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 PRÁTICAS PREVENTIVAS               BLOCO H 

Os sub-blocos são aplicados: 

 Bloco H1: em mulheres com  20 anos ou mais 

Bloco H2: em mulheres com  40 anos ou mais  

Bloco H3: em homens com  40 anos ou mais 

Bloco H4: em homens e mulheres  com 50 anos ou mais 

 

 Vamos conversar agora sobre alguns exames que são realizados para o diagnóstico precoce de câncer. 

EXAME PREVENTIVO/ PAPANICOLAU – (MULHERES COM 20 ANOS OU MAIS)             BLOCO H1 

 
H1 01. O exame de Papanicolaou é usado nos programas de prevenção de câncer de colo de útero. Quando a Sra. fez o último 

exame de Papanicolaou? 

1. nunca fez    ir para H1 02. 

2. fez há menos de 1 ano        2 a 4    pular para H1 06. 

3. fez de 1 ano a menos de 2 anos        

4. fez de 2 a 3 anos 

5. fez há mais de 3 anos    pular para H1 04. 

9. NS/NR    encerrar o Bloco H1    pular para Bloco H2. se tiver 40 anos ou mais, se não  pular para Bloco I . 

 

H1 02. Qual o principal motivo para que a Sra. nunca tenha feito este exame? 

01. não achou necessário/ não quis fazer 

02. não foi orientada para fazer o exame/o médico não pediu  1 a 8   pular para Bloco H2. se tiver  40 anos 

03. teve dificuldade para marcar consulta                                                             ou mais, se não  pular para Bloco I.  

04. o tempo de espera no serviço de saúde era muito grande                    

05. o horário de funcionamento do serviço era incompatível com as atividades de trabalho ou domésticas 

06. o exame é muito embaraçoso/desconfortável/vergonhoso    

07. nunca teve relações sexuais 

08. não tem relações sexuais atualmente 

09. outro    ir para H1 03. 

99. NS/NR    encerrar o Bloco H1    pular para Bloco H2. se tiver 40 anos ou mais, se não  pular para Bloco I.  

 
H1 03. Outro motivo:          

____________________________________________     pular para Bloco H2. se tiver 40 anos ou mais, se não      
                                                                                                                                                                 pular para Bloco I.  

 

H1 04. Qual o principal motivo para que a Sra. não tenha feito o exame nos últimos 3 anos?  

01. não achou necessário/ não quis fazer 

02. não foi orientada para fazer o exame/o médico não pediu 

03. teve dificuldade para marcar consulta     1 a 10    pular para H1 06. 

04. o tempo de espera no serviço de saúde era muito grande 

05. o horário de funcionamento do serviço era incompatível com as atividades de trabalho ou domésticas 

06. o exame é muito embaraçoso/desconfortável/vergonhoso    

07. nunca teve relações sexuais 

08. não tem relações sexuais atualmente 

09. não teve problema ginecológico nos últimos 3 anos 

10. não teve tempo 

11. outro    ir para questão H1 05. 

99. NS/NR    pular para H1 06. 



2 
 
H1 05. Outro motivo: 

__________________________________________________________________  99. NS/NR    

 

H1 06. Qual o principal motivo que levou a Sra. a procurar o serviço de saúde/ginecologista e fazer o seu último exame da 

Papanicolaou? 

1. foi consulta de rotina/ exame de rotina 

2. para checar/ examinar algum problema de saúde   1 a 3    pular para H1 08. 

3. por orientação de algum outro profissional de saúde  

4. outro    ir para questão H1 07. 

9. NS/NR    pular para H1 08. 

 

H1 07. Outro motivo: 

__________________________________________________________________  99. NS/NR    

  

H1 08. O resultado deste exame foi normal ou mostrou alguma alteração? 

1. normal    pular para H1 11. 

2. anormal/ mostrou alteração 

3. não sabe o resultado do exame    pular para H1 11. 

 9. NR 

 

H1 09. Após receber o resultado deste exame, que apresentava anormalidade, houve seguimento para confirmação do 

diagnóstico ou para fazer o tratamento? 

