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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
ESTUDO POPULACIONAL SOBRE SAÚDE DO IDOSO
FLORIANÓPOLIS 2009
Meu nome é <…> . Sou entrevistadora da UFSC e estou realizando uma pesquisa sobre a saúde dos idosos de Florianópolis e
preciso de sua colaboração. Sua participação é muito importante. Podemos conversar? (Se tiverem dúvidas é um bom momento para
explicar – Entregar o consentimento pré-informado. Agradecer se sim ou não. Se marcou p/outro dia – anotar na planilha de campo Dia
e Hora da entrevista agendada). Caso concordou ou ficou na dúvida continue: Gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas sobre a
sua saúde e também tomar algumas medidas como, por exemplo, sua altura e peso. Este questionário não possui respostas certas
ou erradas. As informações dadas pelo Sr(a) não serão divulgadas nem as respostas que o Sr(a) nos der.
BLOCO DE IDENTIFICAÇÃO

Etiqueta de identificação

Setor censitário __ ___ ___
Número do domicílio: ___ ___ ___ ___
Número do questionário: __ __ __ __ __
Número de idosos do domicílio
Nome DO ENTREVISTADO___________________________________________________
NOME DA MÃE ___________________________________________________________
Nome do entrevistador: _______________________________
Data da 1a visita: _____/ _____/ ___
Data da 2a visita: _____/ _____/ _____
Data da 3a visita: _____/ _____/ _____
Data da 4a visita: _____/ _____/ _____
Endereço completo:
Logradouro:_____Nome:__________________________________________________
Número:___________Complemento:__________________Bairro:_____________________
CEP:_ _ _ _ _ -_ _ _
Telefone residencial (fixo)______________________
Celular do entrevistado ________________________
Telefone trabalho ______________________________
Celular de outro membro da família: __________________(nome:____________)
Telefone de um parente/amigo próximo______________________ (nome:______________)
Ponto de referência do domicílio _________________________________
BLOCO A: GERAL
As questões a seguir são para a entrevistadora somente anotar as respostas, sem perguntar ao
entrevistado.
1. Quem responde:
(1) idoso
(2) Informante _____________________________
2. Sexo do(a) entrevistado(a):
(1) masculino
(2) feminino
3. Observe a cor/raça do entrevistado e assinale uma das opções abaixo:
(1) branca
(2) parda
(3) negra ou preta
(4) amarela
(5) indígena
(9999) IGN
AGORA VOU FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE O(A) SENHOR (A), SUA FAMÍLIA E
SUA CASA
4. Quantos anos o(a) Sr(a) tem? (marcar os anos completos)
idade |__ __ __| (só fazer a entrevista se a pessoa tiver 60 anos ou mais)
(9999) IGN
5. Qual sua data de nascimento?
dia |__ __|mês |__ __| ano |__ __ __ __| (só aecitar pessoas nascidas até 1949)
(9999) IGN
6. Há quanto tempo o(a) Sr(a) mora em Florianópolis?
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|__|__| anos |__|__| meses
(9999) IGN
7. Neste momento o(a) Sr(a) está?
(1) Casado(a)/ com companheiro(a)
(2) Solteiro(a)
(3) Divorciado(a)/separado(a)
(4) Viúvo(a)
(9999) IGN
8. O(a) Sr(a) considera a sua cor da pele, raça ou etnia é:
(1) branca
(2) parda
(3) negra ou preta
(4) amarela
(5) indígena
(9999) IGN
9. O Sr(a) sabe ler e escrever?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
10. O Sr(a) estudou na escola?
(0) Não – PULA PARA QUESTÃO 13
(1) Sim
(9999) IGN
11. Até que ano o(a) Sr(a) completou na escola? (marcar a última série que concluiu)
série |__ __|
(9999) IGN
12. De que grau?
(1) Mobral ou curso de alfabetização para adultos
(2) Primário
(3) Ginásio
(4) Primeiro grau
(4) Segundo grau (clássico, científico, técnico, normal)
(5) Curso superior
(9999) IGN
13. Cuidador é uma pessoa que fica lhe ajudando nas suas atividades diárias, como tomar banho,
vestir-se, alimentar-se ou ajudar a tomar seus remédios. O(a) Sr(a) tem cuidador?
(0) Não - Pule para a questão 16, marque 8888 na questão 14 e 15
(1) Sim
(9999) IGN - Pule para a questão 16, marque 8888 na questão 14 e 15
14. Quem é seu cuidador principal?
(1) Esposo(a)/companheiro(a)
(2) Filho(a)/Neto(a)
(3) Cuidador formal (pessoa contratada para cuidar do idoso)
(4) Outros
(5) Sem cuidador fixo
(9999) IGN
15. Entrevistador, favor marcar o sexo do cuidador informado pelo entrevistado
(1) masculino
(2) feminino
(9999) IGN
16. Com quem o (a) Sr.(a) mora? (Entrevistador marcar a última geração)
(1) Só – Pule para a questão 18, marque 0 na questão 17, marque 8888 na questão 27
(2) Somente com cuidador profissional
(3) Com o cônjuge
(4) Com outros de sua geração (irmã(o), cunhada(o), amigo(a))
(5) Com filhos
(6) Com netos
(9999) IGN
17. Quantas pessoas vivem com o (a) Sr. (a)?
|__ __| pessoas
(9999) IGN
18. Na sua casa, quantos cômodos são usados para dormir?
cômodos |__ __|
(9999) IGN
19. Que tipo de trabalho (ocupação) o Sr. (a) teve durante a maior parte de sua vida?
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(77) _______________________(anotar o tipo de trabalho)
(1) Nunca trabalhou (inclui donas-de-casa)
(9999) IGN
20. Em relação à sua vida financeira o (a) Sr.(a) tem algum tipo de renda?
(0) Não (dona de casa, dependente) – Pule para a questão 27, marque 8888 nas questões 21 a 26
(1) Sim (salário, aposentadoria, pensão, aluguel, etc)
(9999) IGN
21. O(a) Sr(a) tem algum trabalho remunerado atualmente?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
22. Recebe aposentadoria?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
23. Recebe pensão?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
24. Recebe ALGUMA outra renda?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
25. Considerando todas as suas fontes de renda, quanto o (a) Sr.(a) recebeu no último mês?
R$ _________,00
(9999) IGN
26. Quantas pessoas dependem dessa renda, incluindo o(a) Sr(a)?
(1) só eu
(2) 2
(3) 3
(4) 4
(5) 5 ou mais
(9999) IGN
27. No último mês, quanto receberam EM REAIS as OUTRAS pessoas que moram na casa?
(lembrar que inclui salários, pensões, mesadas, aluguéis, bolsas, etc).
renda1|__________|
renda2|__________|
renda3|__________|
renda4|__________|
renda5|__________|
renda6|__________|
renda7|__________|
renda8|__________|
renda9|__________|
(9999) IGN
28. Comparando quando o(a) Sr (a) tinha 50 anos, a sua atual situação econômica é:
(1) melhor
(2) a mesma
(3) pior
(9999) IGN
BLOCO SAÚDE MENTAL
AGORA EU FAREI ALGUMAS PERGUNTAS PARA SABER COMO ESTÁ SUA MEMÓRIA.
29. Que dia do mês é hoje?
(0) resposta errada
(1) resposta correta
30. Em que mês estamos?
(0) resposta errada
(1) resposta correta
31. Em que ano estamos?
(0) resposta errada
(1) resposta correta
32. Em que dia da semana estamos?
(0) resposta errada
(1) resposta correta
33. Qual é a hora aproximada?
(0) resposta errada
(1) resposta correta
(Considere a variação de + ou -1 hora)
34. Em que local nós estamos?
(0) resposta errada
(1) resposta correta
35. Em que rua nós estamos?
(0) resposta errada
(1) resposta correta
36. Em que bairro nós estamos?
(0) resposta errada
(1) resposta correta
37. Em qual cidade nós estamos?
(0) resposta errada
(1) resposta correta
38. Em qual estado nós estamos?
(0) resposta errada
(1) resposta correta
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Eu vou dizer 3 palavras e o (a) Sr.(a) irá repetí-las a seguir: CARRO, VASO, TIJOLO (Se ele não
conseguir acertar as três palavras, repita pausadamente mais 3 vezes, no máximo. Conte as tentativas e
registre)
39. CARRO
(0) resposta errada
(1) resposta correta
40. VASO
(0) resposta errada
(1) resposta correta
41. TIJOLO
(0) resposta errada
(1) resposta correta
43. O (a) Sr.(a) faz cálculos / contas?
(0) Não – Se não, peça para soletrar a palavra mundo de trás para diante, pule as questões 44 a 48, e
responda as questões 49 a 53
(1) Sim – Se sim, peça para fazer a subtração seriada, e responda as questões 44 a 48, e pule as
questões de 49 a 53
Se a resposta for Sim, pergunte: Se de 100 reais forem tirados 7, quanto resta? E se retirarmos mais 7
reais, quanto resta? (total de 5 subtrações, continuar a subtração seguinte do resultado anterior, mesmo
que esteja errado)
44.
______
(0) resposta errada
(1) resposta correta
45.
______
(0) resposta errada
