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1. Período de campo:  
18 de setembro a 01 de outubro de 1999 
 
2. Amostragem 
 
Cobertura: municípios com população urbana acima de 5.000 habitantes 
 
Tipo de amostragem: amostragem por cotas baseadas no reprocessamento dos 
microdados da PNAD97 e dados secundários Contagem Populacional de 1996 
 
Plano de distribuição das entrevistas por região e porte dos municípios: 
 
Tabela 1. Entrevistas previstas 

 Grandes regiões geográficas  

Estratos C.Oeste 
Nordest

e 
Norte Sudeste Sul Total 

1. 5.000-49.999 160 480 160 360 360 1.520 

2. 50.000 a 99.999 160 280 160 360 160 1.120 

3. 100.000 e acima excluindo 

Capitais e municípios das 
Regiões Metropolitanas 

160 280 160 480 280 1.360 

4. Capitais/ Regiões 
Metropolitanas 

480 1240 480 1200 600 4.000 

Total 960 2280 960 2.400 1400 8.000 

 
Tabela 2. Entrevistas realizadas 

 Grandes regiões geográficas  

Estratos C.Oeste Nordest
e 

Norte Sudeste Sul Total 

1. 5.000-49.999 160 477 158 363 357 1515 

2. 50.000 a 99.999 160 280 159 360 160 1119 

3. 100.000 e acima excluindo 

Capitais e municípios das 
Regiões Metropolitanas 

153 281 160 491 268 1353 

4. Capitais/ Regiões 
Metropolitanas 

477 1243 479 1187 608 3994 

Total 950 2281 956 2401 1393 7981 



2.1 Sorteio dos municípios 
 
Método:  PPT - probabilidade proporcional ao tamanho por estrato e região 
Base:   Número de chefes de domicílio 
Fonte:  Contagem populacional de 1996 - IBGE 
 
Tabela 3. No de municípios sorteados 

 Grandes regiões geográficas  

Estratos C.Oeste Nordest
e 

Norte Sudeste Sul Total 

1. 5.000-49.999 10 30 5 22 22 89 

2. 50.000 a 99.999 9 17 9 22 10 67 

3. 100.000 e acima excluindo 

Capitais e municípios das 
Regiões Metropolitanas 

6 15 3 28 15 67 

4. Capitais/ Regiões 
Metropolitanas 

4 19 8 27 16 74 

Total 29 81 25 99 63 297 

 
2.2 Sorteio de pontos amostrais 

 
Método:  PPT - probabilidade proporcional ao tamanho após ordenação dos setores 

censitários pelo grau de escolaridade dos chefes do domicílio 
Base:   Setores censitários urbanos 
Fonte:  Contagem populacional de 1996 - IBGE 
 

2.3 Perfil da amostra 
 
Variáveis usadas para elaboração das cotas: 
 
Classes de idade do chefe do domicílio segundo sexo:  
(FONTE: CONTAGEM POPULACIONAL  IBGE 1996) 

• 15 a 24 

• 25 a 39 

• 40 a 54  

• 55 e acima 
 
Classes de escolaridade do chefe do domicílio segundo sexo: 
(FONTE: CONTAGEM POPULACIONAL  IBGE 1996) 
Última série concluída pelo chefe do domicílio: 

• Sem escolaridade até primário incompleto  (3a série do 1o Grau) 

• Primário completo até ginásio incompleto  (4a até 7a série do 1o Grau)  

• Ginásio completo até colegial incompleto (8a série do 1o Grau até 2a série do  
2o Grau) 

• Colegial completo ou acima   (3a série do 2o Grau ou acima) 



Condição de atividade do chefe do domicílio segundo sexo: 
(FONTE: MICRODADOS PNAD 1997) 

• Desocupado (Inativo ou desempregado) 

• Empregado período integral com carteira assinada 

• Funcionário público ou militar 

• Empregado não registrado (sem carteira assinada) 

• Empregador ou conta própria 
 

2.4. Seleção do Entrevistado 
 
Ensino e Saúde Públicos: um dos responsáveis da família que acompanha mais de perto 
os assuntos de educação e saúde da família 
 
Previdência Social: beneficiário que recebe pessoalmente o benefício ou membro da 
família que recebe o benefício pelo beneficiário. Na ausência de beneficiário na família, 
um dos responsáveis pelo domicílio 
 
Saúde Pública: um segundo usuário de Saúde Pública, se houver, sorteio do 
aniversariante mais próximo 
 

2.5 Ponderação dos dados 
 
Os dados foram ponderados a posteriori, no processamento dos dados, restabelecendo-
se as proporções entre o número de chefes de domicílio das regiões, dos portes do 
municípios e do  perfil sociodemográfico dos chefes de domicílio. 
 
3. Relação da variáveis, conteúdo e livro de códigos 
 
LIVRO DE REFERÊNCIA PARA VARIÁVEIS – PROJETO PNUD 

 

ID Número do questionário 

DIA Dia da realização da entrevista 

MÊS Mês da realização da entrevista 

CIDADE Localidade 

ESTADO Estado 

DIAENT Dia da semana da realização da entrevista 

INICIO Hora de início da entrevista 

TERMINO Hora de término da entrevista 

SEXO  Sexo do chefe da família 

IDADE  Idade do chefe da família 

FAIXAID Faixa Etária do chefe da família 

ESCOLA Escolaridade do chefe da família 

ECON  Condição do chefe da família 

A1  Número de membros da família 

B1_1  Sexo do informante 

B1_2  Sexo do 2º membro da família 

B1_3  Sexo do 3º membro da família 

B1_4  Sexo do 4º membro da família 

B1_5  Sexo do 5º membro da família 

B1_6  Sexo do 6º membro da família 

B1_7  Sexo do 7º membro da família 

B1_8  Sexo do 8º membro da família 

B1_9  Sexo do 9º membro da família 

B1_10  Sexo do 10º membro da família 



B1_11  Sexo do 11º membro da família 

B1_12  Sexo do 12º membro da família 

B1_13  Sexo do 13º membro da família 

B1_14  Sexo do 14º membro da família 

B1_15  Sexo do 15º membro da família 

B2A_1  Idade do informante 

B2A_2  Idade do 2º membro da família 

B2A_3  Idade do 3º membro da família 

B2A_4  Idade do 4º membro da família 

B2A_5  Idade do 5º membro da família 

B2A_6  Idade do 6º membro da família 

B2A_7  Idade do 7º membro da família 

B2A_8  Idade do 8º membro da família 

B2A_9  Idade do 9º membro da família 

B2A_10 Idade do 10º membro da família 

B2A_11 Idade do 11º membro da família 

B2A_12 Idade do 12º membro da família 

B2A_13 Idade do 13º membro da família 

B2A_14 Idade do 14º membro da família 

B2A_15 Idade do 15º membro da família 

C1_1  Posição na família do informante 

C1_2  Posição na família do 2º membro da família 

C1_3  Posição na família do 3º membro da família 
C1_4  Posição na família do 4º membro da família 

C1_5  Posição na família do 5º membro da família 

C1_6  Posição na família do 6º membro da família 

C1_7  Posição na família do 7º membro da família 

C1_8  Posição na família do 8º membro da família 

C1_9  Posição na família do 9º membro da família 

C1_10  Posição na família do 10º membro da família 

C1_11  Posição na família do 11º membro da família 

C1_12  Posição na família do 12º membro da família 

C1_13  Posição na família do 13º membro da família 

C1_14  Posição na família do 14º membro da família 

C1_15  Posição na família do 15º membro da família 

 



 
D1_1  Está ou não trabalhando  - informante 

D1_2  Está ou não trabalhando – 2º membro da família 

D1_3  Está ou não trabalhando - 3º membro da família 

D1_4  Está ou não trabalhando - 4º membro da família 

D1_5  Está ou não trabalhando - 5º membro da família 

D1_6  Está ou não trabalhando - 6º membro da família 

D1_7  Está ou não trabalhando - 7º membro da família 

D1_8  Está ou não trabalhando - 8º membro da família 

D1_9  Está ou não trabalhando - 9º membro da família 

D1_10  Está ou não trabalhando - 10º membro da família 

D1_11  Está ou não trabalhando - 11º membro da família 

D1_12  Está ou não trabalhando - 12º membro da família 

D1_13  Está ou não trabalhando - 13º membro da família 

D1_14  Está ou não trabalhando - 14º membro da família 

D1_15  Está ou não trabalhando - 15º membro da família 

E1_1  Classificação dos ocupados - informante 

E1_2  Classificação dos ocupados - 2º membro da família 

E1_3  Classificação dos ocupados - 3º membro da família 

E1_4  Classificação dos ocupados - 4º membro da família 

E1_5  Classificação dos ocupados - 5º membro da família 

E1_6  Classificação dos ocupados - 6º membro da família 

E1_7  Classificação dos ocupados - 7º membro da família 

E1_8  Classificação dos ocupados - 8º membro da família 

E1_9  Classificação dos ocupados - 9º membro da família 

E1_10  Classificação dos ocupados - 10º membro da família 

E1_11  Classificação dos ocupados - 11º membro da família 

E1_12  Classificação dos ocupados - 12º membro da família 

E1_13  Classificação dos ocupados - 13º membro da família 

E1_14  Classificação dos ocupados - 14º membro da família 

E1_15  Classificação dos ocupados - 15º membro da família 

E2A_1  Classificação dos não ocupados - informante 

E2A_2  Classificação dos não ocupados - 2º membro da família 

E2A_3  Classificação dos não ocupados - 3º membro da família 

E2A_4  Classificação dos não ocupados - 4º membro da família 

E2A_5  Classificação dos não ocupados - 5º membro da família 

E2A_6  Classificação dos não ocupados - 6º membro da família 

E2A_7  Classificação dos não ocupados - 7º membro da família 

E2A_8  Classificação dos não ocupados - 8º membro da família 

E2A_9  Classificação dos não ocupados - 9º membro da família 

E2A_10 Classificação dos não ocupados - 10º membro da família 

E2A_11 Classificação dos não ocupados - 11º membro da família 

E2A_12 Classificação dos não ocupados - 12º membro da família 

E2A_13 Classificação dos não ocupados - 13º membro da família 

E2A_14 Classificação dos não ocupados - 14º membro da família 

E2A_15 Classificação dos não ocupados - 15º membro da família 

E3A_1  Última vez que desempregado procurou emprego - informante 

E3A_2  Última vez que desempregado procurou emprego - 2º membro da família 

E3A_3  Última vez que desempregado procurou emprego - 3º membro da família 

E3A_4  Última vez que desempregado procurou emprego - 4º membro da família 

E3A_5  Última vez que desempregado procurou emprego - 5º membro da família 

E3A_6  Última vez que desempregado procurou emprego - 6º membro da família 

E3A_7  Última vez que desempregado procurou emprego - 7º membro da família 

E3A_8  Última vez que desempregado procurou emprego - 8º membro da família 

E3A_9  Última vez que desempregado procurou emprego - 9º membro da família 

E3A_10 Última vez que desempregado procurou emprego - 10º membro da família 

E3A_11 Última vez que desempregado procurou emprego - 11º membro da família 

E3A_12 Última vez que desempregado procurou emprego - 12º membro da família 

E3A_13 Última vez que desempregado procurou emprego - 13º membro da família 



E3A_14 Última vez que desempregado procurou emprego - 14º membro da família 

E3A_15 Última vez que desempregado procurou emprego - 15º membro da família 



A2_1 Informante alfabetizado 

A2_2  2º membro da família alfabetizado 

A2_3  3º membro da família alfabetizado 

A2_4  4º membro da família alfabetizado 

A2_5  5º membro da família alfabetizado 

A2_6  6º membro da família alfabetizado 

A2_7  7º membro da família alfabetizado 

A2_8  8º membro da família alfabetizado 

A2_9  9º membro da família alfabetizado 

A2_10  10º membro da família alfabetizado 

A2_11  11º membro da família alfabetizado 

A2_12  12º membro da família alfabetizado 

A2_13  13º membro da família alfabetizado 

A2_14  14º membro da família alfabetizado 

A2_15  15º membro da família alfabetizado 

B2_1  Último ano que o informante cursou ou está cursando 

B2_2  Último ano que o 2º membro da família cursou ou está cursando 

B2_3  Último ano que o 3º membro da família cursou ou está cursando 

B2_4 Último ano que o 4º membro da família cursou ou está cursando 

B2_5  Último ano que o 5º membro da família cursou ou está cursando  

B2_6  Último ano que o 6º membro da família cursou ou está cursando 

B2_7  Último ano que o 7º membro da família cursou ou está cursando 

B2_8  Último ano que o 8º membro da família cursou ou está cursando 

B2_9  Último ano que o 9º membro da família cursou ou está cursando 

B2_10 Último ano que o 10º membro da família cursou ou está cursando 

B2_11  Último ano que o 11º membro da família cursou ou está cursando 

B2_12  Último ano que o 12º membro da família cursou ou está cursando 

B2_13  Último ano que o 13º membro da família cursou ou está cursando 

B2_14  Último ano que o 14º membro da família cursou ou está cursando 

B2_15  Último ano que o 15º membro da família cursou ou está cursando 

C2_1 Nível escolar que o informante está matriculado 

C2_2 Nível escolar que o 2º membro da família está matriculado 

C2_3 Nível escolar que o 3º membro da família está matriculado 

C2_4 Nível escolar que o 4º membro da família está matriculado 

C2_5 Nível escolar que o 5º membro da família está matriculado 

C2_6 Nível escolar que o 6º membro da família está matriculado 

C2_7 Nível escolar que o 7º membro da família está matriculado 

C2_8 Nível escolar que o 8º membro da família está matriculado 

C2_9 Nível escolar que o 9º membro da família está matriculado 

C2_10 Nível escolar que o 10º membro da família está matriculado 

C2_11 Nível escolar que o 11º membro da família está matriculado 

C2_12 Nível escolar que o 12º membro da família está matriculado 

C2_13 Nível escolar que o 13º membro da família está matriculado 

C2_14 Nível escolar que o 14º membro da família está matriculado 

C2_15 Nível escolar que o 15º membro da família está matriculado 

D2_1 Tipo de rede escolar que freqüenta o informante 

D2_2 Tipo de rede escolar que freqüenta o 2º membro da família 

D2_3 Tipo de rede escolar que freqüenta o 3º membro da família 

D2_4 Tipo de rede escolar que freqüenta o 4º membro da família 

D2_5 Tipo de rede escolar que freqüenta o 5º membro da família 

D2_6 Tipo de rede escolar que freqüenta o 6º membro da família 

D2_7 Tipo de rede escolar que freqüenta o 7º membro da família 

D2_8 Tipo de rede escolar que freqüenta o 8º membro da família 

D2_9 Tipo de rede escolar que freqüenta o 9º membro da família 

D2_10 Tipo de rede escolar que freqüenta o 10º membro da família 

D2_11 Tipo de rede escolar que freqüenta o 11º membro da família 

D2_12 Tipo de rede escolar que freqüenta o 12º membro da família 

D2_13 Tipo de rede escolar que freqüenta o 13º membro da família 



D2_14 Tipo de rede escolar que freqüenta o 14º membro da família 

D2_15 Tipo de rede escolar que freqüenta o 15º membro da família 

E2_1 Tempo que leva para ir de casa até a escola – informante 

E2_2 Tempo que leva para ir de casa até a escola – 2º membro 

E2_3 Tempo que leva para ir de casa até a escola – 3º membro 

E2_4 Tempo que leva para ir de casa até a escola – 4º membro 

E2_5 Tempo que leva para ir de casa até a escola – 5º membro 

E2_6 Tempo que leva para ir de casa até a escola – 6º membro 

E2_7 Tempo que leva para ir de casa até a escola – 7º membro 

E2_8 Tempo que leva para ir de casa até a escola – 8º membro 

E2_9 Tempo que leva para ir de casa até a escola – 9º membro 

E2_10 Tempo que leva para ir de casa até a escola – 10º membro 

E2_11 Tempo que leva para ir de casa até a escola – 11º membro 

E2_12 Tempo que leva para ir de casa até a escola – 12º membro 

E2_13 Tempo que leva para ir de casa até a escola – 13º membro 

E2_14 Tempo que leva para ir de casa até a escola – 14º membro 

E2_15 Tempo que leva para ir de casa até a escola – 15º membro 

F2_1 Obtenção de vaga na escola que queria – informante 

F2_2 Obtenção de vaga na escola que queria – 2º membro da família 

F2_3 Obtenção de vaga na escola que queria – 3º membro da família 

F2_4 Obtenção de vaga na escola que queria – 4º membro da família 

F2_5 Obtenção de vaga na escola que queria – 5º membro da família 

F2_6 Obtenção de vaga na escola que queria – 6º membro da família 

F2_7 Obtenção de vaga na escola que queria – 7º membro da família 

F2_8 Obtenção de vaga na escola que queria – 8º membro da família 

F2_9 Obtenção de vaga na escola que queria – 9º membro da família 

F2_10 Obtenção de vaga na escola que queria – 10º membro da família 

F2_11 Obtenção de vaga na escola que queria – 11º membro da família 

F2_12 Obtenção de vaga na escola que queria – 12º membro da família 

F2_13 Obtenção de vaga na escola que queria – 13º membro da família 

F2_14 Obtenção de vaga na escola que queria – 14º membro da família 

F2_15 Obtenção de vaga na escola que queria – 15º membro da família 

G2_1 Já esteve na escola - informante 

G2_2 Já esteve na escola – 2º membro da família 

G2_3 Já esteve na escola – 3º membro da família 

G2_4 Já esteve na escola – 4º membro da família 

G2_5 Já esteve na escola – 5º membro da família 

G2_6 Já esteve na escola – 6º membro da família 

G2_7 Já esteve na escola – 7º membro da família 

G2_8 Já esteve na escola – 8º membro da família 

G2_9 Já esteve na escola – 9º membro da família 

G2_10 Já esteve na escola – 10º membro da família 

G2_11 Já esteve na escola – 11º membro da família 

G2_12 Já esteve na escola – 12º membro da família 

G2_13 Já esteve na escola – 13º membro da família 

G2_14 Já esteve na escola – 14º membro da família 

G2_15 Já esteve na escola – 15º membro da família 

H2_1 Motivo de não estar matriculado – informante 

H2_2 Motivo de não estar matriculado – 2º membro da família 

H2_3 Motivo de não estar matriculado – 3º membro da família 

H2_4 Motivo de não estar matriculado – 4º membro da família 

H2_5 Motivo de não estar matriculado – 5º membro da família 

H2_6 Motivo de não estar matriculado – 6º membro da família 

H2_7 Motivo de não estar matriculado – 7º membro da família 

H2_8 Motivo de não estar matriculado – 8º membro da família 

H2_9 Motivo de não estar matriculado – 9º membro da família 

H2_10 Motivo de não estar matriculado – 10º membro da família 

H2_11 Motivo de não estar matriculado – 11º membro da família 



H2_12 Motivo de não estar matriculado – 12º membro da família 

H2_13 Motivo de não estar matriculado – 13º membro da família 

H2_14 Motivo de não estar matriculado – 14º membro da família 

H2_15 Motivo de não estar matriculado – 15º membro da família 

A3_1 Informante recebeu ou não atendimento médico 

A3_2 2º membro da família recebeu ou não atendimento médico 

A3_3 3º membro da família recebeu ou não atendimento médico 

A3_4 4º membro da família recebeu ou não atendimento médico 

A3_5 5º membro da família recebeu ou não atendimento médico 

A3_6 6º membro da família recebeu ou não atendimento médico 

A3_7 7º membro da família recebeu ou não atendimento médico 

A3_8 8º membro da família recebeu ou não atendimento médico 

A3_9 9º membro da família recebeu ou não atendimento médico 

A3_10 10º membro da família recebeu ou não atendimento médico 

A3_11 11º membro da família recebeu ou não atendimento médico 

A3_12 12º membro da família recebeu ou não atendimento médico 

A3_13 13º membro da família recebeu ou não atendimento médico 

A3_14 14º membro da família recebeu ou não atendimento médico 

A3_15 15º membro da família recebeu ou não atendimento médico 

B3_1 a/b/c Tipo de atendimento que o informante recebeu nos últimos 6 meses 

B3_2 a/b/c Tipo de atendimento que o 2º membro da família recebeu 

B3_3 a/b/c Tipo de atendimento que o 3º membro da família recebeu 

B3_4 a/b/c Tipo de atendimento que o 4º membro da família recebeu 

B3_5 a/b/c Tipo de atendimento que o 5º membro da família recebeu 

B3_6 a/b/c Tipo de atendimento que o 6º membro da família recebeu 

B3_7 a/b/c Tipo de atendimento que o 7º membro da família recebeu 

B3_8 a/b/c Tipo de atendimento que o 8º membro da família recebeu 

B3_9 a/b/c Tipo de atendimento que o 9º membro da família recebeu 

B3_10 a/b/c Tipo de atendimento que o 10º membro da família recebeu 

B3_11 a/b/c Tipo de atendimento que o 11º membro da família recebeu 

B3_12 a/b/c Tipo de atendimento que o 12º membro da família recebeu 

B3_13 a/b/c Tipo de atendimento que o 13º membro da família recebeu 

B3_14 a/b/c Tipo de atendimento que o 14º membro da família recebeu 

B3_15 a/b/c Tipo de atendimento que o 15º membro da família recebeu 

C3_1 Tipo de atendimento que o informante recebeu na última vez 

C3_2 Tipo de atendimento que o 2º membro da família recebeu 

C3_3 Tipo de atendimento que o 3º membro da família recebeu 

C3_4 Tipo de atendimento que o 4º membro da família recebeu 

C3_5 Tipo de atendimento que o 5º membro da família recebeu 

C3_6 Tipo de atendimento que o 6º membro da família recebeu 

C3_7 Tipo de atendimento que o 7º membro da família recebeu 

C3_8 Tipo de atendimento que o 8º membro da família recebeu 

C3_9 Tipo de atendimento que o 9º membro da família recebeu 

C3_10 Tipo de atendimento que o 10º membro da família recebeu 

C3_11 Tipo de atendimento que o 11º membro da família recebeu 

C3_12 Tipo de atendimento que o 12º membro da família recebeu 

C3_13 Tipo de atendimento que o 13º membro da família recebeu 

C3_14 Tipo de atendimento que o 14º membro da família recebeu 

C3_15 Tipo de atendimento que o 15º membro da família recebeu 

D3_1 a/d/c Onde o informante recebeu atendimento nos últimos 6 meses 

D3_2 a/d/c Onde o 2º membro da família recebeu atendimento 

D3_3 a/d/c Onde o 3º membro da família recebeu atendimento 

D3_4 a/d/c Onde o 4º membro da família recebeu atendimento 

D3_5 a/d/c Onde o 5º membro da família recebeu atendimento 

D3_6 a/d/c Onde o 6º membro da família recebeu atendimento 

D3_7 a/d/c Onde o 7º membro da família recebeu atendimento 

D3_8 a/d/c Onde o 8º membro da família recebeu atendimento 

D3_9 a/d/c Onde o 9º membro da família recebeu atendimento 



D3_10 a/d/c Onde o 10º membro da família recebeu atendimento 

D3_11 a/d/c Onde o 11º membro da família recebeu atendimento 

D3_12 a/d/c Onde o 12º membro da família recebeu atendimento 

D3_13 a/d/c Onde o 13º membro da família recebeu atendimento 

D3_14 a/d/c Onde o 14º membro da família recebeu atendimento 

D3_15 a/d/c Onde o 15º membro da família recebeu atendimento 

E3_1 Onde o informante recebeu atendimento na última vez 

E3_2 Onde o 2º membro da família recebeu atendimento na última vez 

E3_3 Onde o 3º membro da família recebeu atendimento na última vez 

E3_4 Onde o 4º membro da família recebeu atendimento na última vez 

E3_5 Onde o 5º membro da família recebeu atendimento na última vez 

E3_6 Onde o 6º membro da família recebeu atendimento na última vez 

E3_7 Onde o 7º membro da família recebeu atendimento na última vez 

E3_8 Onde o 8º membro da família recebeu atendimento na última vez 

E3_9 Onde o 9º membro da família recebeu atendimento na última vez 

E3_10 Onde o 10º membro da família recebeu atendimento na última vez 

E3_11 Onde o 11º membro da família recebeu atendimento na última vez 

E3_12 Onde o 12º membro da família recebeu atendimento na última vez 

E3_13 Onde o 13º membro da família recebeu atendimento na última vez 

E3_14 Onde o 14º membro da família recebeu atendimento na última vez 

E3_15 Onde o 15º membro da família recebeu atendimento na última vez 

F3_1 Informante recebeu ou não atendimento público de saúde qdo precisou nos últimos 6 meses 

F3_2 2º membro recebeu ou não atendimento público de saúde qdo precisou nos últimos 6 meses 

F3_3 3º membro recebeu ou não atendimento público de saúde qdo precisou nos últimos 6 meses 

F3_4 4º membro recebeu ou não atendimento público de saúde qdo precisou nos últimos 6 meses 

F3_5 5º membro recebeu ou não atendimento público de saúde qdo precisou nos últimos 6 meses 

F3_6 6º membro recebeu ou não atendimento público de saúde qdo precisou nos últimos 6 meses 

F3_7 7º membro recebeu ou não atendimento público de saúde qdo precisou nos últimos 6 meses 

F3_8 8º membro recebeu ou não atendimento público de saúde qdo precisou nos últimos 6 meses 

F3_9 9º membro recebeu ou não atendimento público de saúde qdo precisou nos últimos 6 meses 

F3_10 10º membro recebeu ou não atendimento público de saúde qdo precisou nos últimos 6 meses 

F3_11 11º membro recebeu ou não atendimento público de saúde qdo precisou nos últimos 6 meses 

F3_12 12º membro recebeu ou não atendimento público de saúde qdo precisou nos últimos 6 meses 

F3_13 13º membro recebeu ou não atendimento público de saúde qdo precisou nos últimos 6 meses 

F3_14 14º membro recebeu ou não atendimento público de saúde qdo precisou nos últimos 6 meses 

F3_15 15º membro recebeu ou não atendimento público de saúde qdo precisou nos últimos 6 meses 

G3_1 O que fez o informante qdo não conseguiu atendimento médico público 

G3_2 O que fez o 2º membro qdo não conseguiu atendimento médico público 

G3_3 O que fez o 3º membro qdo não conseguiu atendimento médico público 

G3_4 O que fez o 4º membro qdo não conseguiu atendimento médico público 

G3_5 O que fez o 5º membro qdo não conseguiu atendimento médico público 

G3_6 O que fez o 6º membro qdo não conseguiu atendimento médico público 

G3_7 O que fez o 7º membro qdo não conseguiu atendimento médico público 

G3_8 O que fez o 8º membro qdo não conseguiu atendimento médico público 

G3_9 O que fez o 9º membro qdo não conseguiu atendimento médico público 

G3_10 O que fez o 10º membro qdo não conseguiu atendimento médico público 

G3_11 O que fez o 11º membro qdo não conseguiu atendimento médico público 

G3_12 O que fez o 12º membro qdo não conseguiu atendimento médico público 

G3_13 O que fez o 13º membro qdo não conseguiu atendimento médico público 

G3_14 O que fez o 14º membro qdo não conseguiu atendimento médico público 

G3_15 O que fez o 15º membro qdo não conseguiu atendimento médico público 

H3_1 Depende ou não só do atendimento público de saúde – informante 

H3_2 Depende ou não só do atendimento público de saúde – 2º membro 

H3_3 Depende ou não só do atendimento público de saúde – 3º membro 

H3_4 Depende ou não só do atendimento público de saúde – 4º membro 

H3_5 Depende ou não só do atendimento público de saúde – 5º membro 

H3_6 Depende ou não só do atendimento público de saúde – 6º membro 

H3_7 Depende ou não só do atendimento público de saúde – 7º membro 



H3_8 Depende ou não só do atendimento público de saúde – 8º membro 

H3_9 Depende ou não só do atendimento público de saúde – 9º membro 

H3_10 Depende ou não só do atendimento público de saúde – 10º membro 

H3_11 Depende ou não só do atendimento público de saúde – 11º membro 

H3_12 Depende ou não só do atendimento público de saúde – 12º membro 

H3_13 Depende ou não só do atendimento público de saúde – 13º membro 

H3_14 Depende ou não só do atendimento público de saúde – 14º membro 

H3_15 Depende ou não só do atendimento público de saúde – 15º membro 

A4_1 Informante contribuinte da Previdência ou não 

A4_2 2º membro da família contribuinte da Previdência ou não 

A4_3 3º membro da família contribuinte da Previdência ou não 

A4_4 4º membro da família contribuinte da Previdência ou não 

A4_5 5º membro da família contribuinte da Previdência ou não 

A4_6 6º membro da família contribuinte da Previdência ou não 

A4_7 7º membro da família contribuinte da Previdência ou não 

A4_8 8º membro da família contribuinte da Previdência ou não 

A4_9 9º membro da família contribuinte da Previdência ou não 

A4_10 10º membro da família contribuinte da Previdência ou não 

A4_11 11º membro da família contribuinte da Previdência ou não 

A4_12 12º membro da família contribuinte da Previdência ou não 

A4_13 13º membro da família contribuinte da Previdência ou não 

A4_14 14º membro da família contribuinte da Previdência ou não 

A4_15 15º membro da família contribuinte da Previdência ou não 

B4_1 Informante está ou não pagando o carnê da Previdência 

B4_2 2º membro está ou não pagando o carnê da Previdência 

B4_3 3º membro está ou não pagando o carnê da Previdência 

B4_4 4º membro está ou não pagando o carnê da Previdência 

B4_5 5º membro está ou não pagando o carnê da Previdência 

B4_6 6º membro está ou não pagando o carnê da Previdência 

B4_7 7º membro está ou não pagando o carnê da Previdência 

B4_8 8º membro está ou não pagando o carnê da Previdência 

B4_9 9º membro está ou não pagando o carnê da Previdência 

B4_10 10º membro está ou não pagando o carnê da Previdência 

B4_11 11º membro está ou não pagando o carnê da Previdência 

B4_12 12º membro está ou não pagando o carnê da Previdência 

B4_13 13º membro está ou não pagando o carnê da Previdência 

B4_14 14º membro está ou não pagando o carnê da Previdência 

B4_15 15º membro está ou não pagando o carnê da Previdência 

C4_1 Informante recebeu ou não algum benefício da Previdência 

C4_2 2º membro recebeu ou não algum benefício da Previdência 

C4_3 3º membro recebeu ou não algum benefício da Previdência 

C4_4 4º membro recebeu ou não algum benefício da Previdência 

C4_5 5º membro recebeu ou não algum benefício da Previdência 

C4_6 6º membro recebeu ou não algum benefício da Previdência 

C4_7 7º membro recebeu ou não algum benefício da Previdência 

C4_8 8º membro recebeu ou não algum benefício da Previdência 

C4_9 9º membro recebeu ou não algum benefício da Previdência 

C4_10 10º membro recebeu ou não algum benefício da Previdência 

C4_11 11º membro recebeu ou não algum benefício da Previdência 

C4_12 12º membro recebeu ou não algum benefício da Previdência 

C4_13 13º membro recebeu ou não algum benefício da Previdência 

C4_14 14º membro recebeu ou não algum benefício da Previdência 

C4_15 15º membro recebeu ou não algum benefício da Previdência 

D4_1 a/b/c Tipo de benefício que o informante recebe 

D4_2 a/b/c Tipo de benefício que o 2º membro da família recebe 

D4_3 a/b/c Tipo de benefício que o 3º membro da família recebe 

D4_4 a/b/c Tipo de benefício que o 4º membro da família recebe 

D4_5 a/b/c Tipo de benefício que o 5º membro da família recebe 



D4_6 a/b/c Tipo de benefício que o 6º membro da família recebe 

D4_7 a/b/c Tipo de benefício que o 7º membro da família recebe 

D4_8 a/b/c Tipo de benefício que o 8º membro da família recebe 

D4_9 a/b/c Tipo de benefício que o 9º membro da família recebe 

D4_10 a/b/c Tipo de benefício que o 10º membro da família recebe 

D4_11 a/b/c Tipo de benefício que o 11º membro da família recebe 

D4_12 a/b/c Tipo de benefício que o 12º membro da família recebe 

D4_13 a/b/c Tipo de benefício que o 13º membro da família recebe 

D4_14 a/b/c Tipo de benefício que o 14º membro da família recebe 

D4_15 a/b/c Tipo de benefício que o 15º membro da família recebe 

E4_1 Informante vai pessoalmente receber benefícios 

E4_2 2º membro vai pessoalmente receber benefícios 

E4_3 3º membro vai pessoalmente receber benefícios 

E4_4 4º membro vai pessoalmente receber benefícios 

E4_5 5º membro vai pessoalmente receber benefícios 

E4_6 6º membro vai pessoalmente receber benefícios 

E4_7 7º membro vai pessoalmente receber benefícios 

E4_8 8º membro vai pessoalmente receber benefícios 

E4_9 9º membro vai pessoalmente receber benefícios 

E4_10 10º membro vai pessoalmente receber benefícios 

E4_11 11º membro vai pessoalmente receber benefícios 

E4_12 12º membro vai pessoalmente receber benefícios 

E4_13 13º membro vai pessoalmente receber benefícios 

E4_14 14º membro vai pessoalmente receber benefícios 

E4_15 15º membro vai pessoalmente receber benefícios 

F4_1 Informante costuma receber o benefício pelo outro membro 

F4_2 2º membro da família costuma receber o benefício pelo outro membro 

F4_3 3º membro da família costuma receber o benefício pelo outro membro 

F4_4 4º membro da família costuma receber o benefício pelo outro membro 

F4_5 5º membro da família costuma receber o benefício pelo outro membro 

F4_6 6º membro da família costuma receber o benefício pelo outro membro 

F4_7 7º membro da família costuma receber o benefício pelo outro membro 

F4_8 8º membro da família costuma receber o benefício pelo outro membro 

F4_9 9º membro da família costuma receber o benefício pelo outro membro 

F4_10 10º membro da família costuma receber o benefício pelo outro membro 

F4_11 11º membro da família costuma receber o benefício pelo outro membro 

F4_12 12º membro da família costuma receber o benefício pelo outro membro 

F4_13 13º membro da família costuma receber o benefício pelo outro membro 

F4_14 14º membro da família costuma receber o benefício pelo outro membro 

F4_15 15º membro da família costuma receber o benefício pelo outro membro 

GERAL Código do respondente de Educação Pública de 1º e 2º grau 

GERAL_1 Avaliação da qualidade do serviço público no Brasil 

EDU_1 Nota para o Ensino Público de 1º e 2º grau no Brasil 

EDU_1A Nota para o Ensino Público de 1º e 2º grau do(s) seu(s) filho(s) 

EDU2_1 Nota para <Certeza de recebimento gratuito...> 

EDU2_2 Nota para <Confiança no trabalho da escola...> 

EDU2_3 Nota para <Segurança que haverá número suficiente...> 

EDU2_4 Nota para <Confiança na regularidade das aulas...> 

EDU2_5 Nota para <Certeza de conseguir Obtenção de vaga na escola...> 

EDU2_6 Nota para <Garantia de fornecimento regular...> 

EDU2_7 Nota para <Certeza de não precisar de conhecidos...> 

EDU2_8 Nota para <Boa vontade e interesse da escola...> 

EDU2_9 Nota para <Apoio e reforço dado pela escola aos alunos...> 

EDU2_10 Nota para <Carinho e compreensão dos professores...> 

EDU2_11 Nota para <Competência dos professores para ensinar> 

EDU2_12 Nota para <Capacidade da escola em manter um ambiente...> 

EDU2_13 Nota para <Capacidade da escola em informar corretamente...> 

EDU2_14 Nota para <Facilidade em obter da escola...> 



EDU2_15 Nota para <Rapidez e simplicidade para realizar...> 

EDU2_16 Nota para <Limpeza, manutenção e conforto das instalações...> 

EDU2_17 Nota para <Merenda saborosa, nutritiva e variada> 

EDU2_18 Nota para <Segurança dentro da escola, evitando violência...> 

EDU2_19 Nota para <Existência de biblioteca, computadores...> 

EDU2_20 Nota para <Localização adequada da escola> 

EDU2_21 Nota para <Oferta ao aluno de atividades esportivas...> 

EDU2_22 Nota para <Horários adequados para atender os pais de alunos> 

EDU3_1 Classificação de importância para <Certeza de recebimento gratuito...> 

EDU3_2 Classificação de importância para <Confiança no trabalho da escola...> 

EDU3_3 Classificação de importância para <Segurança que haverá número suficiente...> 

EDU3_4 Classificação de importância para <Confiança na regularidade das aulas...> 

EDU3_5 Classificação de importância para <Certeza de conseguir Obtenção de vaga na escola...> 

EDU3_6 Classificação de importância para <Garantia de fornecimento regular...> 

EDU3_7 Classificação de importância para <Certeza de não precisar de conhecidos...> 

EDU3_8 Classificação de importância para <Boa vontade e interesse da escola...> 

EDU3_9 Classificação de importância para <Apoio e reforço dado pela escola aos alunos...> 

EDU3_10 Classificação de importância para <Carinho e compreensão dos professores...> 

EDU3_11 Classificação de importância para <Competência dos professores para ensinar> 

EDU3_12 Classificação de importância para <Capacidade da escola em manter um ambiente...> 

EDU3_13 Classificação de importância p/ <Capacidade da escola em informar corretamente...> 

EDU3_14 Classificação de importância para <Facilidade em obter da escola...> 

EDU3_15 Classificação de importância para <Rapidez e simplicidade para realizar...> 

EDU3_16 Classificação de importância p/ <Limpeza, manutenção e conforto das instalações...> 

EDU3_17 Classificação de importância para <Merenda saborosa, nutritiva e variada> 

EDU3_18 Classificação de importância p/ <Segurança dentro da escola, evitando violência...> 

EDU3_19 Classificação de importância para <Existência de biblioteca, computadores...> 

EDU3_20 Classificação de importância para <Localização adequada da escola> 

EDU3_21 Classificação de importância para <Oferta ao aluno de atividades esportivas...> 

EDU3_22 Classificação de importância p/ <Horários adequados para atender os pais de alunos> 

EDU4_1 Nota satisfatória para <Certeza de recebimento gratuito...> 

EDU4_2 Nota satisfatória para <Confiança no trabalho da escola...> 

EDU4_3 Nota satisfatória para <Segurança que haverá número suficiente...> 

EDU4_4 Nota satisfatória para <Confiança na regularidade das aulas...> 

EDU4_5 Nota satisfatória para <Certeza de conseguir obtenção de vaga na escola...> 

EDU4_6 Nota satisfatória para <Garantia de fornecimento regular...> 

EDU4_7 Nota satisfatória para <Certeza de não precisar de conhecidos...> 

EDU4_8 Nota satisfatória para <Boa vontade e interesse da escola...> 

EDU4_9 Nota satisfatória para <Apoio e reforço dado pela escola aos alunos...> 

EDU4_10 Nota satisfatória para <Carinho e compreensão dos professores...> 

EDU4_11 Nota satisfatória para <Competência dos professores para ensinar> 

EDU4_12 Nota satisfatória para <Capacidade da escola em manter um ambiente...> 

EDU4_13 Nota satisfatória para <Capacidade da escola em informar...> 

EDU4_14 Nota satisfatória para <Facilidade em obter da escola...> 

EDU4_15 Nota satisfatória para <Rapidez e simplicidade para realizar...> 

EDU4_16 Nota satisfatória para <Limpeza, manutenção e conforto...> 

EDU4_17 Nota satisfatória para <Merenda saborosa, nutritiva e variada> 

EDU4_18 Nota satisfatória para <Segurança dentro da escola, evitando...> 

EDU4_19 Nota satisfatória para <Existência de biblioteca, computadores...> 

EDU4_20 Nota satisfatória para <Localização adequada da escola> 

EDU4_21 Nota satisfatória para <Oferta ao aluno de atividades esportivas...> 

EDU4_22 Nota satisfatória para <Horários adequados para atender os pais...> 

EDU5_1 Outros aspectos importantes para a educação pública – 1ª menção 

EDU5_2 Outros aspectos importantes para a educação pública – 2ª menção 

EDU_6 Situação do ensino público de 1º e 2º grau nos últimos 12 meses... 

EDU_7 Conhecimento dos professores que dão aulas para seus filhos 

EDU_8 Contribuição para APM 

EDU_9 Outro tipo de contribuição ou participação na Escola 



SAU Código do respondente de Serviço de Saúde Pública 

SAU_1 Nota para o Serviço Público de Saúde 

SAU_1A Nota para o atendimento médico público na última vez em que precisou 

SAU2_1 Nota para <Certeza de ser atendido no posto ou ...> 

SAU2_2 Nota para <Certeza de conseguir vaga em hospital público...> 

SAU2_3 Nota para <Certeza de receber o atendimento ou ...> 

SAU2_4 Nota para <Certeza do recebimento gratuito do remédios receitados> 

SAU2_5 Nota para <Confiança nas informações das campanhas sobre...> 

SAU2_6 Nota para <Segurança de não precisar de conhecidos...> 

SAU2_7 Nota para <Confiança nas informações das campanhas...> 

SAU2_8 Nota para <Cumprimento das datas marcadas para as consultas,...> 

SAU2_9 Nota para <Atenção e cuidado dos médicos em atender...> 

SAU2_10 Nota para <Boa vontade e interesse dos funcionários com...> 

SAU2_11 Nota para <Certeza de bons resultados no combate à dengue,...> 

SAU2_12 Nota para <Competência dos médicos e enfermeiros...> 

SAU2_13 Nota para <Capacidade dos funcionários de prestar...> 

SAU2_14 Nota para <Capacidade dos funcionários de resolver...> 

SAU2_15 Nota para <Capacidade de realizar campanhas que...> 

SAU2_16 Nota para <Facilidade e rapidez para conseguir ser atendido...> 

SAU2_17 Nota para <Facilidade e rapidez para conseguir exames...> 

SAU2_18 Nota para <Rapidez para conseguir internação em...> 

SAU2_19 Nota para <Prioridade e rapidez no atendimento...> 

SAU2_20 Nota para <Facilidade e rapidez em conseguir informações...> 

SAU2_21 Nota para <Existência dos equipamentos e materiais necessários...> 

SAU2_22 Nota para <Limpeza, higiene e conservação das instalações...> 

SAU2_23 Nota para <Conforto das instalações e sala de espera> 

SAU2_24 Nota para <Facilidade de acesso aos locais de atendimento de saúde> 

SAU2_25 Nota para <Horários de atendimento convenientes> 

SAU2_26 Nota para <Cuidado dos médicos, enfermeiros e funcionários...> 

SAU3_1 Classificação de importância para <Certeza de ser atendido no posto ou ...> 

SAU3_2 Classificação de importância para <Certeza de conseguir vaga em hospital público...> 

SAU3_3 Classificação de importância para <Certeza de receber o atendimento ou ...> 

SAU3_4 Classificação de importância p/ <Certeza do recebimento gratuito do remédios receitados> 

SAU3_5 Classificação de importância para <Confiança nas informações das campanhas sobre...> 

SAU3_6 Classificação de importância para <Segurança de não precisar de conhecidos...> 

SAU3_7 Classificação de importância para <Confiança nas informações das campanhas...> 

SAU3_8 Classificação de importância para <Cumprimento das datas marcadas para as consultas,...> 

SAU3_9 Classificação de importância para <Atenção e cuidado dos médicos em atender...> 

SAU3_10 Classificação de importância para <Boa vontade e interesse dos funcionários com...> 

SAU3_11 Classificação de importância para <Certeza de bons resultados no combate à dengue,...> 

SAU3_12 Classificação de importância para <Competência dos médicos e enfermeiros...> 

SAU3_13 Classificação de importância para <Capacidade dos funcionários de prestar...> 

SAU3_14 Classificação de importância para <Capacidade dos funcionários de resolver...> 

SAU3_15 Classificação de importância para <Capacidade de realizar campanhas que...> 

SAU3_16 Classificação de importância para <Facilidade e rapidez para conseguir ser atendido...> 

SAU3_17 Classificação de importância para <Facilidade e rapidez para conseguir exames...> 

SAU3_18 Classificação de importância para <Rapidez para conseguir internação em...> 

SAU3_19 Classificação de importância para <Prioridade e rapidez no atendimento...> 

SAU3_20 Classificação de importância para <Facilidade e rapidez em conseguir informações...> 
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144.  JOAO DOURADO (BA) 

145.  JOAO PESSOA (PB) 

146.  JOINVILLE (SC) 

147.  JUAZEIRO (BA) 

148.  JUAZEIRO DO NORTE (CE) 

149.  JUIZ DE FORA (MG) 

150.  JUNDIAI (SP) 

151.  LAGARTO (SE) 

152.  LAURO DE FREITAS (BA) 

153.  LIMEIRA (SP) 

154.  LONDRINA (PR) 

155.  LUZIANIA (GO) 

156.  MACAE (RJ) 

157.  MACAPA (AP) 

158.  MACAU (RN) 

159.  MACEIO (AL) 

160.  MAGE (RJ) 

161.  MANAUS (AM) 

162.  MANOEL VITORINO (BA) 

163.  MARABA (PA) 

164.  MARACANAU (CE) 

165.  MARIALVA (PR) 

166.  MARINGA (PR) 

167.  MATAO (SP) 

168.  MATRIZ DE CAMARAGIBE (AL) 

169.  MAUA (SP) 

170.  MOCOCA (SP) 

171.  MOJI DASCRUZES (SP) 

172.  MOJI-MIRIM (SP) 

173.  MORENO (PE) 

174.  MORRINHOS (GO) 



175.  MORRO AGUDO (SP) 

176.  MOSSORO (RN) 

177.  MURIAE (MG) 

178.  NATAL (RN) 

179.  NITEROI (RJ) 

180.  NOVA IGUACU (RJ) 

181.  NOVA ODESSA (SP) 

182.  NOVO HAMBURGO (RS) 

183.  OLHO DAGUA DAS CUNHAS (MA) 

184.  OLINDA (PE) 

185.  OSASCO (SP) 

186.  OURINHOS (SP) 

187.  PAICANDU (PR) 

188.  PALHOCA (SC) 

189.  PALMAS (TO) 

190.  PALMEIRA DOS INDIOS (AL) 

191.  PALMEIRAS DE GOIAS (GO) 

192.  PARAGOMINAS (PA) 

193.  PARANAPANEMA (SP) 

194.  PARANAVAI (PR) 

195.  PARAOPEBA (MG) 

196.  PARATI (RJ) 

197.  PARAUAPEBAS (PA) 

198.  PATO BRANCO (PR) 

199.  PATOS (PB) 

200.  PATOS DE MINAS (MG) 

201.  PAULISTA (PE) 

202.  PAULO AFONSO (BA) 

203.  PEDRAS DE FOGO (PB) 

204.  PELOTAS (RS) 

205.  PESQUEIRA (PE) 

206.  PETROLINA (PE) 

207.  PILAR (AL) 

208.  PINHAIS (PR) 

209.  PIRACICABA (SP) 

210.  PIRAJU (SP) 

211.  PIRATINI (RS) 

212.  PITANGUI (MG) 

213.  PLANURA (MG) 

214.  POCOS DE CALDAS (MG) 

215.  PONTA GROSSA (PR) 

216.  PONTES E LACERDA (MT) 

217.  PORTO ALEGRE (RS) 

218.  PORTO VELHO (RO) 

219.  POTIM (SP) 

220.  PRAIA GRANDE (SP) 

221.  PRESIDENTE VENCESLAU (SP) 

222.  QUEIMADOS (RJ) 

223.  RECIFE (PE) 

224.  REDENCAO (PA) 

225.  RIBEIRAOPRETO (SP) 

226.  RIO BRANCO (AC) 

227.  RIO DE JANEIRO (RJ) 

228.  RIO DO SUL (SC) 

229.  RIO GRANDE (RS) 

230.  RIO VERDE (GO) 

231.  RONDONOPOLIS (MT) 

232.  ROSARIO DO SUL (RS) 

233.  SALVADOR (BA) 



234.  SANTA BARBARA DOESTE (SP) 

235.  SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE) 

236.  SANTA FE (PR) 

237.  SANTA LUZIA (MG) 

238.  SANTA MARIA (RS) 

239.  SANTA RITA (PB) 

240.  SANTA VITORIA DO PALMAR (RS) 

241.  SANTANA (AP) 

242.  SANTANA (BA) 

243.  SANTANA DO LIVRAMENTO (RS) 

244.  SANTAREM (PA) 

245.  SANTO ANDRE (SP) 

246.  SANTO ANTONIO DE PADUA (RJ) 

247.  SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO (GO) 

248.  SANTOS (SP) 

249.  SAO BERNARDO DO CAMPO (SP) 

250.  SAO CAETANO DO SUL (SP) 

251.  SAO GABRIEL (RS) 

252.  SAO GONCALO (RJ) 

253.  SAO GONCALO DO SAPUCAI (MG) 

254.  SAO JOAO DE MERITI (RJ) 

255.  SAO JOAO DOS PATOS (MA) 

256.  SAO JOSE (SC) 

257.  SAO JOSE DOS PINHAIS (PR) 

258.  SAO JOSEDO RIO PRETO (SP) 

259.  SAO JOSEDOS CAMPOS (SP) 

260.  SAO LEOPOLDO (RS) 

261.  SAO LOURENCO DA MATA (PE) 

262.  SAO LUIS (MA) 

263.  SAO MATEUS (ES) 

264.  SAO MIGUEL DOESTE (SC) 

265.  SAO PAULO (SP) 

266.  SAPUCAIA DO SUL (RS) 

267.  SINOP (MT) 

268.  SOROCABA (SP) 

269.  SORRISO (MT) 

270.  SOUSA (PB) 

271.  SUMARE (SP) 

272.  TAPES (RS) 

273.  TEIXEIRA DE FREITAS (BA) 

274.  TELEMACO BORBA (PR) 

275.  TEOTONIO VILELA (AL) 

276.  TERESINA (PI) 

277.  TIMBO (SC) 

278.  TOLEDO (PR) 

279.  TRES LAGOAS (MS) 

280.  TRINDADE (GO) 

281.  TUCURUI (PA) 

282.  UBATUBA (SP) 

283.  UBERLANDIA (MG) 

284.  URUSSANGA (SC) 

285.  VARGINHA (MG) 

286.  VARZEA GRANDE (MT) 

287.  VESPASIANO (MG) 

288.  VIAMAO (RS) 

289.  VILA RICA (MT) 

290.  VILA VELHA (ES) 

291.  VILHENA (RO) 

292.  VITORIA (ES) 



293.  VITORIA DA CONQUISTA (BA) 

294.  VITORIA DE SANTO ANTAO (PE) 

295.  VOLTA REDONDA (RJ) 

296.  VOTORANTIM (SP) 

297.  VOTUPORANGA (SP) 

 



ESTADO 
1.  Acre 

2.  Alagoas 

3.  Amapá 

4.  Amazonas 

5.  Bahia 

6.  Ceará 

7.  Distrito Federal 

8.  Espírito Santo 

9.  Goiás 

10.  Maranhão 

11.  Mato Grosso 

12.  Mato Grosso do Sul 

13.  Minas Gerais 

14.  Paraíba 

15.  Paraná 

16.  Pará 

17.  Pernambuco 

18.  Piauí 

19.  Rio de Janeiro 

20.  Rio Grande do Norte 

21.  Rio Grande do Sul 

22.  Rondônia 

23.  Roraima 

24.  Santa Catarina 

25.  Sergipe 

26.  São Paulo 

27.  Tocantins 

 

SEXO B1_1 ATÉ B1_15 - Sexo do chefe e dos membros da 
família 
1.  Masculino 

2.  Feminino 

FAIXAID – Faixa Etária do chefe da família 
2.  15 a 24 

3.  25 a 39 

4.  40 a 59 

5.  60 a 74 

6.  75 ou mais 

ESCOLA – Escolaridade do chefe da família 
1.  Analfabeto 

2.  Primário incompleto ou completo 

3.  Ginasial incompleto ou completo e colegial incompleto 

4.  Colegial completo 

5.  Superior ou mais 

ECON – Condição do chefe da família 
1.  Trabalhador c/carteira assinada 

2.  Trabalhador sem carteira assinada 

3.  Funcionários públicos e militares 

4.  Empregador/conta própria ou autônomo 

5.  Donas de casa 

6.  Aposentados e pensionistas 

7.  Estudantes 

8.  Vive de renda 

9.  Desempregado 

 

B2A_1 até B2A_15 - Idade de cada membro da família 
0. Menos de 1 ano 



98. 98 anos ou acima 

99. Ignorado 

 

C1_1 até C1_15 – Posição no domicílio de cada membro da família 
1.  Chefe 

2.  Cônjuge 

3.  Filho/filha 

4.  Enteado/enteada 

5.  Pai/mãe/sogro/sogra 

6.  Outros parentes: sobrinhos, netos, etc. 

7.  Outros: genro, nora, cunhados(as), etc. 

8.  Agregado 

9.  Ignorado 

 

D1_1 até D1_15 – Está trabalhando ou não 
1. Sim 

2. Não 

9. Ignorado /Não sabe 

 

E1_1 até E1_15 – Condição de atividade para quem trabalha 
1.  Empregador ou profissional liberal 
2.  Empregado com carteira assinada 

3.  Funcionário público ou militar 

4.  Empregado sem carteira assinada 

5.  Trabalha em negócio da família c/ou sem remuneração 

6.  Conta própria ou autônomo trab. p/firmas que trab. p/população 

7.  Faz trabalhos ocasionais ou bicos 

9. Ignorado 

 

E2A_1 até E2A_15 – Condição de atividade para quem não trabalha 
10.  Desempregado(a) 

11.  Dona(o) de casa 

12.  Estudante 

13.  Aposentado(a) ou pensionista da Previdência 

14.  Vive de renda (inclui pensão alimentícia de divórcio ou desquite) 

99. Ignorado 

 

E3A_1 até E3A_15 – Última vez que desempregado procurou emprego 
1.  Até 1 mês 

2.  Há mais de 1 mês 

9. Ignorado 

 

A2_1 até A2_15 – Sabe ler e escrever 
1. Sim 

2. Não 

9. Ignorado /Não sabe 

 



 

B2_1 até B2_15 Último ano que cursou ou está cursando 

0. Nunca estudou 

1.  Não completou 1º ano primário/1ª série do 1º grau 

2.  1ª série do 1º grau/1ª série do primário 

3.  2ª série do 1º grau/2ª série do primário 

4.  3ª série do 1º grau/3ª série do primário 

5.  4ª série do 1º grau/4ª série do primário/5ª série do primário 

6.  5ª série do 1º grau/1ª série ginasial 

7.  6ª série do 1º grau/2ª série ginasial 

8.  7ª série do 1º grau/3ª série ginasial 

9.  8ª série do 1º grau/4ª série ginasial 

10.  Supletivo 1º incompleto 

11.  Supletivo 1º grau completo 

12.  1ª série do 2º grau ou técnico/1 ano de colegial 

13.  2ª série do 2º grau ou técnico/2 anos de colegial 

14.  3ª série do 2º grau ou técnico/3 anos de colegial 

15.  Supletivo 2º grau incompleto 

16.  Supletivo 2º completo 

17.  1 ano de superior ou equivalente 

18.  2 anos de superior ou equivalente 

19.  3 anos de superior ou equivalente 

20.  Superior completo 

21.  Mestrado completo ou incompleto, pós-graduação 

22.  Doutorado completo ou incompleto 

23.  Mais do que doutorado 

99. Ignorado 

 

C2_1 até C2_15 – Nível escolar que está matriculado 
1.  Não 

2.  Creche /pré-escola 

3.  Escola de 1º ou 2º grau 

4.  Faculdade 

9. Ignorado 

 

D2_1 até D2_15 – Que tipo de escola freqüenta 
1.  Pública Municipal 

2.  Pública Estadual 

3.  Pública Federal 

4.  Pública não especificada 

5.  Particular, paga sem bolsa de estudos 

6.  Particular, paga, com bolsa de estudos parcial 

7.  Particular, não paga ou com bolsa de estudos integral 

8.  Outros (escolas de instituições: SENAC, SENAE, SESI etc.) 

9. Ignorado 

 

E2_1 até E2_15 – Conseguiu vaga na escola que queria 
1. Sim 

2. Não 

9. Ignorado /Não sabe 

 



 

F1_1 até F1_15 – Tempo que leva para ir á escola 
1.  Até 15 minutos 

2.  16 a 30 minutos 

3.  31 a 60 minutos, 1 hora 

4.  61 a 120 minutos, 2 horas 

5.  Mais de 120 minutos, 2 horas 

9. Ignorado 

 

G2_1 até G2_15 – Já esteve na escola que freqüenta 
1. Não 

2. Na porta mas não entrou 

3. Entrou mas só viu parte da escola 

4. Entrou e viu a escola toda 

9. Ignorado /Não sabe 

 

H2_1 até H2_15 – Faltou vaga 
1. Sim, falta de vaga 

2. Não, por outra razão 

9. Ignorado 

 

A3_1 até A3_15 – Recebeu ou não atendimento médico 
1. Sim 

2. Não 

9. Ignorado /Não sabe 

 

B3_1a até A3_15c – Tipo de atendimento que recebeu nos últimos 6 meses 
1.  Atendimento simples sem necessidade de consulta médica 

2.  Consulta simples com médico 

3.  Exames de laboratório, Raio X, etc. 

4.  Consulta com médico especialista 

5.  Tratamento regular de doença crônica 

6.  Vacinação 

7.  Internação em hospital ou clínica 

8.  Atendimento de emergência por acidente ou doença grave 

9.  Outros 

10.  Ignorado 

 

C3_1 até C3_15 – Tipo de atendimento que recebeu 
1.  Atendimento simples sem necessidade de consulta médica 

2.  Consulta simples com médico 

3.  Exames de laboratório, Raio X, etc. 

4.  Consulta com médico especialista 

5.  Tratamento regular de doença crônica 

6.  Vacinação 

7.  Internação em hospital ou clínica 

8.  Atendimento de emergência por acidente ou doença grave 

9.  Outros 

10.  Ignorado 

 
D3_1a até D3_15c – Onde recebeu atendimento nos últimos 6 meses 

1.  Posto de saúde público 

2.  Pronto-socorro público 

3.  Hospital público 

4.  Médico de família ou agente de saúde público 

5.  Clínica, pronto-socorro ou hospital particular conv. c/o SUS 

6.  Atend. Particular clín. ,pronto-socorro ,incluindo plano de saúde 

7.  Clínica, pronto-socorro ou hospital particular não conveniado 

8.  Clínica, pronto-socorro, hosp. ,médico de família rede ignorada 



9.  Escolas 

10.  Outros 

99. Ignorado 

 



 
E3_1 até D3_15 – Onde recebeu atendimento na última vez 

1.  Posto de saúde público 

2.  Pronto-socorro público 

3.  Hospital público 

4.  Médico de família ou agente de saúde público 

5.  Clínica, pronto-socorro ou hospital particular conv. c/o SUS 

6.  Atend. Particular clín. ,pronto-socorro ,incluindo plano de saúde 

7.  Clínica, pronto-socorro ou hospital particular não conveniado 

8.  Clínica, pronto-socorro, hosp. ,médico de família rede ignorada 

9.  Escolas 

10.  Outros 

99. Ignorado 

 

F3_1 até F3_15 – Precisou de atendimento e deixou de ser atendido 
1. Sim 

2. Não 

9. Ignorado /Não sabe 

 

G3_1 até G3_15 – O que fez qdo não conseguiu atendimento médico público 
1.  Pagou atendimento particular 

2.  Não tentou novamente e ficou sem atendimento 

3.  Tentou outra vez no serviço público e foi atendido 

4.  Tentou outra vez no serviço público e não foi atendido 

5.  Outro 

9. Ignorado 

 

H3_1 até H3_15 – Depende ou não só do atendimento público de saúde 
6.  Depende totalmente do atendimento público 

7.  Plano, seguro ou atend. de saúde pago totalmente p/empresa 
8.  Plano ou seguro pago parte p/empresa, parte p/entrevistado 

9.  Plano ou seguro pago totalmente pelo entrevistado 

10.  Outro 

9. Ignorado 

 

A4_1 até A4_15 – Contribuinte da Previdência ou não 
1. Sim (inclui funcionários públicos, militares, etc.) 

2. Não 

9. Ignorado /Não sabe 

 

B4_1 até B4_15 – Está ou não pagando o carnê da Previdência 
1. Sim 

2. Não 

9. Ignorado /Não sabe 

 

C4_1 até C4_15 – Recebe ou não algum benefício da Previdência 
1. Sim 

2. Não 

9. Ignorado /Não sabe 

 

D4_1a até D4_15c – Tipo de benefício que recebe 
1. Aposentadoria 

2. Pensão por viúvez 

3. Pensão por ofandade 

4. Pensão por invalidez 

5. Auxílio doença 

6. Programa de apoio à pessoa portadora de deficiência física 

7. Programa de apoio à pessoa idosa 



9. Ignorado 

 



 

E4_1 até E4_15 – Membro da família que vai pessoalmente receber benefícios 
1. Sim 

2. Não 

9. Ignorado 

 

F4_1 até F4_15 – Membro da família que costuma receber o benefício 
99. Pessoa de fora do domicílio 

 

Geral_1 – Avaliação geral para a qualidade do serviço público no Brasil 

EDU_1 – Nota para o ensino público de 1º e 2º grau 

EDU2_1 até EDU2_22 – Notas p/ os aspectos atendidos da Educação 

EDU4_1 até EDU4_22 – Notas p/ os aspectos satisfatórios da Educação 

0 a 10. Notas de Zero a Dez 

98. Não sabe 

99. Não respondeu 

 

EDU3_1 até EDU3_22 – Aspectos mais importantes 

01. Certeza de recebimento gratuito de livros e de outros materiais obrigatórios 

no início das aulas 

02. Confiança no trabalho da escola em ensinar bem o aluno 

03. Segurança que haverá número suficiente de professores na escola,  garantindo 

a normalidade das aulas 

04. Confiança na regularidade das aulas, com o cumprimento do calendário e dos 

horários 

05. Certeza de conseguir vaga na escola e no turno preferidos  

06. Garantia de fornecimento regular de quantidade suficiente de merenda  

07. Certeza de não precisar de conhecidos ou “padrinho” para conseguir vaga na 

escola de preferência 

08. Boa vontade e interesse da escola para conversar com os pais sobre os alunos 

09. Apoio e reforço dado pela escola aos  alunos com dificuldades para aprender 

10. Carinho e compreensão dos professores no relacionamento com os alunos 

11. Competência dos professores para ensinar  

12. Capacidade da escola em  manter um ambiente tranqüilo e organizado 

13. Capacidade da escola em informar corretamente os pais se os filhos estão indo 

bem ou mal na escola 

14. Facilidade em obter da escola informações e orientações  

15. Rapidez e simplicidade para realizar a matrícula ou transferência 
16. Limpeza, manutenção e conforto das instalações e dos móveis da escola 

17. Merenda saborosa, nutritiva e variada 

18. Segurança dentro da escola, evitando violência de outros alunos ou de pessoas 

de fora da escola 

19. Existência de biblioteca, computadores e laboratórios 

20. Localização adequada da escola 

21. Oferta ao aluno de atividades esportivas, culturais e recreativas  

22. Horários adequados para atender os pais de alunos  

 



EDU5_1 EDU5_2 - Outros aspectos importantes para a educação pública – 1ª/2ª 

menção 

  1    Não 

  2    Mudanças no método de ensino 

  3    Colocar porta giratória c/ detectores de metais 

  4    Colocar Circuito Interno de TV 

  5    Proibir as greves 

  6    Presença dos diretores período integral/mais empenho 

  7    Contratação de mais professores 

  8    Interligação da escolar c/ mercado de trabalho 

  9    Interligação da escola e os acontecimentos sociais 

 10    Assistência médica nas escolas 

 11    Assistência odontológica nas escolas 

 12    Manter o ensino técnico nas escolas públicas 

 13    Adotar a disciplina educação sexual 

 14    Ter aulas para adultos analfabetos 

 15    Ajudar na educação do lar 

 16    Ter mais opções de cursos profissionalizantes 

 17    Inscrição do aluno fora da faixa de idade s/discriminação 

 18    Escola doar uniformes para os alunos carentes 

 19    Não obrigatoriedade do uniforme 

 20    Palestras sobre drogas/combate/venda de drogas 

 21    Reforma nas escolas 

 22    Falta estágio nas escolas públicas 

 23    Assistência psicológica nas escolas 

 24    Transporte escolar gratuito 

 25    Aptidão do profissional do ensino em geral 

 26    Diretor deveria ter curso de psicologia 

 27    Ensino mais atualizado nas escolas/preparar p/vestibular 

 28    Ensino de legislação de trânsito nas escolas 

 29    Segurança externa 

 30    Diretoria atuante/competência 

 31    Menos alunos nas salas 

 32    Professores ensinar o Hino Nacional/serem mais patriotas 

 33    Professores especializados/atenciosos c/alunos deficientes 

 34    Todos os professores devem ser concursados /administração 

 35    Ensino religioso 

 36    Professor ter autoridade p/com os alunos 

 37    Curso de computação nas escolas 

 38    Respeito do aluno para c/o professor 

 39    Criar métodos para os pais avaliar os professores 

 40    Maior fiscalização 

 41    Maior incentivo do governo ao ensino de supletivo 

 42    Construção de escolas 

 43    Aulas de língua estrangeira 

 44    Uso obrigatório do uniforme 

 45    Comparecimento dos pais às reuniões da escola 

 47    Saída dos alunos da sala quando quiserem/liberdade 

 48    Cumprimento da lei de diretrizes 

 49    Poder Público investigar transportes dos alunos 

 50    Priorizar vagas para alunos carentes 

 51    Ter uma integração dos pais/escola/comunidade 

 52    Manter o aluno na escola 

 53    Nomeação e qualificação dos diretores 

 54    Boa vontade dos professores em trabalhar 

 56    Remuneração/Professores/Administração 

 57    Opções de cursos variados em horários variados 

 58    Incentivar famílias carentes mandarem seus filhos p/escola 

 59    Melhor distribuição de material escolar 

 60    Incentivo da bolsa escolar 

 62    Verbas para as escolas 



 63    Diminuir feriados 

 64    Equipamentos de primeiros socorros 

 65    Aluno participar no destino das verbas p/ensino público 

 66    Criação de novas propostas pedagógicas 

 69    Professores competentes 

 71    Condições melhores de trabalho 

 72    Ensino dinâmico 

 73    Instalações físicas e estruturas mais adequadas 

 74    Perseguição aos alunos por motivos políticos p/prof. e diret 

 75    Discriminação de alunos são de outras crenças religiosas 

 76    Metodologia progressista de ensino 

 77    Escola avaliar melhor aluno/menos repetência 

 78    Cobrança de taxas para retirar documentos 

 79    Repreensão do aluno com tarefas na escola/não suspensão 

 81    Conscientização dos pais sobre a import. das escolas/ensino 

 82    Nova grade curricular 

 83    Cuidar da higiene do aluno/cortar unhas, etc. 

 84    Não separar crianças deficientes das crianças normais 

 85    Direito de eleger a diretoria/ter mais critério na escola 

 86    Incentivo ao professor/valorizar 

 87    Programa para não haver evasão escolar 

 88    Manter a qualidade do ensino público 

 89    Implantar laboratórios para pesquisas em diversas áreas 

 91    Garantia de emprego para o professor' 

 92    Voltar método antigo de ensino/Avaliação através de provas 

 93    Mais creches para abrigar menores 

 94    Não ter desvio de verbas 

 95    Assistência do governo na área da educação 

 96    Biblioteca ter livros de literatura 

 97    Priorizar o esporte/natação 

 98    Aumentar vagas para o 2º grau à noite 

 99    Ensino qualificado 

100    Escolas com espaço físico maior/mais confortáveis 

102    Falta nível de 2º grau 

103    Falta livros didáticos para o 2º grau 

104    Não influência de políticos 

106    Maior facilidade p/deficientes ingressar nas escolas 

107    Indisciplina dos alunos que não querem estudar, punição 

108    Merenda para o 2º grau 

109    Falta de laboratórios para atender os alunos 

110    Melhoria em geral do ensino 

111    Escolas mais próxima das residências dos alunos 

114    Ensino único sem haver divisão de 1º e 2º grau 

115    Mais escolas profissionalizantes 

116    Assistência médica para os funcionários 

117    Pagamento dos funcionários em dia 

118    Separação do técnico/educação geral 

119    Punir responsáveis pela falta de educação nas escolas 

120    Colaboração dos pais em trabalhar para a escola 

121    Municipalizar todas as escolas 

122 Mais apoio dos governantes com a educação 

 

EDU_6 - Situação do ensino público de 1º e 2º grau nos últimos 12 meses... 
1. Melhorou muito 

2. Melhorou um pouco 

3. Ficou igual 

4. Piorou um pouco 

5. Piorou muito 

9. Não sabe /Não respondeu 

 

 



 

 

 

 

EDU_7 - Conhecimento dos professores que dão aulas para seus filhos 
1. Todos 

2. A maioria 

3. Alguns 

4. Poucos 

5. Nenhum 

9. Ignorado 

 

EDU_8 – Contribuição com dinheiro para a APM 
1. Sim 

2. Não 

9. Ignorado 

 

EDU_9 – Outro tipo de contribuição ou participação na Escola 
1. Sim 

2. Não 

9. Ignorado 

 

SAU_1 – Nota para o serviço público de saúde 

SAU2_1 até SAU2_26 – Notas p/ os aspectos atendidos da Saúde 

SAU4_1 até SAU4_26 – Notas p/ os aspectos satisfatórios da Saúde 

0 a 10. Notas de Zero a Dez 

98. Não sabe 

99. Não respondeu 

 

SAU3_1 até SAU3_26 – Aspectos mais importantes 
1. Certeza de ser atendido no posto ou no pronto-socorro público quando precisar 
2. Certeza de conseguir vaga em hospital público quando precisar 
3. Certeza de receber o atendimento ou o tratamento necessário e correto 
4. Certeza do recebimento gratuito dos remédios receitados 

