
 
 

Cadastro de Pesquisas Internacionais de 
Saúde de Base Populacional 

 
 

- Austrália 
 - National Health Survey (NHS) e National Aboriginal 

and Torres Strait Islander Health Survey (NATSIHS) 
 
- Canadá 
 - Canadian Community Health Survey (CCHS) 
 - National Population Health Survey (NPHS) 
 
- Colombia 
 - Encuesta Nacional de Salud Colombia (ENS) 2007 
   
- Estados Unidos 
 - National Ambulatory Medical Care Survey (NAMCS) 
 - National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) 
 - National Health Interview Survey (NHIS) 
 
- França 
 - French Nutrition and Health Survey: the “ENNS 

Survey, 2006” 
 
- Reino Unido 
 - General Household Surgey (GHS) 
 - Health Survey for England 
 



 

NOME French Nutrition and Health Survey: the “ENNS Survey, 2006” 
UNIDADE 
RESPONSÁVEL French National Program on Health and Nutrition (PNNS) 

OBJETIVO Análise de dados de dieta, exames bioquímicos e exame clinico da amostra 
selecionada 

DESCRIÇÂO Dados de dieta, estado nutricional e atividades físicas 

DATA 2006 

POPULAÇÃO 
SELECIONADA Adultos de 18-74 anos e de crianças entre 3-17 anos residentes na França 

ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA  França 

TIPOLOGIA DO 
QUESTIONÁRIO 

Dados de dieta foram coletados em 3 períodos aleatórios de 24 horas num período 
de 15 dias, com o consumo de comidas e bebidas que foram consumidas no dias 
anteriores à entrevista. Um exame bioquímico e exame clínico completam os dados 
de dieta. Os dados de atividade física são obtidos pelo questionário adaptado à 
idade: características sociais e demográficas, dietas especificas, consumo de 
drogas, tabagismo, consumo de álcool, diabetes, hipertensão e hipercolesterolemia 
previamente conhecidas e exposicões ambientais. 

TAMANHO DA 
AMOSTRA 

- 

 CRITÉRIOS 
AMOSTRAIS 

A seleção foi feita em três níveis:  1º) Seleção de 190 zonas geográficas para 
investigar todo o território; 2º) Seleção aleatória de residências através de lista 
telefônica (linhas fixas ou celulares) dentro de cada unidade primária; 3º)em cada 
casa selecionada seleção de um elegível de 18-74 anos ou criança de 3-17 anos 
através da data de nascimento . 

SITE COM 
INFORMAÇÃO E 
CONTATO 

http://www.invs.sante.fr/surveillance/nutriton/documents/enns_summary_results_
2007_en.pdf 



 
 

NOME General Household Survey (GHS) 
UNIDADE 
RESPONSÁVEL Office for National Statistics 

OBJETIVO  

DESCRIÇÂO 

Informação sobre a residência e a família, propriedade e acomodações, bens 
duráveis inclusive veículos, emprego, educação, saúde e uso de serviços de saúde, 
fumo e consumo de bebidas, informações da família incluindo casamento, 
cohabitação e fertilidade, renda, informações demográficas sobre membros da 
família incluindo migração 

DATA Realizado desde 1971, com interrupção em 1997/1198 (revisão) e 1999/2000 
(aperfeiçoamento) 

POPULAÇÃO 
SELECIONADA População em geral 

ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA  Grã-Bretanha 

TIPOLOGIA DO 
QUESTIONÁRIO 

Questionário da residência, respondido pelo individuo referência, e um questionário 
individual para todos os adultos maiores de 16 anos 

TAMANHO DA 
AMOSTRA mais de 13 000 questionários com 72% de respostas. 

 CRITÉRIOS 
AMOSTRAIS 

Unidade amostral: endereço. 
Estratificado por região, proporção de residências sem carro, proporção de 
residenciais no SEG 1-5 ou SEG 13, proporção de pensionistas. 
Abrange os países da Grã-Bretanha. 

SITE COM 
INFORMAÇÃO E 
CONTATO 

Informações em http://www.statistics.gov.uk/ 



 
 

NOME Health Survey for England 
UNIDADE 
RESPONSÁVEL Office for National Statistics 

OBJETIVO  

DESCRIÇÂO 

Pesquisa sobre indicadores de saúde e psicossociais, tabagismo, álcool, serviços de 
saúde, medicamentos prescritos e medidas de peso, altura e pressão arterial. 
Anualmente são incluídos módulos especiais como, por exemplo, doenças 
cardiovasculares, asma, grupos étnicos, acidentes e incapacidades, exclusão social, 
doenças respiratórias e acidentes não fatais. 

