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ícone = VIGITEL
MINISTÉRIO DA SAÚDE – SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO
TRANSMISSÍVEIS POR ENTREVISTAS TELEFÔNICAS – VIGITEL – 2014

CIDADE_UF:
RÉPLICA:

escolha conforme cronograma de trabalho

OPERADOR:
OK

Teclas no rodapé: AGENDAMENTO
AGENDAMENTO-RETORNO
ENTREVISTA

(inicie por entrevista,
agendamento- retorno e
agendamento, nesta ordem)

AGENDAMENTO
MINISTÉRIO DA SAÚDE – SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO
TRANSMISSÍVEIS POR ENTREVISTAS TELEFÔNICAS – VIGITEL – 2014
Apoio: NUPENS-USP e SEGEP-MS
Disque Saúde = 0800-61-1997
Operador: xx
Réplica: xx
Cidade: xx, confirma a cidade:  sim  não (agradeça e encerre; excluir do banco amostral)
status=33
CIDADE – RÉPLICA
STATUS ANTERIORES
 Fora de serviço (status=2)

Telefone: xx
1.

 Não existe (status=3)

Telefone opcional:

 Não atende (status=7)

Nome do primeiro contato:

 Secretária eletrônica (status=8)
 Ocupado (status=9)
 Fax (status=10)

Retomada com o(a) sr(a):

2.

6.

2

Bom dia/tarde/noite. Meu nome é XX. Estamos realizando uma avaliação para o
Ministério da Saúde sobre condições de saúde da população adulta brasileira e o seu
número de telefone foi selecionado para participar desta avaliação.
1. O seu número de telefone é XX?
Observações:

sim

Nome do sorteado:

Idade:

Sexo:

Número de moradores:

Número de moradores ≥ 18 anos:

Data do agendamento:

Última questão respondida:

2. Sr(a), o Ministério da Saúde está avaliando as condições de saúde da população
adulta brasileira e o seu número de telefone foi selecionado para participar desta
avaliação. Este telefone é residencial?
sim
não, é empresarial – CHECAR SE NÃO É TAMBÉM RESIDENCIAL, SE SIM CONTINUE.
Se empresarial: Desculpe. Estamos entrevistando apenas residências. Agradeça e encerre.
(status=1)
3. Por favor, qual é o seu nome? __________________________________________

4. Qual é a sua idade? ____ anos (Idade  16 e < 90 anos: pule para q7)

5. As perguntas são direcionadas a pessoas com pelo menos 16 anos. Você poderia
chamar outra pessoa?
sim
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Bom dia/boa tarde/boa noite. Meu nome é XX. Estou falando de Belo Horizonte, a
pedido do Ministério da Saúde que está avaliando as condições de saúde da
população adulta brasileira. O seu número de telefone foi selecionado para participar
desta avaliação. O(a) Sr(a) pode colaborar respondendo algumas rápidas perguntas?
sim (pule para q8)
não - AGORA NÃO POSSO
Qual o melhor dia e horário para retornar a ligação?
REGISTRAR DATA E HORA residência para retornar (status=6)
Qual é o seu nome? ________________
Observações: _____________________________
não - NÃO QUERO PARTICIPAR Recusa (status=4)
O(a) sr(a) poderia me dizer o melhor dia e horário para falar com outro morador da casa?
sim
REGISTRAR DATA E HORA – residência para retornar (status=6)
Qual é o nome desta pessoa? ________________
Observações: _____________________________
não Agradeça e encerre. Recusa (status=4)
não, não tem ninguém em casa no momento (pule para 6)

6. Qual é o melhor dia e horário para eu encontrar alguém com pelo menos 16 anos?
REGISTRAR DATA E HORA – residência para retornar (status=6)
Qual é o nome desta pessoa? ________________
Observações: _____________________________
Retornaremos a ligação, por favor avise o(a) sr(a) NOME DA PESSOA. Agradeça e
encerre.
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7. O(a) sr(a) pode colaborar neste momento respondendo algumas rápidas perguntas?
sim
não
O (a) sr(a) poderia me dizer o melhor dia e horário para retornar a ligação com o(a)
sr(a) ou outro morador da casa?
sim, outro dia
sim, outro morador
REGISTRAR DATA E HORA – residência para retornar (status=6)
Qual é o nome da pessoa? ________________
Observações: _____________________________
Obrigado(a), retornaremos a ligação. Agradeça e encerre.
não - RECUSA Agradeça e encerre. Recusa (status=4)
8. Quantas pessoas ao todo moram na sua casa? (inclusive empregados que dormem
todos os dias da semana)
1

2

3

4

5

....

