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USO DE SERVIÇOS DE SAÙDE         BLOCO G 

USO DE SERVIÇOS DE SAÙDE                           BLOCO G1 

 

Vou fazer algumas perguntas sobre o uso de serviços de saúde. 

 

G1 01. Quando foi a última vez que o(a) Sr.(a) procurou um serviço de saúde? 

1. há menos de 2 semanas 

2. entre 15 dias e um mês  

3. mais de 1 mês a 3 meses   

4. mais de 3 meses a 6 meses   3 a 6 e 9    pular para G1 03. 

5. mais de 6 meses a 1 ano    

6. mais de um ano 

9. NS/NR 

 

G1 02. Quantas vezes o(a) Sr.(a) foi ao serviço de saúde nos últimos 30 dias?    

|__|__|  vezes     99. NS/NR 

 

Em relação À ÚLTIMA VEZ que procurou algum serviço de saúde: 

 

G1 03. Qual foi o principal motivo pelo qual o(a) Sr.(a) procurou o serviço de saúde na última vez? 

1. doença/ problema de saúde (consulta inicial ou de acompanhamento/controle)     ir para G1 04. 

2. lesão    pular para G1 05. 

3. problema de saúde mental     

4. consulta de rotina     3 e 4 e 9   pular para G1 08. 

5. outro motivo    pular para G1 07. 

9. NS/NR    

 

G1 04. Qual foi a principal doença que o(a) levou a procurar o serviço? 

_________________________________________|__|__|__|__|    pular para G1 08.  9999. NS/NR    

 

 

G1 05. Qual foi o principal tipo de lesão que o(a) levou a procurar o serviço? 

_________________________________________|__|__|__|__|    9999. NS/NR    

 

G1 06. Que tipo de acidente ou violência provocou essa lesão? 

1. queda 

2. acidente de trânsito   

3. queimadura       1 a 6 e 9   pular para G1 08. 

4. outro tipo de acidente (envenenamento, ferimentos)   

5. agressão/maus tratos 

6. lesão auto-provocada 

7. outro tipo de acidente ou violência    ir para G1 07. 

9. NS/NR    
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G1 07. Qual foi o outro motivo? 

_______________________________________________________   99. NS/NR    

 

G1 08. O que foi feito nesse atendimento?  

01. consulta emergência/urgência 

02. consulta de rotina/acompanhamento 

03. consulta de pré-natal  

04. consulta de puericultura   

05. consulta de saúde mental 

06. tratamento de reabilitação   

07. procedimento médico-odontológico    01 a 11 e 99    pular para G1 09. 

08. vacinação  

09. realização de exames  

10. agendamento de consulta e/ou exame 

11. retirada de medicamentos  

12. outros    ir para G1 08a. 

99. NS/NR   

 

G1 08a. Especificar outros procedimentos feitos no atendimento: ______________________________________ 99. NS/NR    

 

G1 09. Qual foi o serviço de saúde que o(a) Sr.(a) procurou?  

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  

  

G1 10. Esse serviço de saúde é:  

1. público  2. privado ou  particular                            9. NS/NR  

 

G1 10a. Esse serviço fica no município de São Paulo? 

1. sim    2. não                             9. NS/NR  

 

G1 11. O(a) Sr.(a) foi atendido no serviço que procurou? 

1. não    pular para G1 35. 

2. não, mas foi feito agendamento    pular para G1 35. 

3. sim 

9. NS/NR    pular para G1 36. 

 

 

+ 1+ 1
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G1 12. Como o(a) Sr.(a) conseguiu ser atendido no serviço que procurou?  

1. foi direto sem agendar previamente    pular para G1 15. 

2. agendou a consulta previamente 

3. foi encaminhado ou ajudado pela equipe de saúde da família    pular para G1 15. 

4. foi encaminhado por outro serviço ou profissional  

9. NS/NR    pular para G1 15. 

 

QUESTÃO G1 01.    respostas 3 a 6 (procurou serviço há mais de 1 mês)    pular para G1 30. 

 

G1 13. Qual foi a data em que o(a) Sr.(a) foi marcar ou agendar o atendimento no serviço? 

1. Data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                             99/99/9999. NS/NR 

 

G1 14. Para qual data o serviço de saúde agendou ou marcou o seu atendimento?  

