
1 
 

MORBIDADE REFERIDA E DEFICIÊNCIAS                                                              BLOCO C 

MORBIDADE EM 2 SEMANAS                       BLOCO C1 

 

C1 01a. O(a) Sr.(a) teve algum problema de saúde nas últimas 2 semanas? 

1. não  pular para Bloco C2.  2. sim   9. NS/NR  pular para Bloco C2. 

 

C1 01b. Qual foi o principal problema de saúde que o(a) Sr.(a) teve? 

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 
 

C1 01c. Nas últimas 2 semanas, o(a) Sr.(a) deixou de realizar alguma de suas atividades habituais (afazeres domésticos, 

trabalhar, ir à escola etc.) devido a problema de saúde? 

 

1. não  pular para C1 01e.  2. sim   9. NS/NR    pular para C1 01e. 

 

C1 01d. Durante quantos dias deixou de realizar as atividades?  |__|__| dias  99. NS/NR 

 

C1 01e. Nas últimas 2 semanas, o(a) Sr.(a) esteve acamado? 

1. não  pular para C1 01i.  2. sim   9. NS/NR    pular para C1 01i. 

 

C1 01f. Durante quantos dias? |__|__| dias  99. NS/NR 

 

C1 01g. Qual foi o problema de saúde que o(a) levou a ficar acamado(a)?  

1. o problema já referido  pular para C1 01i.  2. outro  9. NS/NR  pular para C1 01i. 

 

C1 01h. Qual foi o problema? 

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 

C1 01i. O(a) Sr.(a) procurou alguma ajuda ou conversou com alguém para resolver esse problema de saúde? 

1. não   2. sim  pular para Bloco C2.  9. NS/NR    pular para Bloco C2. 

 

C1 01j. Por que o(a) Sr.(a) não procurou ajuda?  

1. teve dificuldades financeiras  

2. teve dificuldades de acesso geográfico  

3. não conseguiu marcar consulta ou pegar senha 

4. não achou necessário      1 a 7 e 9    pular para Bloco C2. 

5. não tem tempo 

6. não sabe quem procurar/onde ir 

7. resolveu com a visita domiciliar do profissional do ESF 

8. outros     ir para C1 01ja. 

9. NS/NR 

 
C1 01ja. outro – Especificar por quais outros motivos  não procurou ajuda  

___________________________________________________________  9. NS/NR
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DOENÇAS CRÔNICAS                       BLOCO C2 

 

Vou perguntar a seguir sobre uma série de doenças crônicas e peço que o(a) Sr.(a) me responda quais delas  algum 

MÉDICO já lhe disse que o (a) Sr.(a) tem.  

 

C2 01a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem hipertensão arterial ou pressão alta? 

 1. não    pular para C2 02a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 02a. 

 

C2 01b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem hipertensão? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

 

C2 01c. Ter hipertensão limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 01d. O que o(a) Sr.(a) faz para “controlar” a hipertensão? 

1. dieta com redução de sal 

2. regime para perder/ manter peso 

3. cuidado com a alimentação   

4. atividade física 

5. toma medicação de rotina   

6. toma medicação só quando tem “problema” com a pressão 

7. não faz nada 

8. outro 

 9. NS/NR  

 

C2 01e. A sua pressão está controlada? 

1. não    2. sim.     9. NS/NR 

 

C2 01f. O(a) Sr.(a) consulta o médico ou serviço de saúde regularmente por causa da hipertensão? 

1. não 

2. não, só quando tem problema 

3. sim    pular para C2 01h. 

9. NS/NR  

 

C2 01g. Por que o(a) Sr.(a) não consulta o médico ou serviço de saúde regularmente por causa da hipertensão? 

1. não acha necessário 

2. não tem tempo   

3. dificuldades de obter atendimento no serviço de saúde   

4. dificuldades financeiras 

5. outros  

9. NS/NR 
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C2 01h. Quando foi a última vez que o(a) Sr.(a) foi ao médico ou serviço de saúde por causa da hipertensão? 

1. no último mês 

2. de 1 mês a 6 meses 

3. mais de 6 meses a 1 ano 

4. mais de 1 ano a 5 anos 

5. mais de 5 anos 

9. NS/NR  
 

C2 01i. O(a) Sr.(a)  se sente bem orientado e informado quanto à maneira de cuidar da hipertensão? 

