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População 
Nº   Indicador 
1.1  
1.1a1 População residente segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 
1.1a2 População residente segundo cor/raça - Unidades da Federação, 1995 a 2014 
1.1b1 População masculina segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 
1.1b2 População masculina segundo cor/raça - Unidades da Federação, 1995 a 2014 
1.1c1  População feminina segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 
1.1c2  População feminina segundo cor/raça - Unidades da Federação, 1995 a 2014 
1.1d1  Distribuição percentual da população, por sexo, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 

2014 

1.1d2  Distribuição percentual da população, por sexo, segundo cor/raça - Unidades da Federação, 
1995 a 2014 
 
 

1.2  
1.2a1 Distribuição percentual da população residente, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 

2014 
1.2a2 Distribuição percentual da população por sexo, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

1.2b Distribuição percentual da população, por sexo, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

1.3  
1.3a População residente, por localização do domicílio, segundo cor/raça e sexo - Brasil e Regiões, 

1995 a 2014 
1.3a1 Distribuição percentual da população residente, por localização do domicílio, segundo sexo e 

cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 
1.3a2 Distribuição percentual da população, por cor/raça, segundo sexo e localização do domicílio - 

Brasil e Regiões, 1995 a 2014 
1.4  
1.4a População residente e sua distribuição percentual, segundo cor/raça e faixa etária - Brasil, 1995 

a 2014 
1.4b1 População urbana e sua distribuição percentual, segundo cor/raça e faixa etária - Brasil, 1995 a 

2014 
1.4b2 População rural e sua distribuição percentual, segundo cor/raça e faixa etária - Brasil, 1995 a 

2014 
1.4c1 População masculina e sua distribuição percentual, segundo cor/raça e faixa etária - Brasil, 

1995 a 2014 
1.4c2 População masculina urbana e sua distribuição percentual, segundo cor/raça e faixa etária - 

Brasil, 1995 a 2014 
1.4c3 População masculina rural e sua distribuição percentual, segundo cor/raça e faixa etária - 

Brasil, 1995 a 2014 
1.4d1 População feminina e sua distribuição percentual, segundo cor/raça e faixa etária - Brasil, 1995 

a 2014 
1.4d2 População feminina urbana e sua distribuição percentual, segundo cor/raça e faixa etária - 

Brasil, 1995 a 2014 
1.4d3 População feminina rural e sua distribuição percentual, segundo cor/raça e faixa etária - Brasil, 

1995 a 2014 
1.5  
1.5 Índice de feminilidade da população de 60 anos ou mais de idade, segundo faixa etária, 

cor/raça e localização do domicílio - Brasil, 1995 a 2014 
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2 Chefia de família 

Nº Indicador 

2.1  

2.1a1 Famílias chefiadas por mulheres, segundo cor/raça da chefe de família e localização do 
domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

2.1a2 Proporção de famílias chefiadas por mulheres, segundo cor/raça da chefe de família e 
localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

2.1b1 Famílias chefiadas por homens, segundo cor/raça do chefe de família e localização do 
domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

2.1b2 Proporção de famílias chefiadas por homens, segundo cor/raça do chefe de família e 
localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

2.2  

2.2a Distribuição percentual das famílias, por tipo de arranjo familiar, segundo sexo do/a chefe de 
família - Brasil, 1995 a 2014 

2.2b1 Distribuição percentual das famílias, por tipo de arranjo familiar, segundo cor/raça do/a 
chefe de família - Brasil, 1995 a 2014 

2.2b2 Distribuição percentual das famílias chefiadas por mulheres, segundo tipo de arranjo familiar 
e cor/raça da chefe de família - Brasil, 1995 a 2014 

2.2b3 Distribuição percentual das famílias chefiadas por homens, segundo tipo de arranjo familiar e 
cor/raça do chefe de família - Brasil, 1995 a 2014 

2.2c Distribuição percentual das famílias, por tipo de arranjo familiar, segundo localização do 
domicílio - Brasil, 1995 a 2014 

2.3  

2.3 Distribuição percentual das famílias, por cor/raça, segundo sexo do/a chefe de família e por 
décimos e centésimos de renda domiciliar per capita - Brasil, 1995 a 2014 

2.4  

2.4 Renda domiciliar per capita média por sexo e cor/raça dos/as chefes de família- Brasil e 
Regiões, 1995 a 2014 

2.5  

2.5a Distribuição percentual das famílias chefiadas por mulheres, segundo cor/raça da chefe de 
família e faixa de renda familiar per capita - Brasil, 1995 a 2014 

2.5b Distribuição percentual das famílias chefiadas por homens, segundo cor/raça do chefe de 
família e faixa de renda familiar per capita - Brasil, 1995 a 2014 

2.6  

2.6a Distribuição percentual das famílias chefiadas por mulheres, segundo cor/raça e faixa de anos 
de estudo da chefe de família - Brasil, 1995 a 2014 

2.6b Distribuição percentual das famílias chefiadas por homens, segundo cor/raça e faixa de anos 
de estudo do chefe de família - Brasil, 1995 a 2014 

2.7  

2.7a Distribuição percentual das famílias chefiadas por mulheres, segundo cor/raça e condição de 
atividade e ocupação da chefe de família - Brasil, 1995 a 2014 

2.7b Distribuição percentual das famílias chefiadas por homens, segundo cor/raça e condição de 
atividade e ocupação do chefe de família - Brasil, 1995 a 2014 

2.8  

2.8a Distribuição percentual das famílias chefiadas por mulheres, segundo cor/raça e faixa etária 
da chefe de família - Brasil, 1995 a 2014 

2.8b Distribuição percentual das famílias chefiadas por homens, segundo cor/raça e faixa etária 
do chefe de família - Brasil, 1995 a 2014 

2.9  
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2.9a Distribuição percentual das famílias chefiadas por mulheres, segundo cor/raça da chefe de 
família e faixa etária dos filhos - Brasil, 1995 a 2014 

2.9b Distribuição percentual das famílias chefiadas por homens, segundo cor/raça do chefe de 
família e faixa etária dos filhos - Brasil, 1995 a 2014 
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3 Educação 

Nº Indicador 

3.1  

3.1a Média de anos de estudo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, por sexo, segundo 
cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

3.1b Média de anos de estudo da população, por sexo, segundo cor/raça e faixa etária - Brasil, 
1995 a 2014 

3.1c1 Média de anos de estudo das pessoas ocupadas com 16 anos ou mais de idade, segundo 
cor/raça e sexo - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

3.1c2 Média de anos de estudo das pessoas ocupadas com 16 anos ou mais de idade, segundo 
cor/raça, sexo e faixa etária - Brasil, 1995 a 2014 

3.1d Média de anos de estudo da população de 15 anos ou mais de idade, por sexo, segundo 
cor/raça e situação de pobreza - Brasil e  Regiões, 1995 a 2014 

3.2  

3.2a Proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade com menos de 1 ano de estudo, por 
cor/raça, segundo sexo - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

3.2b Proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade com 1 a 4 anos de estudo, por cor/raça, 
segundo sexo - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

3.2c Proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade com 5 a 8 anos de estudo, por cor/raça, 
segundo sexo - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

3.2d Proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade com 9 a 11 anos de estudo, por cor/raça, 
segundo sexo - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

3.2e Proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade com 12 anos ou mais de estudo, por 
cor/raça, segundo sexo - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

3.3  

3.3a Distribuição percentual da população ocupada com 16 anos ou mais de idade, por sexo, 
segundo cor/raça e faixa de anos de estudo - Brasil, 1995 a 2014 

3.3b Distribuição percentual da população ocupada com idade entre 16 a 17 anos, por sexo, 
segundo cor/raça e faixa de anos de estudo - Brasil, 1995 a 2014 

3.3c Distribuição percentual da população ocupada com idade entre 18 e 24 anos, por sexo, 
segundo cor/raça e faixa de anos de estudo - Brasil, 1995 a 2014 

3.3d Distribuição percentual da população ocupada de 25 anos ou mais de idade, por sexo, 
segundo cor/raça e faixa de anos de estudo - Brasil, 1995 a 2014 

3.4  

3.4a1 População analfabeta de 15 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça - Brasil e 
Regiões, 1995 a 2014 

3.4a2 Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça 
- Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

3.4b1 População analfabeta de 15 anos ou mais de idade, por sexo, segundo localização do domicílio 
- Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

3.4b2 Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade, por sexo, segundo 
localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

3.4c Taxa de analfabetismo da população de 10 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça 
e faixa etária - Brasil, 1995 a 2014 

3.5  

3.5a Cobertura escolar de crianças e jovens, segundo faixa etária, sexo, cor/raça e localização do 
domicílio - Brasil, 1995 a 2014 

3.5b Proporção de crianças de 0 a 6 anos de idade que frequentam escola ou creche, por sexo, 
segundo faixa etária, cor/raça e situação de pobreza - Brasil, 1995 a 2014 

3.6  
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3.6 Taxa de escolarização líquida, por sexo, segundo cor/raça e nível de Ensino - Brasil, 1995 a 
2014 
 
 
 
 

3.7  

3.7 a1 Taxa de distorção idade-série na primeira etapa do ensino fundamental, segundo localização 
do domicílio, cor/raça e sexo - Brasil, 1995 a 2014 

3.7a2 Taxa de distorção idade-série na segunda etapa do ensino fundamental, segundo localização 
do domicílio, cor/raça e sexo - Brasil, 1995 a 2014 

3.7a3 Taxa de distorção idade-série no ensino fundamental, segundo localização do domicílio, 
cor/raça e sexo - Brasil, 1995 a 2014 

3.7b Taxa de distorção idade-série no ensino médio, segundo localização do domicílio, cor/raça e 
sexo - Brasil, 1995 a 2014 
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4 Saúde 

Nº Indicador 

4.1  

4.1 a1 Proporção de pessoas atendidas no sistema de saúde, por sexo, segundo cor/raça - Brasil e 
Regiões, 1998, 2003 e 2008 

4.1a2 Proporção de pessoas atendidas no sistema de saúde, por sexo, segundo cor/raça e  faixas de 
rendimento - Brasil, 1998, 2003 e 2008 

4.1b1 Proporção de atendimentos cobertos pelo sus, por sexo, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 
1998, 2003 e 2008 

4.1b2 Proporção de atendimentos cobertos pelo sus, por sexo, segundo cor/raça e faixa de 
rendimentos - Brasil, 1998, 2003 e 2008 

4.1c1 Distribuição das pessoas atendidas no sistema de saúde, segundo sexo e cor/raça, por 
avaliação do atendimento - Brasil e Regiões, 1998, 2003 e 2008 

4.1c2 Distribuição das pessoas atendidas no sistema de saúde, segundo sexo e cor/raça, por 
avaliação do atendimento e rede de atendimento - Brasil, 1998, 2003 e 2008 

4.1c3 Distribuição das pessoas atendidas no sistema de saúde, segundo sexo e cor/raça, por 
avaliação do atendimento e rede de atendimento - Brasil e Regiões, 1998, 2003 e 2008 

4.1d Distribuição das pessoas não atendidas no sistema de saúde, segundo sexo e cor/raça, por 
motivo do não atendimento - Brasil e Regiões, 1998, 2003 e 2008 

4.2  

4.2 a1 Proporção de internações cobertas pelo sus, por sexo, segundo cor/raça  - Brasil e Regiões, 
1998, 2003 e 2008 

4.2a2 Proporção de internações cobertas pelo sus, por sexo, segundo cor/raça e faixa de 
rendimento  - Brasil, 1998, 2003 e 2008 

4.2 b1 Proporção de mulheres cuja principal razão de internação foi a realização de parto normal ou 
cesáreo, segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1998, 2003 e 2008 

4.2b2 Distribuição percentual das mulheres cuja principal razão de internação foi a realização de 
parto normal ou cesáreo, por rede de atendimento, segundo cor/raça e localização do 
domicílio - Brasil e Regiões, 1998, 2003 e 2008 

4.2b3 Distribuição percentual das mulheres cuja principal razão de internação foi a realização de 
parto normal ou cesáreo, por avaliação do atendimento,  segundo cor/raça e localização do 
domicílio - Brasil e Regiões, 1998, 2003 e 2008 

4.3  

4.3a1 Cobertura de planos de saúde, por sexo, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 1998, 2003 e 
2008 

4.3a2 Cobertura de planos de saúde, por sexo, segundo cor/raça e faixa de rendimento - Brasil, 
1998, 2003 e 2008 

4.3b1 Cobertura de planos de saúde na população feminina, por posição na ocupação, segundo 
cor/raça - Brasil e Regiões, 1998, 2003 e 2008 

4.3b2 Cobertura de planos de saúde na população feminina, por posição na ocupação, segundo 
cor/raça e faixa de rendimento - Brasil, 1998, 2003 e 2008 

4.3c Distribuição percentual da população feminina que possui plano de saúde, por cor/raça e 
posição na ocupação, segundo responsabilidade pelo pagamento do plano - Brasil e Regiões, 
1998, 2003 e 2008 

4.4  

4.4a1 Distribuição percentual das pessoas que consultaram dentista, por período de realização da 
última consulta, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 1998, 2003 e 2008 

4.4a2 Distribuição percentual das mulheres que consultaram dentista, por período de realização da 
última consulta, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 1998, 2003 e 2008 
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4.4a3 Distribuição percentual dos homens que consultaram dentista, por período de realização da 
última consulta, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 1998, 2003 e 2008 

4.4b1 Distribuição percentual das pessoas que consultaram dentista, por período de realização da 
última consulta, segundo cor/raça e faixa de rendimento - Brasil, 1998, 2003 e 2008 

4.4b2 Distribuição percentual das mulheres que consultaram dentista, por período de realização da 
última consulta, segundo cor/raça e faixa de rendimento - Brasil, 1998, 2003 e 2008 

4.4b3 Distribuição percentual dos homens que consultaram dentista, por período de realização da 
última consulta, segundo cor/raça e faixa de rendimento - Brasil, 1998, 2003 e 2008 

4.5  

4.5a1 Distribuição percentual das mulheres de 25 anos ou mais de idade que realizaram exame 
clínico das mamas, por período de realização do último exame, segundo cor/raça - Brasil e 
Regiões, 2003 e 2008 

4.5a2 Distribuição percentual das mulheres de 25 anos ou mais de idade que realizaram exame 
clínico das mamas, por período de realização do último exame e localização do domicílio, 
segundo cor/raça e faixa de anos de estudo – Brasil, 2003 e 2008 

4.5a3 Distribuição percentual das mulheres de 25 anos ou mais de idade que realizaram exame 
clínico das mamas, por forma de pagamento do exame, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 
2008 

4.5a4 Distribuição percentual das mulheres de 25 anos ou mais de idade que realizaram exame 
clínico das mamas, por localização do domicílio e forma de pagamento do exame, segundo 
cor/raça e faixa de anos de estudo - Brasil, 2008 

4.5b1 Distribuição percentual das mulheres de 40 anos ou mais de idade que realizaram exame 
clínico das mamas, por período de realização do último exame, segundo cor/raça - Brasil e 
Regiões, 2003 e 2008 

4.5b2 Distribuição percentual das mulheres de 40 anos ou mais de idade que realizaram exame 
clínico das mamas, por período de realização do último exame e localização do domicílio, 
segundo cor/raça e faixa de anos de estudo - Brasil, 2003 e 2008 

4.5b3 Distribuição percentual das mulheres de 40 anos ou mais de idade que realizaram exame 
clínico das mamas, por forma de pagamento do exame, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 
2008 

4.5b4 Distribuição percentual das mulheres de 40 anos ou mais de idade que realizaram exame 
clínico das mamas, por localização do domicílio e forma de pagamento do exame, segundo 
cor/raça e faixa de anos de estudo - Brasil, 2008 

4.6  

4.6a1 Distribuição percentual das mulheres de 25 anos ou mais de idade que realizaram 
mamografia, por período de realização do último exame, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 
2003 e 2008 

4.6a2 Distribuição percentual das mulheres de 25 anos ou mais de idade que realizaram 
mamografia, por período de realização do último exame e localização do domicílio, segundo 
cor/raça e faixa de anos de estudo - Brasil, 2003 e 2008 

4.6a3 Distribuição percentual das mulheres de 25 anos ou mais de idade que realizaram 
mamografia, por forma de pagamento do exame, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 2008 

4.6a4 Distribuição percentual das mulheres de 25 anos ou mais de idade que realizaram 
mamografia, por localização do domicílio e forma de pagamento do exame, segundo cor/raça 
e faixa de anos de estudo - Brasil, 2008 

4.6b1 Distribuição percentual das mulheres de 40 anos ou mais de idade que realizaram 
mamografia, por período de realização do último exame, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 
2003 e 2008 

4.6b2 Distribuição percentual das mulheres de 40 anos ou mais de idade que realizaram 
mamografia, por período de realização do último exame e localização do domicílio, segundo 
cor/raça e faixa de anos de estudo - Brasil, 2003 e 2008 
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4.6b3 Distribuição percentual das mulheres de 40 anos ou mais de idade que realizaram 
mamografia, por forma de pagamento do exame, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 2008 

4.6b4 Distribuição percentual das mulheres de 40 anos ou mais de idade que realizaram 
mamografia, por localização do domicílio e forma de pagamento do exame, segundo cor/raça 
e faixa de anos de estudo - Brasil, 2008 

4.6c1 Distribuição percentual das mulheres de 50 anos ou mais de idade que realizaram 
mamografia, por período de realização do último exame, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 
2003 e 2008 

4.6c2 Distribuição percentual das mulheres de 50 anos ou mais de idade que realizaram 
mamografia, por período de realização do último exame e localização do domicílio, segundo 
cor/raça e faixa de anos de estudo - Brasil, 2003 e 2008 

4.6c3 Distribuição percentual das mulheres de 50 anos ou mais de idade que realizaram 
mamografia, por forma de pagamento do exame, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 2008 

4.6c4 Distribuição percentual das mulheres de 50 anos ou mais de idade que realizaram 
mamografia, por localização do domicílio e forma de pagamento do exame, segundo cor/raça 
e faixa de anos de estudo - Brasil, 2008 

4.7  

4.7a1 Distribuição percentual das mulheres de 25 anos ou mais de idade que realizaram exame de 
colo de útero, por período de realização do último exame, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 
2003 e 2008 

4.7a2 Distribuição percentual das mulheres de 25 anos ou mais de idade que realizaram exame de 
colo de útero, por período de realização do último exame e localização do domicílio, segundo 
cor/raça e faixa de anos de estudo - Brasil, 2003 e 2008 

4.7a3 Distribuição percentual das mulheres de 25 anos ou mais de idade que realizaram exame de 
colo de útero, por forma de pagamento do exame, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 2008 

4.7a4 Distribuição percentual das mulheres de 25 anos ou mais de idade que realizaram exame de 
colo de útero, por localização do domicílio e forma de pagamento do exame, segundo cor/raça 
e faixa de anos de estudo - Brasil, 2008 

4.7b1 Distribuição percentual das mulheres de 40 anos ou mais de idade que realizaram exame de 
colo de útero, por período de realização do último exame, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 
2003 e 2008 

4.7b2 Distribuição percentual das mulheres de 40 anos ou mais de idade que realizaram exame de 
colo de útero, por período de realização do último exame e localização do domicílio, segundo 
cor/raça e faixa de anos de estudo - Brasil, 2003 e 2008 

4.7b3 Distribuição percentual das mulheres de 40 anos ou mais de idade que realizaram exame de 
colo de útero, por forma de pagamento do exame, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 2008 

4.7b4 Distribuição percentual das mulheres de 40 anos ou mais de idade que realizaram exame de 
colo de útero, por localização do domicílio e forma de pagamento do exame, segundo cor/raça 
e faixa de anos de estudo - Brasil, 2008 

4.8  

4.8a1 Prevalência de diabetes por sexo e cor/raça da população, segundo grupos etários 
selecionados - Brasil e Regiões, 1998, 2003 e 2008 

4.8a2 Prevalência de depressão por sexo e cor/raça da população, segundo grupos etários 
selecionados - Brasil e Regiões, 1998, 2003 e 2008 

4.8a3 Prevalência de câncer por sexo e cor/raça da população, segundo grupos etários selecionados 
- Brasil e Regiões, 1998, 2003 e 2008 

4.8a4 Prevalência de doença na coluna ou nas costas por sexo e cor/raça da população, segundo 
grupos etários selecionados - Brasil e Regiões, 1998, 2003 e 2008 

4.8a5 Prevalência de doença do coração por sexo e cor/raça da população, segundo grupos etários 
selecionados - Brasil e Regiões, 1998, 2003 e 2008 
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4.8a6 Prevalência de hipertensão por sexo e cor/raça da população, segundo grupos etários 
selecionados - Brasil e Regiões, 1998, 2003 e 2008 

4.8b Prevalência de doenças selecionadas na população,  por sexo e cor/raça, segundo condição de 
atividade e ocupação - Brasil, 1998, 2003 e 2008 

4.8c Prevalência de doenças selecionadas na população feminina, por cor/raça, segundo posição 
na ocupação - Brasil, 1998, 2003 e 2008 

4.9  

4.9a1 Mulheres de 25 anos ou mais de idade, por período de realização de cirurgia de retirada de 
útero e localização do domicílio, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 2008 

4.9a2 Distribuição percentual das mulheres de 25 anos ou mais de idade, por período de realização 
de cirurgia de retirada de útero e localização do domicílio, segundo cor/raça - Brasil e 
Regiões, 2008 

4.9b Mulheres de 25 anos ou mais de idade , por período de realização de cirurgia de retirada de 
útero, segundo cor/raça e faixa etária - Brasil, 2008 

4.10  

4.10a Proporção de pessoas ocupadas com 16 anos ou mais de idade, com impedimento às 
atividades habituais devido a restrições de saúde, por sexo, segundo cor/raça - Brasil e 
Regiões, 1998, 2003 e 2008 

4.10b Distribuição percentual das pessoas com impedimento às atividade habituais devido a 
restrições de saúde, por principal motivo da restrição, segundo sexo, cor/raça e localização 
do domicílio - Brasil, 1998, 2003 e 2008 

4.10c1 Número de mulheres ocupadas com impedimento às atividade habituais devido a restrições 
de saúde, por principal motivo da restrição, segundo cor/raça, localização do domicílio e 
posição na ocupação - Brasil, 1998, 2003 e 2008 

4.10c2 Distribuição percentual das mulheres ocupadas com impedimento às atividade habituais 
devido a restrições de saúde, por principal motivo da restrição, segundo cor/raça, localização 
do domicílio e posição na ocupação - Brasil, 1998, 2003 e 2008 

4.11  

 4.11a1 Proporção de pessoas que sofreram alguma violência, por sexo, segundo cor/raça - Brasil e 
Regiões, 2008 

4.11a2 Proporção de pessoas que sofreram alguma violência, por sexo, segundo cor/raça e faixa 
etária - Brasil, 2008 

4.11a3 Proporção de pessoas que sofreram alguma violência, por sexo, segundo cor/raça e faixa de 
rendimento - Brasil, 2008 

4.11b Proporção de pessoas que sofreram violência e deixaram de realizar alguma atividade devido 
à violência sofrida, por sexo, segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 
2008 4.11c Proporção de pessoas que sofreram violência e procuraram serviço de saúde devido à 
violência sofrida, por sexo, segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 
2008 4.12  

4.12a1 Proporção de pessoas que declaram realizar faxina em suas casas, por sexo, segundo cor/raça 
e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 2008 

4.12a2 Proporção de pessoas que declaram realizar faxina em suas casas, por sexo, segundo cor/raça 
e localização do domicílio e faixa etária - Brasil, 2008 

4.13  

4.13a1 Proporção de pessoas que declaram praticar atividades físicas, por sexo, segundo cor/raça e 
localização do domicílio - Brasil e Regiões, 2008 

4.13a2 Proporção de pessoas que declaram praticar atividades físicas, por sexo, segundo cor/raça e 
localização do domicílio e faixa etária- Brasil, 2008 

4.13b Distribuição percentual das pessoas que declaram praticar atividades físicas, por sexo e 
frequência da atividade (dias/semana), segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil, 
2008 
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4.13c Distribuição percentual das pessoas que declaram praticar atividades físicas, por sexo e 
duração da atividade (min/dia), segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil, 2008   
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5 Previdência e Assistência social 

Nº Indicador 

5.1  

5.1a Proporção da população idosa que recebe benefício previdenciário, segundo sexo e 
localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

5.1b Proporção da população idosa que recebe benefício previdenciário, segundo cor/raça e sexo - 
Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

5.1c Proporção da população idosa que recebe benefício previdenciário, segundo cor/raça, sexo e 
localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

5.2  

5.2a Cobertura direta e indireta da previdência pública na população em idade ativa, segundo sexo 
e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

5.2b Cobertura direta e indireta da previdência pública na população em idade ativa, segundo 
cor/raça e sexo - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

5.3  

5.3a1 Proporção da população que contribui para previdência privada segundo faixa de 
rendimento, por cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

5.3a2 Proporção da população feminina que contribui para previdência privada segundo faixa de 
rendimento, por cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

5.3a3 Proporção da população masculina que contribui para previdência privada segundo faixa de 
rendimento, por cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

5.3b1 Distribuição percentual da população que contribui para previdência privada segundo faixa 
de rendimento, por cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

5.3b2 Distribuição percentual da população feminina que contribui para previdência privada 
segundo faixa de rendimento, por cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

5.3b3 Distribuição percentual da população masculina que contribui para previdência privada 
segundo faixa de rendimento, por cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

5.4  

5.4a1 Domicílios que recebem recursos do Programa Bolsa Família, Benefício de Prestação 
Continuada e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, segundo localização do 
domicílio, sexo e cor/raça do chefe do domicílio - Brasil, 2004 e 2006 

5.4a2 Proporção de domicílios que recebem recursos do Programa Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, segundo localização 
do domicílio, sexo e cor/raça do chefe do domicílio - Brasil, 2004 e 2006 

5.4b Distribuição percentual dos domicílios que recebem recursos do Programa Bolsa Família, 
Benefício de Prestação Continuada e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, segundo 
localização do domicílio, sexo e cor/raça do chefe do domicílio - Brasil, 2004 e 2006 
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6 Mercado de trabalho 

Nº Indicador 

6.1  

6.1a1 População economicamente ativa de 10 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça, 
localização do domicílio e faixa etária - Brasil, 1995 a 2014 

6.1a2 Taxa de participação da população de 10 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça, 
localização do domicílio e faixa etária - Brasil, 1995 a 2014 

6.1b1 População economicamente ativa de 16 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça e 
localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

6.1b2 Taxa de participação das pessoas de 16 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça e 
localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

6.1c1 População economicamente ativa com 16 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça 
e grupos de anos de estudo - Brasil, 1995 a 2014 

6.1c2 Taxa de participação das pessoas com 16 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça 
e grupos de anos de estudo - Brasil, 1995 a 2014 

6.1d Taxa de participação da população de 16 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça 
e situação de pobreza - Brasil e  Regiões, 1995 a 2014 

6.2  

6.2a1 População ocupada de 10 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça, localização do 
domicílio e faixa etária - Brasil, 1995 a 2014 

6.2a2 Taxa de ocupação da população de 10 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça, 
localização do domicílio e faixa etária - Brasil, 1995 a 2014 

6.2b1 População ocupada de 16 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça e localização do 
domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

6.2b2 Taxa de ocupação das pessoas de 16 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça e 
localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

6.2c1 População ocupada com 16 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça e grupos de 
anos de estudo - Brasil, 1995 a 2014 

6.2c2 Taxa de ocupação das pessoas com 16 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça e 
grupos de anos de estudo - Brasil, 1995 a 2014 

6.3  

6.3a1 População desocupada de 10 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça, localização 
do domicílio e faixa etária - Brasil, 1995 a 2014 

6.3a2 Taxa de desocupação da população de 10 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça, 
localização do domicílio e faixa etária - Brasil, 1995 a 2014 

6.3b1 População desocupada de 16 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça e 
localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

6.3b2 Taxa de desocupação das pessoas de 16 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça e 
localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

6.3c1 População desocupada com 16 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça e grupos 
de anos de estudo - Brasil, 1995 a 2014 

6.3c2 Taxa de desocupação das pessoas com 16 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça 
e grupos de anos de estudo - Brasil, 1995 a 2014 

6.3d Taxa de desocupação da população de 16 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça 
e situação de pobreza - Brasil e  Regiões, 1995 a 2014 

6.4  

6.4a Distribuição percentual da população ocupada com 16 anos ou mais de idade, por cor/raça, 
segundo sexo e posição na ocupação - Brasil, 1995 a 2014 

6.4b1 Distribuição percentual da população ocupada com 16 anos ou mais de idade, por cor/raça, 
segundo posição na ocupação - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 
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6.4b2 Distribuição percentual da população feminina ocupada com 16 anos ou mais de idade, por 
cor/raça, segundo posição na ocupação - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

6.4b3 Distribuição percentual da população masculina ocupada com 16 anos ou mais de idade, por 
cor/raça, segundo posição na ocupação - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

6.4c1 Distribuição percentual da população ocupada com 16 anos ou mais de idade, por cor/raça, 
segundo localização do domicílio e posição na ocupação - Brasil, 1995 a 2014 

6.4c2 Distribuição percentual da população feminina ocupada com 16 anos ou mais de idade, por 
cor/raça, segundo localização do domicílio e posição na ocupação - Brasil, 1995 a 2014 

6.4c3 Distribuição percentual da população masculina ocupada com 16 anos ou mais de idade, por 
cor/raça, segundo localização do domicílio e posição na ocupação - Brasil, 1995 a 2014 

6.4d1 Distribuição percentual da população ocupada com 16 anos ou mais de idade, por cor/raça, 
segundo faixa etária e posição na ocupação - Brasil, 1995 a 2014 

6.4d2 Distribuição percentual da população feminina ocupada com 16 anos ou mais de idade, por 
cor/raça, segundo faixa etária e posição na ocupação - Brasil, 1995 a 2014 

6.4d3 Distribuição percentual da população masculina ocupada com 16 anos ou mais de idade, por 
cor/raça, segundo faixa etária e posição na ocupação - Brasil, 1995 a 2014 

6.5  

6.5a1 Proporção de ocupados/as sindicalizados/as de 16 anos ou mais de idade, por sexo, segundo 
cor/raça e posição na ocupação - Brasil, 1995 a 2014 

6.5a2 Proporção de mulheres ocupadas sindicalizadas de 16 anos ou mais de idade, por cor/raça, 
segundo posição na ocupação - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

6.5a3 Proporção de homens ocupados sindicalizados de 16 anos ou mais de idade, por cor/raça, 
segundo posição na ocupação - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

6.5b1 Proporção de ocupados/as sindicalizados/as de 16 anos ou mais de idade, por sexo, segundo 
cor/raça e setor de atividade - Brasil, 1995 a 2014 

6.5b2 Proporção de mulheres ocupadas sindicalizadas de 16 anos ou mais de idade, por cor/raça, 
segundo setor de atividade - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

6.5b3 Proporção de homens ocupados sindicalizados de 16 anos ou mais de idade, por cor/raça, 
segundo setor de atividade - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

6.6  

6.6a Distribuição percentual da população ocupada com 16 anos ou mais de idade, por cor/raça, 
segundo sexo e setor de atividade - Brasil, 1995 a 2014 

6.6b1 Distribuição percentual da população ocupada com 16 anos ou mais de idade, por cor/raça, 
segundo setor de atividade - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

6.6b2 Distribuição percentual da população feminina ocupada com 16 anos ou mais de idade, por 
cor/raça, segundo setor de atividade - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

6.6b3 Distribuição percentual da população masculina ocupada com 16 anos ou mais de idade, por 
cor/raça, segundo setor de atividade - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

6.6c1 Distribuição percentual da população ocupada com 16 anos ou mais de idade, por cor/raça, 
segundo localização do domicílio e setor de atividade - Brasil, 1995 a 2014 

6.6c2 Distribuição percentual da população feminina ocupada com 16 anos ou mais de idade, por 
cor/raça, segundo localização do domicílio e setor de atividade - Brasil, 1995 a 2014 

6.6c3 Distribuição percentual da população masculina ocupada com 16 anos ou mais de idade, por 
cor/raça, segundo localização do domicílio e setor de atividade - Brasil, 1995 a 2014 

6.6d1 Distribuição percentual da população ocupada com 16 anos ou mais de idade, por cor/raça, 
segundo faixa etária e setor de atividade - Brasil, 1995 a 2014 

6.6d2 Distribuição percentual da população feminina ocupada com 16 anos ou mais de idade, por 
cor/raça, segundo faixa etária e setor de atividade - Brasil, 1995 a 2014 

6.6d3 Distribuição percentual da população masculina ocupada com 16 anos ou mais de idade, por 
cor/raça, segundo faixa etária e setor de atividade - Brasil, 1995 a 2014 

6.7  
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6.7a1 População infantil ocupada com idade entre 5 e 15 anos, por sexo, segundo cor/raça e 
localização do domicílio- Brasil e Regiões, 2001 a 2014 

6.7a2 Taxa de trabalho infantil da população com idade entre 5 e 15 anos, por sexo, segundo 
cor/raça e localização do domicílio- Brasil e Regiões, 2001 a 2014 

6.7b1 População infantil ocupada com idade entre 5 e 9 anos, por sexo, segundo cor/raça e 
localização do domicílio- Brasil e Regiões, 2001 a 2014 

6.7b2 Taxa de trabalho infantil da população com idade entre 5 e 9 anos, por sexo, segundo 
cor/raça e localização do domicílio- Brasil e Regiões, 2001 a 2014 

6.7c1 População infantil ocupada com idade entre 10 e 15 anos, por sexo, segundo cor/raça e 
localização do domicílio- Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

6.7c2 Taxa de trabalho infantil da população com idade entre 10 e 15 anos, por sexo, segundo 
cor/raça e localização do domicílio- Brasil e Regiões, 1995 a 2014 
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7 Trabalho doméstico remunerado 

Nº Indicador 

7.1  

7.1a1 População ocupada em trabalho doméstico, por sexo, segundo cor/raça e localização do 
domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

7.1a2 Proporção de trabalhadores/as domésticos/as no total de ocupados, por sexo, segundo 
cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

7.2  

7.2a1 População feminina ocupada em trabalho doméstico, segundo cor/raça e faixa etária - Brasil, 
1995 a 2014 

7.2a2 Proporção de mulheres ocupadas em trabalho doméstico, segundo cor/raça e faixa etária - 
Brasil, 1995 a 2014 

7.2b Distribuição percentual da população feminina ocupada em trabalho doméstico, segundo 
cor/raça e faixa etária - Brasil, 1995 a 2014 

7.3  

7.3 Média de anos de estudo das trabalhadoras domésticas com 16 anos ou mais de idade, 
segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

7.4  

7.4 Proporção de trabalhadoras domésticas que possui carteira de trabalho assinada, segundo 
cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

7.5  

7.5 Proporção de trabalhadoras domésticas que contribuem para instituto de previdência, 
segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

7.6  

7.6 Proporção de trabalhadoras domésticas que prestam serviço em mais de um domicílio, 
segundo cor/raça - Brasil e Regiões - 1995 a 2014 

7.7  

7.7a1 Proporção de trabalhadoras domésticas que residem no domicílio onde trabalham, segundo 
cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

7.7a2 Distribuição percentual das trabalhadoras domésticas que residem no domicílio onde 
trabalham, segundo cor/raça e tipo de família para a qual trabalham - Brasil e Regiões, 1995 a 
2014 

7.7b Distribuição percentual das trabalhadoras domésticas que residem no domicílio onde 
trabalham, segundo cor/raça e posse de carteira - Brasil, 1995 a 2014 

7.8  

7.8a Média de horas semanais trabalhadas pelas mulheres ocupadas, por posição na ocupação, 
segundo cor/raça e posse de carteira - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

7.8b Distribuição percentual das trabalhadoras domésticas, segundo cor/raça e faixa de horas 
semanais trabalhadas - Brasil, 1995 a 2014 

7.9  

7.9 Tempo médio no trabalho (em meses) das trabalhadoras domésticas, segundo cor/raça e 
posse de carteira - Brasil, 1995 a 2014 

7.10  

7.10 Proporção de trabalhadoras domésticas com filhos frequentando pré-escola ou creche, 
segundo cor/raça e posse de carteira - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

7.11  

7.11a1 Rendimento médio mensal das trabalhadoras domésticas, segundo cor/raça - Brasil e 
Regiões, 1995 a 2014 
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7.11a2 Rendimento médio mensal das trabalhadoras domésticas, segundo número de domicílios em 
que trabalham, cor/raça e posse de carteira assinada - Brasil, 1995 a 2014 

7.12  

7.12 Proporção da renda da trabalhadora doméstica na renda mensal domiciliar, segundo cor/raça 
- Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

7.13  

7.13a Trabalhadoras domésticas sem renda própria, segundo cor/raça - Brasil e Regiões - 1995 a 
2014 

7.13b Proporção de trabalhadoras domésticas sem renda própria, segundo cor/raça - Brasil e 
Regiões - 1995 a 2014 

7.14  

7.14a Proporção de trabalhadoras domésticas que são chefes de família, por cor/raça, segundo 
situação de pobreza - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

7.14b Distribuição percentual dos domicílios chefiados por trabalhadoras domésticas, por cor/raça, 
segundo situação de pobreza - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

7.15  

7.15a Proporção de trabalhadoras domésticas que são chefes de família, por cor/raça, segundo 
situação de pobreza definida com base no Programa Brasil sem Miséria - Brasil e Regiões, 
1995 a 2014 

7.15b Distribuição percentual dos domicílios chefiados por trabalhadoras domésticas, por cor/raça, 
segundo situação de pobreza definida com base no Programa Brasil sem Miséria - Brasil e 
Regiões, 1995 a 2014 
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8 Habitação e Saneamento 

Nº Indicador 

8.1  

8.1a1 Domicílios particulares permanentes, segundo sexo e cor/raça do/a chefe do domicílio 
e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

8.1a2 Distribuição percentual dos domicílios particulares permanentes, segundo sexo e 
cor/raça do/a chefe do domicílio e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 
2014 

8.2  

8.2a1 Proporção de domicílios particulares permanentes urbanos com abastecimento 
adequado de água, por sexo do/a chefe do domicílio, segundo cor/raça do/a chefe do 
domicílio - Brasil e Regiões - 1995 a 2014 

8.2a2 Proporção de domicílios particulares permanentes rurais com abastecimento 
adequado de água, por sexo do/a chefe do domicílio, segundo cor/raça do/a chefe do 
domicílio - Brasil e Regiões - 1995 a 2014 

8.2b1 Proporção de domicílios particulares permanentes urbanos com abastecimento 
adequado de água, por sexo do/a chefe do domicílio, segundo cor/raça do/a chefe do 
domicílio e situação de pobreza do domicílio - Brasil - 1995 a 2014 

8.2b2 Proporção de domicílios particulares permanentes rurais com abastecimento 
adequado de água, por sexo do/a chefe do domicílio, segundo cor/raça do/a chefe do 
domicílio e situação de pobreza do domicílio - Brasil - 1995 a 2014 

8.2c Proporção de domicílios particulares permanentes com trabalhadora doméstica 
chefe ou cônjuge com abastecimento adequado de água, segundo cor/raça do/a 
chefe do domicílio, posse de carteira assinada e quantidade de domicílios em que 
trabalha - Brasil e Regiões - 1995 a 2014 

8.3  

8.3a1 Proporção de domicílios particulares permanentes urbanos com esgotamento 
sanitário adequado, por sexo do/a chefe do domicílio, segundo cor/raça do/a chefe 
do domicílio - Brasil e Regiões - 1995 a 2014 

8.3a2 Proporção de domicílios particulares permanentes rurais com esgotamento 
sanitário adequado, por sexo do/a chefe do domicílio, segundo cor/raça do/a chefe 
do domicílio - Brasil - 1995 a 2014 

8.3b1 Proporção de domicílios particulares permanentes urbanos com esgotamento 
sanitário adequado, por sexo do/a chefe do domicílio, segundo cor/raça do/a chefe 
do domicílio e situação de pobreza do domicílio - Brasil - 1995 a 2014 

8.3b2 Proporção de domicílios particulares permanentes rurais com esgotamento sanitário 
adequado, por sexo do/a chefe do domicílio, segundo cor/raça do/a chefe do 
domicílio e situação de pobreza do domicílio - Brasil - 1995 a 2014 

8.3c Proporção de domicílios particulares permanentes com trabalhadora doméstica 
chefe ou cônjuge com esgotamento sanitário adequado, segundo cor/raça do/a chefe 
do domicílio, posse de carteira assinada e quantidade de domicílios em que trabalha - 
Brasil e Regiões - 1995 a 2014 

8.4  

8.4a1 Proporção de domicílios particulares permanentes urbanos com coleta de lixo, por sexo 
do/a chefe do domicílio, segundo cor/raça do/a chefe do domicílio - Brasil e Regiões - 
1995 a 2014 

8.4a2 Proporção de domicílios particulares permanentes rurais com coleta de lixo, por sexo 
do/a chefe do domicílio, segundo cor/raça do/a chefe do domicílio - Brasil - 1995 a 
2014 
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8.4b1 Proporção de domicílios particulares permanentes urbanos com coleta de lixo, por sexo 
do/a chefe do domicílio, segundo cor/raça do/a chefe do domicílio e situação de 
pobreza do domicílio - Brasil - 1995 a 2014 

8.4b2 Proporção de domicílios particulares permanentes rurais com coleta de lixo, por 
sexo do/a chefe do domicílio, segundo cor/raça do/a chefe do domicílio e situação 
de pobreza do domicílio - Brasil - 1995 a 2014 

8.4c Proporção de domicílios particulares permanentes com trabalhadora doméstica 
chefe ou cônjuge com coleta de lixo, segundo cor/raça do/a chefe do domicílio, 
posse de carteira assinada e quantidade de domicílios em que trabalha - Brasil e 
Regiões - 1995 a 2014 

8.5  

8.5a Proporção de domicílios particulares permanentes com adensamento excessivo, por 
sexo do/a chefe do domicílio, segundo cor/raça do/a chefe do domicílio - Brasil, 1995 
a 2014 

8.5b Proporção de domicílios particulares permanentes com trabalhadora doméstica chefe 
ou cônjuge com adensamento excessivo, segundo cor/raça do/a chefe do domicílio, 
posse de carteira assinada e quantidade de domicílios em que trabalha - Brasil e 
Regiões - 1995 a 2014 

8.6  

8.6a Proporção de domicílios particulares permanentes urbanos em assentamentos 
subnormais, segundo sexo e cor/raça do/a chefe do domicílio - Brasil, 1995 a 2009 

8.6b Proporção de domicílios particulares permanentes urbanos com trabalhadora 
doméstica chefe ou cônjuge em assentamentos subnormais , segundo cor/raça do/a 
chefe do domicílio, posse de carteira assinada e quantidade de domicílios em que 
trabalha - Brasil e Regiões - 1995 a 2009 

8.6c Distribuição percentual dos domicílios particulares permanentes urbanos em 
assentamentos subnormais, segundo sexo e cor/raça do/a chefe do domicílio - Brasil, 
1995 a 2009 
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9 Acesso a bens duráveis e exclusão digital 

Nº Indicador 

9.1  

9.1a1 Proporção de domicílios que não possuem fogão, por sexo do/a chefe do domicílio, 
segundo cor/raça do/a chefe e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

9.1a2 Distribuição percentual dos domicílios que possuem fogão, por tipo de fogão, segundo 
localização do domicílio, sexo e cor/raça do/a chefe do domicílio - Brasil e Regiões, 
1995 a 2014 

9.1b Proporção de domicílios que não possuem geladeira, por sexo do/a chefe do domicílio, 
segundo cor/raça do/a chefe e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

9.1c Proporção de domicílios que não possuem máquina de lavar roupa, por sexo do/a chefe 
do domicílio, segundo cor/raça do/a chefe e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 
1995 a 2014 

9.1d Proporção de domicílios que não possuem televisão, por sexo do/a chefe do domicílio, 
segundo cor/raça do/a chefe e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

9.1e Proporção de domicílios que não possuem telefone fixo ou móvel, por sexo do/a chefe 
do domicílio, segundo cor/raça do/a chefe e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 
1995 a 2014 

9.1f Proporção de domicílios que não possuem rádio, por sexo do/a chefe do domicílio, 
segundo cor/raça do/a chefe e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

9.1g Proporção de domicílios que não possuem veículo/moto, por sexo do/a chefe do 
domicílio, segundo cor/raça do/a chefe e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 
2008 e 2014 

9.1h1 Proporção de domicílios com trabalhadora doméstica chefe ou cônjuge que não 
possuem determinados bens duráveis, por cor/raça do/a chefe do domicílio, segundo 
tipo de bens duráveis e posse de carteira - Brasil, 1995 a 2014 

9.1h2 Proporção de domicílios com trabalhadora doméstica chefe ou cônjuge que não 
possuem veículo/moto, por cor/raça do/a chefe do domicílio, segundo posse de 
carteira da trabalhadora doméstica e quantidade de domicílios em que trabalha - Brasil, 
2008 e 2014 

9.2  

9.2a Proporção de domicílios que não possuem microcomputador, por sexo do/a chefe do 
domicílio, segundo cor/raça do/a chefe e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 
2001 a 2014 

9.2b Proporção de domicílios que não possuem acesso à internet, por sexo do/a chefe do 
domicílio, segundo cor/raça do/a chefe e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 
2001 a 2014 

9.2c Proporção da população de 10 anos ou mais de idade que acessou a internet de algum 
local, por sexo, segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 2005 e 
2008 a 2014 

9.2d Proporção de domicílios que não possuem simultaneamente rádio, televisão e 
microcomputador, por sexo do/a chefe do domicílio, segundo cor/raça do/a chefe e 
localização do domicílio - Brasil e Regiões, 2001 a 2014 

9.2e Proporção de domicílios com trabalhadora doméstica chefe ou cônjuge que não 
possuem acesso a bens ou serviços selecionados, por cor/raça do/a chefe do domicílio, 
segundo tipo de bem e serviço e posse de carteira assinada - Brasil, 2001 a 2014 
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10 Pobreza, distribuição e desigualdade de renda 

Nº Indicador 

10.1  

10.1a1 Rendimento médio mensal no trabalho principal da população ocupada de 16 anos ou 
mais de idade, por sexo, segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 
1995 a 2014 

10.1a2 Rendimento médio mensal no trabalho principal da população ocupada de 16 anos ou 
mais de idade, por sexo, segundo cor/raça e posição na ocupação - Brasil, 1995 a 2014 

10.1a3 Rendimento médio mensal no trabalho principal da população ocupada de 16 anos ou 
mais de idade, por sexo, segundo cor/raça e setor de atividade - Brasil, 1995 a 2014 

10.2  

10.2a1 Rendimento médio mensal de todas as fontes da população de 10 anos ou mais de 
idade, por sexo, segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 
2014 

10.2a2 Rendimento médio mensal de todas as fontes da população ocupada de 16 anos ou mais 
de idade, por sexo, segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 
a 2014 

10.3  

10.3 Rendimento mensal domiciliar per capita médio, por sexo, segundo cor/raça e 
localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

10.4  

10.4 Proporção da renda das mulheres na renda mensal familiar, segundo cor/raça - Brasil e 
Regiões, 1995 a 2014 

10.5  

10.5a População de 16 anos ou mais de idade sem renda própria, segundo localização do 
domicílio, sexo e cor/raça - Brasil, 1995 a 2014 

10.5b Proporção da população de 16 anos ou mais de idade sem renda própria no total da 
população, segundo localização do domicílio, sexo e cor/raça - Brasil, 1995 a 2014 

10.6  

10.6 Distribuição percentual da população ocupada de 16 anos ou mais de idade, por sexo, 
segundo cor/raça e faixa de rendimento no trabalho principal - Brasil, 1995 a 2014 

10.7  

10.7 Distribuição percentual da população, segundo décimos e centésimos de renda 
domiciliar per capita, por sexo e cor/raça - Brasil, 1995 a 2014 

10.8  

10.8 Índice de Gini, por sexo, segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 
1995 a 2014 

10.9  

10.9 Índice de Theil, por sexo, segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 
1995 a 2014 

10.10  

10.10a1 Distribuição percentual da população por cor/raça, segundo situação de pobreza 
definida com base no Programa Brasil sem Miséria e localização do domicílio- Brasil e 
Regiões, 1995 a 2014 

10.10a2 Distribuição percentual da população masculina por cor/raça, segundo situação de 
pobreza definida com base no Programa Brasil sem Miséria e localização do domicílio- 
Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

10.10a3 Distribuição percentual da população feminina por cor/raça, segundo situação de 
pobreza definida com base no Programa Brasil sem Miséria e localização do domicílio- 
Brasil e Regiões, 1995 a 2014 
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10.10b1 Distribuição percentual da população por cor/raça, segundo localização do domicílio e 
situação de pobreza - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

10.10b2 Distribuição percentual da população masculina por cor/raça, segundo localização do 
domicílio e situação de pobreza - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

10.10b3 Distribuição percentual da população feminina por cor/raça, segundo localização do 
domicílio e situação de pobreza - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 
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11 Uso do tempo 

Nº Indicador 

11.1  

11.1a1 Distribuição percentual da população ocupada de 16 anos ou mais de idade, por tempo 
de deslocamento entre residência e local de trabalho, segundo cor/raça e localização do 
domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

11.1a2 Distribuição percentual da população feminina ocupada de 16 anos ou mais de 
idade, por tempo de deslocamento entre residência e local de trabalho, 
segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

11.1a3 Distribuição percentual da população masculina ocupada de 16 anos ou mais 
de idade, por tempo de deslocamento entre residência e local de trabalho, 
segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

11.2  

11.2a1 Proporção da população de 10 anos ou mais de idade que cuida de afazeres domésticos, 
por sexo, segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

11.2a2 Média de horas semanais dedicadas a afazeres domésticos pela população de 10 anos 
ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e 
Regiões, 2001 a 2014 

11.2b1 Proporção da população de 16 anos ou mais de idade que cuida de afazeres domésticos, 
por sexo, segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 1995 a 2014 

11.2b2 Média de horas semanais dedicadas a afazeres domésticos pela população de 16 anos 
ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e 
Regiões, 2001 a 2014 

11.2c1 Proporção da população de 16 anos ou mais de idade que cuida de afazeres domésticos, 
por sexo, segundo cor/raça, localização do domicílio e condição de atividade e 
ocupação - Brasil, 1995 a 2014 

11.2c2 Média de horas semanais dedicadas a afazeres domésticos pela população de 16 anos 
ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça, localização do domicílio e condição de 
atividade e ocupação - Brasil, 2001 a 2014 

11.2d1 Proporção da população de 10 anos ou mais de idade que cuida de afazeres domésticos, 
por sexo, segundo cor/raça, localização do domicílio e faixa etária - Brasil, 1995 a 2014 

11.2d2 Média de horas semanais dedicadas a afazeres domésticos pela população de 10 anos 
ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça, localização do domicílio e faixa etária - 
Brasil, 2001 a 2014 

11.2e1 Proporção da população de 16 anos ou mais de idade que cuida de afazeres domésticos, 
por sexo, segundo cor/raça, localização do domicílio e posição na família - Brasil, 1995 
a 2014 

11.2e2 Média de horas semanais dedicadas a afazeres domésticos pela população de 16 anos 
ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça, localização do domicílio e posição na 
família - Brasil, 2001 a 2014 