1. Data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                              99/99/9999. NS/NR  

 

G1 15. Qual o tempo total entre a sua chegada ao serviço e o atendimento? 

|__|__| horas  |__|__| minutos                               99/99. NS/NR 

 

G1 16. Quanto tempo durou o atendimento?  

|__|__| horas  |__|__| minutos                            99/99. NS/NR 

 

G1 17. O(a) Sr.(a) pagou diretamente pelo atendimento recebido?  

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

 

G1 18. Quem cobriu ou complementou os gastos desse atendimento?  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde 

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

 

G1 19. Nesse atendimento foi solicitado algum tipo de exame? 

1. não    pular para G1 25.  2. sim   9. NS/NR    pular para G1 25. 

 

G1 20. Qual tipo de exame?  

1. exame laboratorial 

2. exame radiológico  

3. exame de imagem (tomografia, ultrassom, ressonância e outros)  

4. exame gráfico (eletrocardiograma, eletroencefalograma)  

5. exame de endoscopia 

9. NS/NR  

 

 

+ 1+ 1
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G1 21. Esse exame foi realizado?  

1. sim, foi realizado     

2. não, mas foi agendado  

3. não e ainda não foi agendado    pular para G1 25. 

9. NS/NR    pular para G1 25. 

 

G1 22. Qual foi a data em que o(a) Sr.(a) foi marcar ou agendar o exame? 

1. Data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|     99/99/9999. NS/NR 

 

G1 23. Para qual data foi agendado ou marcado o exame?  

1. Data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|     99/99/9999. NS/NR 

 

G1 24. Quem cobriu ou complementou os gastos desse exame?  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde 

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

 

G1 25. Durante este atendimento o(a) Sr. (a) recebeu algum encaminhamento?  

1. não  pular para G1 30.                2. sim                       9. NS/NR  pular para G1 30. 

 

G1 26. Qual tipo de encaminhamento?  

1. encaminhamento para especialista    ir para G1 26 1a. 

2. encaminhamento para outro profissional de saúde    pular para G1 26 1b. 

3. encaminhamento para reabilitação    pular para G1 26 1c. 

9. NS/NR    pular para G1 30. 

 

G1 26 1a. Especificar- para quais especialistas:  

________________________________________________________________   99. NS/NR 

G1 26 1b. Especificar- para quais outros profissionais de saúde: 

________________________________________________________________  99. NS/NR 

G1 26 1c. Especificar- para quais tipos de reabilitação: 

________________________________________________________________  99. NS/NR 

ABRIR AS QUESTÕES G1 27., G1 28. e G1 29. PARA CADA ESPECIALISTA OU PROFISSIONAL DE SAÚDE CITADO NAS 

QUESTÕES G1 26 1a. e G1 26 1b. 

 

G1 27. Essa consulta foi realizada?  

1. sim, foi realizada     

2. não, mas foi agendada  

3. não e ainda não foi agendada    pular para G1 30. 

9. NS/NR    pular para G1 30. 

+ 1+ 1
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G1 28. Qual foi a data em que o(a) Sr.(a) foi marcar ou agendar essa consulta? 

1. Data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                               99/99/9999. NS/NR 

 

G1 29. Para qual data foi marcada ou agendada essa consulta?  

1. Data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                               99/99/9999. NS/NR 

 

G1 30. Durante o seu último atendimento, foi receitado algum remédio? 

1. não     pular para G1 34.                2. sim            9. NS/NR    pular para G1 34. 

 

G1 31. O(a) Sr.(a) conseguiu os remédios receitados?  

1. sim, todos   

2. sim, alguns    ir para G1 31a. 

3. não    pular para G1 31b. 

9. NS/NR  

 

G1 31a. Por que? ________________________________________________   99. NS/NR   

G1 31b. Por que? ________________________________________________   99. NS/NR 

 

G1 32. O(a) Sr.(a) pagou pelos remédios?  

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

 

G1 33. Quem cobriu ou complementou os gastos dos remédios?  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde 

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

 

G1 34. O que o(a) Sr.(a) achou do atendimento recebido?  

1. muito bom 

2. bom  

3. mais ou menos       

4. ruim 

5. muito ruim 

9. NS?NR 

 

 

todas as respostas: se respondeu 1 na questão G1 08.    pular para G1 36.,  

se respondeu 2 a 99 na questão G1 08.    pular para G1 37. 
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G1 35. Por que o(a) Sr.(a) não foi atendido no serviço que procurou?  