(1) resposta correta
46.
______
(0) resposta errada
(1) resposta correta
47.
______
(0) resposta errada
(1) resposta correta
48.
______
(0) resposta errada
(1) resposta correta
Se a resposta for Não, peça-lhe para soletrar a palavra “MUNDO” de trás para diante.
49. O
(0) resposta errada
(1) resposta correta
50. D
(0) resposta errada
(1) resposta correta
51. N
(0) resposta errada
(1) resposta correta
52. U
(0) resposta errada
(1) resposta correta
53. M
(0) resposta errada
(1) resposta correta
O(a) Sr. (a) poderia repetir as três palavras que disse há pouco? Registre as palavras que foram
repetidas, corretamente. Se houver erros, corrija-os e prossiga. Considere correto se o entrevistado
espontaneamente se auto-corrigir.
54. 1- ______________ (carro)
(0) resposta errada
(1) resposta correta
55. 2- ______________ (vaso)
(0) resposta errada
(1) resposta correta
56. 3- ______________ (tijolo)
(0) resposta errada
(1) resposta correta
Mostre um relógio de pulso e pergunte-lhe: O que é isto? Repita com a caneta. Registre as respostas
corretas.
57. Relógio
(0) resposta errada
(1) resposta correta
58. Caneta
(0) resposta errada
(1) resposta correta
59. Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que o (a) Sr.(a) a repita depois de mim:
(Considere acerto somente se a repetição for perfeita).
“NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ”
(0) resposta errada
(1) resposta correta
Diga: Por favor, pegue este papel com a mão direita, dobre-o ao meio e coloque-o no chão:
(Considere acerto a realização de cada etapa pedida. Não mostre como se faz. Se o indivíduo pedir
ajuda no meio da tarefa não dê dicas).
60.
Com a mão direita
(0) resposta errada
(1) resposta correta
61. Dobre-o ao meio
(0) resposta errada
(1) resposta correta
62. Coloque-o no chão
(0) resposta errada
(1) resposta correta
Por favor, faça o que está escrito aqui: (mostre o cartão) (Não auxilie se pedir ajuda ou se só ler a frase
sem realizar o comando. Pergunte antes se a pessoa está enxergando bem ou se precisa colocar os
óculos).
63. “FECHE OS OLHOS”
(0) resposta errada
(1) resposta correta
64. Peça-lhe para escrever uma frase. Se não compreender o significado ajude com: “alguma frase
que tenha começo, meio e fim; ou alguma coisa que queira dizer ou alguma coisa que aconteceu hoje”.
(0) resposta errada
(1) resposta correta
65. Copie este desenho: (mostre o cartão). Peça–lhe que copie o desenho no espaço abaixo, da
melhor forma possível. Considere certo se ambas as figuras tiverem 5 lados e uma intersecção entre
elas.
(0) resposta errada
(1) resposta correta
AGORA VOU FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE O SEU HUMOR
66. O(a) Sr. (a), de um modo geral, está satisfeito(a) com a sua vida ?
(0) Não
(1) Sim
67. O(a) Sr. (a) tem a sensação de que a sua vida anda meio vazia ?
(0) Não
(1) Sim
68. O(a) Sr. (a) tem medo de que alguma coisa ruim vai lhe acontecer ?
(0) Não
(1) Sim
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69. Na maior parte do tempo o (a) Sr. (a) se sente feliz ?
(0) Não
(1) Sim
70. Nos últimos tempos o (a) Sr.(a) deixou de fazer muitas atividades, ou
(0) Não
(1) Sim
coisas que tinha interesse em fazer?
71. O(a) Sr.(a) se sente impotente diante das coisas, incapaz diante das
(0) Não
(1) Sim
coisas?
72. O(a) Sr.(a) acha que tem mais problemas de memória que a maioria das
(0) Não
(1) Sim
pessoas?
73. O(a) Sr.(a) se sente cheio(a) de energia?
(0) Não
(1) Sim
74. O(a) Sr. (a) anda sem esperança em relação às coisas da sua vida?
(0) Não
(1) Sim
75. O(a) Sr.(a) acha a que maioria das pessoas está melhor que Sr(a)?
(0) Não
(1) Sim
76. Acontece com freqüência de o (a) Sr.(a) sentir que as coisas estão chatas,
(0) Não
(1) Sim
sem graça?
77. Na maior parte do tempo o.(a) Sr.(a) anda de bom humor?
(0) Não
(1) Sim
78. Nos últimos tempos o.(a) Sr.(a) tem preferido ficar mais em casa do que
(0) Não
(1) Sim
antes? Deixou de sair e fazer coisas novas fora de casa?
79. O.(a) Sr.(a) acha que estar vivo agora é maravilhoso?
(0) Não
(1) Sim
80. O.(a) Sr.(a) se sente inútil, sem valor?
(0) Não
(1) Sim
BLOCO SAÚDE E HÁBITOS DE VIDA
AGORA VOU FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE SUA SAÚDE E HÁBITOS DE VIDA
81. Em geral, o (a) Sr. (a) diria que sua saúde é:
(1) Muito boa
(2) Boa
(3) Regular
(4) Ruim
(5) Muito ruim
(9999) IGN
82. Em comparação com a saúde de outras pessoas que o (a) Sr.(a) conhece da sua idade, o (a) Sr.
(a) diria que sua saúde é:
(1) Muito pior
(2) Pior
(3) Igual
(4) Melhor
(5) Muito melhor
(9999) IGN
83. O (a) Sr.(a) fuma ou fumou cigarros?
(0) Não – pule para a questão 89, marque 8888 nas questões 84 a 88
(1) Fumou e parou – responde as questões 84 a 86, e marque 8888 nas questões 87 e 88
(2) Fuma atualmente – pula para a questão 87, marque 8888 nas questões 84 a 86
(9999) IGN – pula para a questão 89, marque 9999 nas questões 84 a 88
84. Por quantos anos o(a) Sr(a) fumou?
_ _ anos
(9999) IGN
85. Quantos cigarros o (a) Sr(a) fumava por dia?
_ _ _ cigarros
(9999) IGN
86. Há quantos anos o (a) Sr(a) parou de fumar?
_ _ anos
(9999) IGN
87. Há quantos anos o(a) Sr(a) fuma?
_ _ anos
(9999) IGN
88. Quantos cigarros o(a) Sr(a) fuma por dia?
_ _ cigarros
(9999) IGN
89. Com que freqüência o(a) Sr.(a) toma bebidas alcoólicas?
(0) Nunca – Pule para a questão 96, marque 8888 na questão 90 a 95
(1) Mensalmente ou menos
(2) De 2 a 4 vezes por mês
(3) De 2 a 3 vezes por semana
(4) 4 ou mais vezes por semana
(9999) IGN– Pule para a questão 96, marque 8888 na questão 90 a 95
90. Quantas doses de álcool o(a) Sr.(a) toma normalmente ao beber? (ver quadro de equivalência de
dose padrão abaixo)
(0) 0 ou 1
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(1) 2 ou 3
(2) 4 ou 5
(3) 6 ou 7
(4) 8 ou mais
(9999) IGN
91. Com que freqüência o(a) Sr.(a) toma cinco ou mais doses de uma vez? (ver quadro de
equivalência de dose padrão abaixo)
(0) Nunca
(1) Menos do que uma vez ao mês
(2) Mensalmente
(3) Semanalmente
(4) Todos ou quase todos os dias
(9999) IGN
96. Com que freqüência na última semana o(a) Sr.(a) sentiu que tudo que fez exigiu um grande
esforço?
(1) Sempre
(2) Quase sempre
(3) Às vezes
(4) Raramente
(5) Nunca
(9) IGN
97. Com que freqüência na última semana o(a) Sr.(a) sentiu que não pôde fazer nada devido a
cansaço?
(1) Sempre
(2) Quase sempre
(3) Às vezes
(4) Raramente
(5) Nunca
(9) IGN
98. O (a) Sr.(a) tem relações sexuais?
(0) Não – Pule para a questão 100, marque 888 8 na questão 99
(1) Sim
(9999) IGN
99. Com que freqüência o (a) Sr.(a)tem relações sexuais?
(1) 1 ou mais vezes por semana
(2) menos do que uma veze na semana mas pelo menos uma vez por mês
(3) menos de uma vez por mês
(9999) IGN
BLOCO AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE GLOBAL
AGORA VOU PERGUNTAR SOBRE ATIVIDADES SOCIAIS. NO ÚLTIMO ANO O(A) SR(A)
FREQUENTOU ALGUMA DAS SEGUINTES ATIVIDADES?
100. Grupos de convivência ou grupos religiosos
(0) Sim
(1) Não
(9999) IGN
AGORA EU VOU PERGUNTAR SOBRE ALGUMAS ATIVIDADES E TAREFAS DO SEU
DIA-A-DIA. POR FAVOR, DIGA SINCERAMENTE SE CONSEGUE FAZER CADA COISA
SEM NENHUMA DIFICULDADE, COM POUCA DIFICULDADE, COM MUITA
DIFICULDADE OU NÃO CONSEGUE FAZER
109. Deitar/ levantar
(0)Nenhuma
(1)Pouca
(2) Muita
(3) Não
(9999)
da cama
dificuldade
dificuldade
realiza
IGN
110. Comer
(0)Nenhuma
(1)Pouca
(2) Muita
(3) Não
(9999)
dificuldade
dificuldade
realiza
IGN
111. Cuidar da
(0)Nenhuma
(1)Pouca
(2) Muita
(3) Não
(9999)
aparência
dificuldade
dificuldade
realiza
IGN
112. Andar no plano
(0)Nenhuma
(1)Pouca
(2) Muita
(3) Não
(9999)
dificuldade
dificuldade
realiza
IGN
113. Tomar banho
(0)Nenhuma
(1)Pouca
(2) Muita
(3) Não
(9999)
dificuldade
dificuldade
realiza
IGN
114. Vestir-se
(0)Nenhuma
(1)Pouca
(2) Muita
(3) Não
(9999)
dificuldade
dificuldade
realiza
IGN
115. Ir ao banheiro,
(0)Nenhuma
(1)Pouca
(2) Muita
(3) Não
(9999)
quando sente vontade,
dificuldade
dificuldade
realiza
IGN
em tempo
116. Subir um lance
(0)Nenhuma
(1)Pouca
(2) Muita
(3) Não
(9999)
de escadas
dificuldade
dificuldade
realiza
IGN
117. Tomar seus
(0)Nenhuma
(1)Pouca
(2) Muita
(3) Não
(9999)
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remédios na hora
118. Andar perto de
casa
119. Fazer compras

