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✓Avaliar o desempenho do sistema de saúde.

✓Avaliar as condições de saúde da população do Brasil.

✓Acompanhar e avaliar politicas públicas em andamento.

✓Fornecer informações para novas ações públicas que visem 

melhorar a saúde da população.



✓Amostra  de 108,5 mil domicílios

✓Equipe de cerca de 1200 

entrevistadores

✓2167 municípios

26 de agosto de 2019 a fevereiro de 2020



✓ Pesquisa domiciliar

✓ Abrangência nacional

✓ Quinquenal

✓ Coleta eletrônica



• Questionário 
domiciliar

• Todos os 
moradores

• Morador 
selecionado



✓Seleção do morador de 15 anos ou mais para responder
perguntas específicas ocorrerá, aleatoriamente, ao final da
construção da relação de moradores.

✓O questionário do morador selecionado deverá ser
respondido pela própria pessoa.

✓Agendamento da entrevista do morador selecionado para
responder o questionário específico em outra data.



✓Subamostra de 8157 domicílios

✓Morador selecionado ➔ peso e altura



• Informações do domicílio 

Módulo A

• Visitas domiciliares de Equipe de Saúde da Família e Agentes 
de Endemias 

Módulo B



• Características gerais dos moradores

Módulo C

• Características de educação das pessoas de 5 anos ou mais 
de idade

Módulo D

• Trabalho dos moradores

Módulo E

• Rendimentos Domiciliares

Módulo F

• Pessoas com deficiências

Módulo G



• Cobertura de plano de saúde

Módulo I

• Utilização de serviços de saúde

Módulo J

• Saúde dos indivíduos de 60 anos ou mais de idade

Módulo K

• Saúde das crianças de menos de 2 anos de idade

Módulo L



• Informações para futuros contatos, características do 
trabalho e apoio social

Módulo M

• Percepção do estado de saúde

Módulo N

• Acidentes

Módulo O

• Estilos de vida

Módulo P



• Doenças crônicas

Módulo Q

• Saúde da mulher

Módulo R

• Atendimento pré-natal

Módulo S

• Saúde bucal

Módulo U

• Paternidade e pré-natal do parceiro

Módulo Z



• Violência

Módulo V

• Doenças transmissíveis

Módulo T

• Atividade sexual

Módulo Y

• Relações de trabalho

Módulo AA

• Atendimento médico

Módulo H
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Carta ao Morador



• Brasil

• Grandes Regiões

• Unidades da Federação

• Regiões Metropolitanas que contêm municípios das capitais

• Municípios das capitais

A amostra da pesquisa foi desenhada de forma a permitir 
divulgação dos resultados para:




