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ACIDENTES E VIOLÊNCIA                                                                    BLOCO D 

 

ACIDENTES DE TRÂNSITO                          BLOCO D1 

 

Vamos agora falar sobre acidentes de trânsito que o(a) Sr.(a) tenha sofrido no decorrer dos últimos 12 meses. 

 

D1 01. O(a) Sr.(a)  sofreu algum acidente de trânsito nos últimos 12 meses? 

 1. não    pular para Bloco D2.   2. sim     9. NS/NR    pular para Bloco D2.

  

D1 02. Quantos acidentes de trânsito o(a) Sr.(a) sofreu nos últimos 12 meses?  

|__|__|      99. NS/NR    
 

D1 03a. No acidente de trânsito mais grave ocorrido nos últimos 12 meses, o(a) Sr.(a) era  condutor, passageiro ou pedestre?  

1. condutor   

2. passageiro    

3. pedestre    pular para D1 05.   

4. outro    

9. NS/NR 
 

D1 03b. Qual era o tipo de veículo no qual o(a) Sr.(a) estava? 

1. carro/van    

2. ônibus   

3. caminhão    

4. motocicleta   

5. bicicleta   

6. outro    

9. NS/NR 
 
D1 04. O choque ocorreu com que veículo ou objeto? 

1. carro/van 

2. ônibus 

3. caminhão 

4. motocicleta     todos    pular para D1 06. 

5. bicicleta 

6. poste/arvore 

7. outro 

9. NS/NR 
  

D1 05. O(a) Sr.(a) foi atropelado por que tipo de veículo? 

1. carro/van 

2. ônibus 

3. caminhão 

4. motocicleta 

5. bicicleta 

6. outros 

9. NS/NR 



2 
 

D1 06. O(a) Sr.(a) teve alguma lesão corporal ou ferimento provocado por esse acidente? 

 1. não     2. sim    9. NS/NR 

 

D1 07. Os problemas de saúde ocasionados por esse acidente limitaram suas atividades habituais? 

 1. não pular para D1 09.  2. sim    9. NS/NR   pular para D1 09. 

 

D1 08. Por quantos dias?      |__|__|    9. NS/NR 

 

D1 09. Precisou ficar acamado? 

 1. não   pular para D1 11.  2. sim    9. NS/NR   pular para D1 11. 

 

D1 10. Por quantos dias?      |__|__|    99. NS/NR 

 

D1 11. O(a) Sr.(a) precisou receber assistência médica por causa desse acidente? 

1. não   pular para Bloco D2.   2. sim   9. NS/NR    pular para Bloco D2.

  

D1 12. O(a) Sr.(a) precisou ser internado por 24 horas ou mais por causa desse acidente? 

1. não  pular para D1 14. 2. sim     9. NS/NR    pular para D1 14. 

 

D1 13. Por quantos dias?    |__|__|     99. NS/NR 

 

D1 14. O(a) Sr.(a) teve ou tem alguma sequela e/ou incapacidade decorrente desse acidente? 

 1. não     2. sim     9. NS/NR 
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QUEDAS                      BLOCO D2 

 

Não é raro nós cairmos, sofrermos quedas, em casa, na rua, ao tropeçarmos, escorregarmos ou por sofrermos alguma 

tontura ou desmaio. Algumas dessas quedas podem não provocar ferimentos, mas outras podem prejudicar muito a 

nossa saúde. 

 

 

D2 01. O(a) Sr.(a) sofreu alguma queda, seja leve ou grave, nos últimos 12 meses?  

1. não    pular para Bloco D3.  

2. sim      

9. NS/NR    pular para Bloco D3. 
  

D2 02. Quantas vezes caiu nos últimos 12 meses?     |__|__|   99. NS/NR    

 

D2 03. Em relação à queda mais grave que o(a) Sr.(a) sofreu nos últimos 12 meses, em que local essa queda ocorreu? 

01. no domicílio: no quarto 

02. no domicílio: no banheiro 

03. no domicílio: na cozinha 

04. no domicílio: no quintal 

05. no domicílio em outro local 

06. no trabalho 

07. na rua 

08. na escola 

09. no clube, em praça de esporte, academia 

10. outro local 

99. NS/NR  

 

D2 04. Em relação à queda mais grave que o(a) Sr.(a) sofreu nos últimos 12 meses, o(a) Sr.(a) caiu de onde?  

