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Questionário
Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos no Brasil (ELSI-Brasil)
Bloco arrolamento
INÍCIO DO BLOCO - ARROLAMENTO
A nossa entrevista começa com o Módulo Domiciliar. Este bloco poderá ser
respondido por qualquer morador do domicílio apto a fornecer informações
corretas sobre os outros moradores.

IDdom

Ar2

Ar3
ar4
ar5

ar6

Agora vamos iniciar a entrevista com as perguntas gerais sobre os moradores
desta casa.
ID DOMICÍLIO |__|__|__|__|__|
________________________________________
(1) Norte
(2) Nordeste
Região
(3) Sudeste
(4) Sul
(5) Centro-Oeste
(1) Urbana
Zona
(2) Rural
Data da entrevista
___|___|___
Hoje!
Nome do entrevistador:
_______________________
No total, quantas pessoas moram
nesta casa?
Morador:
pessoa que tem o
domicílio como local de residência
habitual na data da entrevista.
|__|__| moradores
Domicílio: local estruturalmente
separado e independente, utilizado
como habitação para uma ou mais
pessoas.
ID Morador

ar7
ar8
ar9

ar10
ar11_1 a
ar11_15

|__|__|

Nome completo (sem abreviar) do(a)
responsável pelo domicílio:
Qual o sexo do(a) Sr(a) (nome do(a)
responsável pelo domicílio)?
Qual a data de nascimento do(a)
Sr(a) (nome do(a) responsável pelo
domicílio)?
Qual a idade do(a) Sr(a) (nome do(a)
responsável pelo domicílio) na data
da entrevista?
Nome completo (sem abreviar) do(a)
outro(a) morador(a) do domicílio:
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|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(1) Masculino
(2) Feminino
|__|__| /|__|__|__|/|__|__|__|__|
(99999999999) Não sabe/não respondeu
|__|__| anos
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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ar12_1 a
ar12_15
ar13_1 a
ar13_15
ar14_1 a
ar14_15

Qual o sexo do(a) Sr(a) (nome do(a)
outro(a) morador(a) do domicílio)?
Qual a data de nascimento do(a)
Sr(a)
(nome
do(a)
outro(a)
morador(a) do domicílio)?
Qual a idade do(a) Sr(a) (nome do(a)
outro(a) morador(a) do domicílio) na
data da entrevista?

(1) Masculino
(2) Feminino
|__|__| /|__|__|__|/|__|__|__|__|
(99999999999) Não sabe/não respondeu
|__|__| anos
(1) Pessoa responsável ou chefe do
domicílio (OPÇÃO DESABILITADA para os
demais moradores)

ar15_1 a
ar15_15

Qual a relação do(a) Sr(a) (nome
do(a) outro(a) morador(a) do
domicílio) com o(a) responsável
pelo domicílio?
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(2) Cônjuge ou companheiro(a)
(3) Filho(a)
(4) Enteado(a)
(5) Genro ou nora
(6) Neto(a)
(7) Bisneto(a)
(8) Pais, padrasto ou madrasta
(9) Sogro(a)
(10) Avô ou avó
(11) Irmão(ã)
(12) Outro parente
(13) Agregado(a) (não parente que não
compartilha despesas)
(14) Convivente (não parente que
compartilha despesas)
(15) Pensionista (não parente que paga
hospedagem)
(16) Outros
(17) Agregado (a)/ convivente
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Bloco A: Estrutura domiciliar

a1

a2

a3
a4

a5

a6

a7

a8

Entrevistador: as questões que seguem devem ser respondidas por você a partir
da observação do imóvel.
(1) Casa
Entrevistador: este imóvel é:
(2) Apartamento
O acesso ao domicílio é feito por meio
de escadas?
(0) Não (VÁ PARA a4)
(1) Sim
Considerar o acesso da rua para o
domicílio.
(1) Entre 1 a 5 degraus
Quantos degraus tem essa escada?
(2) Entre 6 a 15 degraus
(3) 15 ou mais degraus
Existe alguma rampa para acesso ao (0) Não
domicílio?
(1) Sim
O acesso ao apartamento é feito por
meio de:
(0) Escadas
Considerar o acesso da portaria ou (1) Elevador (VÁ PARA a7)
portão do prédio à porta do
apartamento.
Quantos vãos de escada existem até o
apartamento?
|__|__| vãos de escada
(99) Não sabe/não respondeu
Vão: o intervalo entre os patamares
da escada.
O material predominante nas paredes (1) Alvenaria com revestimento
externas do domicílio é:
(2) Alvenaria sem revestimento
(3) Outros (madeira, palha, taipa não
Não considerar muros, cercas, grades revestida ou outro material)
etc.
(99) Não sabe/não respondeu
A rua do domicílio é asfaltada ou
(0) Não
pavimentada com pedras ou outro
(1) Sim
material?
As questões seguintes devem ser respondidas por qualquer morador(a) do
domicílio, de preferência por aquele(a) que possa informar melhor as despesas
e a renda dos demais moradores da casa.
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Quantos cômodos tem esta casa,
incluindo salas, banheiros etc.?

a9

a10

a11

Cômodo: cada compartimento do
domicílio coberto por um teto e
limitado por paredes, inclusive
banheiro e cozinha.
Não considerar como cômodo:
corredores,
varandas
abertas,
garagem,
depósitos
e
outros
compartimentos para fins não
residenciais.
Quantos cômodos estão servindo
permanentemente de dormitório para
os moradores desta casa?

Esta casa tem água canalizada em
pelo menos um cômodo?

Quantos banheiros
existem nesta casa?

a12

ou

|__|__| cômodos
(99) Não sabe/não respondeu

|__|__| cômodos
(99) Não sabe/não respondeu
(0) Não
(1) Sim, da rede geral de distribuição
(2) Sim, de poço ou nascente na
propriedade
(3) Sim, de poço ou nascente fora da
propriedade
(4) Sim, de outra fonte
(99) Não sabe/não respondeu

sanitários

Banheiro: cômodo destinado ao
banho, que também dispõe de vaso
sanitário ou buraco para dejeções.
Sanitário: cômodo ou local limitado
por paredes de qualquer material,
coberto ou não por teto, que dispõe |__|__| banheiros/sanitários
de vaso sanitário ou buraco para (99) Não sabe/não respondeu
dejeções.
Considerar todos os banheiros de uso
exclusivo dos moradores do domicílio,
incluindo aqueles na área de serviço e
fora da casa. Não considerar
banheiros coletivos, que servem a
mais de um domicílio.
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a13

a14_1
a14_2

a14_3

a14_4

a15

a16

a17

Nesta casa existem adaptações para
pessoas
com
dificuldade
de
locomoção, tais como barras no
banheiro, cozinha ou escadas, portas
alargadas ou rampas?

(0) Não (VÁ PARA a15)
(1) Sim

Ler as alternativas para o(a)
entrevistado(a).
A seguir vou listar algumas adaptações para pessoas com dificuldades de
locomoção. Peço que me diga se elas existem ou não em sua residência
Em sua residência existem barras ou (0) Não
adaptações no(s) banheiro(s)?
(1) Sim
Em sua residência existem barras ou
(0) Não
adaptações em outros cômodos ou
(1) Sim
áreas de circulação da casa?
Em sua residência existem barras ou
(0) Não
adaptações nas escadas internas ou
(1) Sim
externas?
Em sua residência existem outros
(0) Não
tipos de adaptações não mencionados
(1) Sim
anteriormente?
(0) Não (VÁ PARA a17)
Este domicílio está cadastrado no
(1) Sim
Programa/Estratégia/unidade Saúde
(99) Não sabe/não respondeu
da Família?
(VÁ PARA a17)
(1) Há menos de 2 meses
(2) De 2 a menos de 6 meses
Quando este domicílio foi cadastrado? (3) De 6 meses a menos de um ano
(4) Há um ano ou mais
(9) Não sabe/não respondeu
Nos ÚLTIMOS 12 MESES, com que
frequência este domicílio foi visitado
por algum Agente Comunitário ou
membro da equipe de Saúde da
Família?
Agente Comunitário de Saúde:
profissional vinculado à Unidade
Básica de Saúde com a função de
cadastrar todas as pessoas que
residem na sua área de atuação;
visitar periodicamente as famílias e
indivíduos sob sua responsabilidade;
desenvolver
ações
educativas
individuais e coletivas nos domicílios e
na comunidade e; orientar as famílias
quanto à utilização dos serviços de
saúde disponíveis.