(0)Nenhuma
(0)Nenhuma

dificuldade
(1)Pouca
dificuldade
(1)Pouca
dificuldade
(1)Pouca
dificuldade
(1)Pouca
dificuldade
(1)Pouca
dificuldade
(1)Pouca
dificuldade
(1)Pouca
dificuldade
(1)Pouca
dificuldade

dificuldade
(2) Muita
dificuldade
(2) Muita
dificuldade
(2) Muita
dificuldade
(2) Muita
dificuldade
(2) Muita
dificuldade
(2) Muita
dificuldade
(2) Muita
dificuldade
(2) Muita
dificuldade

realiza
(3) Não
realiza
(3) Não
realiza
(3) Não
realiza
(3) Não
realiza
(3) Não
realiza
(3) Não
realiza
(3) Não
realiza
(3) Não
realiza

IGN
(9999)
IGN
(9999)
IGN
(9999)
IGN
(9999)
IGN
(9999)
IGN
(9999)
IGN
(9999)
IGN
(9999)
IGN

120. Preparar
(0)Nenhuma
refeições
121. Cortar as unhas
(0)Nenhuma
dos pés
122. Sair de ônibus
(0)Nenhuma
ou táxi
123. Fazer limpeza
(0)Nenhuma
da casa
124. Usar o
(0)Nenhuma
computador
125. Enviar e
(0)Nenhuma
receber mensagens
pelo computador
AGORA VAMOS FALAR SOBRE QUEDAS
126. O(a) Sr(a) sofreu alguma queda (tombo) no último ano?
(0) Não – Pule para a questão 128, marque 8888 na questão 127
(1) Sim
(9999) IGN – Pule para a questão 128, marque 9999 na questão 127
127. Quantas vezes isto aconteceu no último ano?
|_ _| número de quedas
(9999) IGN
Ao responder a questão 127, mostrar a seguinte informação a ser lida ao entrevistado: O(A) Sr(a)
será contatado em breve, por uma equipe que faz parte deste estudo, para dar maiores
informações sobre sua queda.
BLOCO MORBIDADES
Algum médico ou profissional de saúde já disse que o(a) Sr.(a) tem:
128. Doença de coluna ou costas?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
129. Artrite ou reumatismo?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
130. Fibromialgia?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
131. Câncer?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
132. Diabetes?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
133. Bronquite ou asma?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
134. Hipertensão (Pressão alta)?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
135. Doença do coração ou cardiovascular?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
136. Insuficiência renal crônica?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
137. Depressão?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
138. Esquizofrenia?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
139. Tuberculose?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
140. Tendinite ou tendossinovite?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
141. Cirrose?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
142. Derrame ou AVC ou isquemia cerebral?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
143. Úlcera no estômago ou duodeno?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
151. Acontece com o Sr (a) de perder um pouco de urina e se molhar acidentalmente; seja
porque não deu tempo de chegar ao banheiro, ou quando está dormindo; ou quando tosse ou
espirra, ou faz força?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
152. Atualmente, Sr(a) sofre de alguma dor na maioria dos dias?
(0) não – Pule para a questão 154, marque 8888 na questão 153
(1) sim
(9999) IGN – Pule para a questão 154, marque 9999 na questão 153
153. Há quanto tempo Sr(a) sofre de dor na maioria dos dias?
(0) menos de 3 meses
(1) entre 3 e 6 meses
(2) mais de 6 meses
(9999) IGN
154. No último mês o(a) Sr(a) sentiu dores em várias partes do corpo, como por exemplo, costas,

AVD10 _
AVD11 _
AVD12 _
AVD13 _
AVD14 _
AVD15 _
INFO01 _
INFO02 _

QUEDA01 _

QUEDA02 _ _

CRON1 _
CRON2 _
CRON3 _
CRON4 _
CRON5 _
CRON6 _
CRON7 _
CRON8 _
CRON9 _
CRON10 _
CRON11 _
CRON12 _
CRON13 _
CRON14 _
CRON15 _
CRON16 _
MORB19 _