01. leito 

02. outra mobília 

03. escada/degrau 

04. mesmo nível 

05. buraco 

06. árvore 

07. andaime 

08. telhado/laje 

09. outro 

99. NS/NR 

 

D2 05. A queda ocorreu por causa de um desmaio ou tontura ou porque escorregou ou tropeçou?  

1. desmaiou ou teve tontura   

2. escorregou ou tropeçou     

9. NS/NR 
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D2 06. O(a) Sr.(a) sofreu alguma lesão com essa queda?  

1. não            2. sim. Qual a principal lesão? _________________________________|__|__|__|__| 9999. NS/NR 
 
 

D2 07. Essa queda limitou as suas atividades habituais? 

 1. não    pular para D2 09.  2. sim   9. NS/NR    pular para D2 09. 

 

D2 08. Por quanto tempo?       |__|__| meses  |__|__| dias   99. NS/NR 

    

D2 09. Precisou ficar acamado? 

 1. não    pular para D2 11.  2. sim   9. NS/NR    pular para D2 11. 

 

D2 10. Por quantos dias?   |__|__|    99. NS/NR 

 

D2 11. O(a) Sr.(a) precisou receber assistência médica por causa da queda? 

1. não    pular para D2 14.  2. sim   9. NS/NR    pular para D2 14. 

 

D2 12. Por causa dessa queda, o(a) Sr.(a) precisou ser internado por 24 horas ou mais? 

1. não    pular para D2 14.  2. sim   9. NS/NR    pular para D2 14. 

 

D2 13. Por quantos dias?   |__|__|    99. NS/NR 

 

D2 14. O(a) Sr.(a) teve ou tem alguma sequela ou incapacidade decorrente desse acidente? 

1. não     2. sim    9. NS/NR 

 

 

Pessoas com menos de 60 anos pular para bloco D3. 

 

D2 15. O(a) Sr.(a) tem medo de cair, de sofrer quedas? Se sim, tem muito ou pouco medo?  

 

1. não    pular para D2 17. 2. sim, um pouco         3. sim, muito 9. NS/NR    pular para D2 17. 

 

D2 16. Esse medo de cair passou a limitar ou atrapalhar ou dificultar as suas atividades do dia a dia? Quanto?  

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

 

D2 17. O(a) Sr.(a) fez alguma adaptação no seu domicílio para se prevenir de quedas? Qual (is)? 

1. não fez 

2. suportes/ apoios no banheiro e outros cômodos 

3. melhorou iluminação  

4. corrimão nas escadas 

5. retirou tapetes que não eram aderentes 

6. outras 

9. NS/NR 

+ 1+ 1LL

LL

LL
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OUTRO TIPO DE ACIDENTE                      BLOCO D3 

 

D3 01. O (a) Sr.(a) sofreu algum outro tipo de acidente, como queimaduras, cortes, ou outros tipos, em casa, na rua ou no 

trabalho nos últimos 12 meses? 

 
1. não    pular para Bloco D4.   2. sim    9. NS/NR    pular para Bloco D4. 

 

D3 02. Quantas vezes?       |__|__|     99. NS/NR       

 

D3 03. Em relação ao acidente mais grave ocorrido nos últimos 12 meses, em que local ele ocorreu? 

 

1. no domicílio  

2. no trabalho 

3. na rua 

4. na escola 

5. no clube, em praça de esporte, academia 

6. outro local 

9. NS/NR  
 

D3 04. Que tipo de acidente foi?  

 

1. queimadura 

2. afogamento 

3. envenenamento/intoxicação 

4. ferimentos com objeto cortante, perfurante, arma de fogo 

5. entorse 

6. outro 

9. NS/NR 
 

D3 05. Qual a principal lesão que esse acidente provocou? 

 

 ___________________________________________|__|__|__|__|   9999. NS/NR    
 

D3 06. Esse acidente limitou as suas atividades habituais? 
 

 1. não    pular para D3 08.  2. sim   9. NS/NR    pular para D3 08. 

 

D3 07. Durante quantos dias?       |__|__|    9. NS/NR       

 

D3 08. Precisou ficar acamado? 

 1. não    pular para D3 10.  2. sim   9. NS/NR    pular para D3 10. 

 

D3 09. Por quantos dias?    

 |__|__|       9. NS/NR      
 

D3 10. O(a) Sr.(a) recebeu assistência médica por causa desse acidente? 

