
NOME Suplemento Saúde da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicilio (PNAD) 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL IBGE 

OBJETIVO 

Suprir a falta de informações sobre a população brasileira durante o período 
intercensitário, estudar temas insuficientemente investigados ou não 
contemplados nos censos demográficos e levantar informações sobre acesso 
e utilização de serviços e planos de saúde. 

DESCRIÇÃO 
Pesquisa domiciliar suplementar, associada ao questionário básico da 
PNAD. Sua temática varia a cada ano, de acordo com as necessidades da 
comunidade científica e dos órgãos nacionais de planejamento. 

DATA 1981, 1986, 1998 e 2003. Em 2008será aplicado novo suplemento. 
POPULAÇÃO 
SELECIONADA 

A população alvo é composta pelos domicílios e pessoas residentes em 
domicílios na área de abrangência da pesquisa. 

ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA   

Entre 1967 e 1969, cobriu as regiões NE, SE, Sul e DF. Na década de 70, 
passa a cobrir a área urbana do NO e CO. Na década de 80, cobre todo o 
país, exceto a área rural do NO. Essa cobertura permanece até 2003.A partir 
de 2004 a PNAD cobre todo o território nacional incluindo o estrato rural 
da região Norte. 

TIPOLOGIA DO 
QUESTIONÁRIO

A PNAD realiza dois questionários: um Básico e outro Suplementar. O 
Básico investiga, de forma contínua, aspectos socioeconômicos da 
população, tais como: habitação, rendimento e mão-de-obra, além de 
características demográficas e educacionais. O Suplemento de Saúde 
levanta informações sobre acesso e utilização de serviços, cobertura por 
planos de saúde e fatores de risco. 

TAMANHO DA 
AMOSTRA 

O Suplemento de Saúde da PNAD 2003 abrangeu mais de 133 mil 
domicílios e contabilizou 384,8 mil pessoas entrevistadas. 

 CRITÉRIOS 
AMOSTRAIS 

A PNAD é realizada através de uma amostra probabilística de domicílios 
obtida em três estágios de seleção: unidades primárias - municípios; 
unidades secundárias - setores censitários; e unidades terciárias - unidades 
domiciliares (domicílios particulares e unidades de habitação em domicílios 
coletivos). 

SITE COM 
INFORMAÇÃO 
E CONTATO 

http://www.ibge.gov.br/  

 