DC1 _

DC2 _

DC3 _
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pernas, braços, pescoço ou cabeça?
(0) não – Pule para a questão 157, marque 8888 na questão 155, marque 8888 na questão 156
(1) sim
(9999) IGN – Pule para a questão 157, marque 9999 na questão 155, marque 9999 na questão 156
155. Esta dor em várias partes do corpo durou mais que 15 dias?
(0) não
(1) sim
(9999) IGN
Gostaria de saber o quanto esta dor te doeu na última semana, para isso usarei uma pequena
escala de dor (mostre a escala). Considere o zero a ausência de dor, e o 100 representa uma dor
máxima suportável.
156. Como o(a) sr.(a) avalia sua dor na última semana?
___
(9999) IGN
BLOCO SERVIÇOS DE SAÚDE
AGORA VOU FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE USO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM
FLORIANÓPOLIS
157. O(a) Sr(a) tem plano de saúde particular, de empresa ou órgão público?
(0) Sim
(1) Não
(9999) IGN
158. Nos últimos três meses, o (a) Sr(a) consultou com médico?
(0) Sim
(1) Não – Pule para a questão 163 marque 8888 nas questões 159 a 162
(9999) IGN – Pule para a questão 163, marque 9999 nas questões 159 a 162
159. Qual o principal motivo pelo qual o (a) Sr(a) procurou esse atendimento?
(1) Acidente ou lesão
(2) Doença
(3) Atestado de saúde
(4) Para fazer consulta de rotina (ou Check-up)
(5) Outros atendimentos preventivos
(6) Sintomas inespecíficos
(9999) IGN
160. Onde procurou esse atendimento?
(1) Posto de saúde
(2) Consultório médico
(3) Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato
(4) Ambulatório ou consultório de clinica
(5) Ambulatório de hospital
(6) Pronto- socorro ou emergência
(7) Atendimento domiciliar
(9999) IGN
161. Que atendimento recebeu neste local?
(1) Consulta médica de clinico geral
(2) Consulta de médico especialista
(3) Encaminhamento à emergência ou à Internação hospitalar
(4) Somente marcação de consulta
(9999) IGN
162. Esse serviço de saúde onde o(a) Sr.(a) foi atendido era:
(1) Público- do SUS
(2) Particular- pago por você
(3) Por convênio- plano de saúde
(9999) IGN
163. No último ano o Sr(a) tomou a vacina contra a gripe?
(0) Não
(1) Sim
(9999)
IGN
164. O(a) Sr(a) foi internado em hospital nos últimos 6 meses?
(0) Sim
(1) Não – Pule para a questão 166, marque 8888 na questão 165
(9999) IGN – Pule para a questão 166, marque 9999 na questão 165
165. Quantas vezes o(a) Sr(a) foi internado nos últimos 6 meses?
___ vezes
(9999) IGN
166. Nos últimos 30 dias, o(a) Sr(a) recebeu a visita do agente comunitário de saúde do posto,
sem contar o agente que faz a vistoria da dengue?

DC4 _

DC5 _ _ _

USOSER01 _

USOSER02 _

USOSER03 _

USOSER04 _

USOSER05 _

USOSER06 _

IMUNO01 _
USOSER10 _

USOSER11 _ _
USOSER13 _
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(0) Sim
(1) Não
(9999) IGN
AGORA VOU FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE SAÚDE DA MULHER (Somente
para o sexo feminino. Para o sexo masculino marcar 8 nas questões 156 a 170, 88 na questão 171, e
8 na questões 172 a 178)
167. A Sra tem ou já teve câncer de mama?
(0) Sim - Pule para a questão 178, marque 8888 nas questões 168 a 177
(1) Não
(9999) IGN
168. Na sua opinião qual a principal forma de diagnóstico do câncer de mama?
(1) Auto-exame das mamas
(2) Exame clínico das mamas
(3) Mamografia
(9999) IGN
169. A Sra já ouviu falar no exame de mamografia?
(0) Sim
(1) Não → Pule para a questão 189, marque 8888 nas questões 170 a 181, 8888 na questão 182, 8888
nas questões 183 a 188
(9999) IGN → Pule para a questão 189, marque 9999 nas questões 170 a 181, 99 na questão 182,
9999 nas questões 183 a 188
Vou ler algumas frases sobre mamografia e gostaria que a Sra me dissesse se acha que estão
certas, erradas ou a Sra. não sabe O exame de mamografia:
170. é uma maneira de saber se há ou não
Certo (0) errado (1) Não Sabe (9999)
algum problema nos seios ou mamas
171. fazendo esse exame a mulher vai evitar o
Certo (1) Errado (0) Não Sabe (9999)
câncer de mama
172. só é importante para mulheres com mais
Certo (1) Errado (0) Não Sabe (9999)
de 50 anos
173. só é importante para quem já tem algum
Certo (1) Errado (0) Não Sabe (9999)
caso de câncer de mama na família
174. é um exame importante que deve ser feito
Certo (0) Errado (1) Não Sabe (9999)
além do exame realizado pelo médico e do exame
feito pela própria mulher
Vou ler algumas frases sobre o exame de mamografia e gostaria que a Sra dissesse se concorda,
discorda ou não sabe se o exame está descrito corretamente. O exame de é feito da seguinte
maneira:
175. O profissional de saúde coloca a mama da
Concordo
Discordo
Não Sei (9999)
mulher em um aparelho de raio X onde o seio é
(0)
(1)
apertado e então o médico tira uma chapa
176. O médico passa uma geléia na mama e
Concordo
Discordo
Não Sei (9999)
depois com um aparelho sobre o seio, o médico
(1)
(0)
fica acompanhando as imagens numa tela de
televisão pequena
177. O médico examina o seio da mulher e
Concordo
Discordo
Não Sei (9999)
marca um determinado local onde ele enfia uma
(1)
(0)
agulha fina e tenta tirar algum líquido de dentro
da mama
178. Algum médico já pediu o exame de mamografia alguma vez para a Sra?
(0) sim
(1) não – pule para a questão 180, marque 8888 na questão 179
(9999) IGN – pule para a questão 180, marque 9999 na questão 179
180. A Sra já fez mamografia alguma vez na vida?
(0) Sim – Pule para a questão 182, marque 8888 na questão 181
(1) Não
(9999) IGN – Pule para a questão 182, marque 9999 na questão 181

MAM01 _

MAM02 _

MAM03 _

MAM04 _
MAM05 _
MAM06 _
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MAM08 _
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181. Qual o principal motivo que a Sra não fez o exame de mamografia até hoje?
(1) Dificuldade em marcar esse exame - pula para a questão 189, marcando 8888 na questão 182, e
8888 nas questões 183 a 188
(2) Medo/vergonha do exame - pula para a questão 189, marcando 8888 na questão 182, e 8888 nas
questões 183 a 188
(3) Acha desnecessário - pula para a questão 189, marcando 8888 na questão 182, e 8888 nas
questões 183 a 188
(4) Medo de descobrir câncer de mama ou outro problema/doença - pula para a questão 189,
marcando 8888 na questão 182, e 8888 nas questões 183 a 188
(5) Porque o médico nunca pediu - pula para a questão 189, marcando 8888 na questão 182, e 8888
nas questões 183 a 188
(6) Falta de tempo - pula para a questão 189, marcando 8888 na questão 182, e 8888 nas questões 183
a 188
(7) Falta de dinheiro - pula para a questão 189, marcando 8888 na questão 182, e 8888 nas questões
183 a 188
(9999) IGN - pula para a questão 189, marcando 9999 na questão 182, e 9999 nas questões 183 a
188
182. Com quantos anos a Sra fez a sua primeira mamografia? (aproximadamente)
_ _ anos
(9999) IGN

MAM13 _

183. De quanto em quanto tempo a Sra tem feito os exames de mamografia?
(1) só fez uma vez na vida
(2) a cada 6 meses
(3) a cada ano
(4) a cada 2 anos
(5) a cada 3 anos
(6) mais de 3 anos
(7) intervalo variável
(9999) IGN
184. Qual o principal motivo que levou o a Sra a fazer a última mamografia?
(1) Notei um caroço/nódulo na mama
(2) Tinha suspeita de nódulo
(3) Casos de câncer na família
(4) Conhecida um câncer ou nódulo
(5) Medo de ter câncer de mama
(6) Mulher acima de 40 anos deve fazer
(7) Acompanhamento/rotina
(9999) IGN
185. Quanto tempo faz que a Sra fez a última mamografia?
(1) Menos de um ano
(2) Entre 1 ano e menos 3 anos
(3) 3 anos ou mais
(9999) IGN
186. Onde a Sra fez sua última mamografia:
(1) Posto de saúde, hospital, ambulatório do SUS ou hospital universitário
(2) Clínica particular através do SUS
(3) Clínica ou consultório por convênio/plano de saúde
(4) Clínica ou consultório particular
(77) Outro (especificar)_______________________________________________________
(9999) IGN
187. Quanto tempo levou até a Sra conseguir fazer a última mamografia que o médico pediu?
(aproximadamente)
(1) menos de um mês
(2) de um a dois meses
(3) de três a cinco meses
(4) de seis meses a um ano
(5) mais de um ano
(9999) IGN
188. Depois que o exame ficou pronto, quanto tempo, a Sra. levou até conseguir uma consulta
(ou retorno) com o médico para ficar sabendo do resultado da sua última mamografia?
(0) menos de um mês
(1) de um a dois meses
(2) de três a cinco meses
(3) de seis meses a um ano