1. não conseguiu vaga/senha  

2. não tinha médico atendendo  

3. não tinha o profissional/serviço que precisava  

4. o equipamento/serviço não estava funcionando  

5. não podia pagar  

6. esperou muito e desistiu  

7. os equipamentos estavam quebrados ou indisponíveis  

8. outros 

9. NS/NR  

 

G1 36. Quantas vezes o(a) Sr.(a) procurou um serviço de saúde para resolver esse problema? 

|__|__| vezes                                    99. NS/NR  

 

G1 37. Sua necessidade foi resolvida? 

1. não    2. sim    3. sim, em parte    9. NS/NR  

 

Agora para finalizar, vou fazer mais algumas perguntas 

 

G1 38.  O(a) Sr.(a) costuma procurar o mesmo lugar, mesmo médico ou mesmo serviço de saúde quando 

precisa de atendimento de saúde? 

1. não    pular para G1 40.                   2. sim    9. NS/NR    pular para G1 40.                 

 

G1 39. Quando está doente ou precisando de atendimento de saúde o(a) Sr.(a) costuma procurar:  

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. Farmácia 

10. outro 

99. NS/NR  

 

G1 40. No último ano, o(a) Sr.(a) teve algum problema de saúde para o qual não conseguiu atendimento? 

1. não    pular para G1 41.  2. sim   9. NS/NR    pular para G1 41. 

 

G1 40a.  Quais problemas?  

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

 

 

+ 1+ 1

+ 1+ 1

+ 1+ 1



7 
 

G1 41. Em alguma das consultas médicas que o(a) Sr.(a) fez no último ano foi solicitado algum exame que demorou muito 

para o(a) Sr.(a) conseguir realizar? 

 

1. não    pular para G1 42.                      2. sim   9. NS/NR    pular para G1 42.                        

 

G1 41a. Quais foram os exames?  

_________________________________________________________  99. NS/NR    

 

G1 42. Em alguma das consultas médicas que o(a) Sr.(a) fez no último ano foi solicitado algum exame que o(a) Sr.(a) não 

conseguiu realizar? 

 

1. não    pular para G1 43.  2. sim   9. NS/NR     pular para G1 43.  

   

G1 42a. Quais foram os exames?  

_________________________________________________________  99. NS/NR    

 

G1 43. Em alguma das consultas médicas que o(a) Sr.(a) fez no último ano foi solicitado algum encaminhamento para um 

especialista ou para outro profissional de saúde que demorou muito para o(a) Sr.(a) conseguir? 

 

1. não    pular para G1 44.  2. sim   9. NS/NR    pular para G1 44.  

 

G1 43a. Quais foram os profissionais de saúde ou as especialidades?  

_________________________________________________________  99. NS/NR    

 

G1 44. Em alguma das consultas médicas que o(a) Sr.(a) fez no último ano foi solicitado algum encaminhamento para um 

especialista ou para outro profissional de saúde que o(a) Sr.(a) não conseguiu obter? 

 

1. não    pular para Bloco G2.  2. sim   9.   NS/NR  pular para Bloco G2. 

 

G1 44a. Quais foram os profissionais de saúde ou as especialidades?  

_________________________________________________________  99. NS/NR    

+ 1+ 1

+ 1+ 1
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HOSPITALIZAÇÕES E CIRURGIAS                        BLOCO G2 

 

 

G2 01. O(a) Sr.(a) foi internado(a) ou hospitalizado(a) nos últimos 12 meses? 

1. não    pular para G2 11.  2. sim   9. NS/NR    pular para G2 11. 

 

G2 02. Quantas vezes? 

|__|__| hospitalizações     99. NS/NR  

 

G2 03. Qual foi o principal motivo da última hospitalização?  

1. doença   ir para G2 04. 

2. lesão    pular para G2 05. 

3. outro motivo    pular para G2 07. 

9. NS/NR    pular para G2 08a. 

 

G2 04. Qual foi a principal doença que provocou a internação? 

________________________________________|__|__|__|__|    pular para G2 08a.  9999. NS/NR    

 

G2 05. Qual foi o principal tipo de lesão que provocou a internação? 