11.2f1 Proporção da população ocupada de 16 anos ou mais de idade que cuida de afazeres 
domésticos, por sexo, segundo cor/raça, localização do domicílio e faixa de renda no 
trabalho principal - Brasil, 1995 a 2014 

11.2f2 Média de horas semanais dedicadas a afazeres domésticos pela população ocupada de 
16 anos ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça, localização do domicílio e faixa 
de renda no trabalho principal - Brasil, 2001 a 2014 

11.2g1 Proporção da população de 16 anos ou mais de idade que cuida de afazeres domésticos, 
por sexo, segundo cor/raça, localização do domicílio e existência de trabalhadora 
doméstica morando no domicílio - Brasil, 1995 a 2014 
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11.2g2 Média de horas semanais dedicadas a afazeres domésticos pela população de 16 anos 
ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça, localização do domicílio e existência de 
trabalhadora doméstica morando no domicílio - Brasil, 2001 a 2014 

11.2h1 Proporção da população de 16 anos ou mais de idade que cuida de afazeres domésticos, 
por sexo, segundo cor/raça, localização do domicílio e número de filhos - Brasil, 1995 a 
2014 

11.2h2 Média de horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos pela população de 16 anos 
ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça, localização do domicílio e número de 
filhos - Brasil, 2001 a 2014 

11.2i1 Proporção da população de 16 anos ou mais de idade que cuida de afazeres domésticos, 
por sexo, segundo cor/raça, localização do domicílio e posse de bens duráveis - Brasil, 
1995 a 2014 

11.2i2 Média de horas semanais dedicadas a afazeres domésticos pela população de 16 anos 
ou mais de idade, por sexo, segundo cor/raça, localização do domicílio e posse de bens 
duráveis - Brasil, 2001 a 2014 

11.2j Jornada média semanal em afazeres domésticos da população de 16 anos ou mais de 
idade, por sexo, segundo cor/raça e situação de pobreza - Brasil e Regiões, 2001 a 2014 

11.3  

11.3a1 Proporção da população de 5 a 9 anos que cuida de afazeres domésticos, por sexo, 
segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 2005 a 2014 

11.3a2 Média de horas semanais dedicadas a afazeres domésticos pela população de 5 a 9 anos 
de idade, por sexo, segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 2005 
a 2014 

11.4  

11.4a1 Jornada média semanal na ocupação principal da população ocupada de 16 anos ou 
mais de idade, por sexo, segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 
1995 a 2014 

11.4a2 Jornada média semanal na ocupação principal da população ocupada de 16 anos ou 
mais de idade, por sexo, segundo cor/raça e situação de pobreza - Brasil e Regiões, 
1995 a 2014 

11.5  

11.5 Jornada média total de trabalho da população ocupada de 16 anos ou mais de idade, 
por sexo, segundo cor/raça e localização do domicílio - Brasil e Regiões, 2001 a 2014 
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12 Vitimização 

Nº Indicador 

12.1  

12.1a1 Proporção da população de 10 anos ou mais de idade que se sentia segura, por local e 
sexo, segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 2009 

12.1a2 Proporção da população de 10 anos ou mais de idade que se sentia segura, por local e 
sexo, segundo cor/raça e faixa etária - Brasil, 2009 

12.1a3 Proporção da população de 10 anos ou mais de idade que se sentia segura, por local e 
sexo, segundo cor/raça e faixa de rendimento mensal domiciliar per capita - Brasil, 
2009 

12.1a4 Proporção da população de 10 anos ou mais de idade que se sentia segura, por local e 
sexo, segundo cor/raça e tipo de família - Brasil, 2009 

12.2  

12.2 Proporção da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de tentativa de 
roubo/furto, por sexo e cor/raça, segundo faixa etária e faixa de rendimento - Brasil e 
Regiões, 2009 

12.3  

12.3a Proporção da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de roubo, por sexo 
e cor/raça, segundo faixa etária e faixa de rendimento - Brasil e Regiões, 2009 

12.3b Distribuição percentual da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de 
roubo, por sexo e local do último roubo, segundo cor/raça  - Brasil e Regiões, 2009 

12.3c1 Distribuição percentual da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de 
roubo, por sexo, procura e registro de queixa na polícia, segundo cor/raça  - Brasil e 
Regiões, 2009 

12.3c2 Distribuição percentual da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de 
roubo e procurou a polícia, por sexo e registro de queixa na polícia, segundo cor/raça  - 
Brasil e Regiões, 2009 

12.3d1 Distribuição percentual da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de 
roubo, por sexo, procura e registro de queixa na polícia, segundo cor/raça e faixa de 
rendimento domiciliar per capita  - Brasil, 2009 

12.3d2 Distribuição percentual da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de 
roubo e procurou a polícia, por sexo e registro de queixa na polícia, segundo cor/raça e 
faixa de rendimento domiciliar per capita  - Brasil e Regiões, 2009 

12.4  

12.4a Proporção da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de furto, por sexo e 
cor/raça, segundo faixa etária e faixa de rendimento - Brasil e Regiões, 2009 

12.4b Distribuição percentual da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de 
furto, por sexo e local do último furto, segundo cor/raça  - Brasil e Regiões, 2009 

12.4c1 Distribuição percentual da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de 
furto, por sexo, procura e registro de queixa na polícia, segundo cor/raça  - Brasil e 
Regiões, 2009 

12.4c2 Distribuição percentual da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de 
furto e procurou a polícia, por sexo e registro de queixa na polícia, segundo cor/raça  - 
Brasil e Regiões, 2009 

12.4d1 Distribuição percentual da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de 
furto, por sexo, procura e registro de queixa na polícia, segundo cor/raça e faixa de 
rendimento domiciliar per capita  - Brasil, 2009 
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12.4d2 Distribuição percentual da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de 
furto e procurou a polícia, por sexo e registro de queixa na polícia, segundo cor/raça e 
faixa de rendimento domiciliar per capita  - Brasil e Regiões, 2009 

12.5  

12.5a Proporção da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de agressão física, 
por sexo e cor/raça, segundo faixa etária e faixa de rendimento - Brasil e Regiões, 2009 

12.5b1 População de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de agressão física, por sexo do 
agredido e local da agressão, segundo cor/raça do agredido e identidade do agressor  - 
Brasil, 2009 

12.5b2 Distribuição percentual da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de 
agressão física, por sexo do agredido e local da agressão, segundo cor/raça do agredido 
e identidade do agressor  - Brasil, 2009 

12.5b3 Distribuição percentual da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de 
agressão física, por sexo do agredido e local da agressão, segundo cor/raça do agredido 
e identidade do agressor  - Brasil, 2009 

12.5c1 Distribuição percentual da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de 
agressão física, por procura e registro de queixa na polícia, segundo sexo e cor/raça do 
agredido e identidade do agressor  - Brasil e Regiões, 2009 

12.5c2 Distribuição percentual da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de 
agressão física e procurou a polícia, por registro de queixa na polícia, segundo sexo e 
cor/raça do agredido e identidade do agressor  - Brasil e Regiões, 2009 

12.5d Distribuição percentual da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de 
agressão física e não procurou a polícia, por identidade do agressor, segundo sexo do 
agredido e motivo de não ter procurado a polícia  - Brasil, 2009 

12.5e Distribuição percentual da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de 
agressão física e não procurou a polícia, por identidade do agressor, segundo cor/raça 
do agredido e motivo de não ter procurado a polícia  - Brasil, 2009 

12.5f Distribuição percentual da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de 
agressão física e não procurou a polícia, por sexo e cor/ raça do agredido, segundo 
motivo de não ter procurado a polícia  - Brasil, 2009 
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