 
1. não    2. sim    pular para H1 11.  9. NS/NR  

 
H1 10. Por qual motivo não houve seguimento?  

01. a consulta está marcada, mas ainda não aconteceu 

02. não achou necessário/ não quis fazer 

03. não sabia quem procurar ou aonde ir 

04. não conseguiu marcar  

05. o tempo de espera no serviço de saúde era muito grande 

06. o plano de saúde não cobria 

07. o horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as atividades de trabalho ou domésticas 

08. estava com dificuldades financeiras 

09. não teve tempo 

10. outro 

 99. NS/NR 

 

H1 11. Em que serviço de saúde a Sra. fez o exame de Papanicolau? 

1. unidade básica de saúde 

2. ambulatório especializado do SUS 

3. consultório ou clínica  

4. ambulatório de hospital  

5. outro 

9. NS/NR 
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H1 12. A Sra. pagou diretamente pela consulta/ pelo exame? 

1. sim, integralmente    pular para Bloco H2. se tiver 40 anos ou mais, se não  pular para Bloco I . 

2. sim, parcialmente 

3. não 

9. NS/NR 

 

H1 13. Quem pagou pelo atendimento:  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde  

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

 

 

 

  Mulheres com menos de 40 anos encerrar o Bloco e pular para o Bloco I. 

+ 1+ 1
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MAMOGRAFIA E EXAME DAS MAMAS – MULHERES COM 40 ANOS OU MAIS         BLOCO H2 

 

H2 01. A mamografia é um exame de raio X dos seios, que é utilizada nos programas de prevenção de câncer de mama. Quando  

foi a última vez que a Sra. fez este exame? 

1. nunca fez    ir para H2 02. 

2. há menos de 1 ano       

3. de 1 a menos de 2 anos  

4. de 2 a 3 anos     4 e 5  pular para H2 04. 

5. mais de 3 anos   

 9. NS/NR    pular para H2 06. 

 

H2 02. Qual o principal motivo para que a Sra. nunca tenha feito o exame de mamografia?  

1. não era necessário/ não quis fazer  

2. não conhecia o exame/ não sabia de sua finalidade ou importância   

3. teve dificuldade para marcar consulta     1 a 6    pular para H2 14. 

4. o exame é desconfortável 

5. nenhum médico indicou/pediu a realização 

6. não teve tempo 

7. outro    ir para questão H2 03. 

9. NS/NR    pular para H2 14. 

 

H2 03. Outro: Motivo: 

________________________________________________  pular para H2 14.  99. NS/NR    

H2 04. Qual o principal motivo para a Sra. não ter realizado o exame de mamografia nos últimos 2 anos? 

1. não era necessário/ não quis fazer   

2. não conhecia o exame/ não sabia de sua finalidade ou importância   

3. teve dificuldade para marcar consulta     1 a 6    pular para H2 06. 

4. o exame é desconfortável 

5. nenhum médico indicou/pediu a realização 

6. não teve tempo 

7. outro    ir para questão H2 05. 

9. NS/NR    pular para H2 06. 

H2 05.  Outro motivo: 

_______________________________________________________________   99. NS/NR    

H2 06. Qual o principal motivo que levou a Sra. a procurar o ginecologista e fazer o último exame de mamografia? 

1. como exame de rotina 

2. para checar/examinar algum problema de saúde nas mamas  1 a 3    pular para H2 08. 

3. por orientação de algum outro profissional de saúde 

4. outro    ir para questão H2 07. 

 9. NS/NR    pular para H2 08. 

 

H2 07. Outro motivo: 

_______________________________________________________________   99. NS/NR    

2 e 3 pular para H2 06. 
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H2 08. O resultado desse exame foi normal ou mostrou alguma alteração: 

1. normal    pular para H2 11. 

2. anormal/ mostrou alteração 

3. não sabe o resultado do exame    pular para H2 11. 

 9. NR 

 

H2 09. Após receber o resultado deste exame, que apresentava anormalidade, houve seguimento para confirmação do 

diagnóstico ou tratamento? 

  

 1. não    2. sim    pular para H2 11.   9. NS/NR  

 

H2 10. Por qual motivo não houve seguimento?  

