 1 ano de idade para as quais foi respondido 

positivamente à questão L011: “Foi realizado o teste do olhinho?” e que há 

data informada para as datas de aplicação das doses de vacina tetravalente: 

1ª dose (variáveis L01613, L01614 e L01615), 2ª dose (variáveis L01616, 
L01617 e L01618) e 3ª dose (variáveis L01619, L01620 e L01621). 

Denominador = crianças selecionadas com 1 ano de idade. 

%Crianças 9-11m c/aleit.matern 

Proporção (%) de crianças com idade igual ou maior que 9 meses e menor que 12 
meses, que estão em aleitamento materno. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = crianças selecionadas com idade igual ou maior que 9 meses e menor 

que 12 meses (não incluindo as de idade presumida de menor que 1 ano) para 

as quais foi respondido positivamente à questão L01701: “Você pode me dizer 
se [nome] tomou leite de peito desde ontem de manhã até hoje de manhã”. 

Denominador = crianças selecionadas com idade igual ou maior que 9 meses e menor 
que 12 meses (não incluindo as de idade presumida de menor que 1 ano). 



%Crianças <2a comem bisc/bolo 

Proporção (%) de crianças com menos de 2 anos de idade que comem biscoitos ou 
bolachas ou bolo. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = crianças selecionadas com menos de 2 anos de idade para as quais foi 

respondido positivamente à questão L01713: “Você pode me dizer se [nome] 

comeu biscoitos ou bolachas ou bolo desde ontem de manhã até hoje de 

manhã?”. 

Denominador = crianças selecionadas de menos de 2 anos de idade. 

%Crianças <2a tomam refr/artif 

Proporção (%) de crianças com menos de 2 anos de idade que tomam refrigerante 
ou suco artificial. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = crianças selecionadas com menos de 2 anos de idade para as quais foi 

respondido positivamente à questão L01707: “Você pode me dizer se [nome] 

tomou sucos artificiais desde ontem de manhã até hoje de manhã?” ou à 

questão L01715: “Você pode me dizer se [nome] comeu ou bebeu outros 
alimentos desde ontem de manhã até hoje de manhã?”. 

Denominador = crianças selecionadas de menos de 2 anos de idade. 

%Crianças 6-23m sulf.ferroso 

Proporção (%) de crianças com idade igual ou maior que 6 meses e menor que 2 
anos, que já receberam sulfato ferroso. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = crianças selecionadas com idade igual ou maior que 6 meses e menor 

que 2 anos (incluindo as de idade presumida de 1 ano) para as quais foi 

respondido positivamente à questão L019: “Alguma vez [nome] recebeu 

Sulfato Ferroso?”. 

Denominador = crianças selecionadas com idade igual ou maior que 6 meses e menor 
que 2 anos (incluindo as de idade presumida de 1 ano). 

Distribuição na linha 

Distribuição percentual das crianças selecionadas com menos de 2 anos de idade, já 

expandidas 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 das crianças selecionadas com menos de 2 anos de idade, já 

expandidas 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. 

Idade em meses 

Idade da criança selecionadas com menos de 2 anos de idade (calculada a partir das 

variáveis C00701 – dia de nascimento, c00702 – mês de nascimento e C00703 – ano 
de nascimento), nas seguintes faixas: 

 De 0 a 2 meses 

 De 3 a 5 meses 

 De 6 a 8 meses 

 De 9 a 11 meses 

 De 12 a 14 meses 

 De 15 a 17 meses 

 De 18 a 20 meses 

 De 21 a 23 meses 

 Idade presumida menor que 1 ano 

 Idade presumida de 1 ano 
 Idade não determinada 

A idade em meses foi calculada considerando a idade da criança em 27/07/2013, 

data de referência da pesquisa. Para os casos em que a data de nascimento não foi 

fornecida (C00702 = 20), foi utilizada a idade presumida fornecida em C00703. 