6

(1) Mensalmente
(2) A cada 2 meses
(3) De 2 a 4 vezes
(4) Uma vez
(5) Nunca foi visitado
(9) Não sabe/não respondeu
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Bloco B: Ativos (bens)

b1

b2_1 a
b2_15

b3

A seguir, farei algumas perguntas sobre esta casa e outros bens móveis e imóveis.
Essas informações são confidenciais e serão utilizadas exclusivamente para fins
desta pesquisa. São informações de interesse do Ministério da Saúde.
(0) Própria e quitada
(1) Própria e não quitada
(2) Alugada (VÁ PARA b5)
Esta casa/propriedade é:
(3) Cedida por familiar (VÁ PARA b7)
(4) Cedida por empregador ou outro não
familiar (VÁ PARA b7)
(5) Outra condição (VÁ PARA b7)
Morador |__|__|__|__|__|
Quem é o principal proprietário
desta casa/propriedade?

Considerando os ÚLTIMOS 3 MESES,
qual o valor pago pela última
prestação
mensal
desta
casa/propriedade?
SOMENTE SE b1=(1)

b4

Quanto ainda falta para terminar de
pagar esta casa/propriedade (ou
seja, qual o valor da dívida com a
hipoteca ou financiamento do
imóvel)?
SOMENTE SE B1=(1)
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Aparecerá na tela a lista com o nome de
todos os moradores identificados no Bloco
Arrolamento.
(0) Não houve gasto neste item
(1) Menos de R$50
(2) Entre R$50 e R$99
(3) Entre R$100 e R$199
(4) Entre R$200 e R$299
(5) Entre R$300 e R$399
(6) Entre R$400 e R$499
(7) Entre R$500 e R$599
(8) Entre R$600 e R$699
(9) Entre R$700 e R$799
(10) Entre R$800 e R$899
(11) Entre R$900 e R$999
(12) Entre R$1.000 e R$1.499
(13) Entre R$1.500 e R$1.999
(14) Entre R$2.000 e R$2.999
(15) Entre R$3.000 e R$3.999
(16) Entre R$4.000 e R$4.999
(17) Entre R$5.000 e R$9.999
(18) R$10.000 ou mais
(99) Não sabe/não respondeu
(1) Menos de R$ 10.000
(2) Entre R$ 10.000 e R$ 49.999
(3) Entre R$ 50.000 e R$ 99.999
(4) Entre R$ 100.000 e R$ 199.999
(5) R$ 200.000 ou mais
(9) Não sabe/não respondeu
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b5

Considerando os ÚLTIMOS 3 MESES,
qual o valor pago pelo último aluguel
desta casa/propriedade?
SOMENTE SE b1=(2)

b6

Na sua opinião, quanto valeria esta
casa/propriedade se ela fosse
vendida agora?
SOMENTE SE b1=(0) OU b1=(1)

b7

Não
considerando
esta
casa/propriedade, o(a) Sr(a) ou outro
morador deste domicilio possui
outros imóveis tais como casas,
apartamentos, lotes, sítios ou
fazendas?
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(0) Não houve gasto neste item
(1) Menos de R$50
(2) Entre R$50 e R$99
(3) Entre R$100 e R$199
(4) Entre R$200 e R$299
(5) Entre R$300 e R$399
(6) Entre R$400 e R$499
(7) Entre R$500 e R$599
(8) Entre R$600 e R$699
(9) Entre R$700 e R$799
(10) Entre R$800 e R$899
(11) Entre R$900 e R$999
(12) Entre R$1.000 e R$1.499
(13) Entre R$1.500 e R$1.999
(14) Entre R$2.000 e R$2.999
(15) Entre R$3.000 e R$3.999
(16) Entre R$4.000 e R$4.999
(17) Entre R$5.000 e R$9.999
(18) R$10.000 ou mais
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA b7)
(1) Menos de 50.000
(2) Entre 50.000 e 99.999
(3) Entre 100.000 e 199.999
(4) Entre 200.000 e 299.999
(5) Entre 300.000 e 399.999
(6) Entre 400.000 e 499.999
(7) Entre 500.000 e 599.999
(8) Entre 600.000 e 999.999
(9) Entre 1 milhão e 1.499.999
milhões
(10) Entre 1,5 milhão e 1.999.999
milhões
(11) Dois milhões ou mais
(99) Não sabe/não respondeu

(0) Não (VÁ PARA b9)
(1) Sim
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b8

b9
b10

(1) Menos de 50.000
(2) Entre 50.000 e 99.999
(3) Entre 100.000 e 199.999
(4) Entre 200.000 e 299.999
Excluindo essa casa, quanto valeriam (5) Entre 300.000 e 399.999
todas essas propriedades, se elas (6) Entre 400.000 e 499.999
fossem vendidas agora?
(7) Entre 500.000 e 599.999
(8) Entre 600.000 e 999.999
(9) Entre 1 milhão e 1.499.999
milhões
(10) Entre 1,5 milhão e 1.999.999
milhões
(11) Dois milhões ou mais
(99) Não sabe/não respondeu
A seguir vou listar uma série de eletrodomésticos. Peço que me informe quantos
existem nesta casa. Também vou solicitar informações sobre veículos e serviços
disponíveis aqui.
(00) Nenhuma (VÁ PARA b11)
(1) Sim
Geladeira
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA b11)
Quantas?

|__|__|
(00) Nenhuma (VÁ PARA b13)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA b13)

Máquina de lavar roupa
b11
Não considerar tanquinho.
b12

Quantas?

|__|__|

b13

Secadora de roupas (acoplada ou não
à máquina de lavar roupas)

(00) Nenhuma (VÁ PARA b15)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA b15)

b14

Quantas?

|__|__|

b15

Máquina de lavar pratos

(00) Nenhuma (VÁ PARA b17)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA b17)

b16

Quantas?

|__|__|

b17

Forno de micro-ondas

(00) Nenhum (VÁ PARA b19)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA b19)

b18

Quantos?

|__|__|
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b19

Televisão em cores

(00) Nenhuma (VÁ PARA b21)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA b21)

b20

Quantas?

|__|__|

Videocassete e/ou DVD e/ou similar

b21

DVD (Disco Digital de Vídeo ou
Disco Digital Versátil): acessório
doméstico capaz de reproduzir
mídias no formato DVD ou outros
formatos mais modernos, incluindo
videogames,
computadores,
notebooks.

(00) Nenhum (VÁ PARA b23)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA b23)

Considerar aparelhos portáteis e os
acoplados em microcomputadores.
Não considerar DVD de automóvel.
b22
b23
b24
b25
b26

b27
b28

b29

Quantos?

|__|__|

Telefone fixo
Considerar o número de linhas
telefônicas.

(00) Nenhum (VÁ PARA b25)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA b25)

Quantos?

|__|__|

Telefone celular
Considerar o número de linhas
telefônicas.

(00) Nenhum (VÁ PARA b27)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA b27)

Quantos?

|__|__|

Ar condicionado

(00) Nenhum (VÁ PARA b29)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA b29)

Quantos?

|__|__|

Computador
Considerar: computadores de mesa
(desktop) e computadores portáteis
(laptops, notebooks e netbooks).
Não
considerar:
calculadoras,
agendas eletrônicas, tablets, palms,
smartphones e outros aparelhos.

b30

Quantos?

(00) Nenhum (VÁ PARA b31)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA b31)

|__|__|
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Acesso à Internet no domicílio

b31

b32

Considerar o acesso à Internet
realizado via computadores de mesa
(desktop)
ou
computadores
portáteis (laptop, notebook ou
netbook).
Não considerar o acesso à Internet
realizado via telefone celular no
domicílio.
TV a cabo ou via satélite (Net, Sky,
Direct TV etc.)

(0) Não
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu

(0) Não
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu

Motocicletas ou outros veículos de
duas rodas de motor a combustão

b33

b34

Considerar a motocicleta cedida por
empregador quando o morador
tiver o veículo à sua disposição para
uso pessoal, incluindo os finais de
semana.
Não
considerar
a
motocicleta cedida por empregador
quando o veículo estiver disponível
apenas para o morador ir e vir do
trabalho.
Quantas(os)?

(00) Nenhum(a) (VÁ PARA b35)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA b35)

|__|__|

Automóveis
Incluir: automóveis, SVU (veículo
utilitário esportivo, do inglês Sport
Utility Vehicle), caminhonetes com
carroceria aberta ou fechada,
furgão, Kombi,
perua, van,
caminhões, entre outros.
b35

b36

Considerar o carro cedido por
empregador quando o morador
tiver o veículo à sua disposição para
uso pessoal, incluindo os finais de
semana. Não considerar o carro
cedido por empregador quando o
veículo estiver disponível apenas
para o morador ir e vir do trabalho.
Quantos?