 20

9. Quantas pessoas têm 18 anos ou mais? (q8)
1

2

3

4

5

....

 20

10. Sr(a), para fazer esta avaliação por telefone, há necessidade de sortear uma pessoa
de sua casa. A avaliação poderá ser realizada no horário mais conveniente para a
pessoa sorteada. O(a) sr(a) pode informar o primeiro nome, o sexo e a idade aproximada
de todos os adultos que moram na sua casa?
sim
não quis informar Agradeça e encerre. Recusa (status=4)

Nome______ Idade _____ Sexo

 masculino

Adicionar

feminino
A pessoa sorteada foi o(a) sr(a)
Nome do sorteado: XX
Idade: XX
Sexo: XX

Excluir

Sorteio

Formatado: Realce
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CHECAR SE A PESSOA SORTEADA TEM CONDIÇÕES DE COMUNICAÇÃO POR
TELEFONE, SEM INTERMEDIÁRIO, CASO CONTRÁRIO = PERDA (status=66)
Posso falar com o(a) Sr(a) NOME DO SORTEADO agora?
sim
Bom dia/boa tarde/boa noite. Meu nome é XX. Estamos realizando uma avaliação
para o Ministério da Saúde sobre condições de saúde da população adulta brasileira
e o seu número de telefone foi selecionado para participar desta avaliação. O(a) Sr(a)
pode colaborar respondendo esta avaliação por telefone no horário que lhe for mais
conveniente? Lembrando que para sua segurança, esta entrevista poderá ser
gravada. O(a) sr(a) poderá desistir de participar da entrevista ou interrompê-la a
qualquer momento.

Formatado: Realce

sim (pule para q13)
não.
Qual o melhor dia e horário para retornar a ligação?
REGISTRAR DATA E HORA E TELEFONE OPCIONAL, se houver. Entrevista
(status=5)
Observações: _____________________________
não, não quero participar. Agradeça e encerre. Recusa (status=44)
o sorteado é o informante (pule para q13)
77

o sorteado faleceu (volta para q8)

66O

sorteado não tem condições de comunicação por telefone (volta para q8)

11. Qual o melhor horário para conversar com o(a) Sr(a) NOME DO SORTEADO?
REGISTRAR DATA E HORA E TELEFONE OPCIONAL, se houver. Entrevista
(status=5)
Observações: _____________________________

12. Bom dia/boa tarde/boa noite. Meu nome é xxxx. Estamos realizando uma avaliação
para o Ministério da Saúde sobre condições de saúde da população adulta brasileira e o
seu número de telefone foi selecionado para participar desta avaliação. O(a) Sr(a) pode
colaborar respondendo esta avaliação por telefone no horário que lhe for mais
conveniente? Lembrando que para sua segurança, esta entrevista poderá ser gravada.
O(a) sr(a) poderá desistir de participar da entrevista ou interrompê-la a qualquer
momento.
sim
não Agradeça e encerre. Recusa (status=4).

Formatado: Realce
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13. Sr(a), a entrevista deverá durar cerca de 7 minutos. Suas respostas serão mantidas
em total sigilo e serão utilizadas apenas para fins desta avaliação. Qual o melhor dia da
semana e horário para fazermos a entrevista?

Formatado: Realce

REGISTRAR DATA E HORA E TELEFONE OPCIONAL, se houver. Entrevista
(status=5)
Observações: _____________________________
Voltaremos a entrar em contato para realizar a entrevista. Caso tenha alguma dúvida,
poderá esclarecê-la diretamente no Disque Saúde do Ministério da Saúde no telefone:
0800-61-1997.O(a) sr(a) gostaria de anotar o telefone?
Agradeça e encerre.
Informamos que esta pesquisa está regulamentada pela Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa para Seres Humanos (CONEP) do Ministério da Saúde, podendo ser contatada
no telefone (61) 3315-5878.
agora – ENTRA NA ENTREVISTA – confirma dados (nome, idade, sexo e telefone),
passa para Q8

AGENDAMENTO RETORNO
MINISTÉRIO DA SAÚDE – SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO
TRANSMISSÍVEIS POR ENTREVISTAS TELEFÔNICAS – VIGITEL – 2014
Disque Saúde = 0800-61-1997
Operador: xx
Réplica: xx
Cidade: xx, confirma a cidade:  sim  não (agradeça e encerre)
CIDADE – RÉPLICA
STATUS ANTERIORES
 Fora de serviço (status=2)

Telefone: xx
1. APARECE STATUS ANTERIOR

 Não existe (status=3)

Telefone opcional:

 Não atende (status=7)

Nome do primeiro contato:

 Secretária eletrônica (status=8)
 Ocupado (status=9)
 Fax (status=10)

Retomada com o(a) sr(a):

2.

6.

Formatado: Realce
Formatado: Realce
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Bom dia/tarde/noite. Meu nome é XX. Estamos realizando uma avaliação para o
Ministério da Saúde sobre condições de saúde da população adulta brasileira e o seu
número de telefone foi selecionado para participar desta avaliação.
1. O seu número de telefone é XX?
Observações:

sim

Nome do sorteado:

Idade:
APARECE
Sexo:
HISTÓRICO

Número de moradores:

Número de morados ≥ 18 anos:

Data do agendamento:

Última questão respondida:

ENTRA NA Q7 DO AGENDAMENTO

Teclas superiores: RE-SORTEIO – volta para q8 do AGENDAMENTO
RECUSA - Recusa (status=44)
RETORNO - Qual o melhor dia e horário para retornar a ligação?
REGISTRAR DATA E HORA E NÚMERO DA QUESTÃO QUE PAROU.
Entrevista em andamento (status=88)
Observações: _____________________________
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ENTREVISTA
MINISTÉRIO DA SAÚDE – SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO
TRANSMISSÍVEIS POR ENTREVISTAS TELEFÔNICAS – VIGITEL – 2014
Disque Saúde = 0800-61-1997
Operador: xx
Réplica: xx
Cidade: xx, confirma a cidade:  sim  não (agradeça e encerre; excluir do banco amostral
e do agenda)

1.

RéplicaXXnúmero de moradores XX número de adultos XX

2. Bom dia/tarde/noite. Meu nome é XXXX. Estou falando do Ministério da Saúde, o número do seu
telefone é XXXX?
 não – Desculpe, liguei no número errado.

sim

3.

Sr(a) gostaria de falar com o(a) sr(a) NOMEDO SORTEADO. Ele(a) está?
sim
não - Qual o melhor dia da semana e período para conversarmos com o(a) Sr(a) NOMEDO
SORTEADO?
residência a retornar. Obrigado(a), retornaremos a ligação.
Encerre.
3.a Posso falar com ele agora?

sim

não - Qual o melhor dia da semana e período para conversarmos com o(a) Sr(a) NOMEDO
SORTEADO?
residência a retornar. Obrigado(a), retornaremos a
ligação. Encerre.

4.

O(a) sr(a) foi informado sobre a avaliação que o Ministério da Saúde está fazendo?
sim (pule para q5)
não - O Ministério da Saúde está avaliando as condições de saúde da população brasileira e
o seu número de telefone e o(a) sr(a) foram selecionados para participar de uma entrevista.
A entrevista deverá durar cerca de 7 minutos. Suas respostas serão mantidas em total sigilo e
serão utilizadas junto com as respostas dos demais entrevistados para fornecer um retrato
das condições atuais de saúde da população brasileira. Para sua segurança, esta entrevista
poderá ser gravada. Caso tenha alguma dúvida sobre a pesquisa, poderá esclarecê-la
diretamente no Disque Saúde do Ministério da Saúde, no telefone: 0800-61-1997. O(a) sr(a)
gostaria de anotar o telefone agora ou no final da entrevista?

5.

Podemos iniciar a entrevista?
sim (pule para q6)
não - Qual o melhor dia da semana e período para conversarmos?
residência a retornar. Obrigado(a), retornaremos a ligação. Encerre.
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Q6. Qual sua idade? (só aceita  18 anos e < 150) ____ anos (se < 21 anos, pule q12 a q13)

Q7. Sexo:
pule a q14)

( ) masculino (pule a q14)

( ) feminino (se > 50 anos,

CIVIL. Qual seu estado conjugal atual?
1( ) solteiro
2( ) casado legalmente
3( ) têm união estável há mais de seis meses
4( ) viúvo
5( ) separado ou divorciado
888 ( ) não quis informar

Q8. Até que série e grau o(a) sr(a) estudou?
8A
8B- Qual a última série (ano) o Sr(a) COMPLETOU?
1 curso primário
2
3
1, 2, 3, 4

8.anos de estudo(out-put)


1

4

2 admissão



4

3 curso ginasial ou ginásio

1 2 3 4

5,6,7,8

4 1º grau ou fundamental ou supletivo de 1º grau

1 2 3 4 5 6 7 8

1a8

científico ou ensino médio ou supletivo de 2º grau

1 2 3

9,10,11

6 3º grau ou curso superior
ou +

1 2 3 4 5 6 7 8
12 a 19

5 2º grau ou colégio ou técnico ou normal ou

7 pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado)  1 ou +
8 nunca estudou
777não sabe (só aceita q6>60)
888 não quis responder

20
0

10

R128a.O(A) Sr(a) dirige carro, moto e/ou outro veículo?
1sim

2não (não perguntar a q40, q40b, R135, R137)

888 não quis informar

Q9. O(a) sr(a) sabe seu peso (mesmo que seja valor aproximado)? (só aceita 30 Kg e <300kg)
_______ kg

888  não quis informar

777 não sabe

Q10. Quanto tempo faz que se pesou da última vez?

Q11. O(a) sr(a) sabe sua altura? (só aceita  1,20m e <2,20m)
__ m ____ cm

777

 não sabe

888

 não quis informar

Q14. A sra está grávida no momento?
1 sim

2 não

777 não sabe

Agora eu vou fazer algumas perguntas sobre sua alimentação.
Q15. Em quantos dias da semana o(a) sr(a) costuma comer feijão?
1 ( ) 1 a 2 dias por semana
2 ( ) 3 a 4 dias por semana
3 ( ) 5 a 6 dias por semana
4 ( ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)
5 ( ) quase nunca
6 ( ) nunca

Q16.Em quantos dias da semana, o(a) sr(a) costuma comer pelo menos um tipo de verdura ou
legume (alface, tomate, couve, cenoura, chuchu, berinjela, abobrinha – não vale batata, mandioca
ou inhame)?
1( ) 1 a 2 dias por semana
2( ) 3 a 4 dias por semana
3( ) 5 a 6 dias por semana
4( ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)
5( ) quase nunca (pule para q21)
6( ) nunca (pule para q21)
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Q17. Em quantos dias da semana, o(a) sr(a) costuma comer salada de alface e tomate ou salada de
qualquer outra verdura ou legume CRU?
1( ) 1 a 2 dias por semana
2( ) 3 a 4 dias por semana
3( ) 5 a 6 dias por semana
4( ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)
5( ) quase nunca (pule para q19)
6( ) nunca (pule para q19)

Q18. Num dia comum, o(a) sr(a) come este tipo de salada:
1( ) no almoço (1 vez no dia)
2( ) no jantar ou
3( ) no almoço e no jantar (2 vezes no dia)

Q19. Em quantos dias da semana, o(a) sr(a) costuma comer verdura ou legume COZIDO junto com
a comida ou na sopa, como por exemplo, couve, cenoura, chuchu, berinjela, abobrinha, sem
contar batata, mandioca ou inhame?
1( ) 1 a 2 dias por semana
2( ) 3 a 4 dias por semana
3( ) 5 a 6 dias por semana
4( ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)
5( ) quase nunca (pule para q21)
6( ) nunca (pule para q21)

Q20. Num dia comum, o(a) sr(a) come verdura ou legume cozido:
1( ) no almoço (1 vez no dia)
2( ) no jantar ou
3( ) no almoço e no jantar (2 vezes no dia)

Q21. Em quantos dias da semana o (a) sr(a) costuma comer carne vermelha (boi, porco, cabrito)?
1( ) 1 a 2 dias por semana
2( ) 3 a 4 dias por semana
3( ) 5 a 6 dias por semana
4( ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)
5( ) quase nunca (pule para q23)
6( ) nunca (pule para q23)
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Q22. Quando o(a) sr(a) come carne vermelha com gordura, o(a) sr(a) costuma:
1( ) tirar sempre o excesso de gordura
2( ) comer com a gordura
3  não come carne vermelha com muita gordura