Cor ou raça 

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



 Branca 

 Preta 

 Amarela 

 Parda 

 Indígena 
 Sem declaração 

Primeira consulta médica 

Idade com que a criança recebeu a primeira consulta médica depois da alta da 
maternidade (variáveis L00201, L00202 e L00203), nas seguintes categorias: 

 De 1 a 7 dias 

 De 8 a 14 dias 

 De 15 a 30 dias 

 De 1 a 5 meses 

 De 6 a 11 meses 

 Com 1 ano ou mais 
 Nunca recebeu 

Local da primeira consulta 

Local onde foi realizada a primeira consulta médica ou de enfermagem (variável 
L003), nas seguintes categorias: 

 Unidade básica de saúde (posto ou centro de saúde ou unidade de saúde da 

família) 

 Centro de Especialidades, Policlínica pública ou PAM – Posto de Assistência 

Médica 

 UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 

 Outro tipo de Pronto Atendimento Público (24 horas) 

 Pronto-socorro ou emergência de hospital público 

 Hospital público/ambulatório 

 Consultório particular ou Clínica privada 

 Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato 

 Pronto-atendimento ou emergência de hospital privado 

 Visita domiciliar de médico particular 

 Visita domiciliar da equipe de saúde da família 

 Outro 
 Não aplicável – crianças que nunca tiveram consulta médica. 

Local acomp.crescim./desenvol. 

Local onde é realizado o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da 
criança (variável L004), nas seguintes categorias: 

 Unidade de saúde pública (posto ou centro de saúde ou unidade de saúde da 

família) 

 Centro de Especialidades, Policlínica pública ou PAM – Posto de Assistência 

Médica 

 Hospital público/ambulatório 

 Consultório particular ou Clínica privada 

 Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato 

 Outro 
 Não faz acompanhamento 



Fez teste do pezinho 

Indica se foi realizado o teste do pezinho (variável L005), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 
 Não sabe 

Quando fez teste do pezinho 

Quando foi realizado o teste do pezinho (variável L006), nas seguintes categorias: 

 Na primeira semana de vida 

 Após a primeira semana e antes do primeiro mês de vida 

 Após o primeiro mês de vida 

 Não sabe 

 Não aplicável – crianças que não fizeram ou não se sabe se fizeram o teste 
do pezinho. 

Recebeu result. teste pezinho 

Quanto tempo depois da realização do exame foi recebido o resultado do teste do 

pezinho (variável L007), nas seguintes categorias: 

 Em 15 dias ou menos 

 Entre 16 dias e menos de 1 mês 

 Entre 1 mês e menos de 2 meses 

 Entre 2 meses e menos de 3 meses 

 Há 3 meses ou mais 

 Não recebeu 

 Não aplicável – crianças que não fizeram ou não se sabe se fizeram o teste 

do pezinho. 

Fez teste da orelhinha 

Indica se foi realizado o teste da orelhinha (variável L008), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 
 Não sabe 

Quando fez teste da orelhinha 

Quando foi realizado o teste da orelhinha (variável L009), nas seguintes categorias: 

 Na primeira semana de vida 

 Após a primeira semana e antes do primeiro mês de vida 

 Após o primeiro mês de vida 

 Não sabe 

 Não aplicável – crianças que não fizeram ou não se sabe se fizeram o teste 
da orelhinha. 

Recebeu result. teste orelh. 

Quanto tempo depois da realização do exame foi recebido o resultado do teste da 

orelhinha (variável L010), nas seguintes categorias: 



 Em 15 dias ou menos 

 Entre 16 dias e menos de 1 mês 

 Entre 1 mês e menos de 2 meses 

 Entre 2 meses e menos de 3 meses 

 Há 3 meses ou mais 

 Não recebeu 

 Não aplicável – crianças que não fizeram ou não se sabe se fizeram o teste 
da orelhinha. 

Fez teste do olhinho 

Indica se foi realizado o teste do olhinho (variável L011), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 
 Não sabe 

Quando fez teste do olhinho 

Quando foi realizado o teste do olhinho (variável L012), nas seguintes categorias: 

 Na primeira semana de vida 

 Após a primeira semana e antes do primeiro mês de vida 

 Após o primeiro mês de vida 

 Não sabe 

 Não aplicável – crianças que não fizeram ou não se sabe se fizeram o teste 
do olhinho. 