(00) Nenhum (VÁ PARA b38)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA b38)

|__|__|
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Se todos esses veículos fossem
vendidos hoje, qual seria o seu
valor?
b37
Se existir mais de um veículo,
considerar a soma de todos os
valores.

b38

Este
domicílio
conta
com
trabalhadores domésticos como
faxineiras,
cozinheiras,
arrumadeiras,
passadeiras
ou
jardineiros (entre outros)?
Não considerar cuidador(es) ou
profissionais de saúde.
No ÚLTIMO MÊS, qual foi o total de
gastos neste domicílio com todos os
trabalhadores domésticos?

b39

Considerar: salários, pagamentos de
diaristas, pagamentos do INSS e
outros pagamentos. Não considerar
alimentação.
Assinalar o valor que mais se
aproxima do total de gastos e
lembrar que SM= salário mínimo.
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(1) Menos de R$ 10.000
(2) Entre R$ 10.000 e R$ 14.999
(3) Entre R$ 15.000 e R$ 19.999
(4) Entre R$ 20.000 e R$ 24.999
(5) Entre R$ 25.000 e R$ 29.999
(6) Entre R$ 30.000 e R$ 34.999
(7) Entre R$ 35.000 e R$ 39.999
(8) Entre R$ 40.000 e R$ 44.999
(9) Entre R$ 45.000 e R$ 49.999
(10) Entre R$ 50.000 e R$ 54.999
(11) Entre R$ 55.000 e R$ 59.999
(12) Entre R$ 60.000 e R$ 64.999
(13) Entre R$ 65.000 e R$ 69.999
(14) Entre R$ 70.000 e R$ 74.999
(15) Entre R$ 75.000 e R$ 79.999
(16) Entre R$ 80.000 e R$ 84.999
(17) Entre R$ 85.000 e R$ 89.999
(18) Entre R$ 90.000 e R$ 94.999
(19) Entre R$ 95.000 e R$ 99.999
(20) R$ 100.000 ou mais
(99) Não sabe/ não respondeu

(0) Não (VÁ PARA b40)
(1) Sim

(1) Menos de R$788 (menos de 1 SM)
(2) Entre R$788 e R$1.575 (1 à 1,99 SM)
(3) Entre R$1.576 e R$ 2.363 (2 à 2,99 SM)
(4) Entre R$2.364 e R$3.151 (3 à 3,99 SM)
(5) Entre R$3.152 e R$3.939 (4 à 4,99 SM)
(6) Entre R$3.940 e R$4.727 (5 à 5,99 SM)
(7) Entre R$4.728 e R$5.515 (6 à 6,99 SM)
(8) Entre R$5.516 e R$6.303 (7 à 7,99 SM)
(9) Entre R$6.304 e R$7.091 (8 à 8,99 SM)
(10) Entre R$7.092 e R$7.879 (9 à 9,99 SM)
(11) R$7.880 ou mais (10 SM ou mais)
(99) Não sabe/ não respondeu
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Bloco C: Despesas do domicílio
As perguntas seguintes referem-se aos gastos dos moradores desta casa.
c1

Na ÚLTIMA SEMANA, em um dia
normal, quantas pessoas fizeram
refeições nesta casa?

No ÚLTIMO MÊS, quanto foi gasto,
em média, com compras no
supermercado, sacolão, açougue,
feira?

c2

Incluir compras de alimentos,
material de higiene e limpeza.
Incluir também refeições entregues
no domicílio.
Não incluir refeições realizadas fora
de casa.
(MOSTRAR O CARTÃO 1)

c3

O(A) Sr(a) e as outras pessoas que
moram nesta casa consomem
legumes/hortaliças, frutas ou carne
que cultivam, produzem, apanham
ou colhem?
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|__|__| pessoas
(99) Não sabe/não respondeu
(0) Não houve gasto neste item
(1) Menos de R$50
(2) Entre R$50 e R$99
(3) Entre R$100 e R$199
(4) Entre R$200 e R$299
(5) Entre R$300 e R$399
(6) Entre R$400 e R$499
(7) Entre R$500 e R$599
(8) Entre R$600 e R$699
(9) Entre R$700 e R$799
(10) Entre R$800 e R$899
(11) Entre R$900 e R$999
(12) Entre R$1.000 e R$1.499
(13) Entre R$1.500 e R$1.999
(14) Entre R$2.000 e R$2.999
(15) Entre R$3.000 e R$3.999
(16) Entre R$4.000 e R$4.999
(17) Entre R$5.000 e R$9.999
(18) R$10.000 ou mais
(99) Não sabe/não respondeu
(0) Não (VÁ PARA c5)
(1) Sim

Questionário
Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos no Brasil (ELSI-Brasil)

c4

No ÚLTIMO MÊS, qual o valor dos
alimentos produzidos em casa que
o(a) Sr(a) e os outros moradores do
domicílio consumiram? Em outras
palavras, quanto pagaria(m) por
esses alimentos se tivesse que
comprá-los?
(MOSTRAR O CARTÃO 1)

c5

No ÚLTIMO MÊS, quanto foi gasto
pelo(a) Sr(a) e pelos outros
moradores deste domicílio, com
alimentação fora de casa?
(MOSTRAR O CARTÃO 1)

14

(0) Não houve gasto neste item
(1) Menos de R$50
(2) Entre R$50 e R$99
(3) Entre R$100 e R$199
(4) Entre R$200 e R$299
(5) Entre R$300 e R$399
(6) Entre R$400 e R$499
(7) Entre R$500 e R$599
(8) Entre R$600 e R$699
(9) Entre R$700 e R$799
(10) Entre R$800 e R$899
(11) Entre R$900 e R$999
(12) Entre R$1.000 e R$1.499
(13) Entre R$1.500 e R$1.999
(14) Entre R$2.000 e R$2.999
(15) Entre R$3.000 e R$3.999
(16) Entre R$4.000 e R$4.999
(17) Entre R$5.000 e R$9.999
(18) R$10.000 ou mais
(99) Não sabe/não respondeu
(0) Não houve gasto neste item
(1) Menos de R$50
(2) Entre R$50 e R$99
(3) Entre R$100 e R$199
(4) Entre R$200 e R$299
(5) Entre R$300 e R$399
(6) Entre R$400 e R$499
(7) Entre R$500 e R$599
(8) Entre R$600 e R$699
(9) Entre R$700 e R$799
(10) Entre R$800 e R$899
(11) Entre R$900 e R$999
(12) Entre R$1.000 e R$1.499
(13) Entre R$1.500 e R$1.999
(14) Entre R$2.000 e R$2.999
(15) Entre R$3.000 e R$3.999
(16) Entre R$4.000 e R$4.999
(17) Entre R$5.000 e R$9.999
(18) R$10.000 ou mais
(99) Não sabe/não respondeu

Questionário
Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos no Brasil (ELSI-Brasil)

c6

No ÚLTIMO MÊS, quanto foi gasto
aproximadamente com a(s) conta(s)
de luz, água e gás nesta casa?
(MOSTRAR O CARTÃO 1)

c7

No ÚLTIMO MÊS, quanto foi gasto
aproximadamente com o pagamento
de condomínio desta casa ou
apartamento?
(MOSTRAR O CARTÃO 1)
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(0) Não houve gasto neste item
(1) Menos de R$50
(2) Entre R$50 e R$99
(3) Entre R$100 e R$199
(4) Entre R$200 e R$299
(5) Entre R$300 e R$399
(6) Entre R$400 e R$499
(7) Entre R$500 e R$599
(8) Entre R$600 e R$699
(9) Entre R$700 e R$799
(10) Entre R$800 e R$899
(11) Entre R$900 e R$999
(12) Entre R$1.000 e R$1.499
(13) Entre R$1.500 e R$1.999
(14) Entre R$2.000 e R$2.999
(15) Entre R$3.000 e R$3.999
(16) Entre R$4.000 e R$4.999
(17) Entre R$5.000 e R$9.999
(18) R$10.000 ou mais
(99) Não sabe/não respondeu
(0) Não houve gasto neste item
(1) Menos de R$50
(2) Entre R$50 e R$99
(3) Entre R$100 e R$199
(4) Entre R$200 e R$299
(5) Entre R$300 e R$399
(6) Entre R$400 e R$499
(7) Entre R$500 e R$599
(8) Entre R$600 e R$699
(9) Entre R$700 e R$799
(10) Entre R$800 e R$899
(11) Entre R$900 e R$999
(12) Entre R$1.000 e R$1.499
(13) Entre R$1.500 e R$1.999
(14) Entre R$2.000 e R$2.999
(15) Entre R$3.000 e R$3.999
(16) Entre R$4.000 e R$4.999
(17) Entre R$5.000 e R$9.999
(18) R$10.000 ou mais
(99) Não sabe/não respondeu

Questionário
Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos no Brasil (ELSI-Brasil)

No ÚLTIMO MÊS, quanto o(a) Sr(a) e
os outros moradores desta casa
gastaram com transporte nesta
cidade (para ir e voltar do trabalho
e/ou escola, para o lazer etc.)?
c8