MAM1D_ _

MAM14 _

MAM15

MAM16 _

MAM17 _

MAM18_

MAM19 _
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(4) mais de um ano
(5) Não conseguiu retorno ao serviço para saber o resultado da mamografia
(6) Não quis retornar ao serviço para saber o resultado da mamografia ou esqueceu
(9999) IGN
AGORA VOU VERIFICAR SUA PRESSÃO, ALTURA E PESO
189. Pressão arterial sistólica membro superior direito (1º medida):
PASD 1|__ __ __|
(9999) IGN
190. Pressão arterial diastólica membro superior direito (1º medida):
PADD1|__ __ __|
(9999) IGN
191. Pressão arterial sistólica membro superior esquerdo (1º medida):
PASE 1|__ __ __|
(9999) IGN
192. Pressão arterial diastólica membro superior esquerdo (1º medida):
PADE1|__ __ __|
(9999) IGN
193. Peso:
__ __ __ , __ kg
(9999) IGN
194. Estatura 1:
Estatura1__ __ __ cm
(9999) IGN
195. Estatura 2:
Estatura2 __ __ __ cm
(9999) IGN
196. Perímetro da cintura 1:
Cint1 __ __ __ cm
(9999) IGN
197. Perímetro da cintura 2:
Cint2 __ __ __ cm
(9999) IGN
198. Circunferência panturrilha esquerda (cm): ________
BLOCO SAÚDE BUCAL
AGORA GOSTARIA DE PERGUNTAR SOBRE A SAÚDE DA SUA BOCA
207. Lembrando dos seus dentes de cima, o(a) Sr(a) tem:
(1) 10 dentes naturais ou mais
(2) < 10 dentes naturais
(3 ) nenhum dente natural
(9999) IGN
208. Lembrando dos seus dentes de baixo, o(a) Sr (a) tem:
(1) 10 dentes naturais ou mais
(2) < 10 dentes naturais
(3) Nenhum dente natural
(9999) IGN
209. Com relação aos teus dentes o(a) Sr(a) está
(1) Muito satisfeito
(2) Satisfeito
(3) Nem satisfeito nem insatisfeito
(4) Insatisfeito
(5) Muito insatisfeito
(9999) IGN
210. O(a) Sr(a) acha que precisa de algum tratamento dentário?
(1) Sim
(2) Não
(9999) IGN
211. O(a) Sr(a) usa chapa (dentadura, prótese total) ?
(1) Sim
(2) Não
(9999) IGN

PASD1 _ _ _
PADD1 |__ __ __|
PASE1 |__ __ __|
PADE1 |__ __ __|
PESO ___ ___ ___
ESTAT1___ ___ ___
ESTAT2___ ___ ___
CINTM1__ ___ __
CINTM2__ ___ __
PANT_ _

DENCIMA _

DENBAIXO _

AVALBUCO _

TRATDENT _

USOCHAPA _
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212. O(a) Sr(a) acha que precisa de chapa (dentadura, prótese total)? (se a resposta for sim,
pergunte imediatamente se em cima e/ou embaixo)
(1) Sim, embaixo
(2) Sim, em cima
(3) Em cima e embaixo
(4) Não
(9999) IGN
213. Com que freqüência o(a) Sr(a) sente sua boca seca?
(1) Nunca
(2) De vez em quando
(3) Freqüentemente
(4) Sempre
(9999) IGN
214. Com que freqüência o(a) Sr(a) tem dificuldade em se alimentar por causa de problemas
com seus dentes ou dentadura?
(1) Nunca
(2) Raramente
(3) De vez em quando
(4) Freqüentemente
(5) Sempre
(9999) IGN
BLOCO ALIMENTAÇÃO
NAS PRÓXIMAS QUESTÕES, VOU PERGUNTAR SOBRE SUA ALIMENTAÇÃO
215. Quantas refeições o(a) Sr(a) faz por dia? Considerar que refeição é qualquer alimento
consumido em horários que caracterizam um hábito para o entrevistado. Devendo, portanto, considerar
os lanches consumidos entre refeições principais.
__ __ refeições
(9999) IGN
NAS PRÓXIMAS QUESTÕES O (A) SR.(A) DEVE CONSIDERAR AO RESPONDER AS
QUESTÕES O NÚMERO DE DIAS DA SEMANA, OU SEJA, DE 0 A 7 DIAS.
CONSIDERANDO: 0 = NENHUM DIA/NUNCA/QUASE NUNCA, 1= UMA VEZ, 2= DUAS
VEZES, 3=TRÊS VEZES, 4=4VEZES, 5=5VEZES, 6=6 VEZES E 7= TODOS OS DIAS DA
SEMANA.
216. Em quantos dias na semana o(a) Sr(a) toma café da manhã?
|__| dias
(9999) IGN
217. Em quantos dias da semana, o(a) Sr(a) costuma comer salada de alface e tomate ou salada
de qualquer outra verdura ou legume cru?
|__| dias – Se a resposta for 0, pule para a questão 219, marcando 8888 na questão 218
(9999) IGN- pule para a questão 219, marcando 9999 na questão 218
218. Num dia comum, o(a) Sr(a) come este tipo de salada:
(0) no almoço (uma vez por dia)
(1) no jantar
(2) no almoço e no jantar (duas vezes por dia)
(9999) IGN
219. Em quantos dias da semana, o(a) Sr(a) costuma comer verdura ou legume cozido junto
com a comida ou na sopa, como por exemplo, couve, cenoura, chuchu, berinjela, abobrinha, sem
contar batata, aipim ou inhame?
|__| dias – Se a resposta for 0, pule para a questão 221, marcando 8888 na questão 220
(9999) IGN - pule para a questão 221, marcando 9999 na questão 220
220. Num dia comum, o(a) Sr(a) come verdura ou legume cozido:
(0) no almoço (uma vez por dia)
(1) no jantar
(2) no almoço e no jantar (duas vezes por dia)
(9999) IGN

NECHAPA _

221. Em quantos dias da semana o (a) Sr(a) costuma comer carne vermelha (boi, porco ou
cabrito)?
|__| dias – Se a resposta for 0, pule para a questão 223, marque 8888 na questão 222
(9999) IGN - pule para a questão 223, marque 9999 na questão 222

VIGNUT205 _

BOCASECA _

DIFICOME _

VIGNUT199 _ _

VIGNUT200 _
VIGNUT201 _

VIGNUT202 _

VIGNUT203 _

VIGNUT204 _
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222. Quando o Sr(a) come carne vermelha com gordura, o(a) Sr(a) costuma:
(0) tirar sempre o excesso de gordura visível
(1) comer com a gordura
(2) não come carne vermelha com muita gordura
(9999) IGN

VIGNUT206 _

223. Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) costuma comer frango/galinha?
|__| dias - Se a resposta for 0, pule para a questão 225, marque 8888 na questão 224
(9999) IGN - pule para a questão 225, marque 9999 na questão 224
224. Quando o Sr(a) come frango/galinha com pele, o(a) Sr(a) costuma:
(0) tirar sempre a pele
(1) comer com a pele
(2) não come pedaços de frango/galinha com pele
(9999) IGN