 1. não     2. sim   9. NS/NR 
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VIOLÊNCIA                        BLOCO D4 

 

Vamos agora falar sobre algum tipo de violência ou de agressão que você possa ter sofrido nos últimos 12 meses. 

 

D4 01. O(a) Sr.(a) foi vítima de algum tipo de violência como: insulto, humilhação, ameaça, ferimento por algum tipo de arma ou 

agressão física nos últimos 12 meses? 

  

1. não    pular para D4 18.  2. sim     9. NS/NR    pular para D4 18. 
 

   
Perguntarei a seguir sobre cada tipo de violência que o(a) Sr(a). possa ter sofrido 

 

 

D4 02. Alguém o(a) insultou, humilhou ou xingou nos últimos 12 meses? 

 1. não    pular para D4 03. 2. sim   9. NS/NR    pular para D4 03. 

 

D4 02a. Quantas vezes isto ocorreu com o(a) Sr.(a)?  

 |__|__| vezes      99. NS/NR                   
  

D4 03. Alguém o(a) ameaçou, amedrontou ou perseguiu? 

 1. não    pular para D4 04. 2. sim   9. NS/NR    pular para D4 04. 

  

D4 03a. Quantas vezes isto ocorreu com o(a) Sr.(a)?  

 |__|__| vezes      99. NS/NR                    
 

D4 04. Alguma autoridade o(a) ameaçou para tirar-lhe algum dinheiro? 

 1. não    pular para D4 05. 2. sim   9. NS/NR    pular para D4 05. 

 

D4 04a. Quantas vezes isto ocorreu com o(a) Sr.(a)?  

 |__|__| vezes      99. NS/NR                    
 

D4 05. O(a) Sr.(a) sofreu alguma agressão física (tapa, soco, pontapé, chute, empurrão, etc.)? 

 1. não    pular para D4 06. 2. sim   9. NS/NR    pular para D4 06. 
 

D4 05a. Quantas vezes isto ocorreu com o(a) Sr.(a)?  

 |__|__| vezes      99. NS/NR                    
 

D4 06. O(a) Sr.(a) foi ferido por alguma arma de fogo, como revólver? 

 1. não    pular para D4 07. 2. sim   9. NS/NR    pular para D4 07. 
 

D4 06a. Quantas vezes isto ocorreu com o(a) Sr.(a)?  

 |__|__| vezes      99. NS/NR                    
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D4 07. O(a) Sr.(a) foi ferido por faca ou outro tipo de arma ou objeto que lhe foi atirado? 

 1. não    pular para D4 08. 2. sim   9. NS/NR    pular para D4 08. 
 

D4 07a. Quantas vezes isto ocorreu com o(a) Sr.(a)?  

 |__|__| vezes      99. NS/NR                    
 

D4 08. Entre os eventos violentos que o(a) Sr.(a) referiu que sofreu nos últimos 12 meses, qual foi o mais relevante ou 

importante? 

 

1. alguém o(a) insultou, humilhou ou xingou 

2. alguém o ameaçou, amedrontou ou perseguiu 

3. alguma autoridade o ameaçou para tirar-lhe algum dinheiro 

4. você sofreu alguma agressão física (tapa, soco, pontapé, chute, empurrão, etc.) 

5. você foi ferido por arma de fogo como revólver 

6. você foi ferido por faca ou outro tipo de arma ou objeto que lhe foi atirado 

7. o(s) evento (s) sofrido não foi considerado grave 

8. outros 

9. NS/NR 
 

D4 09. Em que local a violência ocorreu? 

01. na sua própria casa  

02. na casa de algum parente ou amigo  

03. em algum meio de transporte público 

04. bar, boteco ou restaurante 

05. bancos 

06. em outros locais públicos internos (escola, shoppings, lojas, cinema, templo ou igreja etc.) 

07. locais públicos externos (praças, parques, jardins, ruas, avenidas, etc.) 

08. no local de trabalho 

09. outro local 

99. NS/NR  

 

D4 10. Nesta ocorrência, a violência foi cometida por quem?  

01. bandido, ladrão ou assaltante 

02. agente legal público 

03. outro desconhecido 

04. cônjuge, companheiro(a), namorado(a) 

05. ex-cônjuge, ex-companheiro(a), ex-namorado(a) 

06. pai/mãe 

07. padrasto/madrasta 

08. filho(a) 

09. irmão(ã)                                                                               

10. outro parente 

11. amigos(as)/colegas 

12. patrão/chefe 

13. cuidador  

14. outra pessoa conhecida 

99. NS/NR 
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D4 11. Essa violência provocou alguma lesão ou problema de saúde (físico ou mental)?  