Incluir: ônibus, trem, taxi, metrô e
estacionamento, mesmo usando
vale transporte. Não incluir despesas
com combustível.
(MOSTRAR O CARTÃO 1)

c9

No ÚLTIMO MÊS, quanto o(a) Sr(a) e
os outros moradores desta casa
gastaram com combustível (gasolina,
álcool ou óleo diesel) e com a
manutenção de veículos?
(MOSTRAR O CARTÃO 1)
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(0) Não houve gasto neste item
(1) Menos de R$50
(2) Entre R$50 e R$99
(3) Entre R$100 e R$199
(4) Entre R$200 e R$299
(5) Entre R$300 e R$399
(6) Entre R$400 e R$499
(7) Entre R$500 e R$599
(8) Entre R$600 e R$699
(9) Entre R$700 e R$799
(10) Entre R$800 e R$899
(11) Entre R$900 e R$999
(12) Entre R$1.000 e R$1.499
(13) Entre R$1.500 e R$1.999
(14) Entre R$2.000 e R$2.999
(15) Entre R$3.000 e R$3.999
(16) Entre R$4.000 e R$4.999
(17) Entre R$5.000 e R$9.999
(18) R$10.000 ou mais
(99) Não sabe/não respondeu
(0) Não houve gasto neste item
(1) Menos de R$50
(2) Entre R$50 e R$99
(3) Entre R$100 e R$199
(4) Entre R$200 e R$299
(5) Entre R$300 e R$399
(6) Entre R$400 e R$499
(7) Entre R$500 e R$599
(8) Entre R$600 e R$699
(9) Entre R$700 e R$799
(10) Entre R$800 e R$899
(11) Entre R$900 e R$999
(12) Entre R$1.000 e R$1.499
(13) Entre R$1.500 e R$1.999
(14) Entre R$2.000 e R$2.999
(15) Entre R$3.000 e R$3.999
(16) Entre R$4.000 e R$4.999
(17) Entre R$5.000 e R$9.999
(18) R$10.000 ou mais
(99) Não sabe/não respondeu

Questionário
Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos no Brasil (ELSI-Brasil)

C10

No ÚLTIMO MÊS, quanto foi gasto
com o pagamento de conta de
telefone (fixo e celular), TV a
cabo/satélite e internet nesta casa?
(MOSTRAR O CARTÃO 1)

No ÚTIMO MÊS, quanto foi gasto
pelos moradores desta casa com
lazer/diversão?
c11

Incluir: compra de livros, jornais
e/ou revistas; idas ao cinema, teatro
e/ou shows; idas a bares etc.
(MOSTRAR O CARTÃO 1)
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(0) Não houve gasto neste item
(1) Menos de R$50
(2) Entre R$50 e R$99
(3) Entre R$100 e R$199
(4) Entre R$200 e R$299
(5) Entre R$300 e R$399
(6) Entre R$400 e R$499
(7) Entre R$500 e R$599
(8) Entre R$600 e R$699
(9) Entre R$700 e R$799
(10) Entre R$800 e R$899
(11) Entre R$900 e R$999
(12) Entre R$1.000 e R$1.499
(13) Entre R$1.500 e R$1.999
(14) Entre R$2.000 e R$2.999
(15) Entre R$3.000 e R$3.999
(16) Entre R$4.000 e R$4.999
(17) Entre R$5.000 e R$9.999
(18) R$10.000 ou mais
(99) Não sabe/não respondeu
(0) Não houve gasto neste item
(1) Menos de R$50
(2) Entre R$50 e R$99
(3) Entre R$100 e R$199
(4) Entre R$200 e R$299
(5) Entre R$300 e R$399
(6) Entre R$400 e R$499
(7) Entre R$500 e R$599
(8) Entre R$600 e R$699
(9) Entre R$700 e R$799
(10) Entre R$800 e R$899
(11) Entre R$900 e R$999
(12) Entre R$1.000 e R$1.499
(13) Entre R$1.500 e R$1.999
(14) Entre R$2.000 e R$2.999
(15) Entre R$3.000 e R$3.999
(16) Entre R$4.000 e R$4.999
(17) Entre R$5.000 e R$9.999
(18) R$10.000 ou mais
(99) Não sabe/não respondeu

Questionário
Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos no Brasil (ELSI-Brasil)

c12

No ÚLTIMO ANO, quanto foi gasto
pelo(a) Sr(a) e pelos outros
moradores desta casa com o
pagamento do ÚLTIMO IPTU
(Imposto Predial e Territorial
Urbano)?
Se imóvel rural, considerar o ITR
(Imposto Territorial Rural).
(MOSTRAR O CARTÃO 1)

c13

No ÚLTIMO ANO, quanto foi gasto
pelo(a) Sr(a) e pelos outros
moradores desta casa com o
pagamento do ÚLTIMO IPVA
(Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores)?
Considerar todos os veículos
existentes na casa, incluindo
motocicletas.
(MOSTRAR O CARTÃO 1)
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(0) Não houve gasto neste item
(1) Menos de R$50
(2) Entre R$50 e R$99
(3) Entre R$100 e R$199
(4) Entre R$200 e R$299
(5) Entre R$300 e R$399
(6) Entre R$400 e R$499
(7) Entre R$500 e R$599
(8) Entre R$600 e R$699
(9) Entre R$700 e R$799
(10) Entre R$800 e R$899
(11) Entre R$900 e R$999
(12) Entre R$1.000 e R$1.499
(13) Entre R$1.500 e R$1.999
(14) Entre R$2.000 e R$2.999
(15) Entre R$3.000 e R$3.999
(16) Entre R$4.000 e R$4.999
(17) Entre R$5.000 e R$9.999
(18) R$10.000 ou mais
(99) Não sabe/não respondeu
(0) Não houve gasto neste item
(1) Menos de R$50
(2) Entre R$50 e R$99
(3) Entre R$100 e R$199
(4) Entre R$200 e R$299
(5) Entre R$300 e R$399
(6) Entre R$400 e R$499
(7) Entre R$500 e R$599
(8) Entre R$600 e R$699
(9) Entre R$700 e R$799
(10) Entre R$800 e R$899
(11) Entre R$900 e R$999
(12) Entre R$1.000 e R$1.499
(13) Entre R$1.500 e R$1.999
(14) Entre R$2.000 e R$2.999
(15) Entre R$3.000 e R$3.999
(16) Entre R$4.000 e R$4.999
(17) Entre R$5.000 e R$9.999
(18) R$10.000 ou mais
(99) Não sabe/não respondeu

Questionário
Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos no Brasil (ELSI-Brasil)
No ÚLTIMO ANO, quanto foi gasto
pelo(a) Sr(a) e pelos outros
moradores desta casa na compra de
veículos automotores?
c14

Incluir automóveis, SVU (veículo
utilitário esportivo, do inglês Sport
Utility Vehicle), caminhonetes com
carroceria aberta ou fechada,
furgão, Kombi,
perua, van,
caminhões, motocicletas, entre
outros.

Nos ÚLTIMOS 12 MESES, quanto foi
gasto pelo(a) Sr(a) ou outros
moradores
desta
casa
com
educação/escola?

c15

Incluir: mensalidades de creche e/ou
escola, transporte escolar, taxas de
matrícula, livros, material escolar,
uniformes
escolares,
aulas
particulares, cursos de idioma e
aulas de música, informática,
natação, ginástica, balé, entre
outros.
(MOSTRAR O CARTÃO 1)

c16

O(A) Sr(a) ou outros moradores desta
casa possuem plano privado de
saúde?
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(0) Não houve gasto neste item
(1) Menos de R$5.000
(2) Entre R$5.000 e R$9.999
(3) Entre R$10.000 e R$14.999
(4) Entre R$15.000 e R$19.999
(5) Entre R$20.000 e R$24.999
(6) Entre R$25.000 e R$29.999
(7) Entre R$30.000 e R$34.999
(8) Entre R$35.000 e R$39.999
(9) Entre R$40.000 e R$44.999
(10) Entre R$45.000 e R$49.999
(11) Entre R$50.000 e R$99.999
(12) R$100.000 ou mais
(99) Não sabe/não respondeu
(0) Não houve gasto neste item
(1) Menos de R$50
(2) Entre R$50 e R$99
(3) Entre R$100 e R$199
(4) Entre R$200 e R$299
(5) Entre R$300 e R$399
(6) Entre R$400 e R$499
(7) Entre R$500 e R$599
(8) Entre R$600 e R$699
(9) Entre R$700 e R$799
(10) Entre R$800 e R$899
(11) Entre R$900 e R$999
(12) Entre R$1.000 e R$1.499
(13) Entre R$1.500 e R$1.999
(14) Entre R$2.000 e R$2.999
(15) Entre R$3.000 e R$3.999
(16) Entre R$4.000 e R$4.999
(17) Entre R$5.000 e R$9.999
(18) R$10.000 ou mais
(99) Não sabe/não respondeu