________________________________________|__|__|__|__|    9999. NS/NR     
 

G2 06. Que tipo de acidente ou violência provocou essa lesão?  

1. queda 

2. acidente de trânsito   

3. queimadura                                                             1 a 6    pular para G2 08a. 

4. outro tipo de acidente (envenenamento, ferimentos)  

5. agressão/maus tratos 

6. lesão autoprovocada 

7. outro tipo de acidente ou violência 

9. NS/NR    pular para G2 08a. 

  

G2 07. Qual foi o outro motivo? 

____________________________________________________________   99. NS/NR    
 

G2 08a. O que foi feito durante a internação?  

1. tratamento clínico  

2. parto normal   

3. parto cesáreo  

4. cirurgia  

5. tratamento psiquiátrico  

6. exames 

7. outros  

9. NS/NR 

 

+ 1+ 1
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G2 08b. O(a) Sr.(a) pagou diretamente por esta hospitalização? 

1. sim, integralmente    pular para G2 10. 

2. sim, parcialmente 

3. não 

9. NS/NR 

 

G2 09. Quem cobriu os gastos com essa hospitalização?  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde 

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

 

G2 10. O que o(a) Sr.(a) achou do atendimento recebido?  

1. muito bom 

2. bom  

3. mais ou menos  

4. ruim 

5. muito ruim 

9. NS/NR  

 

G2 11. O(a) Sr.(a) já foi submetido a alguma cirurgia na sua vida? 

1. não    pular para Bloco G3.  2. sim   9. NS/NR    pular para Bloco G3. 

 

G2 12. Por quantas cirurgias o(a) Sr.(a) passou na vida (incluindo cesáreas, cirurgias plásticas, oftalmológicas, etc.)? 

|__|__| cirurgias      99. NS/NR  

 

G2 13. Quais foram as principais cirurgias pelas quais o(a) Sr.(a) passou na sua vida? 

_____________________________________________|__|__|__|__|    

_____________________________________________|__|__|__|__|    9999. NS/NR 

_____________________________________________|__|__|__|__|     
 

 

G2 14. O(a) Sr.(a) foi submetido a alguma cirurgia nos últimos 12 meses? 

1. não    pular para Bloco G3.  2. sim   9. NS/NR    pular para Bloco G3. 

 

G2 15. Foi submetido a quantas cirurgias nos últimos 12 meses?  

|__|__|     99. NS/NR 

 

G2 16. Qual foi a última cirurgia pela qual o(a) Sr.(a) passou nos últimos 12 meses? 

_____________________________________________|__|__|__|__|    9999. NS/NR 

 

+ 1+ 1
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G2 17. O(a) Sr.(a) pagou diretamente por essa cirurgia? 

1. sim, integralmente    pular para Bloco G3. 

2. sim, parcialmente 

3. não 

9. NS/NR 

 

G2 18. Quem cobriu os gastos dessa cirurgia?   

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde  

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

 

G2 19. O que o(a) Sr.(a) achou do atendimento recebido?  

1. muito bom 

2. bom  

3. mais ou menos  

4. ruim 

5. muito ruim 

9. NS/NR 

+ 1+ 1
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PLANOS DE SAÚDE                                        BLOCO G3 

 

G3 01. O(a) Sr.(a) tem ou já teve convênio ou plano de saúde médico ou odontológico? 

1. não    pular para Bloco G4.   

2. sim, tem    pular para G3 03.  

3. sim, já teve 

9. NS/NR    pular para Bloco G4. 

 

G3 02. Há quanto tempo o(a) Sr.(a) deixou de ter esse convênio ou plano de saúde? 

|__|__| anos    |__|__| meses    pular para G3 04.   99/99. NS/NR    pular para G3 04. 

  

G3 03. Há quanto tempo sem interrupção o(a) Sr.(a) tem esse convênio ou plano de saúde? 

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

G3 04. O(a) Sr.(a) é/era titular deste convênio ou plano de saúde ? 

1.  não, é/era dependente    2. sim    9. NS/NR  

 

G3 05. O convênio ou plano de saúde é/era de que tipo?  

1. individual ou familiar  

2. coletivo empresarial  

3. coletivo por adesão  

4. outro 

9. NS/NR  

 

G3 06. O seu convênio ou plano de saúde dá/dava direito à:  

1. consultas e exames  

2. consultas, exames e hospitalização (sem parto)  

3. consultas, exames e hospitalização (com parto) 

4. consulta odontológica    pular para G3 08.  