1. não   2. sim   3. parcialmente (mais ou menos)   9. NS/NR 

 

C2 01j. Na sua opinião, o que deve ser feito para “controlar” a hipertensão? 

1. dieta com redução de sal 

2. regime para perder/ manter peso 

3. cuidado com a alimentação   

4. atividade física       1 a 7 e 9 pular para C2 02a. 

5. tomar medicação de rotina   

6. tomar medicação quando tem “problema” com a pressão 

7. não fazer nada 

8. outro    ir para C2 01k. 

9. NS/NR    

 
C2 01k. outro - Especificar o quê: 

___________________________________________________________  9. NS/NR 

 

C2 02a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem diabetes?  

1. não    pular para C2 03a.  2. sim   9. NS/NR    pular para C2 03a. 

 

C2 02b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem diabetes? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

 
C2 02c. Ter diabetes limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 
C2 02d. O que o(a) Sr.(a) faz para “controlar” o diabetes? 

1. dieta alimentar para diabético 

2. dieta para controlar/perder peso 

3. atividade física   

4. toma insulina  

5. toma medicamento oral  

6. mede a glicemia com frequência 

7. não faz nada 

8. outro 

9. NS/NR  
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C2 02e. O(a) Sr.(a) consulta o médico ou serviço de saúde regularmente por causa do diabetes? 

1. não 

2. não, só procura quando tem problema 

3. sim    pular para C2 02g. 

9. NS/NR  
 

C2 02f. Por que o(a) Sr.(a) não consulta o médico ou serviço de saúde regularmente por causa do diabetes? 

1. não acha necessário   

2. não tem tempo   

3. dificuldades de obter atendimento no serviço de saúde   

4. dificuldades financeiras 

5. outro 

9. NS/NR  
 

C2 02g. Quando foi a última vez que o(a) Sr.(a) foi ao médico ou serviço de saúde por causa do diabetes? 

1. no último mês 

2. de 1 mês a 6 meses 

3. mais de 6 meses a 1 ano 

4. mais de 1 ano a 5 anos 

5. mais de 5 anos 

9. NS/NR  

 

C2 02h. O(a) Sr.(a) se sente bem orientado e informado quanto à maneira de cuidar do diabetes? 

1. não   2. sim   3. parcialmente (mais ou menos)   9. NS/NR 

 

 As questões que farei a seguir estão relacionadas a complicações que podem ser provocadas pelo diabetes: 

 

C2 02i. O(a) Sr.(a) tem ou teve problema de vista por causa do diabetes? 

 1. não    2. sim    9. NS/NR 

 

C2 02j. O(a) Sr.(a) tem ou teve problema nos rins por causa do diabetes? 

 1. não    2. sim    9. NS/NR 

 

C2 02k. O(a) Sr.(a) teve infarto por causa do diabetes? 

 1. não    2. sim    9. NS/NR 

 

C2 02l. O(a) Sr.(a) teve AVC (Acidente Vascular Cerebral) ou derrame por causa do diabetes? 

 1. não    2. sim    9. NS/NR 
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C2 02m. O(a) Sr.(a) tem ou teve úlcera ou ferida nos pés agravada pelo diabetes?  

 1. não    2. sim    9. NS/NR 

 

C2 02n. O(a) Sr.(a) já esteve em coma por causa do diabetes? 

 1. não    2. sim    9. NS/NR 

C2 02o. Na sua opinião, o que deve ser feito para “controlar” o diabetes? 

1. dieta alimentar para diabético 

2. dieta para controlar/perder peso     

3. atividade física        1 a 6 e 9   pular para C2 03a. 

4. tomar insulina         

5. tomar medicamento oral  

6. medir a glicemia com frequência 

7. outro    ir para C2 02p. 

9. NS/NR    

 

C2 02p. Outro - Especificar o quê:  

___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

C2 03a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem angina? 

 1. não    pular para C2 04a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 04a. 

 

C2 03b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem angina? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

C2 03c. Ter angina limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 04a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) teve  infarto do miocárdio? 

 1. não    pular para C2 05a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 05a. 

 

C2 04b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) teve o infarto? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

 

C2 04c. Ter tido o infarto passou a limitar as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

 

+ 1+ 1

LL

LL



6 
 

C2 05a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem arritmia cardíaca?  

 1. não    pular para C2 06a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 06a. 