(0) Não (VÁ PARA c18)
(1) Sim

Questionário
Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos no Brasil (ELSI-Brasil)

c17

No ÚLTIMO MÊS, quanto foi gasto
pelo(a) Sr(a) e por outros moradores
desta casa com a mensalidade
desse(s) plano(s) de saúde?
(MOSTRAR O CARTÃO 1)

c18

Nos ÚLTIMOS 12 MESES, quanto foi
gasto pelo(a) Sr(a) ou outros
moradores desta casa com outras
despesas, não mencionadas nas
perguntas
anteriores,
incluindo
compra de vestuário, roupas e
acessórios de cama, copa e cozinha,
objetos de decoração e aparelhos
eletrodomésticos?
(MOSTRAR O CARTÃO 1)
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(0) Não houve gasto neste item
(1) Menos de R$50
(2) Entre R$50 e R$99
(3) Entre R$100 e R$199
(4) Entre R$200 e R$299
(5) Entre R$300 e R$399
(6) Entre R$400 e R$499
(7) Entre R$500 e R$599
(8) Entre R$600 e R$699
(9) Entre R$700 e R$799
(10) Entre R$800 e R$899
(11) Entre R$900 e R$999
(12) Entre R$1.000 e R$1.499
(13) Entre R$1.500 e R$1.999
(14) Entre R$2.000 e R$2.999
(15) Entre R$3.000 e R$3.999
(16) Entre R$4.000 e R$4.999
(17) Entre R$5.000 e R$9.999
(18) R$10.000 ou mais
(99) Não sabe/não respondeu
(0) Não houve gasto neste item
(1) Menos de R$50
(2) Entre R$50 e R$99
(3) Entre R$100 e R$199
(4) Entre R$200 e R$299
(5) Entre R$300 e R$399
(6) Entre R$400 e R$499
(7) Entre R$500 e R$599
(8) Entre R$600 e R$699
(9) Entre R$700 e R$799
(10) Entre R$800 e R$899
(11) Entre R$900 e R$999
(12) Entre R$1.000 e R$1.499
(13) Entre R$1.500 e R$1.999
(14) Entre R$2.000 e R$2.999
(15) Entre R$3.000 e R$3.999
(16) Entre R$4.000 e R$4.999
(17) Entre R$5.000 e R$9.999
(18) R$10.000 ou mais
(99) Não sabe/não respondeu

Questionário
Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos no Brasil (ELSI-Brasil)
Bloco D: Renda dos moradores
nomesd_
1

nomesd_1
5

d1_1 a
d1_15

d2_1 a
d2_15

d3_1 a
d3_15

Agora vamos falar sobre o(a) Sr(a) (nome do morador elegível), morador não
responsável pelo domicílio, com idade de 50 anos ou mais.
Nos ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a)
(nome
do
morador)
teve
rendimentos provenientes de salário
(0) Não (VÁ PARA d4)
ou de trabalho autônomo?
(1) Sim
(99) Não sabe/ não respondeu
Considerar a remuneração bruta
(VÁ PARA d4)
habitual.
Não incluir: aposentadoria, pensão
por morte, pensão alimentícia,
Benefício de Prestação Continuada,
Bolsa-família, doações em dinheiro
ou rendimentos provenientes de
alugúeis, arrendamentos, aplicações
financeiras ou outras fontes.
Qual o valor desse rendimento?

Qual o intervalo que mais se
aproxima desse ganho?
(MOSTRAR O CARTÃO 2)
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Na ausência de rendimentos desta fonte,
o
programa
preencherá
automaticamente a questão D2 com o
valor 00000 e a questão D3 com o código
0.

R$ |__|__|__|__|__|,00 (VÁ PARA d4)
(9999999) Não sabe/não respondeu
(0) Não teve rendimentos desta fonte
(1) Menos de R$788 (menos de 1 SM)
(2) R$788 a R$1.575 (1 à 1,99 SM)
(3) R$1.576 a R$2.363 (2 à 2,99 SM)
(4) R$2.364 a R$3.151 (3 à 3,99 SM)
(5) R$3.152 a R$3.939 (4 à 4,99 SM)
(6) R$3.940 a R$4.727 (5 à 5,99 SM)
(7) R$4.728 a R$5.515 (6 à 6,99 SM)
(8) R$5.516 a R$6.303 (7 à 7,99 SM)
(9) R$6.304 a R$7.091 (8 à 8,99 SM)
(10) R$7.092 a R$7.879 (9 à 9,99SM)
(11) R$7.880 a R$8.667 (10 à 10,99 SM)
(12) R$8.668 a R$9.455 (11 à 11,99 SM)
(13) R$9.456 a R$10.243 (12 à 12,99 SM)
(14) R$10.244 a R$11.031 (13 à 13,99 SM)
(15) R$11.032 a R$11.819 (14 à 14,99 SM)
(16) R$11.820 e R$15.759 (15 à 19,99 SM)
(17) R$15.760 ou mais (20 SM ou mais)
(99) Não sabe/não respondeu

Questionário
Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos no Brasil (ELSI-Brasil)
Nos ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a)
(nome
do
morador)
teve
rendimentos
provenientes
de
aposentadoria ou pensão por morte?
d4_1 a
d4_15

d5_1 a
d5_15

d6_1 a
d6_15

Incluir: aposentadorias e pensões
por morte
do INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social), sistema
público municipal/estadual/federal
e previdência privada. Não incluir
pensão alimentícia.
Qual o valor desse rendimento?

Qual o intervalo que mais se
aproxima desse ganho?
(MOSTRAR O CARTÃO 2)

Nos ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a)
(nome do morador) recebeu Bolsa
Família, Benefício de Prestação
Continuada (BPC-LOAS) ou pensão
alimentícia ou doação em dinheiro
de pessoa que não mora no
domicílio?
d7

Considerar pensão alimentícia
recebida de forma espontânea ou
resultante de ação judicial e
também doação ou mesada
recebida sem contrapartida de
serviço prestado, proveniente de
não morador(es) do domicílio.
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(0) Não (VÁ PARA d7)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA d7)
Na ausência de rendimentos desta fonte,
o
programa
preencherá
automaticamente a questão D5 com o
valor 00000 e a questão D6 com o código
0.
R$ |__|__|__|__|__|,00 (VÁ PARA d7)
(9999999) Não sabe/não respondeu
(0) Não teve rendimentos desta fonte
(1) Menos de R$788 (menos de 1 SM)
(2) R$788 a R$1.575 (1 à 1,99 SM)
(3) R$1.576 a R$2.363 (2 à 2,99 SM)
(4) R$2.364 a R$3.151 (3 à 3,99 SM)
(5) R$3.152 a R$3.939 (4 à 4,99 SM)
(6) R$3.940 a R$4.727 (5 à 5,99 SM)
(7) R$4.728 a R$5.515 (6 à 6,99 SM)
(8) R$5.516 a R$6.303 (7 à 7,99 SM)
(9) R$6.304 a R$7.091 (8 à 8,99 SM)
(10) R$7.092 a R$7.879 (9 à 9,99SM)
(11) R$7.880 a R$8.667 (10 à 10,99 SM)
(12) R$8.668 a R$9.455 (11 à 11,99 SM)
(13) R$9.456 a R$10.243 (12 à 12,99 SM)
(14) R$10.244 a R$11.031 (13 à 13,99 SM)
(15) R$11.032 a R$11.819 (14 à 14,99 SM)
(16) R$11.820 e R$15.759 (15 à 19,99 SM)
(17) R$15.760 ou mais (20 SM ou mais)
(99) Não sabe/não respondeu

(0) Não (VÁ PARA d16)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA d16)

Questionário
Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos no Brasil (ELSI-Brasil)
d8

d9

Qual o valor desses rendimentos?

Qual o intervalo que mais se
aproxima desse ganho?
(MOSTRAR O CARTÃO 2)

Nos ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a)
(nome do
morador)
recebeu
rendimentos
de
alugueis
ou
arrendamentos?
d16_1 a
d16_15

d17_1 a
d17_15

Considerar
rendimentos
provenientes de aluguel, sublocação
ou arrendamento de móveis,
imóveis, máquinas, equipamentos,
animais, entre outros.