VIGNUT207 _

225. Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) costuma tomar suco de frutas natural?
|__| dias - Se a resposta for 0, pule para a questão 227, marque 8888 na questão 226
(9999) IGN - pule para a questão 227, marque 9999 na questão 226
226. Num dia comum, quantas copos o(a) Sr(a) toma de suco de fruta natural?
(0) um copo
(1) dois copos
(2) três ou mais copos
(9999) IGN
227. Em quantos dias na semana o (a) Sr(a)costuma comer frutas?
|__| dias - Se a resposta for 0, pule para a questão 229, marque 8888 na questão 228
(9999) IGN- pule para a questão 229, marque 9999 na questão 228
228. Num dia comum, quantas vezes o(a) Sr(a) come frutas?
(0) uma vez no dia
(1) duas vezes no dia
(2) três ou mais vezes no dia
(9999) IGN
229. Em quantos dias da semana o (a) Sr(a)costuma tomar leite? Sem contar leite de soja.
|__| dias - Se a resposta for 0, pule para a questão 231, marque 8888 na questão 230
(9999) IGN - pule para a questão 231, marque 9999 na questão 230

VIGNUT209 _

230. Quando o(a) Sr(a) toma leite, que tipo de leite costuma tomar?
(0) integral
(1) desnatado ou semi-desnatado
(2) os dois tipos (integral + desnatado ou semi-desnatado)
(9999) IGN

VIGNUT214 _

231. Quantos dias na semana o(a) Sr(a) come alimentos fritos, como batata frita, ovo frito,
pastel, aipim frito, bolinho frito?
|__| dias
(9999) IGN
BLOCO ATIVIDADE FÍSICA
Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física que o(a) Sr.(a) faz como parte do seu
dia a dia. As perguntas estão relacionadas ao tempo que Sr(a) gasta fazendo atividade física em uma
semana NORMAL USUAL ou HABITUAL.

VIGNUT215 _

Para responder as questões lembre que:
 atividades físicas FORTES são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal
 atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que
fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal
Estas questões se referem à forma normal como o(a) Sr(a) se desloca de um lugar para outro,
incluindo seu grupo de convivência/ idosos, igreja, supermercado trabalho, escola, cinema, lojas e
outros. Pense somente em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro em uma
semana normal.

VIGNUT208 _

VIGNUT210 _

VIGNUT211 _
VIGNUT212 _

VIGNUT213 _
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235. Em quantos dias de uma semana normal o Sr.(a) anda de bicicleta por pelo menos 10
minutos contínuos para ir de um lugar para outro? (NÃO inclua o pedalar por lazer ou
exercício)
_____ dias por SEMANA
(0) Nenhum - Pule para a questão 238, marque 8888 na questão 236, e 8888 na questão 237
(9999) IGN - Pule para a questão 238, marque 9999 na questão 236, e 9999 na questão 237

IPAQ225d _

236. Nos dias que o Sr.(a) pedala quanto tempo no total você pedala POR DIA para ir de um
lugar para outro? (Caso a pessoa tenha dificuldade em lembrar o dia e o tempo, utilize a tabela).
_______ horas _____ minutos
(9999) IGN

IPAQ225tt _ _ _

Dias
Tempo
Horas/Min.

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

237. Quando Sr(a) anda de bicicleta, a que velocidade Sr(a) costuma pedalar?
(1) rápida
(2) moderada
(3) lenta
(9999) IGN
238. Em quantos dias de uma semana normal o Sr.(a) caminha por pelo menos 10 minutos
contínuos para ir de um lugar para outro como: ir ao grupo de convivência/idosos, igreja,
supermercado, médico, banco, visita a amigo, vizinho e parentes? (NÃO inclua as caminhadas
por lazer ou exercício)
_____ dias por SEMANA
(0) Nenhum – Pule para a questão 241, marque 8888 na questão 239 e 8888 na questão 240
(9999) IGN – Pule para a questão 241, marque 9999 na questão 239 e 9999 na questão 240
239. Quando o Sr.(a) caminha para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA você
gasta? (NÃO inclua as caminhadas por lazer ou exercício)
_______ horas _____ minutos (Caso a pessoa tenha dificuldade em lembrar o dia e o tempo, utilize a
tabela).
(9999) IGN
Dias
Tempo
Horas/Min.

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

IPAQ227d _

IPAQ227tt _ _ _

Domingo

240. Quando Sr(a) caminha para ir de um lugar a outro, a que passo Sr(a) normalmente anda?
(1) rápido/vigoroso
(2) moderado
(3) lento
(9999) IGN
ATIVIDADES FÍSICAS DE RECREAÇÃO, ESPORTE, EXERCÍCIO E DE LAZER
Esta seção se refere às atividades físicas que Sr(a) faz em uma semana NORMAL/HABITUAL
unicamente por recreação, esporte, exercício ou lazer. Novamente pense somente nas atividades
físicas que Sr(a) faz por pelo menos 10 minutos contínuos. Por favor NÃO inclua atividades que
Sr(a) já tenha citado.
241. Sem contar qualquer caminhada que o Sr.(a) tenha citado anteriormente, em quantos dias
de uma semana normal, o Sr.(a) caminha por pelo menos 10 minutos contínuos no seu tempo
livre?
_____ dias por SEMANA
(0) Nenhum – Pule para a questão 244, marque 8888 na questão 242 e 8888 na questão 243
(9999) IGN – Pule para a questão 244, marque 9999 na questão 242 e 9999 na questão 243
242. Nos dias em que você caminha no seu tempo livre, quanto tempo no total você gasta POR
DIA?
_______ horas _____ minutos (Caso a pessoa tenha dificuldade em lembrar o dia e o tempo, utilize a
tabela).
(9999) IGN
Dias
Tempo
Horas/Min.

IPAQ226_

Domingo

IPAQ228 _

IPAQ229d _

IPAQ229tt _ _ _
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243. Quando Sr(a) caminha no seu tempo livre, a que passo Sr(a) normalmente anda?
(1) rápido
(2) moderado
(3) lento
(9999) IGN
244. Em quantos dias de uma semana normal, você faz atividades fortes no seu tempo livre por
pelo menos 10 minutos, como por exemplo, correr, nadar rápido, pedalar rápido, canoagem,
musculação, enfim esportes em geral:
_____ dias por SEMANA
(0) Nenhum – Pule para a questão 246, marque 8888 na questão 245
(9999) IGN – Pule para a questão 246, marque 9999 na questão 245
245. Nos dias em que você faz estas atividades fortes no seu tempo livre quanto tempo no total
você gasta POR DIA?
_______ horas _____ minutos (Caso a pessoa tenha dificuldade em lembrar o dia e o tempo, utilize a
tabela).
(9999) IGN
Dias
Tempo
Horas/Min.

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

IPAQ231d _

IPAQ231tt _ _ _

Domingo

246. Em quantos dias de uma semana normal, você faz atividades moderadas no seu tempo
livre por pelo menos 10 minutos, como por exemplo, caminhar a passo rápido, pedalar ou nadar
em ritmo moderado, jogar voleibol recreativo, tênis, jogar bola, fazer hidroginástica, ginástica
na terceira idade e/ou dançar:
_____ dias por SEMANA
(0) Nenhum – Pule para a questão 248 e marque 8888 na questão 247
(9999) IGN – Pule para a questão 248, e marque 9999 na questão 247
247. Nos dias em que você faz estas atividades moderadas no seu tempo livre quanto tempo no
total você gasta POR DIA?
_______ horas _____ minutos (Caso a pessoa tenha dificuldade em lembrar o dia e o tempo, utilize a
tabela).
(9999) IGN
Dias
Tempo
Horas/Min.