DATA Anualmente desde 1991. O número amostral aumentou desde de 1993. Em 1995 
crianças de 2-15 anos foram incluídas e de 0-15 anos a partir de 2001. 

POPULAÇÃO 
SELECIONADA População em geral 

ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA  Inglaterra 

TIPOLOGIA DO 
QUESTIONÁRIO 

Questionário sobre indicadores de saúde e psicossociais, tabagismo, álcool. 
Questões sobre serviços de saúde, medicamentos prescritos e medidas de peso, 
altura e pressão arterial. Os módulos variam anualmente podendo ser sobre um 
tópico simples, diversos tópicos  ou sobre sub-grupos populacionais, ie, doenças 
cardiovasculares, asma, grupos etnicos, acidentes e incapacidades, crianças e 
jovens (0-24), idosos e exclusão social, doenças respiratórias e acidentes não 
fatais. 

TAMANHO DA 
AMOSTRA 

21.399 casos (entrevistas individuais completas) e  30.068 casos no arquivo da 
residência (todos os indivíduos cohabitando nas residências) 

 CRITÉRIOS 
AMOSTRAIS 

Todos os indivíduos na residência amostrada. Pais de menores de 13 anos 
respondem a entrevista com a criança presente 

SITE COM 
INFORMAÇÃO E 
CONTATO 

Informações em http://www.statistics.gov.uk/ 



 
 

NOME National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES) 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL National Center for Health Statistics Centers for Disease Control and Prevention 

OBJETIVO  

DESCRIÇÂO 

Pesquisa informações demográficas da família e também ocupação, segurança 
alimentar, tabagismo, renda. Utiliza também questionário individual para coletar 
para pesquisar informações sobre alergia, audiometria, pressão arterial, doenças 
cardiovasculares, dermatologia, diabetes, suplementação alimentar, nutrição, entre 
outras.  

DATA Realizado tomando como base dois anos  (e.g. NHANES 1999-2000, NHANES 
2001-2002, NHANES 2003-2004, etc.). 

POPULAÇÃO 
SELECIONADA População em geral 

ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA  Estados Unidos 

TIPOLOGIA DO 
QUESTIONÁRIO 

Questionários em papel sobre a Família incluem informações demográficas, de 
ocupação, segurança alimentar, tabagismo, renda. Já o questionário individual 
inclui informações sobre alergia, audiometria, pressão arterial, doenças 
cardiovasculares, dermatologia, diabetes, suplementação alimentar, nutrição, 
seguro de saúde, utilização hospitalar e acesso a cuidados, imunização, condições 
do fígado, saúde bucal, osteoporose, atividade física, saúde respiratória, desordens 
do sono, tabagismo, suporte social, visão, histórico do peso, freqüência da 
alimentação, follow-up de hepatites e próstata. 
A entrevista usando áudio inclui informações sobre álcool, drogas, segurança 
alimentar, comportamento sexual, tabagismo. 

TAMANHO DA 
AMOSTRA 

No NHANES 2003-2004, 12.761 pessoas foram selecionadas para a amostra, 
10.122 delas foram entrevistadas (70,3%) e 9.643 fizeram coleta de sangue e 
urina. 

 CRITÉRIOS 
AMOSTRAIS 

As unidades primárias de amostragem são os estados (algumas vezes as 
populações de pequenos estados são somadas para obter-se um tamanho mínimo 
de população). Clusters de residências são selecionadas; cada pessoa numa 
residência selecionada é perguntada sobre características demográficas e uma ou 
mais pessoas são selecionadas para a amostra. 

SITE COM 
INFORMAÇÃO E 
CONTATO 

http://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes 
Protocolo de Coleta de urina e sangue: 
http://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/nhanes_07_08/labcomp_e.pdf 



 
 

NOME National Center for Health Statistics Centers for 
Disease Control and Prevention 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL National Ambulatory Medical Care Survey (NAMCS) 

OBJETIVO  

DESCRIÇÂO 

Amostras são as informações de pacientes que se consultam com médicos não 
empregados pela federação que fazem o atendimento primário a esses pacientes. 
Especialidades com anestesiologia, patologia e radiologia são excluídas da 
pesquisa. 

DATA Anualmente de 1973 a 1981, 1985 e anualmente desde 1989. 

POPULAÇÃO 
SELECIONADA População em geral 

ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA  Estados Unidos 

TIPOLOGIA DO 
QUESTIONÁRIO 

Dados são os sintomas dos pacientes, diagnostico do médico e medicamentos 
prescritos ou fornecidos. Além de características demográficas dos pacientes e 
informações sobre os procedimentos de diagnostico, manejo do paciente e 
tratamento futuro planejado. 

TAMANHO DA 
AMOSTRA 

 

 CRITÉRIOS 
AMOSTRAIS 

O questionário usa um amostragem probabilística de quarto estágios com amostra 
de áreas geograficamente definidas, hospitais dentro destas áreas, clinicas dentro 
dos ambulatórios e serviços de emergência dentro dos departamentos de 
emergência desses hospitais e os pacientes que visitam estas clinicas e áreas do 
serviço de emergência. 

SITE COM 
INFORMAÇÃO E 
CONTATO 

http://www.cdc.gov/nchs/ 
omo exames auxiliares para o diagnóstico, o prontuário 
(http://www.cdc.gov/nchs/data/ahcd/NAMCS_30_2008.pdf) possui informações de 
testes sanguíneos: hemograma completo, eletrólitos, glucose, 
HbvA1C(glicohemoglobina), Lipídios, PSA. 



 
 

 

NOME National Health Interview Survey (NHIS) 
UNIDADE 
RESPONSÁVEL National Center for Health Statistics Centers for Disease Control and Prevention 

OBJETIVO  

DESCRIÇÂO 
São pesquisadas as condições crônicas selecionadas, características de saúde 
mental, limitação funcional, estado de saúde, comportamento de saúde, acesso e 
utilização de serviço de saúde e a realização de teste sanguíneo para HIV. 

DATA 2007 

POPULAÇÃO 
SELECIONADA 

Questionário com três módulos: Família: coleciona dados de todos os membros da 
família relativos à composição residência e características sócio-demográficas 
sobre indicadores básicos de estado de saúde, limitação nas atividades e utilização 
de serviços de saúde. Todos os membros da casa com 17 anos ou mais que estão 
na casa na hora da entrevista são convidado a participar e responder  
individualmente. Para crianças e adultos não presentes, a informação é obtida de 
um membro da família adulto residente (18 anos ou mais) 

ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA  Estados Unidos 

TIPOLOGIA DO 
QUESTIONÁRIO 

O questionário abrange informações sexo, idade, raça, educação, renda familiar, 
cobertura de plano de saúde, estado civil, local e região de residência. Além disso, 
também são coletadas informações sobre características de saúde mental, 
limitação funcional, estado de saúde, comportamento de saúde, acesso e utilização 
de serviço de saúde e a realização de teste sanguíneo para HIV.  

TAMANHO DA 
AMOSTRA 

Em 2007 foram pesquisadas 27.266 residências, com 75.764 pessoas em 29.915 
famílias. 

 CRITÉRIOS 
AMOSTRAIS 

Cada ano uma amostra representativa de residências é selecionada, usando um 
plano amostral de cluster de múltiplo estágio. Detalhes em Botman et al(2000). 
Vital Health Stat 2(130). 

SITE COM 
INFORMAÇÃO E 
CONTATO 

http://www.cdc.gov/nchs 



 
 
 

 NOME National Health Survey (NHS) e National Aboriginal 
and Torres Strait Islander Health Survey (NATSIHS) 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Australian Bureau of Statistics 

OBJETIVO 

Este inquérito fornece informações sobre o estado de saúde, incluindo uso de 
serviços de saúde e estilo de vida, da população australiana, ocorrendo 
paralelamente com a coleta de dados sobre a população indígena australiana, 
vivendo em áreas remotas e não-remotas, comparando com os dados obtidos 
através do National Health Survey de 1995 e 2001 e com National Aboriginal 
and Torres Strait Islander Social Survey (NATSISS) realizado em 2002. 
Embora sejam 2 inquéritos separados, eles coletam informações bastante 
semelhantes, com algumas particularidades em relação à população 
aborígene. 
 