R$ |__|__|__|__|__|,00 (VÁ PARA d16)
(9999999) Não sabe/ não respondeu
(0) Não teve rendimentos desta fonte
(1) Menos de R$788 (menos de 1 SM)
(2) R$788 a R$1.575 (1 à 1,99 SM)
(3) R$1.576 a R$2.363 (2 à 2,99 SM)
(4) R$2.364 a R$3.151 (3 à 3,99 SM)
(5) R$3.152 a R$3.939 (4 à 4,99 SM)
(6) R$3.940 a R$4.727 (5 à 5,99 SM)
(7) R$4.728 a R$5.515 (6 à 6,99 SM)
(8) R$5.516 a R$6.303 (7 à 7,99 SM)
(9) R$6.304 a R$7.091 (8 à 8,99 SM)
(10) R$7.092 a R$7.879 (9 à 9,99SM)
(11) R$7.880 a R$8.667 (10 à 10,99 SM)
(12) R$8.668 a R$9.455 (11 à 11,99 SM)
(13) R$9.456 a R$10.243 (12 à 12,99 SM)
(14) R$10.244 a R$11.031 (13 à 13,99 SM)
(15) R$11.032 a R$11.819 (14 à 14,99 SM)
(16) R$11.820 e R$15.759 (15 à 19,99 SM)
(17) R$15.760 ou mais (20 SM ou mais)
(99) Não sabe/não respondeu

(0) Não (VÁ PARA d19)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA d19)

R$ |__|__|__|__|__|,00 (VÁ PARA d19)
(9999999) Não sabe/não respondeu

Qual o valor desse rendimento?
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d18_1 a
d18_15

Qual o intervalo que mais se
aproxima desse ganho?
(MOSTRAR O CARTÃO 2)

(0) Não teve rendimentos desta fonte
(1) Menos de R$788 (menos de 1 SM)
(2) R$788 a R$1.575 (1 à 1,99 SM)
(3) R$1.576 a R$2.363 (2 à 2,99 SM)
(4) R$2.364 a R$3.151 (3 à 3,99 SM)
(5) R$3.152 a R$3.939 (4 à 4,99 SM)
(6) R$3.940 a R$4.727 (5 à 5,99 SM)
(7) R$4.728 a R$5.515 (6 à 6,99 SM)
(8) R$5.516 a R$6.303 (7 à 7,99 SM)
(9) R$6.304 a R$7.091 (8 à 8,99 SM)
(10) R$7.092 a R$7.879 (9 à 9,99SM)
(11) R$7.880 a R$8.667 (10 à 10,99 SM)
(12) R$8.668 a R$9.455 (11 à 11,99 SM)
(13) R$9.456 a R$10.243 (12 à 12,99 SM)
(14) R$10.244 a R$11.031 (13 à 13,99 SM)
(15) R$11.032 a R$11.819 (14 à 14,99 SM)
(16) R$11.820 e R$15.759 (15 à 19,99 SM)
(17) R$15.760 ou mais (20 SM ou mais)
(99) Não sabe/não respondeu

Nos ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a)
(nome do
morador) recebeu
rendimentos da caderneta de
poupança ou de outra aplicação
financeira?
d19_1 a
d19_15

d20_1 a
d20_15

Considerar o rendimento referente
ao que a aplicação rendeu e não ao
valor total aplicado. Incluir: fundos
de investimento de renda fixa ou
variável, dividendos de ações,
certificado e recibo de depósito
bancário, letras de câmbio, letras
ou bônus do tesouro, entre outros.

(0) Não (VÁ PARA d22)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA d22)

R$ |__|__|__|__|__|,00 (VÁ PARA d22)
(9999999) Não sabe/ não respondeu

Qual o valor desse rendimento?
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d21_1 a
d21_15

d22_1 a
d22_15
d23_1 a
d23_15

d24_1 a
d24_15

nomesdr

(0) Não teve rendimentos desta fonte
(1) Menos de R$788 (menos de 1 SM)
(2) R$788 a R$1.575 (1 à 1,99 SM)
(3) R$1.576 a R$2.363 (2 à 2,99 SM)
(4) R$2.364 a R$3.151 (3 à 3,99 SM)
(5) R$3.152 a R$3.939 (4 à 4,99 SM)
(6) R$3.940 a R$4.727 (5 à 5,99 SM)
(7) R$4.728 a R$5.515 (6 à 6,99 SM)
Qual o intervalo que mais se
(8) R$5.516 a R$6.303 (7 à 7,99 SM)
aproxima desse ganho?
(9) R$6.304 a R$7.091 (8 à 8,99 SM)
(10) R$7.092 a R$7.879 (9 à 9,99SM)
(MOSTRAR O CARTÃO 2)
(11) R$7.880 a R$8.667 (10 à 10,99 SM)
(12) R$8.668 a R$9.455 (11 à 11,99 SM)
(13) R$9.456 a R$10.243 (12 à 12,99 SM)
(14) R$10.244 a R$11.031 (13 à 13,99 SM)
(15) R$11.032 a R$11.819 (14 à 14,99 SM)
(16) R$11.820 e R$15.759 (15 à 19,99 SM)
(17) R$15.760 ou mais (20 SM ou mais)
(99) Não sabe/não respondeu
Nos ÚLTIMOS 30 DIAS,
o Sr(a) (0) Não (VÁ PARA d25)
(nome do morador)
recebeu (1) Sim
rendimentos de outras fontes, além (99) Não sabe/não respondeu
daquelas que acabamos de falar?
(VÁ PARA d25)
R$ |__|__|__|__|__|,00 (VÁ PARA d25)
Qual o valor desse rendimento?
(9999999) Não sabe/ não respondeu
(0) Não teve rendimentos desta fonte
(1) Menos de R$788 (menos de 1 SM)
(2) R$788 a R$1.575 (1 à 1,99 SM)
(3) R$1.576 a R$2.363 (2 à 2,99 SM)
(4) R$2.364 a R$3.151 (3 à 3,99 SM)
(5) R$3.152 a R$3.939 (4 à 4,99 SM)
(6) R$3.940 a R$4.727 (5 à 5,99 SM)
(7) R$4.728 a R$5.515 (6 à 6,99 SM)
Qual o intervalo que mais se
(8) R$5.516 a R$6.303 (7 à 7,99 SM)
aproxima desse ganho?
(9) R$6.304 a R$7.091 (8 à 8,99 SM)
(10) R$7.092 a R$7.879 (9 à 9,99SM)
(MOSTRAR O CARTÃO 2)
(11) R$7.880 a R$8.667 (10 à 10,99 SM)
(12) R$8.668 a R$9.455 (11 à 11,99 SM)
(13) R$9.456 a R$10.243 (12 à 12,99 SM)
(14) R$10.244 a R$11.031 (13 à 13,99 SM)
(15) R$11.032 a R$11.819 (14 à 14,99 SM)
(16) R$11.820 e R$15.759 (15 à 19,99 SM)
(17) R$15.760 ou mais (20 SM ou mais)
(99) Não sabe/não respondeu
Agora vamos falar sobre o(a) Sr(a) (nome do morador elegível), o responsável
pelo domicílio com idade de 50 anos ou mais.
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Questionário
Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos no Brasil (ELSI-Brasil)
Nos ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a)
(nome
do
responsável
pelo
domicílio)
teve
rendimentos
provenientes de salário ou
de
trabalho autônomo?

dr1

Considerar a remuneração bruta
habitual.
Não incluir: aposentadoria, pensão
por morte, pensão alimentícia,
Benefício de Prestação Continuada,
Bolsa-família, doações em dinheiro
ou rendimentos provenientes de
alugúeis, arrendamentos, aplicações
financeiras ou outras fontes.

dr2

dr3

Qual o valor desse rendimento?

Qual o intervalo que mais se
aproxima desse ganho?
(MOSTRAR O CARTÃO 2)

Nos ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a)
(nome
do
morador)
teve
rendimentos
provenientes
de
aposentadoria ou pensão por morte?
dr4

Incluir: aposentadorias e pensões
por morte
do INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social), sistema
público municipal/estadual/federal
e previdência privada. Não incluir
pensão alimentícia.
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(0) Não (VÁ PARA dr4)
(1) Sim
(99) Não sabe/ não respondeu
(VÁ PARA dr4)
Na ausência de rendimentos desta fonte,
o
programa
preencherá
automaticamente a questão D2 com o
valor 00000 e a questão D3 com o código
0.

R$ |__|__|__|__|__|,00 (VÁ PARA dr4)
(9999999) Não sabe/não respondeu
(0) Não teve rendimentos desta fonte
(1) Menos de R$788 (menos de 1 SM)
(2) R$788 a R$1.575 (1 à 1,99 SM)
(3) R$1.576 a R$2.363 (2 à 2,99 SM)
(4) R$2.364 a R$3.151 (3 à 3,99 SM)
(5) R$3.152 a R$3.939 (4 à 4,99 SM)
(6) R$3.940 a R$4.727 (5 à 5,99 SM)
(7) R$4.728 a R$5.515 (6 à 6,99 SM)
(8) R$5.516 a R$6.303 (7 à 7,99 SM)
(9) R$6.304 a R$7.091 (8 à 8,99 SM)
(10) R$7.092 a R$7.879 (9 à 9,99SM)
(11) R$7.880 a R$8.667 (10 à 10,99 SM)
(12) R$8.668 a R$9.455 (11 à 11,99 SM)
(13) R$9.456 a R$10.243 (12 à 12,99 SM)
(14) R$10.244 a R$11.031 (13 à 13,99 SM)
(15) R$11.032 a R$11.819 (14 à 14,99 SM)
(16) R$11.820 e R$15.759 (15 à 19,99 SM)
(17) R$15.760 ou mais (20 SM ou mais)
(99) Não sabe/não respondeu
(0) Não (VÁ PARA dr7)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA dr7)
Na ausência de rendimentos desta fonte,
o
programa
preencherá
automaticamente a questão D5 com o
valor 00000 e a questão D6 com o código
0.