 

C2 05b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem arritmia? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

 

C2 05c. A arritmia limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?   

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 06a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem alguma outra doença do coração?  

 1. não    pular para C2 07a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 07a. 

 

C2 06b. Qual doença?  

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 

 

C2 07a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr(a) tem ou teve câncer? 

1. não    pular para C2 08a.    2. sim   9. NS/NR    pular para C2 08a. 
 

C2 07b. Atualmente, o(a) Sr(a) tem câncer? 

1. não   2. sim    pular para C2 07d.   9. NS/NR    pular para C2 07g. 

 

C2 07c. Há quanto tempo o(a) Sr(a) não tem mais câncer? 

|__|__| anos  |__|__| meses    pular para C2 07g.  99. NS/NR 

 

C2 07d. Que tipo de câncer o(a) Sr(a) tem?    

___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

C2 07e. Há quanto tempo o(a) Sr(a) tem esse câncer? 

|__|__| anos  |__|__| meses     99. NS/NR 

 

C2 07f.  Esse câncer limita suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco         3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 07g. Na sua vida, quantas vezes o(a) Sr(a) teve câncer? 

1. 1  vez    2. 2 vezes   3. 3 ou mais   9. NS/NR 

 

Para os que responderam 2 na C2 07b.  e 1 na questão C2 07g.    pular para C2 08a.                   
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C2 07h. Qual(is) foram os tipo(os) de câncer o(a) Sr.(a) teve?  

___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

(ABRIR A QUESTÃO 02 07i  PARA CADA TIPO CITADO NA QUESTÃO ANTERIOR) 

C2 07i. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tinha esse câncer?  

|__|__| anos      99. NS/NR 

Para os que responderam, 2. sim, na questão C2 07b.    pular para C2 08a.                   

 

C2 07j. O(a) Sr(a) faz algum acompanhamento como forma de controle do câncer? 

1. não    pular para C2 08a.                    2. sim                   9. NS/NR    pular para C2 08a. 

 

C2 07l. O que o(a) Sr(a) faz?  

___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

C2 07m. Com que frequência o(a) Sr(a) faz esse acompanhamento?  

___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

C2 08a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem artrite, reumatismo ou artrose? 

 1. não    pular para C2 09a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 09a. 

 

C2 08b. Qual(is) dessa(s) doença(s) o(a) Sr.(a) tem?   

1. artrite    2. reumatismo   3. Artrose   9. NS/NR 

 

ABRIR QUESTÕES C2 08c. e C2 08d. PARA CADA UMA DAS DOENÇAS CITADAS NA QUESTÃO C2 08b. 

 

C2 08c. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem essa doença? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

  

C2 08d. Essa doença limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 09a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem osteoporose?  

1. não    pular para C2 10a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 10a. 

  

C2 09b. O diagnóstico foi confirmado com exame de densitometria óssea? 

1. não     2. sim    9. NS/NR 
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C2 09c. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem osteoporose? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

 

C2 09d. A osteoporose limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

  

C2 09e. O que o(a) Sr.(a) faz para “controlar” a osteoporose? 

1. dieta alimentar com aumento de leite e derivados 

2. atividade física   

3. toma banho de sol 

4. toma medicamento especifico de rotina    1 a 7 e 9    pular para C2 10a. 

5. toma suplemento de cálcio      

6. faz acompanhamento regular  

7. não faz nada 

8. outro    ir para C2 09f. 

9. NS/NR   

 

C2 09f. Outro - Especificar o quê: 

 ___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

C2 10a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem asma ou bronquite asmática? 

1. não    pular para C2 11a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 11a. 

 

C2 10b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem essa doença? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

 

C2 10c. Essa doença limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

 

C2 11a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem  enfisema, bronquite crônica ou doença pulmonar obstrutiva 

crônica(DPOC)?  

 

1. não    pular para C2 12a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 12a. 

 

C2 11b.  Qual(is) dessa(s) doença(s) o(a) Sr.(a) tem?   

 1. enfisema  2. bronquite crônica  3. DPOC  9. NS/NR 

 

ABRIR QUESTÕES C2 11c. e C2 11d. PARA CADA UMA DAS DOENÇAS CITADAS NA QUESTÃO C2 11b. 
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C2 11c. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem essa doença? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

  

C2 11d. Essa(s) doença(s) limita(m) as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 12a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem rinite? 