Q23. Em quantos dias da semana o (a) sr(a) costuma comer frango/galinha?
1( ) 1 a 2 dias por semana
2( ) 3 a 4 dias por semana
3( ) 5 a 6 dias por semana
4( ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)
5( ) quase nunca (pule para q25)
6( ) nunca (pule para q25)

Q24. Quando o(a) sr(a) come frango/galinha com pele, o(a) sr(a) costuma:
1( ) tirar sempre a pele
2( ) comer com a pele
3 não come pedaços de frango com pele

Q25. Em quantos dias da semanao(a) sr(a) costuma tomar suco de frutas natural?
1( ) 1 a 2 dias por semana
2( ) 3 a 4 dias por semana
3( ) 5 a 6 dias por semana
4( ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)
5( ) quase nunca (pule para q27)
6( ) nunca (pule para q27)

Q26. Num dia comum, quantos copos o(a) sr(a) toma de suco de frutas natural?
1( ) 1
2( ) 2
3( ) 3 ou mais

Q27. Em quantos dias da semana o(a) sr(a) costuma comer frutas?
1( ) 1 a 2 dias por semana
2( ) 3 a 4 dias por semana
3( ) 5 a 6 dias por semana
4( ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)
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5( ) quase nunca (pule para q29)
6( ) nunca (pule para q29)

Q28. Num DIA comum, quantas vezes o(a) sr(a) come frutas?
1( ) 1 vez no dia
2( ) 2 vezes no dia
3( ) 3 ou mais vezes no dia

Q29. Em quantos dias da semana o (a) sr(a) costuma tomar refrigerante ou suco artificial?
1( ) 1 a 2 dias por semana
2( ) 3 a 4 dias por semana
3( ) 5 a 6 dias por semana
4( ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)
5( ) quase nunca (pule para q32)
6( ) nunca (pule para q32)

Q31. Quantos copos/latinhas costuma tomar por dia?
1 1

2 2

3 3

44

5 5

6 6 ou +

777 não sabe

Q32. Em quantos dias da semana o(a) sr(a) costuma tomar leite? (não vale soja)
1( ) 1 a 2 dias por semana
2( ) 3 a 4 dias por semana
3( ) 5 a 6 dias por semana
4( ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)
5( ) quase nunca (pule para R143)
6( ) nunca (pule para R143)

Q33. Quando o sr(a) toma leite, que tipo de leite costuma tomar?
1( ) integral
2( ) desnatado ou semi-desnatado
3 os dois tipos
777 não sabe

R143. Em quantos dias da semana o sr(a) costuma comer alimentos doces, tais como: sorvetes,
chocolates, bolos, biscoitos ou doces?
( ) 1 a 2 dias por semana
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( ) 3 a 4 dias por semana
( ) 5 a 6 dias por semana
( ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)
( ) quase nunca (pule para R144a)
( ) nunca (pule para R144a)

R146. Num DIA comum, quantas vezes o(a) sr(a) come doces?
1( ) 1 vez no dia
2( ) 2 vezes no dia
3( ) 3 ou mais vezes no dia

R144a. Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) costuma trocar a comida do almoço por sanduíches,
salgados, pizza ou outros lanches?
( ) 1 a 2 dias por semana
( ) 3 a 4 dias por semana
( ) 5 a 6 dias por semana
( ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)
( ) quase nunca
( ) nunca

R144b. Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) costuma trocar a comida do jantar por sanduíches,
salgados, pizza ou outros lanches?
( ) 1 a 2 dias por semana
( ) 3 a 4 dias por semana
( ) 5 a 6 dias por semana
( ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)
( ) quase nunca
( ) nunca

R145. Somando a comida preparada na hora e os alimentos industrializados o Sr. (a) acha que o

Formatado: Português (Brasil)

seu consumo de sal é:
1( ) Muito alto
1.

Muito alto

2.

Alto

3.

Adequado

4.

Baixo

5.

Muito baixo

Formatado: Numerada + Nível: 1 +
Estilo da numeração: 1, 2, 3, … +
Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda
+ Alinhado em: 0,63 cm + Recuar em:
1,27 cm
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777. Não sabe2( ) Alto

Formatado: Recuo: À esquerda: 0,63
cm, Primeira linha: 0 cm

3( ) Adequado
4( ) Baixo
5( ) Muito baixo
777 não sabe
Obs: Para quem responde ‘alto ou muito alto’, pensar em questão sobre medidas adotadas para
redução?
R158. Que medidas oO(a) Sr(a) tem adotado alguma medida para reduzir o seu consumo de sal?