Questionário
Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos no Brasil (ELSI-Brasil)
dr5

dr6

Qual o valor desse rendimento?

Qual o intervalo que mais se
aproxima desse ganho?
(MOSTRAR O CARTÃO 2)

R$ |__|__|__|__|__|,00 (VÁ PARA dr7)
(9999999) Não sabe/não respondeu
(0) Não teve rendimentos desta fonte
(1) Menos de R$788 (menos de 1 SM)
(2) R$788 a R$1.575 (1 à 1,99 SM)
(3) R$1.576 a R$2.363 (2 à 2,99 SM)
(4) R$2.364 a R$3.151 (3 à 3,99 SM)
(5) R$3.152 a R$3.939 (4 à 4,99 SM)
(6) R$3.940 a R$4.727 (5 à 5,99 SM)
(7) R$4.728 a R$5.515 (6 à 6,99 SM)
(8) R$5.516 a R$6.303 (7 à 7,99 SM)
(9) R$6.304 a R$7.091 (8 à 8,99 SM)
(10) R$7.092 a R$7.879 (9 à 9,99SM)
(11) R$7.880 a R$8.667 (10 à 10,99 SM)
(12) R$8.668 a R$9.455 (11 à 11,99 SM)
(13) R$9.456 a R$10.243 (12 à 12,99 SM)
(14) R$10.244 a R$11.031 (13 à 13,99 SM)
(15) R$11.032 a R$11.819 (14 à 14,99 SM)
(16) R$11.820 e R$15.759 (15 à 19,99 SM)
(17) R$15.760 ou mais (20 SM ou mais)
(99) Não sabe/não respondeu

Nos ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a)
(nome do morador)
recebeu
Benefício de Prestação Continuada
(BPC-LOAS), Bolsa Família ou ou
pensão alimentícia ou doação em
dinheiro de pessoa que não mora no
domicílio?
dr7

dr8

Considerar pensão alimentícia
recebida de forma espontânea ou
resultante de ação judicial e
também doação ou mesada
recebida sem contrapartida de
serviço prestado, proveniente de
não morador(es) do domicílio.

(0) Não (VÁ PARA dr16)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA dr10)

R$ |__|__|__|__|__|,00 (VÁ PARA dr10)
(9999999) Não sabe/ não respondeu

Qual o valor desse rendimento?
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dr9

Qual o intervalo que mais se
aproxima desse ganho?
(MOSTRAR O CARTÃO 2)

Nos ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a)
(nome do
morador)
recebeu
rendimentos
de
alugueis
ou
arrendamentos?
dr16

dr17

Considerar
rendimentos
provenientes de aluguel, sublocação
ou arrendamento de móveis,
imóveis, máquinas, equipamentos,
animais, entre outros.

(0) Não teve rendimentos desta fonte
(1) Menos de R$788 (menos de 1 SM)
(2) R$788 a R$1.575 (1 à 1,99 SM)
(3) R$1.576 a R$2.363 (2 à 2,99 SM)
(4) R$2.364 a R$3.151 (3 à 3,99 SM)
(5) R$3.152 a R$3.939 (4 à 4,99 SM)
(6) R$3.940 a R$4.727 (5 à 5,99 SM)
(7) R$4.728 a R$5.515 (6 à 6,99 SM)
(8) R$5.516 a R$6.303 (7 à 7,99 SM)
(9) R$6.304 a R$7.091 (8 à 8,99 SM)
(10) R$7.092 a R$7.879 (9 à 9,99SM)
(11) R$7.880 a R$8.667 (10 à 10,99 SM)
(12) R$8.668 a R$9.455 (11 à 11,99 SM)
(13) R$9.456 a R$10.243 (12 à 12,99 SM)
(14) R$10.244 a R$11.031 (13 à 13,99 SM)
(15) R$11.032 a R$11.819 (14 à 14,99 SM)
(16) R$11.820 e R$15.759 (15 à 19,99 SM)
(17) R$15.760 ou mais (20 SM ou mais)
(99) Não sabe/não respondeu

(0) Não (VÁ PARA dr19)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA dr19)

R$ |__|__|__|__|__|,00 (VÁ PARA dr19)
(9999999) Não sabe/não respondeu

Qual o valor desse rendimento?
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dr18

Qual o intervalo que mais se
aproxima desse ganho?
(MOSTRAR O CARTÃO 2)

(0) Não teve rendimentos desta fonte
(1) Menos de R$788 (menos de 1 SM)
(2) R$788 a R$1.575 (1 à 1,99 SM)
(3) R$1.576 a R$2.363 (2 à 2,99 SM)
(4) R$2.364 a R$3.151 (3 à 3,99 SM)
(5) R$3.152 a R$3.939 (4 à 4,99 SM)
(6) R$3.940 a R$4.727 (5 à 5,99 SM)
(7) R$4.728 a R$5.515 (6 à 6,99 SM)
(8) R$5.516 a R$6.303 (7 à 7,99 SM)
(9) R$6.304 a R$7.091 (8 à 8,99 SM)
(10) R$7.092 a R$7.879 (9 à 9,99SM)
(11) R$7.880 a R$8.667 (10 à 10,99 SM)
(12) R$8.668 a R$9.455 (11 à 11,99 SM)
(13) R$9.456 a R$10.243 (12 à 12,99 SM)
(14) R$10.244 a R$11.031 (13 à 13,99 SM)
(15) R$11.032 a R$11.819 (14 à 14,99 SM)
(16) R$11.820 e R$15.759 (15 à 19,99 SM)
(17) R$15.760 ou mais (20 SM ou mais)
(99) Não sabe/não respondeu

Nos ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a)
(nome do
morador) recebeu
rendimentos da caderneta de
poupança ou de outra aplicação
financeira?
dr19

dr20

Considerar o rendimento referente
ao que a aplicação rendeu e não ao
valor total aplicado. Incluir: fundos
de investimento de renda fixa ou
variável, dividendos de ações,
certificado e recibo de depósito
bancário, letras de câmbio, letras
ou bônus do tesouro, entre outros.

(0) Não (VÁ PARA dr22)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA dr22)

R$ |__|__|__|__|__|,00(VÁ PARA dr22)
(9999999) Não sabe/ não respondeu

Qual o valor desse rendimento?
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dr21

Qual o intervalo que mais se
aproxima desse ganho?
(MOSTRAR O CARTÃO 2)

dr22

Nos ÚLTIMOS 30 DIAS,
o Sr(a)
(nome do morador)
recebeu
rendimentos de outras fontes, além
daquelas que acabamos de falar?

dr23

Qual o valor desse rendimento?

dr24

Qual o intervalo que mais se
aproxima desse ganho?
(MOSTRAR O CARTÃO 2)

dnomes
17_49_1
dnomes
17_49_15

(0) Não teve rendimentos desta fonte
(1) Menos de R$788 (menos de 1 SM)
(2) R$788 a R$1.575 (1 à 1,99 SM)
(3) R$1.576 a R$2.363 (2 à 2,99 SM)
(4) R$2.364 a R$3.151 (3 à 3,99 SM)
(5) R$3.152 a R$3.939 (4 à 4,99 SM)
(6) R$3.940 a R$4.727 (5 à 5,99 SM)
(7) R$4.728 a R$5.515 (6 à 6,99 SM)
(8) R$5.516 a R$6.303 (7 à 7,99 SM)
(9) R$6.304 a R$7.091 (8 à 8,99 SM)
(10) R$7.092 a R$7.879 (9 à 9,99SM)
(11) R$7.880 a R$8.667 (10 à 10,99 SM)
(12) R$8.668 a R$9.455 (11 à 11,99 SM)
(13) R$9.456 a R$10.243 (12 à 12,99 SM)
(14) R$10.244 a R$11.031 (13 à 13,99 SM)
(15) R$11.032 a R$11.819 (14 à 14,99 SM)
(16) R$11.820 e R$15.759 (15 à 19,99 SM)
(17) R$15.760 ou mais (20 SM ou mais)
(99) Não sabe/não respondeu
(0) Não (VÁ PARA dr25)
(1) Sim
(99) Não sabe/não respondeu
(VÁ PARA dr25)
R$ |__|__|__|__|__|,00 (VÁ PARA dr25)
(9999999) Não sabe/ não respondeu
(0) Não teve rendimentos desta fonte
(1) Menos de R$788 (menos de 1 SM)
(2) R$788 a R$1.575 (1 à 1,99 SM)
(3) R$1.576 a R$2.363 (2 à 2,99 SM)
(4) R$2.364 a R$3.151 (3 à 3,99 SM)
(5) R$3.152 a R$3.939 (4 à 4,99 SM)
(6) R$3.940 a R$4.727 (5 à 5,99 SM)
(7) R$4.728 a R$5.515 (6 à 6,99 SM)
(8) R$5.516 a R$6.303 (7 à 7,99 SM)
(9) R$6.304 a R$7.091 (8 à 8,99 SM)
(10) R$7.092 a R$7.879 (9 à 9,99SM)
(11) R$7.880 a R$8.667 (10 à 10,99 SM)
(12) R$8.668 a R$9.455 (11 à 11,99 SM)
(13) R$9.456 a R$10.243 (12 à 12,99 SM)
(14) R$10.244 a R$11.031 (13 à 13,99 SM)
(15) R$11.032 a R$11.819 (14 à 14,99 SM)
(16) R$11.820 e R$15.759 (15 à 19,99 SM)
(17) R$15.760 ou mais (20 SM ou mais)
(99) Não sabe/não respondeu