IPAQ230 _

IPAQ232d _

IPAQ232tt _ _ _

Domingo

AGORA VOU CONVERSAR SOBRE AS RUAS PERTO DE SUA CASA. CONSIDERE COMO
PERTO OS LOCAIS QUE O(A) SR.(A) CONSEGUE CHEGAR CAMINHANDO EM ATÉ 15
MINUTOS
248. Há quanto tempo o Sr(a) mora nesse bairro?
___ ___ anos ___ ___ meses
249. Existem calçadas na maioria das ruas perto de sua casa?
(0) Não – pule para a questão 251, marque 8888 na questão 250
(1) Sim
(9999) IGN – pule para a questão 251, marque 9999 na questão 250
250. Como o(a) Sr.(a) considera as calçadas perto de sua casa para caminhar?
(1) boas
(2) regulares
(3) ruins
(9999) IGN
251. Existem áreas verdes com árvores nas ruas perto de sua casa?
(0) Não – pule para a questão 253, marque 8888 na questão 252
(1) Sim
(9999) IGN – pule para a questão 253, marque 9999 na questão 252
252. Como o(a) Sr.(a) considera as áreas verdes perto de sua casa?
(1) boas
(2) regulares
(3) ruins
(9999) IGN
253. As ruas perto de sua casa são planas (sem subidas e descidas)?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN

TMES_ _
News 1 _

News 2 _

News 3 _

News 4 _

News 5 _
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254. Há muitos morros no seu bairro limitando o número de caminhos para ir de um lugar a
outro?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
255. Existem locais com acúmulo de lixo nas ruas perto de sua casa?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
256. Existem locais com esgoto a céu aberto nas ruas perto de sua casa?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
AGORA VOU PERGUNTAR SOBRE O TRÂNSITO DE CARROS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E
MOTOS PERTO DE SUA CASA:
257. O trânsito de carros, ônibus, caminhões e motos dificultam a prática de caminhada ou o
uso de bicicleta perto da sua casa?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
258. Existem faixas de pedestre para atravessar nas ruas perto de sua casa?
(0) Não – pule para a questão 260, marque 8888 na questão 259
(1) Sim
(9999) IGN – pule para a questão 260, marque 9999 na questão 259
259. Os motoristas costumam parar e deixar que as pessoas atravessem na faixa de pedestre?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
260. Existe fumaça de poluição perto de sua casa?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
AGORA VOU PERGUNTAR SOBRE A SEGURANÇA NO SEU BAIRRO
261. As ruas perto de sua casa são bem iluminadas à noite?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
262. Durante o dia, o(a) Sr.(a) acha seguro caminhar, andar de bicicleta ou praticar esportes
perto de sua casa?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
263. Durante a noite, o(a) Sr.(a) acha seguro caminhar, andar de bicicleta ou praticar esportes
perto de sua casa?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
AGORA VOU CONVERSAR DE COISAS DA SUA FAMÍLIA, AMIGOS, VIZINHOS, TEMPO
(CLIMA) E OPORTUNIDADES PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E DE
LAZER NO SEU BAIRRO:
264. Algum(a) amigo(a) ou vizinho(a) convida o(a) Sr.(a) para caminhar, andar de bicicleta ou
praticar esporte no seu bairro?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
265. Algum parente convida o(a) Sr.(a) para caminhar, andar de bicicleta ou praticar esporte
no seu bairro?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
266. Com que freqüência o(a) Sr.(a) se relaciona com parentes?
(1) mais de uma vez por mês
(2) uma vez por mês
(3) uma vez por ano

News 6 _

News 7 _

News 8 _

News 9 _

News 10 _

News 11 _

News 12 _

News 13 _

News 14 _

News 15 _

News 16 _

News 17 _

PARENTE _
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(4) nunca
(9999) IGN
267. Com que freqüência o(a) Sr.(a) se relaciona com amigos?
(1) mais de uma vez por mês
(2) uma vez por mês
(3) uma vez por ano
(4) nunca
(9999) IGN
268. Existem ciclovias ou vias/trilhas para pedestres no seu bairro que são de fácil acesso?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
269. Existem parques, praças, pista pra caminhada ou quadras de esportes no seu bairro que
são de fácil acesso?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
270. No seu bairro, ocorrem eventos esportivos como caminhadas orientadas, ginástica em
grupo, passeio de bicicleta?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
271. O clima (frio, chuva, calor) dificulta que o(a) Sr.(a) caminhe, ande de bicicleta ou pratique
esportes no seu bairro?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
272. O(A) Sr.(a) tem cachorro?
(0) Não - pule para a questão 274, marque 8888 na questão 275
(1) Sim
(9999) IGN - pule para a questão 276, marque 9999 na questão 275
273. O(A) Sr.(a) costuma passear com o seu cachorro nas ruas do seu bairro?
(0) Não
(1) Sim
(9999) IGN
BLOCO MEDICAMENTOS
AGORA VAMOS CONVERSAR SOBRE OS REMÉDIOS QUE O (A) SR(A) USOU NOS
ÚLTIMOS 30 DIAS
Pense em todos os remédios que o(a) Sr(a) usou nos últimos 30 dias. Pode ser qualquer remédio,
como pílulas, comprimidos, xaropes, gotas, pomadas, colírios, injeções, xampus e sabonetes
medicinais, produtos naturais ou qualquer outro, inclusive aqueles utilizados para tratar
machucados, que use sempre ou só de vez em quando.
274. Nos últimos 30 dias, o(a) Sr(a) usou algum remédio?
(0) Não → Pule para questão 280, marque 8888 nas questões 275 a 287
(1) Sim
(9999) IGN → Pule para questão 280, marque 9999 nas questões 275 a 287
O(A) SR(A) PODERIA ME MOSTRAR TODAS AS EMBALAGENS E RECEITAS QUE TEM
DOS REMÉDIOS UTILIZADOS NOS ÚLTIMOS 30 DIAS?
REMÉDIO 1
275. Qual o nome do remédio?
MED1______________________________ Dosagem_________ Apresentação___________
(9999) IGN
276. De que forma o(a) Sr(a) está usando este remédio?
(1) Usa para resolver um problema de saúde momentâneo
(2) Usa regularmente sem data para parar
(3) Outro
(9999) IGN
277. Para qual doença ou problema de saúde o(a) Sr(a) usa este remédio?
DOE1______________________________________________________________________
(9999) IGN
278. Quem indicou este remédio?
(1) O (a) sr.(a) repetiu uma receita antiga
(2) O (a) sr.(a) mesmo decidiu tomar o remédio

AMIGO _

News 18 _

News 19 _

News 20 _

News 21 _

News 22 _

News 23 _

USOMED___
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TIPO1___

DOE1_____
IND1___
IND1S_________
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(3) Médico ou dentista do SUS
(4) Médico ou dentista particular ou do plano de saúde
(5) Farmacêutico ou o balconista da farmácia
(6) Enfermeiro, Fisioterapeuta ou outro profissional da saúde
(7) Parentes, vizinhos ou amigos
(77) Outro (Especificar)___________________
(9999) IGN
279. Como conseguiu este remédio?
(1) Farmácia do Posto/Policlínica/Hospital SUS
(2) Comprou
(3) Comprou e ganhou uma parte
(77) Outro_______________
(9999) IGN
AGORA VAMOS CONVERSAR SOBRE OS REMÉDIOS QUE O(A) SR(A) PRECISAVA MAS
NÃO USOU NOS ÚLTIMOS 30 DIAS
280. Neste período de 30 dias o(a) Sr(a) deixou de tomar algum remédio que precisava?
(0) Não → Pule para questão 288, marque 8888 nas questões 281 a 287
(1) Sim
(9999) IGN - pule para a questão 288, marque 9999 na questão 281 a 287
REMÉDIO 1 – NÃO USO
281. Qual o nome do remédio?
REM1________________________ Dosagem_________ Apresentação___________
(9999) IGN
282. De que forma o(a) Sr(a) precisava usar este remédio?
(1) Usa para resolver um problema de saúde momentâneo
(2) Usa regularmente sem data para parar
(3) Outro
(9999) IGN
283. Para que doença ou problema de saúde o(a) Sr(a) precisava usar este remédio?
DOE1____________________________________________________________
(9999) IGN
284. Quem indicou este remédio?
(1) O (a) sr.(a) repetiu uma receita antiga
(2) O (a) sr.(a) mesmo decidiu tomar o remédio
(3) Médico ou dentista do SUS
(4) Médico ou dentista particular ou do plano de saúde
(5) Farmacêutico ou o balconista da farmácia
(6) Enfermeiro, Fisioterapeuta ou outro profissional da saúde
(7) Parentes, vizinhos ou amigos
(77) Outro (Especificar)___________________
(9999) IGN
285. Qual o principal motivo de não ter conseguido este remédio?
(1) Não tinha na Farmácia do posto/policlínica/hospital do SUS
(2) Receita vencida ou falta de receita
(3) Não tinha dinheiro
(77) Outro_________________________
(9999) IGN
286. O que o(a) Sr(a) fez quando não conseguiu o remédio?
(1) Nada→ Pule para questão 288, marque 8888 na questão 287
(2) Procurou o médico/dentista
(3) Procurou outro Posto de Saúde → Pule para questão 288, marque 8888 na questão 287
(4) Procurou um advogado → Pule para questão 288, marque 8888 na questão 287
(77) Outro __________ → Pule para questão 288, marque 8888 na questão 287
(9999) IGN → Pule para questão 288, marque 9999 na questão 287
287. O que o médico/dentista fez?
(1) Nada
(2) Trocou o remédio por outro mais barato/acessível
(3) Deu alguns remédios para um período curto do tratamento (amostra grátis)
(4) Disse para procurar um advogado
(77) Outra _____________
(9999) IGN
AGORA VAMOS CONVERSAR SOBRE OS SEUS GASTOS COM SAÚDE E REMÉDIOS
NOS ÚLTIMOS 30 DIAS.
ATENÇÃO, OS GASTOS SÃO REFERENTES AOS ÚLTIMOS 30 DIAS
288. Nós últimos 30 dias quantos REAIS forma gastos para sua saúde, independente do