 1. não    pular para C2 13a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 13a. 

 

C2 12b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem  rinite? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

 

C2 12c. A rinite limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 13a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem sinusite crônica? 

 1. não    pular para C2 14a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 14a. 

 

C2 13b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem sinusite crônica? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

 

C2 13c. A sinusite crônica limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 14a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem alguma outra doença do pulmão?  

1. não    pular para C2 15a.  2. sim    9. NS/NR    pular para C2 15a. 

 

C2 14b. Qual doença? 

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 

 

C2 15a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem  tendinite, LER (lesão por esforço repetitivo) ou DORT (distúrbio 

osteomuscular relacionado ao trabalho)?  

 

1. não    pular para C2 16a.  2. sim    9. NS/NR    pular para C2 16a. 

 

C2 15b. Qual(is) dessa(s) doença(s) o(a) Sr.(a) tem?   

 1. tendinite   2. LER    3. DORT   9. NS/NR 

 

ABRIR QUESTÕES C2 15c e C2 15d PARA CADA UMA DAS DOENÇAS CITADAS NA QUESTÃO C2 15b 

+ 1+ 1
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C2 15c. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem essa doença? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

C2 15d. Essa doença limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1.não limita nada   2.limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 16a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem varizes de membros inferiores?  

1. não    pular para C2 17a.  2. sim   9. NS/NR    pular para C2 17a. 

 

C2 16b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem varizes? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 
 

C2 16c. As varizes limitam as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 
 

C2 17a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) teve acidente vascular cerebral (AVC) ou derrame?  

 1. não    pular para C2 18a.  2. sim   9. NS/NR    pular para C2 18a. 

 

C2 17b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a)  teve o AVC? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 
 

C2 17c. O AVC limita hoje as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C2 18a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem alguma outra doença de veias, artérias ou circulação sanguínea?  

1. não    pular para C2 19a. 2. sim  9. NS/NR    pular para C2 19a. 

 

C2 18b. Qual doença? 

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 

 

C2 19a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem colesterol elevado?  

1. não    pular para C2 20a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 20a. 

 

C2 19b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem colesterol elevado? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 
 

C2 19c. O colesterol elevado limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 
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 C2 19d. Quando foi que o(a) Sr.(a) fez o último exame de colesterol elevado?  

1. até 6 meses 

2. mais de 6 meses a 1 ano 

3. mais de 1 ano a 2 anos 

4. mais e 2 a 5 anos 

5. mais de 5 anos 

6. nunca fez 

9. NS/NR 
 

C2 19e. O que o(a) Sr.(a) faz para “controlar” colesterol elevado? 

1. dieta alimentar  

2. atividade física   

3. toma medicamento  

4. faz acompanhamento regular  

5. não faz nada 

6. outro    ir para C2 19f. 

9. NS/NR  
 

C2 19f. Outro: Especificar o quê: 

___________________________________________________________  9. NS/NR  
 

C2 20a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem alguma doença de coluna ou problema de coluna? 

1. não    pular para C2 21a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 21a.   

 

C2 20b. Qual (is) doença(s)?   

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 

  

C2 20c. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando um médico lhe informou, pela primeira vez, que o(a) Sr.(a) tem doença ou 

problema de coluna? 

 
|__|__| anos      99. NS/NR 

C2 20d. Essa(s) doença(s) ou problema(s) de coluna  limita(m) as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 
 

C2 21a. O(a) Sr.(a) tem algum tipo de problema emocional ou mental como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, 

TOC (transtorno obsessivo compulsivo) esquizofrenia ou algum outro? 

  

 1. não    pular para C2 22a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C2 22a. 

 

C2 21b. Que tipo de problema o(a) Sr.(a)  tem? 

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 
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ABRIR QUESTÕES C2 21c. a C2 21m.  PARA CADA UMA DAS DOENÇAS CITADAS NA QUESTÃO C2 21b. 

C2 21c. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando começou a ter esse problema? 

|__|__| anos      99. NS/NR   

C2 21d. Esse problema limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

C2 21e. O(a) Sr.(a) já procurou um profissional de saúde ou serviço de saúde por causa desse problema? 

1. não      2. sim    pular para C2 21g.   9. NS/NR 

 

C2 21f. Por que o(a) Sr.(a) não procurou um profissional de saúde ou serviço de saúde para tratar desse problema? 