5. só hospitalização (sem parto) 

6. só hospitalização (com parto) 

7. livre escolha de médicos  

8. livre escolha de hospitais 

9. NS/NR  

 

G3 07. O seu convênio ou plano de saúde da/dava direito à odontologia: 

1.  não    2. sim      9. NS/NR 

 

G3 08. O(a) Sr.(a) já precisou de algum atendimento que o seu plano médico não cobriu? 

1. não    pular para G3 09. 

2. sim.  

9. NS/NR    pular para G3 09.  

 

G3 08a. Qual?________________________________________________  99. NS/NR    

+ 1+ 1LL
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G3 09. O(a) Sr.(a) considera/considerava o serviço prestado pelo seu convênio ou plano médico?  

1. muito bom 

2. bom  

3. mais ou menos  

4. ruim 

5. muito ruim 

9. NS/NR  

LL
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CONHECIMENTO E USO: SUS/ ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA       BLOCO G4 

 

G4 01. O(a) Sr.(a) já usou algum serviço ou atendimento do SUS (como consulta médica, tomar vacina, receber medicamentos, 

fazer curativos, etc.)? 

1. não    pular para G4 04.  2. sim   9. NS/NR     pular para G4 04. 

 

G4 02. Qual foi o último tipo de atendimento ou serviço que o(a) Sr.(a) utilizou no SUS?  

1. consulta 

2. hospitalização 

3. vacina 

4. retirar medicamento      1 a 6 e 9    pular para G4 04. 

5. exames laboratoriais e/ou de imagem 

6. procedimentos ambulatoriais (curativos, medir pressão, glicemia, tomar medicamento, nebulização, etc.) 

7. outro    ir para G4 03. 

9 . NS/NR  

 

G4 03. Outro – Qual foi o tipo de atendimento ou serviço que o(a) Sr.(a) utilizou no SUS? 

_____________________________________________________________  99. NS/NR    

  

G4 04. Qual a avaliação que o(a) Sr.(a) faz do Serviço Público de Saúde do município de São Paulo?  

1. muito bom   

2. bom 

3. regular 

4. ruim 

5. muito ruim 

9. NS/NR 

 

G4 05. O(a) Sr.(a) ou alguém da sua família já recebeu alguma visita do agente comunitário de saúde do Programa Saúde da 

Família /Estratégia Saúde da Família (PSF/ESF)? 

1. não    2. sim    pular para G4 07.  9. NS/NR 

 

G4 06. O(a) Sr.(a) já ouviu falar sobre o Programa Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família (PSF/ESF)? 

1. não    pular para Bloco G5.  2. sim   9. NS/NR    pular para Bloco G5. 

 

G4 07. O(a) Sr.(a) já utilizou os serviços oferecidos pelo Programa Saúde da Família/Estratégia Saúde da Família (PSF/ESF)? 

1. não    pular para Bloco G5.  2. sim   9. NS/NR    pular para Bloco G5. 

 

G4 08. Como o(a) Sr.(a) avalia os serviços que utiliza ou utilizou do Programa Saúde da Família/Estratégia Saúde da Família 

(PSF/ESF)?  

1. muito bom  

2. bom 

3. regular 

4. ruim 

5. muito ruim 

9. NS/NR

+ 1+ 1
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SAÚDE BUCAL                                       BLOCO G5 

 

G5 01. Com que frequência o(a) Sr.(a) escova os dentes?  

1. nunca escovei os dentes 

2. não escovo todos os dias 

3. uma vez por dia  

4. duas vezes ou mais por dia  

9. NS/NR  

 

G5 02. O que o(a) Sr.(a) usa para fazer a limpeza de sua boca?  

G5 02a. Escova de dente?  

1. não    pular para G5 05.  2. sim    9. NS/NR    pular para G5 05.  

G5 02b. Pasta de dente?  

1. não      2. sim    9. NS/NR  

G5 02c. Fio dental?  

1. não      2. sim    9. NS/NR  

G5 02d. Outros? 

1. não    ir para G5 03.   2. sim    9. NS/NR    ir para G5 03. 