01. a consulta está marcada, mas ainda não aconteceu 

02. o serviço que solicitou o exame não encaminhou para seguimento 

03. não achou necessário/ não quis fazer  

04. não sabia a quem procurar ou aonde ir 

05. estava com dificuldades financeiras 

06. não conseguiu marcar  

07. o tempo de espera no serviço de saúde era muito grande 

08. o plano de saúde não cobria 

09. o horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as atividades de trabalho ou domésticas 

10. não teve tempo 

11. outro 

99. NS/NR 

 

H2 11. Em que serviço de saúde o exame de mamografia foi solicitado? 

1. unidade básica de saúde 

2. ambulatório especializado do SUS 

3. consultório ou clínica  

4. ambulatório de hospital  

5. outro 

9. NS/NR 

 

H2 12. A Sra. pagou diretamente pelo serviço? 

1. sim, integralmente    pular para H2 14. 

2. sim, parcialmente 

3. não 

9. NS/NR 

 

H2 13. Quem pagou pelo atendimento:  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde  

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

 

+ 1+ 1
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H2 14. O exame clínico das mamas é um exame feito por médico ou enfermeira para detectar a presença de nódulos/caroços 

nos seios. Quando a Sra. fez o último exame clínico das mamas? 

 

1. nunca fez    pular para Bloco H4 se tiver 50 anos ou mais, se não  pular para Bloco I . 

2. há menos de 1 ano  

3. de 1 a menos de 2 anos 

4. de 2 a 3 anos 

5. mais de 3 anos 

9. NS/NR 

 

H2 15. Em que serviço de saúde a Sra. fez o exame? 

1. unidade básica de saúde 

2. consultório  

3. ambulatório de hospital ou clínica 

4. outro 

  9. NS/NR 

 

H2 16. A Sra. pagou diretamente pelo serviço? 

1. sim, integralmente    pular para Bloco H4. se tiver 50 anos ou mais, se não  pular para Bloco I . 

2. sim, parcialmente 

3. não 

9. NS/NR 

 

 

H2 17. Quem pagou pelo atendimento:  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde  

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

 

 pular para Bloco H4 se tiver 50 anos ou mais e  

 pular para Bloco I se tiver menos de 50 anos. 

+ 1+ 1
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CÂNCER DE PRÓSTATA - HOMENS COM 40 ANOS OU MAIS           BLOCO H3 

 

Existem alguns exames que são utilizados para diagnóstico precoce do câncer de próstata, como o PSA (exame de 

sangue) e o toque retal. 

 

H3 01. O Sr já fez alguma vez na vida um exame de PSA? 

1. não     

2. sim    pular para H3 04.   

9. NS/NR    pular para H3 12. 

 

H3 02. Qual o principal motivo para o Sr. nunca ter feito um exame de PSA? 

01. não era necessário/ sou saudável   

02. não foi orientado para fazer o exame/ o médico não pediu 

03. não conhecia o exame/ não sabia de sua finalidade ou importância     

04. teve dificuldade para marcar consulta        1 a 8    pular  para H3 12. 

05. o tempo de espera no serviço de saúde era muito grande 

06. o plano de saúde não cobria 

07. o horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as atividades de trabalho 

08. não teve tempo  

09. outro    ir para questão H3 03. 

99. NS/NR    pular  para H3 12. 

 

H3 03. Outro motivo: 

_______________________________________________________  pular para H3 12.  99. NS/NR    

 

H3 04. Quando o Sr. fez o último exame de PSA?  

1. há menos de 1 ano  

2. de 1 a 3 anos   

3. mais de 3 anos 

9. NS/NR 

 

H3 05. Qual o principal motivo que levou o Sr. a fazer o último exame de PSA? 

1. como exame de rotina, não estava com queixas ou sintomas 

2. para checar/examinar algum problema de saúde/sintomas 

3. fui incentivado por campanha de saúde/matéria veiculada na mídia 

4. por orientação do médico 

5. ficou preocupado ao saber de problemas com a próstata de amigos/parentes/conhecidos 

6. outro      

9. NS/NR 

 

H3 06. O resultado deste exame foi normal ou mostrou alguma alteração? 