01. não achou necessário 

02. não tem ânimo 

03. o tempo de espera no serviço de saúde é muito grande 

04. o horário de funcionamento do serviço de saúde é incompatível com as atividades de trabalho ou domésticas 

05. o plano de saúde não cobre as consultas     

06. não sabe quem procurar ou aonde ir 

07. preconceito/vergonha        

08. não tem tempo      Todos    pular para C2 21m.  

09. tem dificuldades financeiras      

10. outro  

99. NS/NR 
 

C2 21g. Quando foi a última vez que o(a) Sr.(a) recebeu atendimento médico ou de outro profissional de saúde por causa do 

problema? 

 
1. até 6 meses 

2. mais de 6 meses a 1 ano 

3. mais de 1 ano a 2 anos 

4. mais e 2 a 5 anos 

5. mais de 5 anos 

9. NS/NR 
 

C2 21h. Na última vez que recebeu atendimento médico ou de outro profissional de saúde para o problema, onde o(a) Sr.(a) foi 

atendido? 

 

01. unidade básica de saúde/posto de saúde  

02. AMA/pronto-atendimento  

03. ambulatório em hospital  

04. ambulatório médico de especialidade (AME) 

05. consultório ou clínica 

06. pronto socorro/emergência/hospital 

07. atendimento domiciliar  

08. CAPS  

09. outro 

99. NS/NR  
 

+ 1+ 1
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C2 21i.. Quem pagou pelo atendimento:  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde  

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

  

C2 21j. O(a) Sr.(a) faz atualmente algum tratamento por causa do problema? 

 

1. não    pular para C2 22a.   2. sim    9. NS/NR    pular para C2 22a. 

 

C2 21k. Que tipo de tratamento?  

 

1. faz psicoterapia individual 

2. psicoterapia de grupo     1 a 3, 5 e 9    pular para C2 21m.  

 3. toma medicamentos   

4. outro    ir para C2 21l. 

5. nenhum  

9. NS/NR   

 

C2 21l. outro: Especificar o quê: 

 

 ___________________________________________________________  9. NS/NR  

  

C2 21m. O(a) Sr.(a) avalia que o seu problema está sendo bem cuidado e controlado? Se sim, quanto? 

  

 1. não   2. sim, totalmente  3. sim, parcialmente   9. NS/NR 

 

C2 22a. Algum médico já lhe informou que o(a) Sr.(a) tem outra doença crônica além das que disse anteriormente? 

 

 1. não    pular para Bloco C3.   2. sim   9. NS/NR    pular para Bloco C3. 

 

 
C2 22b. Qual doença? 

_______________________________________________________|__|__|__|__|  9999. NS/NR 

+ 1+ 1

+ 1+ 1

LL



14 
 

PROBLEMAS DE SAÚDE: QUEIXAS E SINTOMAS                                BLOCO C3 

 

Vou perguntar a seguir sobre alguns problemas ou queixas de saúde que o(a) Sr.(a) possa ter. 

 

C3 01a. O(a) Sr.(a) costuma ter enxaqueca ou dor de cabeça?  

 1. não    pular para C3 02a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C3 02a. 

 

C3 01b. Qual?  

 1. enxaqueca   2. dor de cabeça   9. NS/NR  

 

ABRIR QUESTÕES C3 01c. e C3 01d. PARA CADA UMA DAS DOENÇAS CITADAS NA QUESTÃO C3 01b. 

C3 01c. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando começou a ter essa doença? 

|__|__| anos      99. NS/NR 

 

C3 01d. Essa doença limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C3 02a. O(a) Sr.(a) costuma ter dor  nas costas? 

 1. não    pular para C3 03a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C3 03a. 

 

C3 02b. Qual a localização da dor? 

 1. pescoço  2. dorsal   3. lombar/ sacral    9. NS/NR 

 

C3 02c. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando começou a ter dores nas costas? 

|__|__| anos      99. NS/NR 

C3 02d. Com que frequência costuma ter essa dor nas costas? Todos os dias ou com frequência menor? 