Recebeu result. teste olhinho 

Quanto tempo depois da realização do exame foi recebido o resultado do teste do 

olhinho (variável L013), nas seguintes categorias: 

 Em 15 dias ou menos 

 Entre 16 dias e menos de 1 mês 

 Entre 1 mês e menos de 2 meses 

 Entre 2 meses e menos de 3 meses 

 Há 3 meses ou mais 

 Não recebeu 

 Não aplicável – crianças que não fizeram ou não se sabe se fizeram o teste 
do olhinho. 

Tomou alguma vacina 

Indica se a criança já tomou alguma vacina (variável L014), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

Tem caderneta de vacinação 

Indica se há caderneta ou cartão para a criança, no qual as vacinas são anotadas 
(variável L015), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não, porque não precisa 

 Não, porque não tem ajuda 



 Não aplicável – crianças que não tomaram alguma vacina. 

Tomou 1ª dose tetravalente / 

Tomou 2ª dose tetravalente / 
Tomou 3ª dose tetravalente / 

Tomou reforço tetravalente 

Indicam, respectivamente, se a criança tomou a 1ª dose (variáveis L01613, L01614 

e L01615), a 2ª dose (variáveis L01616, L01617 e L01618), a 3ª dose (variáveis 

L01619, L01620 e L01621) e a dose de reforço (variáveis L01622, L01623 e L01624), 

nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não aplicável – crianças que não tomaram alguma vacina ou para as quais 
não há caderneta de vacinação. 

Tomou leite do peito / 

Tomou outro leite/derivados / 
Tomou água / 

Tomou chá / 
Tomou mingau / 
Tomou fruta/suco natural / 

Tomou sucos artificiais / 
Comeu verduras/legumes / 

Comeu feijão/outr. leguminosas / 
Comeu carnes/ovos / 
Comeu batata/out.tuberc.raízes / 

Comeu cereais e derivados / 
Comeu biscoitos/bolachas/bolos / 

Comeu doce/bala/alim.c/açúcar / 
Tomou refrigerantes / 
Tomou/comeu outr.alim./bebidas 

Indicam, respectivamente, alimentos que a criança tenha consumido desde a véspera 

pela manhã até a manhã do dia da entrevista: leite de peito (variável L01701), outro 

leite ou derivados de leite (variável L01702), água (variável L01703), chá (variável 

L01704), mingau (variável L01705), frutas ou suco natural de frutas (variável 

L01706), sucos artificiais (variável L01707), verduras/legumes (variável L01708), 

feijão ou outras leguminosas (lentilha, ervilha, etc.) (variável L01709), carnes ou 

ovos (variável L01710), batata e outros tubérculos e raízes (batata doce, mandioca) 

(variável L01711), cereais e derivados (arroz, pão, cereal, macarrão, farinha, etc.) 

(variável L01712), biscoitos ou bolachas ou bolo (variável L01713), doces, balas, ou 

outros alimentos com açúcar (variável L01714), refrigerantes (variável L01715) e 
outros alimentos (variável L01716), 

 Sim 
 Não 

Cons.outr.alim.além leite peit 

Indica se a criança, desde que nasceu, tomou ou comeu outro alimento que não leite 

de peito (variável L018), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não, somente leite de peito 



 Não aplicável – crianças para as quais tenha sido respondido positivamente a 

pelo menos uma das opções de bebidas/alimentos das questões L01702 a 
L01716. 

Recebeu sulfato ferroso 

Indica se a criança alguma vez recebeu sulfato ferroso (questão L019), nas seguintes 
categorias: 

 Sim 

 Não 
 Recebeu um composto vitamínico, mas não sabe se contém sulfato ferroso 

Informante do módulo 

Indica quem respondeu às questões do módulo (variável L020), nas seguintes 
categorias: 

 Mãe ou responsável 

 Outro morador 

 Não morador 
 Não aplicável 

 