 1. não    pular para D4 18. 2. sim  9. NS/NR    pular para D4 18. 
 

D4 12. O(s) problema(s) de saúde decorrente(s) dessa violência limitou/limitaram suas atividades do dia-a-dia? 

 1. não    pular para D4 15. 2. sim  9. NS/NR    pular para D4 15. 

 

D4 13. Precisou ficar acamado? 

 1. não    pular para D4 15. 2. sim  9. NS/NR    pular para D4 15. 
 

D4 14.  Por quanto tempo?  

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

 

D4 15. O(a) Sr.(a) recebeu alguma assistência de algum profissional de saúde por causa dessa violência? 

 1. não    pular para D4 17. 2. sim   9. NS/NR    pular para D4 17. 
 

D4 16. Por causa desta violência, o(a) Sr.(a) precisou ser internado por 24 horas ou mais? 

 1. não     2. sim   9. NS/NR 
 

D4 17. O(a) Sr.(a) teve ou tem alguma sequela e/ou incapacidade decorrente desta violência? 

 1. não     2. sim   9. NS/NR 
 

 

Pensando NOS ÚLTIMOS 12 MESES, entre os acontecimentos que eu citar, gostaria de saber se o(a) Sr.(a) 

presenciou ou ouviu falar que algum deles tenha ocorrido EM SEU BAIRRO:  

 

D4 18. Alguém sendo assaltado?  

1. não assistiu e nem ouviu falar  

2. apenas ouviu falar, não assistiu  

3. assistiu  

9. NS/NR 

 
D4 19. Algum tiroteio ou alguém recebendo um tiro? 

1. não assistiu e nem ouviu falar  

2. apenas ouviu falar, não assistiu  

3. assistiu  

9. NS/NR 
 
D4 20. Alguém que foi assassinado? 

1. não assistiu e nem ouviu falar  

2. apenas ouviu falar, não assistiu  

3. assistiu  

9. NS/NR 
 

 

LL

LL

LL
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D4 21. Alguém sendo agredido fisicamente?  

1. não assistiu e nem ouviu falar  

2. apenas ouviu falar, não assistiu  

3. assistiu  

9. NS/NR 
 

D4 22. Pessoas andando com armas de fogo na rua que não sejam policiais nem sejam pessoas autorizadas a usar armas de 

fogo?  

1. não assistiu e nem ouviu falar  

2. apenas ouviu falar, não assistiu  

3. assistiu  

9. NS/NR 
 
D4 23. Mulheres sendo vitima de violência sexual?   

1. não assistiu e nem ouviu falar  

2. apenas ouviu falar, não assistiu  

3. assistiu  

9. NS/NR 
 
D4 24. Em relação ao bairro que o(a) Sr.(a) mora, avaliando os aspectos de violência e segurança, o(a) Sr.(a) o classificaria como: 

1. muito seguro 

2. relativamente seguro 

3. um pouco violento 

4. muito violento 

9. NS/NR 
 

O medo da violência pode levar as pessoas a mudarem algumas coisas no seu dia a dia. Vou citar algumas dessas coisas 

que podem ser mudadas por causa da violência e gostaria de saber se, NOS ÚLTIMOS 12 MESES, o(a) Sr.(a) já sentiu 

necessidade de... 

 
D4 25. Deixar de circular por alguns bairros/ruas da cidade? 

 1. não     2. sim    9. NS/NR 
 
D4 26. Evitar sair à noite ou chegar tarde em casa? 

 1. não     2. sim    9. NS/NR 
 
D4 27. Evitar andar com dinheiro? 

 1. não     2. sim    9. NS/NR 
 
D4 28. Contratar vigia de rua/quarteirão? 

 1. não     2. sim    9. NS/NR 
 
D4 29. Restringir e/ou proibir que os seus filhos brinquem fora de casa? 

 1. não    2. sim   3. não se aplica   9. NS/NR 
 
D4 30. Mudar de casa? 

 1. não     2. sim    9. NS/NR 
 
D4 31. Andar armado? 

 1. não     2. sim    9. NS/NR  

LL

LL

LL

LL