1. todos os dias  

2. alguns dias da semana    

3. algumas vezes por mês    

4. menos de uma vez ao mês 

9. NS/NR 

 

C3 02e. Como o(a) Sr.(a) classificaria a dor nas costas que sente: 

1. muito intensa/ insuportável   

2. intensa    

3. de média intensidade     

4. fraca / leve  

 9. NS/NR 

+ 1+ 1
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C3 02f. Essa dor nas costas limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C3 02g. O que o(a) Sr.(a) faz atualmente para aliviar essa dor nas costas? 

1. toma medicamento sem prescrição (automedicação) 

2. toma medicamento prescrito 

3. fisioterapia 

4. acupuntura        

5. exercícios/ atividade física      1 a 7 e 9    pular para C3 03a. 

6. dieta para controlar/ perder peso 

7. não faz nada 

8. outro    ir para C3 02h. 

9. NS/NR  

 

C3 02h. outro – Especificar o quê: 

___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

C3 03a. O(a) Sr.(a) tem algum tipo de alergia? (além da asma, rinite e sinusite que pode já ter relatado) 

 1. não    pular para C3 04a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C3 04a. 

 

C3 03b. Qual tipo de alergia? 

___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

C3 04a.  O(a) Sr.(a) costuma ter tontura ou vertigem? 

 1. não    pular para C3 05a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C3 05a. 

 

C3 04b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando começou a ter tontura ou vertigem? 

 |__|__| anos      99. NS/NR 

C3 04c. A tontura ou vertigem limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C3 05a. O(a) Sr.(a) tem insônia?  

 1. não    pular para C3 06a.   2. sim   9. NS/NR    pular para C3 06a. 

 

C3 05b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando começou a ter insônia? 

 |__|__| anos      99. NS/NR  

 

+ 1+ 1
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C3 05c. A insônia limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito   9. NS/NR 

 

C3 06a. O(a) Sr.(a) tem infecção do trato urinário ou cistite com alguma frequência?  

 1. não    pular para C3 07a.  2. sim   9. NS/NR    pular para C3 07a. 

 

C3 06b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando começou a ter infecções do trato urinário? 

 |__|__| anos      99. NS/NR  

C3 06c. Essas infecções do trato urinário limitam as suas atividades do dia-a-dia? Quanto?  

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito  9. NS/NR 

  

C3 07a. O(a) Sr.(a) tem problema de incontinência urinária ou perde urina? 

 1. não    pular para C3 08a.  2. sim   9. NS/NR    pular para C3 08a. 

 

C3 07b. Que idade o(a) Sr.(a) tinha quando começou a ter incontinência urinária? 

|__|__| anos      99. NS/NR 

  

C3 07c. A incontinência urinária limita as suas atividades do dia-a-dia? Quanto? 

1. não limita nada  2. limita um pouco    3. limita muito  9. NS/NR 

C3 08a. O(a) Sr.(a) tem algum outro problema de saúde além dos que já conversamos?  

1. não    pular para Bloco C4.  2. sim   9. NS/NR    pular para Bloco C4. 

C3 08b. Qual problema? 

 ___________________________________________________________  9. NS/NR 

LL
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DEFICIÊNCIAS                   BLOCO C4 

 

Agora vamos falar sobre Deficiências.  

 

C4 01. O(a) Sr.(a) utiliza óculos, lente de contato, aparelho auditivo, alguma órtese, prótese, bengala ou aparelho auxiliar (muleta, 

andador, cadeira de rodas)? 

 
1. sim, óculos ou lente de contato 

2. sim, aparelho auditivo 

3. sim, alguma órtese, prótese, bengala ou aparelho auxiliar 

4. não 

9. NS/NR 

 
C4 01a. Tem dificuldade permanente de enxergar?   

(SE UTILIZA ÓCULOS OU LENTES DE CONTATO, FAÇA SUA AVALIAÇÃO QUANDO ESTIVER UTILIZANDO-OS) 

 
1. sim, não consegue enxergar de modo algum 

2. sim, tem grande dificuldade 

3. sim, alguma dificuldade  

4. não, nenhuma dificuldade 

9. NS/NR 

 
C4 01b. Tem dificuldade permanente de ouvir?   

(SE UTILIZA APARELHO AUDITIVO, FAÇA SUA AVALIAÇÃO QUANDO ESTIVER UTILIZANDO-O) 

 
1. sim, não consegue ouvir de modo algum 

2. sim, tem grande dificuldade 

3. sim, alguma dificuldade  

4. não, nenhuma dificuldade 

9. NS/NR 

 
C4 01c. Tem dificuldade permanente de caminhar ou subir degraus?   