5. Confiança nas informações das campanhas sobre prevenção de doenças 

6. Segurança de não precisar de conhecidos ou “padrinho para conseguir ser bem 

atendido nos postos de saúde, prontos-socorros ou hospitais públicos 

7 Confiança de não contrair infecção hospitalar ou doenças nos postos de saúde, 

prontos-socorros ou hospitais públicos 

8. Cumprimento das datas marcadas para as consultas, cirurgias, atendimentos. 

9. Atenção e cuidado dos médicos em atender e resolver os problemas dos 

pacientes 

10. Boa vontade e interesse dos funcionários com os pacientes e seus familiares 

11. Certeza de bons resultados no combate à dengue,  cólera e outras  epidemias 
12. Competência dos médicos e enfermeiros em resolver o problema do doente 
13. Capacidade dos funcionários de prestar informações e dar orientações aos 

pacientes e familiares 

14. Capacidade dos funcionários de resolver os problemas dos pacientes sem 

precisar consultar outras pessoas 

15. Capacidade de realizar campanhas que ensinem como evitar doenças como dengue, 

cólera, AIDS e outras 

16. Facilidade e rapidez para conseguir ser atendido pelo médico 

17. Facilidade e rapidez para conseguir exames de laboratório 

18. Rapidez para conseguir internação em hospitais, inclusive no caso de 

cirurgias 

19. Prioridade e rapidez no atendimento dos casos de emergência  

20. Facilidade e rapidez em conseguir informações e resolver problemas 

21. Existência dos equipamentos e materiais necessários para o atendimento ao 

paciente 



22. Limpeza, higiene e conservação das instalações e mobiliário 
23. Conforto das instalações e sala de espera 

24. Facilidade de acesso aos locais de atendimento de saúde 

25. Horários de atendimento convenientes 
26. Cuidado dos médicos, enfermeiros e funcionários com sua aparência, higiene e 

vestimentas 
SAU5_1 SAU5_2 - Outros aspectos importantes para a saúde pública – 1ª/2ª menção 

 1    Não 

 2    Contratação de mais médicos/especialistas 

 3    Melhor remuneração p/ prestadores da saúde 

 4    Liberação de ligadura p/ mulheres 

 5    Assistir melhor os idosos 

 6    Socorro móvel(Atendimento residencial) 

 7    Fazer uso dos equip. p/evitar perdas por falta de uso 

 8    Aumentar a doação de remédios 

 9    Campanha p/aumentar número de doadores de sangue e órgãos 

10    Não privatizar a saúde pública 

11    CPMF ser destinado somente para saúde 

12    Funcionários responsáveis ao lidar com pacientes terminais 

13    Atendimento médico no meio rural 

14    Construção de mais hospitais 

15    Construção de mais postos de saúde 

16    Melhor administração pública 

17    Facilitar o acesso p/deficientes aos hospitais 

18    Mais ambulâncias p/atender doentes nos domicílios 

19    Mais verbas para saúde pública 

20    Direito de fazer consultas, internações ,exames s/pagar 

21    Plantão médico 24 hrs nos postos 

22    Médicos residentes trabalhar c/ supervisão 

23    Implantação do médico da família 

24    Médicos cumprirem horários estabelecidos 

25    Postos de saúde mais equipados 

26    Mais médicos nos postos de saúde 

27    Oferecer tratamento odontológico gratuito 

28    Melhorar salários dos médicos e funcionários 

29    Mais pontualidade dos médicos nos horários das consultas 

30    Gratuidade de todos os exames s/especificar 

31    Aumentar o tempo de consulta 

32    Trabalho de prevenção de doenças c/comunidades carentes 

33    Mais companhas de vacinação 

34    Priorizar o atendimento ao idoso 

35    Separar leitos conforme enfermidade 

36    Contratar médicos atualizados, reciclados 

37    Acabar com as filas p/ consultar 

38    Agendar consultas (pouco tempo de espera) 

39    Plantões permanentes de triagem 

40    Atendimento via telefone 

41    Liberar mais fichas p/consultar 

42    Certeza de receber os remédios gratuitamente 

43    Competência na administração 

44    Melhor distribuição do dinheiro público 

45    Fiscalizar os hospitais 

46    Tratar as pessoas sem discriminação 

47    Equipar os postos 

48    Cuidado com o estoque de medicação 

49    Laboratório de confiança p/fazer exames 

50    Atendimento no domicílio 

51    Mais convênio do SUS c/ rede privada 

52    Atender aos finais de semana 

53    Combater a corrupção na saúde 



54    Ter ambulâncias disponíveis para pacientes q/recebem alta 

55    Aumentar o número de funcionários 

56    Proibir enferm. de medicar pacientes s/consultar médico 

57    Colocar segurança dentro dos hospitais 

58    Igualdade de atendimento p/todos 

59    Treinamento do funcionalismo público 

60    Maior atenção as pessoas que vem do interior 

61    Dar prioridade aos doentes aidéticos 

62    Mais responsabilidade dos médicos c/os pacientes 

63    Conseguir marcar consulta p/o mesmo dia 

64    Ter transporte disponível p/ os deficientes 

65    Saber da idoneidade dos médicos 

66    Equipar os postos de saúde 

67    Funcionários competentes 

68    Priorizar atendimento p/gestantes 

69    Médicos trabalharem gratuitamente uma vez por semana 

70    Saneamento básico nas proximidades dos hospitais e postos 

71    Fiscalizar os postos e hospitais na questão de saneamento 

72    Maior divulgação sobre a localização do sistema de saúde 

73    Fiscalizar os médicos de plantão 

74 Sistema de saúde falido (não funciona) 

 

SAU_6 - Situação da saúde pública nos últimos 12 meses... 
1. Melhorou muito 

2. Melhorou um pouco 

3. Ficou igual 

4. Piorou um pouco 

5. Piorou muito 

9. Não sabe /Não respondeu 

 

EDU_7 – Local de Atendimento de Saúde Público mais próximo 
1. No seu bairro 

2. Em outro bairro próximo do seu 

3. No seu município, mas em bairro distante do seu 

4. Em outro município 

9. Ignorado 

 

SAU_8 – Tempo que leva de casa até o local de atendimento de saúde público 
1. Até 1 hora 

2. Mais de 1 até 2 horas 

3. Mais de 2 até 3 horas 

4. Mais de 3 até 4 horas 

5. Mais de 4 até 8 horas 

6. Mais de 8 até 24 horas 

7. Mais de 24 horas 

9. Ignorado 

 

SAU_9 – Tempo que precisou até ser atendido por médico público 
1. Até 1 hora 

2. Mais de 1 até 2 horas 

3. Mais de 2 até 3 horas 

4. Mais de 3 até 4 horas 

5. Mais de 4 até 8 horas 

6. Mais de 8 até 24 horas 

7. Mais de 1 até 2 dias 

8. Mais de 2 dias 

9. Ignorado 

 

SAU_10 – Pagamento atendimento público de saúde 
1. Sim 



2. Não 

9. Ignorado 

 



 

PREV_1 – Nota para o serviço público de saúde 

PREV2_1 até PREV2_27 – Notas p/ os aspectos atendidos da Previdência 

PREV4_1 até PREV4_27 – Notas p/ os aspectos satisfatórios da Previdência 

0 a 10. Notas de Zero a Dez 

98. Não sabe 

99. Não respondeu 

 

PREV3_1 até PREV3_27 – Aspectos mais importantes 
1.  Certeza de receber os benefícios da Previdência a que tem direito  

2.  Certeza do pagamento sem atrasos dos benefícios da Previdência 

3.  Confiança nas informações recebidas nos extratos e documentos da Previdência. 

4.  Segurança de que a Previdência registra corretamente os  seus anos de 

trabalho e contribuição  

5.  Certeza da prestação correta do serviço na primeira vez, evitando necessidade 
de retorno  

6.  Segurança de não precisar ter conhecidos ou “padrinhos” para conseguir ser 
bem atendido e com rapidez 

7.  Interesse e boa vontade dos funcionários para entender e ajudar a resolver os 
problemas dos usuários 

8.  Prioridade de atendimento a idosos e gestantes nas agências da Previdência  

9.  Prioridade de atendimento a idosos e gestantes nas agências bancárias  

10.  Competência e conhecimento das leis e regulamentos pelos funcionários  

11.  Atitudes corretas e honestas dos funcionários no atendimento ao público  

12.  Capacidade dos funcionários de dar informações corretas e fáceis de entender 

13.  Rapidez dos funcionários para atender ao público nas agências da Previdência 

14.  Cumprimento dos prazos prometidos para solução de problemas  

15.  Facilidade e simplicidade para pedir benefícios ou informações à Previdência  

16.  Rapidez da Previdência em analisar e responder os pedidos como: concessão de 

aposentadorias e pensões, revisão no valor do benefício 

17.  Rapidez da Previdência na liberação do pagamento de benefícios concedidos  

18.  Facilidade e rapidez em conseguir marcar e fazer perícia médica para receber 

auxílio doença ou pensão por invalidez 

19.  Capacidade da Previdência de informar sobre seus serviços e benefícios 

através da televisão, rádio e jornais 

20.  Possibilidade de resolver problemas sem precisar ir a uma agência do INSS 

usando telefone, correio ou Internet 

21.  Limpeza, tamanho e conforto das instalações da Previdência  

22.  Limpeza, tamanho e conforto dos locais de espera das agências bancárias 

23.  Existência de equipamentos rápidos e modernos para execução dos serviços nas 

agências da Previdência 

24.  Facilidade de acesso aos locais de atendimento da Previdência 

25.  Localização das agências bancárias para recebimento do benefício 

26.  Horário de atendimento ao público nos postos da Previdência  

27.  Facilidade de entendimento dos documentos, extratos, normas e regras da 

Previdência  

 



PREV5_1 PREV5_2 - Outros aspectos importantes para a previdência – 1ª/2ª menção 

 

  1    Não 

  2    Melhorar condição de aposentadoria de deficientes físicos 
  3    Analisar trab. s/carteira assinada p/ que possam aposentar 

  4    Médicos competentes p/aporvar perícia 
  5    Contribuição cara pelo benefício que recebe depois 

  6    Melhorar o horário de atendimento 
  7    Rapidez nas revisões de aposentadoria 
  8    Melhor as condições de acesso aos deficientes 

  9    Facilidades p/ transferir pensões 
 10    Prioridade aos mais necessitados na hora da perícia 

 11    Aumentar o valor do benefício 
 12    Fazer perícia no domícilio quando necessário 
 13    Ter prazo maior de validade da procuração 

 14    Não precisar chegar de madrugada para marcar ficha 
 15    Cada município ter um posto de previdência 

 16    Repor o dinheiro da previdência desviado p/ outros fins 
 17    Melhorar o salário dos funcionários da previdência 
 18    Aposentadoria deveria ser p/pessoas acima de 65 anos 

 19    Poder aposentar aos 60 anos 
 20    Diminuir as filas 

 21    Manuais explicativos p/esclarecer dúvidas do contribuinte 
 22    As pessoas deveriam receber o benefício aos 50 anos 
 23    Deveria haver redução na idade p/ se aposentar 

 24    Melhorar a administração do INSS 
 25    Menores descontos na contribuição 

 26    Desburocratizar processo c/empresas fornec. cadastro de contr 
 27    Mais profissionais no atendimento 
 28    Obter dados do contribuinte desde o início da contribuição 

 29    Deveria reduzir o tempo p/ se aposentar 
 30    Fazer cálculos corretos p/ se aposentar 

 31    Segurança nas agências bancárias 
 32    Direito de aposentar pela idade 
 33    Mais locais de atendimento à previdência 

 34    Controlar a fraude do INSS 
 35    Renegociar a dívida dos beneficiários com o INSS/Juros altos 

 36    Falta de pagamento integral da aposentadoria 
 37    Dispensar testem./reconhec. das firmas p/receber benef. outre 
 38    Mais médicos nos hospitais da previdência 

 39    Fiscalizar os funcionários da previdência 
 40    Trabalhar c/ agendamento p/não haver perda de tempo do benef. 

 41    Solucionar os problemas administrativos 
 42    Mais investimentos na previdência (Verbas) 
 43    Deveriam ser menos burocráticos 

 44    Divulgar perda dos anos contribuidos se parar de pagar 
 45    Passar benefícios p/ familiares depois da morte do contib. 