DESCRIÇÃO Estudo seccional realizado entre agosto de 2004 a junho de 2005 

DATA 1989/90;1995; 2001; 2004; desde 2001 passou a ser realizado a cada 3 anos 

POPULAÇÃO 
SELECIONADA 

Seleção aleatória de 1 indivíduo com 18 anos e mais e 1 indivíduo de 0 a 17 
anos. Os questionários de menores de 18 anos são respondidos pelo 
responsável 

ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA   

Este processo amostral fornece estimativas detalhadas para cada estado, território e país; 

estimativas relativamente detalhadas para capitais; estimativas mais amplas para regiões  dentro 

de grandes estados; estimativas para características relativamente comuns e subpopulações 

relativamente grandes.  
 

TIPOLOGIA DO 
QUESTIONÁRIO 

Questionário Domiciliar (variáveis demográficas, escolaridade; trabalho; 
renda domiciliar; posse de domicílio; características do domicílio)  

Questionário geral com destaque para as perguntas específicas para 
certos grupos etários: auto-avaliação de saúde; peso e altura referidos; 
atividade física; fumo; saúde mental; medicação psiquiátrica; bem-estar social 
e emocional somente para aborígenes; hábitos alimentares; aleitamento  com 
uma parte específica para aborígenes; consumo de álcool; doenças crônicas , 
incluindo sua relação com trabalho (asma;câncer;TRH e histerectomia; 
problemas cardiovasculares; artrite; osteroporose; diabetes; doença renal; 
problemas de visão e audição; outros problemas de saúde; causas externas; 
absenteísmo trabalho/escola;cobertura planos de saúde; saúde do homem 
somente para aborígenes;uso de serviços de saúde; saúde oral; discriminação 
e identificação cultural somente para aborígenes; módulo confidencial e 
voluntário sobre saúde da mulher 

TAMANHO DA 
AMOSTRA 

Total da amostra de 25000 domicílios, considerando perda de 13% e não 
resposta de 10%, para alcançar amostra final de 20000 domicílios. Amostra 
final contou com 19,501 domicílios particulares e 25,906 indivíduos. 

 CRITÉRIOS 
AMOSTRAIS 

Amostra estratificada em 3 estágios: setor censitário, domicílio, indivíduo, 
com representatividade rural/urbana; excluídas áreas remotas.  

SITE COM 
INFORMAÇÃO E 
CONTATO 

Vários relatórios disponíveis em www.abs.gov.au 
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/4363.0.55.0012004-
05?OpenDocument  



 
 

 NOME Canadian Community Health Survey (CCHS)  

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Statistic Canada; Canadian Institute for Health Information; 
Health Canada 

OBJETIVO 

Coletar informações sobre o estado de saúde, utilização de 
serviços de saúde e determinantes da saúde para a população 
canadense.  
 

DESCRIÇÃO Estudo seccional 

DATA 

2001;2003;2005; a partir de 2007 passa a ser contínua, 
dividida em 12 períodos de 2 meses e cada período é 
representativo  da população residente em cada uma das 10 
províncias canadenses no período de 2 meses. Dados coletados 
de janeiro a dezembro 

POPULAÇÃO 
SELECIONADA 

É uma amostra total de 65000 indivíduos, capaz de fornecer 
estimativas confiáveis das 121 regiões de saúde; cobre 98% da 
população acima de 12 anos;  

ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA   Regionais de saúde 

TIPOLOGIA DO 
QUESTIONÁRIO 

O questionário tem 3 componentes: um núcleo central, 
respondido por todos; um temático, que varia ano a ano; e um 
opcional, escolhidos segundo as necessidade da regional de 
saúde. Composição dos módulos em 2007: 
Módulo obrigatório: consumo de álcool,doenças crônicas; 
fumo;  exposição passiva ao fumo; consumo de frutas e 
vegetais; vacinação contra influenza; auto-avaliação da saúde; 
utilização de serviços de saúde; peso e altura auto-referidos; 
dor e desconforto; atividade física; restrição de atividade; 
aleitamento materno; características do domicílio; renda; 
escolaridade; trabalho e caracterísitcas sociodemográficas. 
Módulo temático: 1) Vida saudável: mudanças de hábito s para 
melhorar a saúde; saúde oral; segurança alimentar; atividade 
física; sedentarismo; 
2) Acesso ao serviços de saúde: 
Satisfação; tempo de espera; 

Módulos opcionais: aprofundamento sobre uma gama de 
temas: dependência ao álcool; diabetes; depressão; stress no 
trabalho; auto-estima; comportamento sexual, sono; suporte 
social; valores espirituais, etc.... 