[B1] Comentário: Teste piloto com
respostas abertas?

1.

Sim

Formatado: Fonte: Não Negrito

2.

Não (pule para Q35)

Formatado: Numerada + Nível: 1 +
Estilo da numeração: 1, 2, 3, … +
Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda
+ Alinhado em: 0,63 cm + Recuar em:
1,27 cm

R159. O(a) Sr(a) tem procurado colocar menos sal nos alimentos durante o preparo?
1.

Sim

2.

Não

3.

Não costumo preparar alimentos em casa (RESPOSTA ESPONTÊNEA)

Formatado: Realce
Formatado: Fonte: Não Negrito

R160. O(a) Sr(a) tem procurado colocar menos sal nos alimentos à mesa?

Formatado: Numerada + Nível: 1 +
Estilo da numeração: 1, 2, 3, … +
Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda
+ Alinhado em: 0,63 cm + Recuar em:
1,27 cm

1.

Sim

Formatado: Cor da fonte: Azul

2.

Não

Formatado: Fonte: Não Negrito

R161. O(a) Sr(a) tem dado preferencia a produtos industrializados com menor teor de sal?
1.

Sim

2.

Não

Formatado: Fonte: Não Negrito
Formatado: Numerada + Nível: 1 +
Estilo da numeração: 1, 2, 3, … +
Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda
+ Alinhado em: 0,63 cm + Recuar em:
1,27 cm

Q35. O(a) sr(a) costuma consumir bebida alcoólica?
1sim

2não (pula para q42)

888  não quis informar (pula para q42)

Q36. Com que frequência (a) sr(a) costuma consumir alguma bebida alcoólica?
1( ) 1 a 2 dias por semana
2( ) 3 a 4 dias por semana
3( ) 5 a 6 dias por semana
4( ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)
5( ) menos de 1 dia por semana
6( ) menos de 1 dia por mês (pule para q40b)

Q37. Nos últimos 30 dias, o sr chegou a consumir 5 ou mais doses de bebida alcoólica em uma
única ocasião? (5 doses de bebida alcoólica seriam 5 latas de cerveja, 5 taças de vinho ou 5 doses
de cachaça, whisky ou qualquer outra bebida alcoólica destilada) (só para homens)
1 sim

(pule para q39)

2não (pule para q40b)
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Q38. Nos últimos 30 dias, a sra chegou a consumir 4 ou mais doses de bebida alcoólica em uma
única ocasião? (4 doses de bebida alcoólica seriam 4 latas de cerveja, 4 taças de vinho ou 4 doses
de cachaça, whisky ou qualquer outra bebida alcoólica destilada) (só para mulheres)
1 sim

2 não (pule para q40b)

Q39. Em quantos dias do mês isto ocorreu?
1( ) em um único dia no mês 2( ) em 2 dias 3( ) em 3 dias 4( ) em 4 dias
5( ) em 5 dias 6( ) em 6 dias 7( ) em 7 ou mais dias 777 Não sabe

Q40. Neste dia (ou em algum destes dias), o(a) sr(a) dirigiu logo depois de beber?
1sim 2 não

888não quis informar

Q40b. Independente da quantidade, o(a) sr(a) costuma dirigir depois de consumir bebida
alcoólica?
1(

) sempre

2(

) algumas vezes

3(

) quase nunca

4(

) nunca

888 não quis informar

Nas próximas questões, vamos perguntar sobre suas atividades físicas do dia-a-dia.
Q42. Nos últimos três meses, o(a) sr(a) praticou algum tipo de exercício físico ou esporte?
1 sim

2 não (pule para q47)

(não vale fisioterapia)

Q43a. Qual o tipo principal de exercício físico ou esporte que o(a) sr(a) praticou?
ANOTAR APENAS O PRIMEIRO CITADO
1 caminhada (não vale deslocamento para trabalho)
2 caminhada em esteira
3 corrida (cooper)
4 corrida em esteira
5 musculação
6 ginástica aeróbica (spinning,step, jump)
7 hidroginástica
8 ginástica em geral (alongamento,pilates,ioga)
9 natação
10 artes marciais e luta ( jiu-jitsu, karatê, judô, boxe, muay thai, capoeira)
11 bicicleta (inclui ergométrica)
12 futebol / futsal
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13 basquetebol
14 voleibol / futevolei
15 tênis
16 dança (balé, dança de salão, dança do ventre)
17 outros

