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Pesquisa de Qualidade de Vida em Domicílios com Idosos - 2008
Suplemento para pessoas com 55 anos ou mais
Este suplemento deve ser utilizado para todas as pessoas do domicílio com 55 anos ou mais. Deve ser feito grande esforço
para entrevistar os idosos diretamente. Apenas no caso de incapacidade comprovada (mental ou de outro tipo)
podem ser aceitas respostas por outros membros do domicílio (entrevista proxy).
BLOCO AA – IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

BLOCO BB – INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA

1. Área de coleta:

1 TEM DIREITO
AO BENEFÍCIO

BENEFÍCIO

1

Município do Rio de Janeiro

2

Região metropolitana do Rio de Janeiro

3

Ilhéus – Área urbana

4

Ilhéus – Área rural

5

Ilhéus – Cadastro

APOSENTADORIA RURAL POR
IDADE

8

Município do Rio de Janeiro - Cadastro

PENSÃO/APOSENTADORIA
DO INSS/RJU (CONTRIBUTIVA)

9

Região metropolitana do Rio de Janeiro - Cadastro

2 RECEBE O
BENEFÍCIO

AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO –
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA (BPC) OU RENDA
MENSAL VITALÍCIA (RMV)
AMPARO ASSISTENCIAL AO
DEFICIENTE

BOLSA FAMÍLIA
1 Sim
2 Não
9 Não sabe

2. UF/Mun/Dist/Subdist/Setor:
|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___| |___|___| |___|___|___|___|

3. Número do questionário:

1 Sim
2 Não

3 COMO
6 ALGUÉM O
4 QUANDO COMEÇOU 5 QUAL O VALOR
PASSOU A
ACOMPANHA
A RECEBER
ATUAL
RECEBER
P/RECEBER
Somente para quem respondeu SIM à pergunta 2

|___|___| / |___|___|

,00

|___|___| / |___|___|

,00

|___|___| / |___|___|

,00

|___|___| / |___|___|

,00

|___|___| / |___|___|

,00

1 Conta própria
2 Igreja
3 Serviço
comunitário
4 Político

5 Advogado
6 Amigo ou
parente
7 Outro
8 Não sabe

1 Sim
2 Não
3 Recebido
por
terceiros

Perguntas 7, 8 e 9: apenas para quem recebe algum benefício (SIM na coluna 2 acima)
7. Enfrentou dificuldades para receber o(s) benefício(s) nos últimos 12 meses?

|___|___|___|___|

|___|

4. Número da pessoa:

1 Sim

2 Não

8. O que mudou na sua vida a partir do momento em que você passou a receber o(s) benefício(s)?

|___|___|

_____________________________________________________________________________________________

5. Nome da pessoa:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

6. Respondida pela própria pessoa (entrevista proxy)?
|___|

1 Sim, sem auxílio

2 Sim, com auxílio

7. Código do entrevistador e data da entrevista:
|___|___|

|___|___| / |___|___| / 2008

9. Quais as 3 primeiras coisas que faz, todos os meses, quando recebe o(s) benefício(s)?
3 Não

1 ___________________________________________________________________________________________
2 ___________________________________________________________________________________________
3 ___________________________________________________________________________________________

1

10. Nasceu no campo ou na cidade?
|___|

19. Quanto de seu dinheiro total (incluindo seus benefícios) você guarda para
você?

1 Campo
2 Cidade
9 Não sabe ou não lembra

|___|

11. UF de nascimento:

1
2
3
4
5

Nenhum
Pouco
Algum
Uma quantidade razoável
Todo

|___|___|

20. Alguma vez você usou o dinheiro do seus benefícios para começar ou
melhorar um pequeno negócio?

12. Há quantos anos vive nesta UF?
|___|___|

00 Nasceu nesta UF

99 Não sabe ou não lembra

|___|

13. Ao longo da vida, qual foi a sua principal ocupação?
Ocupação _____________________________________________________________________
Ramo de atividade ______________________________________________________________
|___|___|___|