CONSE1___
CONSE1S___________

NAOUSOM___

NMED1S__________
NTIPO1___

NDOE1S__________
NIND1___
NIND1S___________

PQNU1___
PQNU1S__________

NCONSE1___
NCONSE1_______

AP1___
AP1S_______

G1 __ __ __. __ __ __ , 00

pagamento ter sido realizado pelo(a) sr.(a), em:
Gasto 1- Consulta médica/odontológica __________|
Gasto 2 - Consulta com outros profissionais de saúde __________|
Gasto 3 - Exames laboratoriais __________|
Gasto 4 - Exames de RX e imagem __________|
Gasto 5 – Cirurgia __________|
Gasto 6 – Internação __________|
Gasto 7 – Próteses __________|
Gasto 8 - Plano de saúde para o(a) sr(a) __________|
Gasto 9 – Remédios __________|
Gasto 10 – Outros _________ (Especificar)______________________________________
( 9999 ) IGN
AGORA VAMOS MEDIR NOVAMENTE SUA PRESSÃO
289. Pressão arterial sistólica membro superior esquerdo (2º medida):
PASE2|__ __ __|
(9999) IGN
290. Pressão arterial diastólica membro superior esquerdo (2º medida):
PADE2|__ __ __|
(9999) IGN
291. Pressão arterial sistólica membro superior direito (2º medida):
PASD2|__ __ __|
(9999) IGN
292. Pressão arterial diastólica membro superior direito (2º medida):
PADD2|__ __ __|
(9999) IGN
BLOCO SOBRE RELAÇÕES COM OUTRAS PESSOAS
FAREMOS AGORA ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE A SUA RELAÇÃO COM AS
PESSOAS QUE O RODEIAM E A ATITUDE QUE ESSAS PESSOAS COSTUMAM TER
COM O(A) SR(A)
293. No último ano, algumas das pessoas que o rodeiam tem gritado com o (a) Sr (a) sem razão?
(0) Sim
(1) Não – Pule para a questão 295, marque 8888 na questão 294
(9999) IGN – Pule para a questão 295, marque 9999 na questão 294
294. Com que freqüência?
(1) Todos os dias
(2) Duas ou três vezes por semana
(3) Uma vez por semana
(4) Duas a três vezes por mês
(5) Uma vez por mês ou menos
(9999) IGN
295. No último ano, alguma da spessoas que rodeiam o(a) tem chamado por algum nome ou
apelido que o (a) Sr(a) não goste?
(0) Sim
(1) Não – Pule para a questão 297, marque 8888 na questão 296
(9999) IGN – Pule para a questão 297, marque 9999 na questão 296
296. Com que freqüência?
(1) Todos os dias
(2) Duas ou três vezes por semana
(3) Uma vez por semana
(4) Duas a três vezes por mês
(5) Uma vez por mês ou menos
(9999) IGN
297. No último ano, alguma das pessoas que o rodeiam tem usado ou mexido no seu dinheiro
sem sua autorização?
(0) Sim
(1) Não – Pule para a questão 299, marque 8888 na questão 298
(9999) IGN – Pule para a questão 299, marque 9999 na questão 298
298. Com que freqüência?
(1) Todos os dias
(2) Duas ou três vezes por semana
(3) Uma vez por semana
(4) Duas a três vezes por mês
(5) Uma vez por mês ou menos
(9999) IGN
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G2 __ __ __. __ __ __ , 00
G3 __ __ __. __ __ __ , 00
G4 __ __ __. __ __ __ , 00
G5 __ __ __. __ __ __ , 00
G6 __ __ __. __ __ __ , 00
G7 __ __ __. __ __ __ , 00
G8 __ __ __. __ __ __ , 00
G9 __ __ __. __ __ __ , 00
G10 __ __ __. __ __ __ ,00
GT __ __ __. __ __ __ , 00

PASE2 |__ __ __|
PADE2 |__ __ __|
PASE2 |__ __ __|
PADE2 |__ __ __|

VIOL01 _

VIOL02 _

VIOL03 _

VIOL04 _

VIOL05 _

VIOL06 _
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299. No último ano, alguma das pessoas que o rodeiam o(a) tem ameaçado(a) por não fazer o
que eles querem que o(a) Sr(a) faça?
(0) Sim
(1) Não – Pule para a questão 301, marque 8888 na questão 300
(9999) IGN – Pule para a questão 301, marque 9999 na questão 300
300. Com que freqüência?
(1) Todos os dias
(2) Duas ou três vezes por semana
(3) Uma vez por semana
(4) Duas a três vezes por mês
(5) Uma vez por mês ou menos
(9999) IGN
301. No último ano, alguma das pessoas que o rodeiam tem batido ou esbofeteado o(a) Sr(a)?
(0) Sim
(1) Não – Pule para a questão 303, marque 8888 na questão 302
(9999) IGN – Pule para a questão 303, marque 9999 na questão 302
302. Com que frequüência?
(1) Todos os dias
(2) Duas ou três vezes por semana
(3) Uma vez por semana
(4) Duas a três vezes por mês
(5) Uma vez por mês ou menos
(9999) IGN
303. No último ano, alguma das pessoas que o rodeiam tem sacudido ou chacoalhado a(a) Sr(a)?
(0) Sim
(1) Não – Pule para a questão 305, marque 8888 na questão 304
(9999) IGN – Pule para a questão 305, marque 9999 na questão 304
304. Com que freqüência?
(1) Todos os dias
(2) Duas ou três vezes por semana
(3) Uma vez por semana
(4) Duas a três vezes por mês
(5) Uma vez por mês ou menos
(9999) IGN
305. No último ano, alguma das pessoas que o rodeiam tem roubado seu dinheiro ou algum
pertence importante para o(a) Sr(a)?
(0) Sim
(1) Não – marque 8888 na questão 306
(9999) IGN – marque 9999 na questão 306
306. Com que freqüência?
(1) Todos os dias
(2) Duas ou três vezes por semana
(3) Uma vez por semana
(4) Duas a três vezes por mês
(5) Uma vez por mês ou menos
(9999) IGN
307. Peça e anote um e-mail do entrevistado para que possamos dar um retorno da pesquisa, quando concluída (caso o entrevistado não tenha e-mail peça o de um amigo ou parente).

TERMINEI A ENTREVISTA. O NOSSO TRABALHO É SUPERVISIONADO
PELA UNIVERSIDADE, ASSIM, PODE SER QUE OUTRO PESQUISADOR
ENTRE EM CONTATO COM O(A) SR(A) PARA CONFIRMAR APENAS
ALGUNS DADOS. AGRADEÇO A SUA PARTICIPAÇÃO, COLABORAÇÃO
E PACIÊNCIA

VIOL07 _

VIOL08 _

VIOL09 _

VIOL10 _

VIOL11 _

VIOL12 _

VIOL13 _

VIOL14 _