G5 02da. Especificar:________________________________________________ 99. NS/NR    

 

 

G5 03. Com que frequência o(a) Sr.(a) troca a sua escova de dente por uma nova?  

1. com menos de 3 meses  

2. entre 3 meses e menos de 6 meses  

3. entre 6 meses e menos de 1 ano  

4. com mais de um ano 

5. nunca trocou 

9. NS/NR  

 

G5 04. O(a) Sr.(a) compartilha a sua escova de dente com a sua família? 

1. não      2. sim    9. NS/NR  

 

G5 05. Em geral, como o(a) Sr.(a) avalia sua saúde bucal (dentes e gengivas)?   

1. muito bom    pular para G5 07. 

2. bom      pular para G5 07. 

3. regular 

4. ruim 

5. muito ruim 

9. NS/NR 

 

 

 

LL
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G5 06. Que grau de dificuldade o(a) Sr.(a) tem para se alimentar por causa de problemas com seus dentes ou dentadura?  

1. nenhum 

2. leve  

3. regular 

4. intenso  

5. muito intenso 

9. NS/NR 
 

G5 07. O(a) Sr.(a) já perdeu algum dente?   

1. não    pular para G5 08.                 2. sim   3. sim, todos os dentes    pular para G5 08.

 9. NS/NR    pular para G5 08. 

 

G5 07a. Quantos dentes?        |__|__|   99. NS/NR    

USO DE SERVIÇOS PARA CONSULTA ODONTOLOGICA 

 

G5 08. Quando o(a) Sr.(a) consultou um dentista pela última vez? 

1. há menos de 6 meses       

2. entre 6 meses e menos de 1 ano     1 e 2 pular para G5 10. 

3. entre 1 ano e menos de 2 anos 

4. entre 2 anos e menos de 3 anos   

5. há 3 anos ou mais 

6. nunca consultou      6 e 9  encerrar o Bloco. 

9. NS/NR   

 

G5 09. Por que o(a) Sr.(a) não consultou um dentista nos últimos 12 meses? 

1. dificuldade financeira  

2. dificuldade de ser atendido  

3. não achou necessário  

4. não teve tempo  

5. medo 

6. usa prótese / dentadura 

7. não tem dentes e não usa prótese 

8. outro 

9. NS/NR 
 

G5 10. Qual foi o principal motivo que o levou a procurar o dentista pela última vez?  

01. consulta odontológica, periódica ou de rotina (limpeza/profilaxia, manutenção, revisão) 

02. visita ortodôntica (instalação / manutenção de aparelho) 

03. problemas dentários (dor de dente, restauração, fratura, canal) 

04. problemas com gengivas (sangramento, tártaro/ cálculo, mobilidade dental) 

05. instalação / manutenção / problemas com próteses  

06. instalação ou manutenção ou problemas com implantes 

07. clareamento 

08. extração 

09. outro 

99. NS/NR 
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G5 11. Onde foi a sua última consulta odontológica? 

1. unidade básica de saúde, Programa/ Estratégia Saúde da Família 

2. Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 

3. AMA especialidades 

4. serviço particular / dentista privado 

5. outro 

9. NS/NR 

 

G5 12. Esse serviço de saúde é:    

1. público     2. privado/particular     9. NS/NR  

 

G5 13. Como o(a) Sr.(a) conseguiu ser atendido no serviço que procurou? 

1. foi direto sem agendar previamente  

2. agendou a consulta previamente 

3. foi encaminhado/ajudado pela equipe de saúde da família  

4. foi encaminhado por outro serviço ou profissional  

9. NS/NR  

 

G5 14. Qual o tempo total entre a sua chegada ao serviço e o atendimento? 

|__|__| horas    |__|__| minutos    99/99. NS/NR  

 

G5 15. Quanto tempo durou o atendimento? 

|__|__| horas    |__|__| minutos    99/99. NS/NR  

 

G5 16. O(a) Sr.(a) pagou diretamente por esse atendimento? 

1. sim, integralmente  

2. sim, parcialmente 

3. não 

9. NS/NR 

 

G5 17. Quem cobriu os gastos desse atendimento?  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde 

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

 

G5 18. O que o(a) Sr.(a) achou do atendimento recebido?    

1. muito bom 

2. bom  

3. mais ou menos  

4. ruim 

5. muito ruim 

9. NS/NR  

LL
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