Ocupação

|___|___|___|

Ramo de atividade

1 Sim
2 Não

21. Alguma vez você tomou um empréstimo consignado ou pediu dinheiro
emprestado a um agiota?
|___|

1
2
3
4

Sim, empréstimo consignado
Sim, agiota
Sim, ambos
Não

22. Como avalia a sua saúde atualmente?
14. Administra o seu dinheiro?
|___|
|___|

1 Sim
2 Não

15. Recebe dinheiro regularmente de filhos que vivem em outro lugar?
|___|

1 Sim
2 Não

1
2
3
4
5

Muito boa
Boa
Média
Ruim
Muito ruim

23. Comparando com 3 anos atrás, como considera a sua saúde?
|___|

16. Se SIM, quanto recebe por mês?

1 Melhor
2 Igual
3 Pior

|___|___|___|___| , 00

17. Dá dinheiro, regularmente, para familiares que vivem em outro lugar?
|___|

1 Sim
2 Não

24. Comparando com outras pessoas da mesma idade, como considera a sua
saúde?
|___|

1 Melhor
2 Igual
3 Pior

18. Se SIM, diga para quê ou quem e a quantia média mensal:
|___|___|___|___| , 00 __________________________________________________________
|___|___|___|___| , 00 __________________________________________________________
|___|___|___|___| , 00 __________________________________________________________

25. Comparando com 3 anos atrás, o quê você acha de sua capacidade para
movimentar-se? “Caminhar por aí”, por exemplo.
|___|

1 Mais fácil
2 Igual
3 Mais difícil

2

26. Participa ou pertence a algum grupo, associação ou organização?
Admite múltiplas respostas.
1
Grupo de senhoras/senhores
2
Organização comunitária (associação de bairro ou de moradores)
3
Grupo da igreja
4
Clube esportivo
5
Organização escolar
6
Sindicato
7
Organização política
8
Outro ________________________________________________________
9
Nenhum

31. Você tem algum amigo ou amiga com o qual pode conversar sobre seus
sentimentos ou sobre coisas íntimas?

27. Pensando em crime e violência, comparando com 2 anos atrás, como você se
sente?

33. Diga o quanto você é capaz de ajudar as outras pessoas em sua comunidade:

|___|

1
2
3
4

Mais independência pessoal para fazer as próprias escolhas ao longo da vida
Uma educação melhor
Menos desigualdade para pessoas como você
Nada teria feito sua vida melhor

29. Levando tudo em consideração, você está satisfeito com sua vida
atualmente?
|___|

1 Muito satisfeito
2 Satisfeito
3 Nem satisfeito nem insatisfeito

4 Insatisfeito
5 Muito insatisfeito

30. Levando tudo em consideração, quão satisfeito você está com as seguintes
coisas de sua vida?
Para os itens a seguir, utilizar os seguintes códigos como respostas:
1 Muito satisfeito
4 Insatisfeito
2 Satisfeito
5 Muito insatisfeito
3 Nem satisfeito nem insatisfeito
9 Não sabe ou não se aplica
|___|

Sua situação financeira

|___|

O respeito que as outras pessoas têm por você

|___|

O relacionamento com a sua família

|___|

O lugar onde você vive

|___|

Sua habilidade em movimentar-se

|___|

As coisas que você conseguiu em sua vida

1 Sim
2 Não

32. Diga o quanto você é capaz de ajudar as outras pessoas em sua casa:
|___|

|___|

1 Mais seguro
2 Igual
3 Menos seguro

28. Pensando em sua vida inteira, o que teria feito sua vida melhor?
|___|

|___|

1
2
3
4

Nada
Um pouco
Muito
Não se aplica (vive sozinho)

1 Nada
2 Um pouco
3 Muito

34. Mencione três coisa boas de sua vida:
1. _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3