(SE UTILIZA PRÓTESE, BENGALA OU APARELHO AUXILIAR, FAÇA SUA AVALIAÇÃO QUANDO ESTIVER UTILIZANDO-OS) 

 
1. sim, não consegue caminhar ou subir degraus de modo algum 

2. sim, tem grande dificuldade 

3. sim, alguma dificuldade  

4. não, nenhuma dificuldade 

9. NS/NR 

 
C4 01d. Tem deficiência mental/intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, 

etc?   

1. sim 

2. não  

9. NS/NR 

 

Se o entrevistado NÃO referiu nenhuma deficiência    ENCERRE O BLOCO.  

Se o entrevistado referiu alguma deficiência    passe para a questão C4 02. e preencha as questões abaixo para cada 

uma das deficiências referidas. 

 

LL
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ABRIR QUESTÕES C4 02. a C4 09. PARA CADA UMA DAS DOENÇAS CITADAS NAS QUESTÕES C4 01a. a C4 01d. 

 

C4 02 _. Há quanto tempo o(a) Sr.(a) tem este problema?  

|__|__|anos |__|__|meses  |__|__|dias    99. NS/NR 

 

C4 03. Esse problema: 

C4  03a _ . Dificulta(ou) a realização de suas atividades escolares?  

1. sim    2. não    3. não se aplica   9. NS/NR 

 

C4  03b _ . Dificulta(ou) a realização de suas atividades de trabalho?  

1. sim    2. não    3. não se aplica    9. NS/NR 

 

C4  03c _ . Dificulta(ou) a realização de suas atividades de lazer?  

1. sim    2. não    3. não se aplica   9. NS/NR 

 

C4  03d _ . Dificulta(ou) ou impede(iu) de ter filhos? 

1. sim    2. não    3. não se aplica  9. NS/NR 

 

C4  03e _ . Faz com que o(a) Sr.(a) necessite de ajuda para suas atividades de rotina (tais como: limpeza da casa, preparo de 

alimentos, compras, pagar contas, ir ao banco, etc.) ? 

 

1. sim    2. não    3. não se aplica   9. NS/NR 

 

C4 03f _ . Faz com que o(a) Sr.(a) necessite de ajuda para seus cuidados pessoais (tais como: tomar banho, vestir-se, alimentar-

se, etc.)? 

1. sim    2. não    9. NS/NR 

 

C4 03g_. Faz com que o(a) Sr.(a) necessite de cadeira de rodas, cadeira de banho, muleta, andador, bengala, calçados especiais, 

palmilhas especiais, aparelhos auditivos, lupas ou alguma órtese ou prótese?  

 

1. sim    2. não    9. NS/NR 

 

C4 04. O que provocou o seu problema?  

01. doença  

02. nascença (ou presente desde o nascimento)  

03. violência/ agressão  

04. acidente sem especificação 

05. acidente de trânsito  

06. acidente de trabalho        02 a 99    pular para C4 06. 

07. acidente doméstico   

08. idade avançada  

09. outros  

99. NS/NR 

+ 1+ 1
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C4 05. Qual doença? 

 ___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

C4 06. Esse problema requer algum tipo de assistência? 

  

 1. não   encerre o Bloco. 2. sim, ocasionalmente     3. sim, regularmente  9.NS/NR    encerre o Bloco. 

 

C4 07. Que tipo de assistência  

 

1. suporte para as atividade de rotina 

2. suporte para cuidados pessoais 

3. equipamento auxiliar para locomoção, audição ou visão 

4. outros    ir para C4 07a. 

9. NS/NR 

 

 

C4 07a. Especificar  outros: 

  ___________________________________________________________  9. NS/NR  

 

C4 08 _ . O(a) Sr.(a) recebe a assistência que precisa? 

  

 1. não     2. sim    encerre o Bloco.  9.NS/NR    encerre o Bloco. 

 

C4 09 _ . Se não, porque? 

  

1. teve dificuldades financeiras  

2. teve dificuldades de acesso geográfico  

3. teve dificuldades em conseguir atendimento   

4. não achou necessário  

5. não tem tempo  

6. não sabe quem procurar/ onde ir  

7. não gostou da qualidade do atendimento 

8. outros  

9. NS/NR 

LL
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