TAMANHO DA 
AMOSTRA Totaliza 130.000 pessoas em 2 anos 

 CRITÉRIOS 
AMOSTRAIS 

Usa 3 processos  de amostragem conjuntos: 49% dos 
domicílios são amostrados em múltiplos estágios; 50% da lista 
telefônica (amostragem aleatória em cada região de saúde); 
1% Random Digit Dialling. Após a seleção do domicílio ou do 
número do telefone, é selecionado 1 morador com 12 anos ou 
mais, usando várias probabilidades de seleção baseado na 
idade e na composição da família; há uma sobre representação 
dos jovens (12 a 19 anos); sub-amostra para o módulo de 
acesso aos serviços de saúde; 

SITE COM 
INFORMAÇÃO E 
CONTATO 

www.statcan.gc.ca 
http://www.statcan.gc.ca/imdb-
bmdi/document/3226_D7_T9_V4-eng.pdf 
 



 

 NOME Encuesta Nacional de Salud Colombia (ENS) 2007  

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Ministerio de la Protección Social; Instituto Colombiano para el 
desarrollo de La ciência y la tecnologia - COLCIENCIAS 

OBJETIVO 
Coletar informações sobre os domicílios, população residente, 
usuários de serviços de saúde e instituições de saúde colombianas 
que permitam caracterizar a situação de saúde do país 

DESCRIÇÃO 

Estudo seccional, fornecendo estimativas no nível de departamento e 
distrito com boa precisão para fenômenos com probabilidade de 
ocorrência de mais de 10% na população total e mais de 20% para 
os sub-grupos mais importantes; estimativas de sub-regiões e 
regiões para fenômenos com frequencia entre 1 a 5%; estimativas 
nacionais para fenômenos de baixa freqüência (menos de 1%)  

DATA Durante 2007 

POPULAÇÃO 
SELECIONADA 

No inquérito domiciliar são selecionados todos os menores de 6 anos; 
1 adolescente de 12 a 17 anos e 1 adulto de 18 a 69 anos  residentes 
nos domicílios 

ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA   

Desagregação geográfica nacional; grandes regiões (5);sub-regiões 
(14) departamentos e distritos. 

TIPOLOGIA DO 
QUESTIONÁRIO 

Módulo 1 respondido pelo responsável pelo domicílio: dados do 
domicílio e dos residentes, capital social, conhecimento e controle do 
dengue e malária, vacinação antirrábica de cães e gatos. 
Módulo 2 (sub-amostra): 1 de 6 a 11 anos, 1 de 12 a 17 anos 
e 1 de 18 a 69 anos: educação, trabalho, renda, cuidado de 
menores, empoderamento da mulher, morbidade nos últimos 30 
dias, demanda e utilização de serviços de saúde, condições crônicas, 
incapacidades, atenção odontológica, cobertura de vacinação contra 
febre amarela, álcool, fumo,atividade física, hipertensão, 
hipercolesterolemia e diabetes, problemas de coluna. 
Módulo 3 para menores de 6 anos: cuidado do menor; morbidade 
nos últimos 30 dias, demanda e utilização de serviços de saúde; 
condições específicas diagnosticadas por médico (alergia, problema 
de coração, desnutrição,pneumonia, asma, otite, retardo do 
crescimento e psicomotor, diabetes, HIV, epilepsia, câncer; 
vacinação; atenção odontológica. 
Módulo 4 respondido pelos indivíduos de 12 a 69 anos: 
agressão e lesões por agressão; antecedentes de agressão, doenças 
de transmissão sexual; uso de substâncias psicoativas; 
conhecimento, percepção de risco e representações sociais sobre 
HIV;  

TAMANHO DA 
AMOSTRA 

Tamanho da amostra: 40.865 domicílios (cobertura de 81%); 
164.178 pessoas; 1168 instituições; 123655 usuários de serviços de 
saúde; 

 CRITÉRIOS 
AMOSTRAIS 

Amostra probabilística por conglomerados dos domicílios, 
estratificados por NSE e região rural e urbana; amostra 
representativa das instituições de saúde públicas e privadas 
(internação, emergência e ambulatório) para alguns problemas 
específicos de saúde e dos usuários de serviços de saúde 

SITE COM 
INFORMAÇÃO E 
CONTATO 

http:// www.minproteccionsocial.gov.co 