 46    Sistema de cálculos para o pagamento de benefícios justo 
 47    Ter mais segurança nas portas das agências 
 48    Certeza q/benef. não tenham q/repor "Rombos da Previdência" 

 49    Revisão da tabela dos SUS 
 50    Um seguro mais barato para o beneficiário pagar 

 51    Mais funcionários p/ atender 
 52    Tempo de serviço menor para se aposentar 
 53    Entrega do benefício à domicílio 

 54    Melhorar o atendimento médico na previdência 
 55    Donas de casa ter o direito de receber o benefício 

 56    Ter caixa exclusivo p/ atender os beneficiários 
 57    Respeito e atenção c/beneficiários 
 58    Fazer um banco exclusivo p/os beneficiários 

 59    Mais seriedade 



 60    Proibir beneficiários de receber várias aposentadorias 
 61    Criar mais agências 

 62    Mudar/reforma geral na previdência 
 63    Ter um caixa exclusivo p/ atender idosos 
 64    Pessoas carentes ter direito a meio salário 

 65    Privatizar a saúde pública devido negligência do governo 
 66    Ter como comprovar que trabalhou mesmo sem a carteira 

999 Não respondeu 

 

PREV_6 - Situação da previdência nos últimos 12 meses... 
1. Melhorou muito 

2. Melhorou um pouco 

3. Ficou igual 

4. Piorou um pouco 

5. Piorou muito 

9. Não sabe /Não respondeu 

 

PREV_7 – Maneira que entrou em contato com a Previdência 
1.  Em agência bancária 

2.  Em posto ou agência do INSS 

3.  Pelo telefone (PREVIFONE) 

4.  Em quiosques do INSS (PREVIFÁCIL) 

5.  Pela Internet (PREVINET) 

6.  Por correio 

7.  Por fax 

8.  Nenhuma delas 

9. Ignorado 

 

PREV_8 – Quantas vezes entrou em contato com a Previdência 
1. Uma 

2. Duas 

3. Três 

4. Quatro 

5. Cinco 

6. Seis 

7. Mais de seis 

9. Ignorado 

 

PREV_9 - Última vez que foi receber algum benefício da Previdência 
1. Menos de 1 mês 

2. Mais de 1 até 3 meses 

3. Mais de 3 até 6 meses 

4. Mais de 6 meses até 1 ano 

5. Mais de 1 ano 

9. Ignorado 

 



 

PREV_10a/b/c – Razões pelas quais entrou em contato com a Previdência 
1.  Para receber benefício em seu próprio nome 

2.  Para receber benefício em nome de outra pessoa 

3.  Sobre benefícios 

4.  Sobre legislação 

5.  Sobre documentos 

6.  Sobre contribuições 

7.  Sobre processos em andamento ou encerrados 

8.  Simulação de cálculo de renda mensal inicial 

9.  Manutenção de benefícios 

10.  Pedido de aposentadoria 

11.  Pedido de pensão 

12.  Perícia médica 

13.  Atualização de dados 

14.  Cessação /corte do benefício 

15.  Transferência do benefício 

16.  Cálculo do reajuste do benefício 

17.  Reativação do pagamento 

18.  Revisão do imposto de renda 

19.  Reabilitação profissional 

20.  Isenção do imposto de renda 

21.  Cadastramento 

99. Ignorado 

 

PREV_11 – Pagamento atendimento de Previdência 
1. Sim 

2. Não 

99. Ignorado 

 

PREV_12B – Faixa de valor líquido total dos benefícios da Previdência 
1.  Até 68 reais 

2.  De 69 a 136 reais 

3.  De 137 a 272 reais 

4.  De 273 a 408 reais 

5.  De 409 a 544 reais 

6.  De 545 a 680 reais 

7.  De 681 a 816 Reais 

8.  De 817 a 952 Reais 

9.  De 953 a 1088 Reais 

10.  De 1.089 a 1.244 Reais 

11.  De 1.245 a 1.360 Reais 

12.  De 1.361 a 2.040 Reais 

13.  De 2.041 a 2.720 Reais 

14.  De 2.721 a 3.400 Reais 

15.  De 3401 a 4.080 Reais 

16.  Mais de 4.080 Reais 

98. Não sabe 

99. Recusa 

 



 
SA_1 – Nota para o serviço público de saúde adicional 

SA2_1 até SA2_26 – Notas p/ os aspectos atendidos da Saúde adicional 

SA4_1 até SA4_26 – Notas p/ os aspectos satisfatórios da Saúde adicional 

0 a 10. Notas de Zero a Dez 

98. Não sabe 

99. Não respondeu 

 

SA3_1 até SA3_26 – Aspectos mais importantes de Saúde – adicional 
1. Certeza de ser atendido no posto ou no pronto-socorro público quando precisar 
2. Certeza de conseguir vaga em hospital público quando precisar 
3. Certeza de receber o atendimento ou o tratamento necessário e correto 
4. Certeza do recebimento gratuito dos remédios receitados 

5. Confiança nas informações das campanhas sobre prevenção de doenças 

6. Segurança de não precisar de conhecidos ou “padrinho para conseguir ser bem 

atendido nos postos de saúde, prontos-socorros ou hospitais públicos 

7 Confiança de não contrair infecção hospitalar ou doenças nos postos de saúde, 

prontos-socorros ou hospitais públicos 

8. Cumprimento das datas marcadas para as consultas, cirurgias, atendimentos. 

9. Atenção e cuidado dos médicos em atender e resolver os problemas dos 

pacientes 

10. Boa vontade e interesse dos funcionários com os pacientes e seus familiares 

11. Certeza de bons resultados no combate à dengue,  cólera e outras  epidemias 
12. Competência dos médicos e enfermeiros em resolver o problema do doente 
13. Capacidade dos funcionários de prestar informações e dar orientações aos 

pacientes e familiares 

14. Capacidade dos funcionários de resolver os problemas dos pacientes sem 

precisar consultar outras pessoas 

15. Capacidade de realizar campanhas que ensinem como evitar doenças como dengue, 

cólera, AIDS e outras 

16. Facilidade e rapidez para conseguir ser atendido pelo médico 

17. Facilidade e rapidez para conseguir exames de laboratório 

18. Rapidez para conseguir internação em hospitais, inclusive no caso de 

cirurgias 

19. Prioridade e rapidez no atendimento dos casos de emergência  

20. Facilidade e rapidez em conseguir informações e resolver problemas 

21. Existência dos equipamentos e materiais necessários para o atendimento ao 

paciente 

22. Limpeza, higiene e conservação das instalações e mobiliário 
23. Conforto das instalações e sala de espera 

24. Facilidade de acesso aos locais de atendimento de saúde 

25. Horários de atendimento convenientes 
26. Cuidado dos médicos, enfermeiros e funcionários com sua aparência, higiene e 

vestimentas 
 



SA5_1 SA5_2 - Outros aspectos importantes para a saúde pública – 1ª/2ª menção 

 
 1    Não 
 2    Respeito com idosos e deficientes físicos 

 3    Ambulâncias para transportar doentes 
 4    Exames ultrasom /ressonância magnética no serviço público 

 5    Construção de hospitais 
 6    Contratação de mais médicos/enfermeiros 
 7    Qualidade/validade dos remédios distrib. pelo serviço público 

 8    Contratação de médicos nos postos de saúde/hospitais 
 9    Programa de saúde preventiva 

10    Acabar com as filas no INSS 
11    Mais verbas para a saúde pública 
12    Fiscalização das verbas para a saúde 

13    Mais medicamentos 
14    Atend. traumatológico nos postos de saúde dos bairros 

15    UTI móvel com médicos para atender emergência 
16    Não fumar em hospitais/separar fumantes de não fumantes 
17    Não ter que pagar p/ conseguir leitos e cirurgia 

18 Odontologia do SUS deveria dar prioridade p/ as crianças 

 

SA_6 - Situação da saúde pública nos últimos 12 meses... 
1. Melhorou muito 

2. Melhorou um pouco 

3. Ficou igual 

4. Piorou um pouco 

5. Piorou muito 

9. Não sabe /Não respondeu 

 

SA_7 – Pagamento atendimento público de saúde 
1. Sim 

2. Não 

9. Ignorado 

 
GERAL_2 - Nota para a forma que o Governo Federal vem administrando o país 

0 a 10. Notas de Zero a Dez 

98. Não sabe 

99. Não respondeu 

 

GERAL_3 - A situação do país para o próximo ano 
1. Melhorou muito 

2. Melhorou um pouco 

3. Ficou igual 

4. Piorou um pouco 

5. Piorou muito 

9. Não sabe /Não respondeu 

 

GERAL_4 – Ouviu falar Programa Paz nas Escolas 
1. Sim 

2. Não 

3. Não sabe /Não respondeu 

 

GERAL_5a/b/c/d/e – Problemas que ocorrem nas escolas 
1. Sim 

2. Não 

9. Não sabe 

 



 

GERAL_6 – Renda familiar bruta 
1. Até 1 salário mínimo 

2. Mais de 1 até 2 salários mínimos 

3. Mais de 1 até 2 salários mínimos 

4. Mais de 1 até 2 salários mínimos 

5. Mais de 1 até 2 salários mínimos 

6. Mais de 1 até 2 salários mínimos 

7. Mais de 1 até 2 salários mínimos 

8. 30 ou mais salários mínimos 

9. Recusa 

 

4. Variáveis derivadas: 
 4.1 Dimensões 
 
 Na orientação teórica do trabalho foram definidos 5 eixos ou dimensões para a 
avaliação dos serviços públicos e foram selecionados conjuntos de itens para composição 
de escalas representativas destas dimensões. No ensino público foram selecionados 22 
itens, 26 na Saúde Pública e 27 na Previdência Social. Estes itens encontram-se no 
anexo e no questionário incluído neste sumário técnico. 
 
São os seguintes os eixos/dimensões definidos e a numeração dos itens que os compõe 
em cada setor de serviços abordado no estudo: 
   
 

 Ensino Público Saúde Pública Previdência 
Social 

Confiança 1 a 7 1 a 8 1 a 6 

Empatia 8 a 10 9 e 10 7 a 9 

Garantia 11 a 13 11 a 15 10 a 12 

Prestabilidade 14 e 15 16 a 20 13 a 20 

Tangibilidade 16 a 22 21 a 26 21 a 27 

 
Para o cálculo da satisfação e do nível que seria considerado “pelo menos satisfatório” 
para cada eixo ou dimensão foi utilizada uma média aritmética simples dos itens 
componentes da dimensão que apresentaram respostas válidas, ou seja, não havendo 
respostas válidas para todos os itens componentes foram considerados apenas os itens 
que apresentaram respostas válidas. 
 

4.2 Médias de importância 
 

Os itens de satisfação foram classificados pelos entrevistados identificando-se os 5 mais 
importantes para que o respondente se sentisse satisfeito com cada  serviço público 
oferecido. 
 
As respostas válidas são números inteiros e encontram-se na amplitude de 1 a 5, 
representando que o item classificou-se do 1o ao 5o lugar.  
 
No cálculo da importância média de cada item foram atribuídas notas às respostas de 
classificação das originalmente com a seguinte correspondência: 
 

Importância do item Nota correspondente 



1o lugar   Nota 5 

2o lugar   Nota 4 

3O lugar   Nota 3 

4O lugar   Nota 2 

5o lugar   Nota 1 

Não classificado entre os cinco 
primeiros em importância 

Nota 0 

 
4.3 Distâncias (Gaps) 
 

Para os cinco itens classificados como os mais importantes de cada setor, os 
respondentes indicaram qual o nível que o item “deveria atingir para que fosse 
considerado pelo menos satisfatório para atender às (suas) necessidades”  utilizando uma 
escala de 0 a 10. 
 
A diferença entre o nível de qualidade considerado satisfatório para cada item e a 
satisfação com o item foi calculada através de subtração, indicando o “gap” ou distância 
existente entre o serviço oferecido e o nível mínimo de serviço demandado na percepção 
de cada respondente.  Também foi calculada a razão entre avaliação e nível satisfatório 
com o mesmo objetivo. 
 
Da mesma forma que nas avaliações, para os conjuntos de itens correspondentes a cada 
um dos 5 eixos foi calculada a distância entre o nível médio de satisfação com cada eixo e 
o nível que seria considerado satisfatório. 
 
5. Anexo  - Questionário 
 
 