1. normal    pular para H3 09. 

2. anormal/ com alteração 

3. não sabe    pular para H3 09. 

9. NR 



8 
 
H3 07. Após receber o resultado deste exame, que apresentava anormalidade, houve seguimento para confirmação do  

diagnóstico ou tratamento? 

 1. não    2. sim    pular para H3 09.   9. NS/NR 

 

H3 08. Por qual motivo não houve seguimento?  

01. a consulta está marcada, mas ainda não aconteceu 

02. não achou necessário/ não quis fazer 

03. não sabia quem procurar ou aonde ir 

04. o horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as atividades de trabalho 

05. não conseguiu marcar  

06. o tempo de espera no serviço de saúde era muito grande 

07. o plano de saúde não cobria 

08. dificuldades financeiras 

09. não teve tempo 

10. outro 

 99. NS/NR 

 

H3 09. Em que serviço de saúde o Sr. fez o exame? 

1. unidade básica de saúde 

2. ambulatório especializado do SUS 

3. consultório ou clínica 

4. ambulatório de hospital  

5. outro 

9. NS/NR 

 

H3 10. O Sr. pagou diretamente pelo exame? 

 1. sim, integralmente    pular para H3 12. 

2. sim, parcialmente 

3. não 

9. NS/NR 

 

H3 11. Quem pagou pelo atendimento?  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde  

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

 

H3 12. Um outro exame utilizado para prevenção do câncer de próstata é o toque retal. O Sr. já fez esse exame? Quando foi a 

última vez que fez esse exame? 

1. nunca fiz esse exame 

2. fez há menos de 1 ano               2 a 4    pular para H3 15.  

3. fez entre 1 e 3 anos     

4. fez há mais de 3 anos 

9. NS/NR     encerrar o Bloco H3.    pular para o Bloco H4. se tiver 50 anos ou mais, se não   pular para o  

     Bloco I.   

 

 

+ 1+ 1



9 
 
H3 13. Qual o principal motivo para o Sr. nunca ter feito um exame de toque retal? 

1. não era necessário/ sou saudável   

2. nenhum médico indicou a realização 

3. não conhecia o exame/ não sabia de sua finalidade ou importância   

4. teve dificuldade para marcar consulta      

5. problemas com a distância/ transporte/ dificuldades financeiras   

6. é um exame desconfortável/embaraçoso  

7. não teve tempo 

8. outro    ir para questão H3 14. 

9. NS/NR  encerrar o Bloco H3. pular para o Bloco H4. se tiver 50 anos ou mais, se não  pular para o Bloco I.   

 

H3 14. Outro motivo: 

____________________________________    encerrar o Bloco H3. pular para o Bloco H4. se tiver 50 anos ou  

  mais, se não  pular para o Bloco I.   

H3 15. Qual o principal motivo que levou o Sr. a fazer o último exame de toque retal? 

1. como exame de rotina, sem queixas ou sintomas 

2. para checar/examinar algum problema de saúde 

3. fui incentivado por campanha de saúde/matéria veiculada na mídia 

4. por orientação do médico 

5. outro      

9. NS/NR 

 

H3 16. O resultado deste exame foi normal ou mostrou alguma alteração? 

1. normal    pular para H3 19. 

2. anormal/ com alteração 

3. não sabe    pular para H3 19. 

 9. NR/NR 

 

H3 17. Após receber o resultado deste exame, que apresentava anormalidade, houve seguimento para confirmação do  

diagnóstico ou para a realização do tratamento?  

1. não      2. sim    pular para H3 19.   9. NS/NR 

 

H3 18. Por qual motivo não houve seguimento?  

01. a consulta está marcada, mas ainda não aconteceu 

02. não achou necessário/ não quis fazer  

03. não sabia quem procurar ou aonde ir 

04. o horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as atividades de trabalho 

05. não conseguiu marcar  

06. o tempo de espera no serviço de saúde era muito grande 

07. o plano de saúde não cobria 

08. estava com dificuldades financeiras 

09. não teve tempo 

10. outro  

 99. NS/NR 

 

 

 

    1 a 7    encerrar o Bloco 

H3. 
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H3 19. Em que serviço de saúde foi feito o exame de toque retal? 

1. unidade básica de saúde 

2. ambulatório especializado do SUS 

3. consultório ou clínica 

4. ambulatório de hospital  

5. outro       

9. NS/NR 

 

H3 20. O Sr. pagou diretamente pelo atendimento recebido? 

1. sim, integralmente    encerrar o Bloco.  

2. sim, parcialmente 

3. não 

9. NS/NR 

 

H3 21. Quem pagou pelo atendimento?  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde  

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

 

 

 

 pular para Bloco H4 se tiver 50 anos ou mais e  

 pular para Bloco I se tiver menos de 50 anos. 

 

+ 1+ 1
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CÂNCER COLORRETAL - HOMENS MULHERES COM 50 ANOS OU MAIS  BLOCO H4 

 

H4 01. O exame de sangue oculto nas fezes é um exame que verifica se as fezes contêm sangue, com o objetivo de fazer a  

detecção precoce do câncer de intestino grosso e reto. O (a) Sr.(a) já fez esse exame? 

1. não                                    2. sim    pular para H4 04.                                         9. NS/NR 

 
H4 02. Qual o principal motivo para o(a) Sr.(a) nunca ter feito um exame de sangue oculto nas fezes?  

1. não era necessário/ sou saudável 

2. nenhum médico pediu para fazer 

3. não conhecia o exame/ não sabia de sua finalidade ou importância         1 a 7    pular para H4 15. 

4. teve dificuldade para marcar consulta 

5. dificuldades financeiras        

6. o convenio médico/plano de saúde não cobre este exame 

7. não teve tempo 

8. outro    ir para H4 03. 

9. NS/NR    pular para H4 15. 

 
H4 03. Outro motivo:    

____________________________________________     pular para H4 15.   99. NS/NR 

 

H4 04. Quando o(a) Sr.(a) fez o último exame de sangue oculto nas fezes?  

1. há menos de 1 ano    pular para H4 07. 

2. de 1 a menos de 2 anos   

3. de 2 a 3 anos     

4. há mais de 3 anos 

9. NS/NR    pular para H4 07. 

 
H4 05. Qual o principal motivo para o(a) Sr.(a)  não ter feito o exame de sangue oculto nas fezes no último ano?  

1. não era necessário/ sou saudável 

2. nenhum médico pediu para fazer 

3. não conhecia o exame/ não sabia de sua finalidade ou importância         1 a 7    pular para H4 07. 

4. teve dificuldade para marcar consulta 

5. dificuldades financeiras        

6. o convenio médico/plano de saúde não cobre este exame 

7. não teve tempo 

8. outro    ir para H4 06. 

9. NS/NR    pular para H4 07. 

 
H4 06. Outro motivo: 

_________________________________________________________________  99. NS/NR  

  

H4 07. Qual o principal motivo que levou o(a) Sr.(a)  a fazer esse último exame de sangue oculto nas fezes? 

1. como exame de rotina, sem queixas ou sintomas 

2. para checar/examinar algum problema de saúde 

3. fui incentivado por campanha de saúde/matéria veiculada na mídia   1 a 4    pular para H4 09. 

4. por orientação de profissional de saúde 

5. outro  

9. NS/NR    pular para H4 09. 



12 
 
H4 08. Outro motivo: 

________________________________________________________________  99.NS/NR 

 

H4 09. O resultado deste exame foi normal ou mostrou alguma alteração? 

1. normal    pular para H4 12. 

2. anormal/ com alteração 

3. não sabe    pular para H4 12. 

 9. NR 

 

H4 10. Após receber o resultado deste exame, que apresentava anormalidade, houve seguimento para confirmação do 

diagnóstico ou tratamento? 

1. não    2. sim    pular para H4 12.    9. NS/NR 

 

H4 11. Por qual motivo não houve seguimento?  

01. a consulta está marcada, mas ainda não foi aconteceu 

02. o serviço que solicitou e deu resultado não encaminhou para seguimento 

03. não achou necessário/ não quis fazer 

04. não sabia quem procurar ou aonde ir 

05. o horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as atividades de trabalho ou domésticas 

06. não conseguiu marcar  

07. o tempo de espera no serviço de saúde era muito grande 

08. o plano de saúde não cobria 

09. estava com dificuldades financeiras 

10. não teve tempo 

11. outro 

99. NS/NR 

 

H4 12. Em que serviço de saúde foi solicitado o exame? 

1. unidade básica de saúde 

2. ambulatório especializado do SUS 

3. consultório ou clínica 

4. ambulatório de hospital  

5. outro 

9. NS/NR 

 

H4 13. O (a) Sr.(a) pagou diretamente pelo exame? 

1. sim, integralmente   pular para H4 15. 

2. sim, parcialmente 

3. não 

9. NS/NR 

 

H4 14. Quem pagou pelo atendimento?  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde  

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  

 

 

+ 1+ 1
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H4 15. Sigmoidoscopia e colonoscopia são exames em que um tubo é inserido no reto para ver o cólon para detectar sinais de 

câncer ou outros problemas de saúde. Alguma vez o (a) Sr.(a) já fez um exame de colonoscopia ou de sigmoidoscopia? 

 

1. não    2. sim    pular para a H4 17.            9. NS/NR    encerrar o Bloco. 

 

H4 16. Qual o principal motivo para o(a) Sr.(a)  nunca ter feito uma sigmoidoscopia ou uma colonoscopia?  

1. não era necessário/ sou saudável   

2. não conhecia o exame/ não sabia de sua finalidade ou importância  

3. nenhum médico indicou/pediu a realização   

4. teve dificuldade para marcar consulta     todos    encerrar o Bloco. 

5. problemas com a distância/ transporte/ dificuldades financeiras 

6. o convenio médico não cobre este exame 

7. não teve tempo 

8. outro  

9. NS/NR 

 

H4 17. Quando o (a) Sr.(a) fez a última sigmoidoscopia ou colonoscopia?  

1. há menos de 1 ano  

2. de 1 a menos de 2 anos   

3. de 2 a 3 anos 

4. há mais de 3 anos 

9. NS/NR 

 

H4 18. Qual o principal motivo que levou o(a) Sr.(a) a fazer a última sigmoidoscopia ou colonoscopia? 

1. como exame de rotina 

2. por orientação de profissional de saúde  

3. para checar/examinar algum problema de saúde 

4. fui incentivado por campanha de saúde/matéria veiculada na mídia 

5. outro      

9. NS/NR 

 

H4 19. O resultado deste exame foi normal ou mostrou alguma alteração? 

1. normal    pular para H4 22. 

2. anormal/ com alteração 

3. não sabe    pular para H4 22. 

 9. NR 

 

H4 20. Após receber o resultado deste exame, que apresentava anormalidade, houve seguimento para confirmação do 

diagnóstico ou tratamento? 

 

1. não    2. sim    pular para H4 22.    9. NS/NR 
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H4 21. Por qual motivo não houve seguimento?  

01. a consulta está marcada, mas ainda não foi à consulta 

02. não achou necessário/ não quis fazer  

03. não sabia quem procurar ou aonde ir 

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

05. não conseguiu marcar  

06. o tempo de espera no serviço de saúde era muito grande 

07. o plano de saúde não cobria 

08. estava com dificuldades financeiras 

09. não teve tempo 

10. outro  

99. NS/NR 

 

H4 22. Em que serviço de saúde foi solicitado o exame? 

1. unidade básica de saúde 

2. ambulatório especializado do SUS 

3. consultório ou clínica 

4. ambulatório de hospital  

5. outro 

9. NS/NR 

 

H4 23. O(a) Sr.(a) pagou diretamente pelo exame? 

1. sim, integralmente   encerrar o Bloco. 

2. sim, parcialmente 

3. não 

9. NS/NR 

 

H4 24. Quem pagou pelo exame:  

1. SUS 

2. Convênio ou Plano de saúde  

3. o próprio entrevistado ou familiares  

4. outro 

9. NS/NR  
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