Agora vamos falar sobre o(a) Sr(a) (nome do morador elegível), morador não
responsável pelo domicílio, com idade entre 17 e 49 anos.

30

Questionário
Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos no Brasil (ELSI-Brasil)
Nos ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a)
(nome do morador entre 17 e 49
anos) teve rendimentos provenientes
de alguma das fontes que vou
mencionar a seguir?

d25_1 a
d25_15

d26_1 a
d26_15

d27_1 a
d27_15

drnomes
17_49

Salário,
trabalho
autônomo,
aposentadoria
ou pensão por
morte, Benefício de Prestação
Continuada, Bolsa Família, pensão
alimentícia, doações em dinheiro de
pessoas que não moram no
domicílio, rendimentos de alugueis
ou arrendamentos, rendimentos de
poupança ou outra aplicação
financeira, ou rendimentos de
qualquer outra fonte.

(0) Não (VÁ PARA d28)
(1) Sim
(99) Não sabe / não respondeu
(VÁ PARA d28)

R$ |__|__|__|__|__|,00 (VÁ PARA d28)
(9999999) Não sabe/ não respondeu
(0) Não teve rendimentos desta fonte
(1) Menos de R$788 (menos de 1 SM)
(2) R$788 a R$1.575 (1 à 1,99 SM)
(3) R$1.576 a R$2.363 (2 à 2,99 SM)
(4) R$2.364 a R$3.151 (3 à 3,99 SM)
(5) R$3.152 a R$3.939 (4 à 4,99 SM)
(6) R$3.940 a R$4.727 (5 à 5,99 SM)
(7) R$4.728 a R$5.515 (6 à 6,99 SM)
Qual o intervalo que mais se
(8) R$5.516 a R$6.303 (7 à 7,99 SM)
aproxima desse ganho?
(9) R$6.304 a R$7.091 (8 à 8,99 SM)
(10) R$7.092 a R$7.879 (9 à 9,99SM)
(MOSTRAR O CARTÃO 2)
(11) R$7.880 a R$8.667 (10 à 10,99 SM)
(12) R$8.668 a R$9.455 (11 à 11,99 SM)
(13) R$9.456 a R$10.243 (12 à 12,99 SM)
(14) R$10.244 a R$11.031 (13 à 13,99 SM)
(15) R$11.032 a R$11.819 (14 à 14,99 SM)
(16) R$11.820 e R$15.759 (15 à 19,99 SM)
(17) R$15.760 ou mais (20 SM ou mais)
(99) Não sabe/não respondeu
Agora vamos falar sobre o(a) Sr(a) (nome do morador), responsável pelo
domicílio, com idade entre 17 e 49 anos.
Qual o valor desse rendimento?
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Questionário
Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos no Brasil (ELSI-Brasil)
Nos ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a)
(nome do morador entre 17 e 49
anos) teve rendimentos provenientes
de alguma das fontes que vou
mencionar a seguir?

dr25

dr26

dr27

Salário,
trabalho
autônomo,
aposentadoria
ou pensão por
morte, Benefício de Prestação
Continuada, Bolsa Família, pensão
alimentícia, doações em dinheiro de
pessoas que não moram no
domicílio, rendimentos de alugueis
ou arrendamentos, rendimentos de
poupança ou outra aplicação
financeira, ou rendimentos de
qualquer outra fonte.
Qual o valor desse rendimento?

Qual o intervalo que mais se
aproxima desse ganho?
(MOSTRAR O CARTÃO 2)
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(0) Não (VÁ PARA dr28)
(1) Sim
(99) Não sabe / não respondeu
(VÁ PARA dr28)

R$ |__|__|__|__|__|,00 (VÁ PARA dr28)
(9999999) Não sabe/ não respondeu
(0) Não teve rendimentos desta fonte
(1) Menos de R$788 (menos de 1 SM)
(2) R$788 a R$1.575 (1 à 1,99 SM)
(3) R$1.576 a R$2.363 (2 à 2,99 SM)
(4) R$2.364 a R$3.151 (3 à 3,99 SM)
(5) R$3.152 a R$3.939 (4 à 4,99 SM)
(6) R$3.940 a R$4.727 (5 à 5,99 SM)
(7) R$4.728 a R$5.515 (6 à 6,99 SM)
(8) R$5.516 a R$6.303 (7 à 7,99 SM)
(9) R$6.304 a R$7.091 (8 à 8,99 SM)
(10) R$7.092 a R$7.879 (9 à 9,99SM)
(11) R$7.880 a R$8.667 (10 à 10,99 SM)
(12) R$8.668 a R$9.455 (11 à 11,99 SM)
(13) R$9.456 a R$10.243 (12 à 12,99 SM)
(14) R$10.244 a R$11.031 (13 à 13,99 SM)
(15) R$11.032 a R$11.819 (14 à 14,99 SM)
(16) R$11.820 e R$15.759 (15 à 19,99 SM)
(17) R$15.760 ou mais (20 SM ou mais)
(99) Não sabe/não respondeu
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(0) Não teve rendimentos desta fonte
(1) Menos de R$788 (menos de 1 SM)
(2) R$788 a R$1.575 (1 à 1,99 SM)
(3) R$1.576 a R$2.363 (2 à 2,99 SM)
(4) R$2.364 a R$3.151 (3 à 3,99 SM)
(5) R$3.152 a R$3.939 (4 à 4,99 SM)
Somando TODOS os rendimentos (6) R$3.940 a R$4.727 (5 à 5,99 SM)
mensais de TODOS os moradores (7) R$4.728 a R$5.515 (6 à 6,99 SM)
desta casa, qual das opções que vou (8) R$5.516 a R$6.303 (7 à 7,99 SM)
ler a seguir descreve O VALOR TOTAL (9) R$6.304 a R$7.091 (8 à 8,99 SM)
DA RENDA DESTE DOMICÍLIO?
(10) R$7.092 a R$7.879 (9 à 9,99SM)
(11) R$7.880 a R$8.667 (10 à 10,99 SM)
(12) R$8.668 a R$9.455 (11 à 11,99 SM)
(MOSTRAR O CARTÃO 2)
(13) R$9.456 a R$10.243 (12 à 12,99 SM)
(14) R$10.244 a R$11.031 (13 à 13,99 SM)
(15) R$11.032 a R$11.819 (14 à 14,99 SM)
(16) R$11.820 e R$15.759 (15 à 19,99 SM)
(17) R$15.760 ou mais (20 SM ou mais)
(99) Não sabe/não respondeu
(1) Sempre é suficiente para todas as
Das alternativas que vou falar a despesas
seguir, qual aquela que melhor (2) Às vezes é suficiente para todas as
descreve a renda de todos os despesas
moradores desta casa?
(3) Nunca é suficiente para todas as
despesas
(1) Pessoa responsável ou chefe do
domicílio
(2) Cônjuge ou companheiro(a)
(3) Filho(a)
(4) Enteado(a)
(5) Genro ou nora
(6) Neto(a)
(7) Bisneto(a)
Qual o principal informante do
(8) Pais, padrasto ou madrasta
módulo domiciliar?
(9) Sogro(a)
(10) Avô ou avó
Considerar
a
relação
do(a)
(11) Irmão(ã)
entrevistado(a)
com
o(a)
(12) Outro parente
responsável pelo domicílio.
(13) Agregado(a) (não parente que não
compartilha despesas)
(14) Convivente (não parente que
compartilha despesas)
(15) Pensionista (não parente que paga
hospedagem)
(16) Outros
(17) Agregado (a)/ convivente
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