Q44. O(a) sr(a) pratica o exercício pelo menos uma vez por semana?
1 sim
2  não – (pule para q47)

Q45. Quantos dias por semana o(a) sr(a) costuma praticar exercício físico ou esporte? _________
11 a 2 dias por semana
23 a 4 dias por semana
35 a 6 dias por semana
4 todos os dias (inclusive sábado e domingo)

Q46. No dia que o(a) sr(a) pratica exercício ou esporte, quanto tempo dura esta atividade?
__________
1menos que 10 minutos
2entre 10 e 19 minutos
3entre 20 e 29 minutos
4 entre 30 e 39 minutos
5 entre 40 e 49 minutos
6 entre 50 e 59 minutos
7 60 minutos ou mais

Q47. Nos últimos três meses, o(a) sr(a) trabalhou?
2 não – (pule para q52)

1 sim

Q48. No seu trabalho, o(a) sr(a) anda bastante a pé?
1 sim

2 não

777 não sabe

Q49. No seu trabalho, o(a) sr(a) carrega peso ou faz outra atividade pesada?
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1 sim

2 não (pule para q50)

777 não sabe (pule para q50)

R147. Em uma semana normal, em quantos dias o(a) sr(a) faz essas atividades no seu trabalho?
Número de dias _ _ _

555 menos de 1 vez por semana

888 não quis responder

R148. Quando realiza essas atividades, quanto tempo costuma durar? ______________________

HH : MM
Q50. Para ir ou voltar ao seu trabalho, faz algum trajeto a pé ou de bicicleta?
1 sim, todo o trajeto

2 Sim, parte do trajeto

3 não (pule para q52)

Q51. Quanto tempo o(a) sr(a) gasta para ir e voltar neste trajeto (a pé ou de bicicleta)? ___________
1 menos que 10 minutos
2 entre 10 e 19 minutos
3 entre 20 e 29 minutos
4 entre 30 e 39 minutos
5 entre 40 e 49 minutos
6 entre 50 e 59 minutos
7 60 minutos ou mais

Q52. Atualmente, o(a) Sr(a) esta frequentando algum curso/escola ou leva alguém em algum
curso/escola?
1 sim

2 não (pule para q55)

888 não quis informar (pule para q55)

Q53. Para ir ou voltar a este curso ou escola, faz algum trajeto a pé ou de bicicleta?
1 sim, todo o trajeto

2 Sim, parte do trajeto

3 não (pule para q55)

Q54. Quanto tempo o(a) sr(a) gasta para ir e voltar neste trajeto (a pé ou de bicicleta)? _________
1 menos que 10 minutos
2 entre 10 e 19 minutos
3 entre 20 e 29 minutos
4 entre 30 e 39 minutos
5 entre 40 e 49 minutos
6 entre 50 e 59 minutos
7 60 minutos ou mais

19

Q55. Quem costuma fazer a faxina da sua casa?
1 eu sozinho (pule para R149)

3 outra pessoa (pule para q59a)

2 eu com outra pessoa

Q56. A parte mais pesada da faxina fica com:
1( ) o(a) sr(a) ou

2( ) outra pessoa (pule para q59a)

3 ambos

R149. Em uma semana normal, em quantos dias o(a) sr(a) realiza faxina da sua casa?
Número de dias _ _ _

555 menos de 1 vez por semana

888 não quis responder

R150. E quanto tempo costuma durar a faxina?

HH : MM

Q59a. Em média, quantas horas por dia o(a) sr(a) costuma ficar assistindo televisão?
1( ) menos de 1 hora
2( ) entre 1 e 2 horas
3( ) entre 2 e 3 horas
4( ) entre 3 e 4 horas
5( ) entre 4 e 5 horas
6( ) entre 5 e 6 horas
7( ) mais de 6 horas
8Não assiste televisão

Q60. Atualmente, o(a) sr(a) fuma?
1( ) sim, diariamente (ir para q61)
2(

) sim, mas não diariamente (pule para q61a)

3(

) não – (pule para q64)

Q61. Quantos cigarros o(a) sr(a) fuma por dia?________(vá para Q62)
1 1-4

2  5-9

3 10-14

415-19 520-29 630-39

7  40 ou +

Q61a. Quantos cigarros o(a) sr(a) fuma por semana? _________
1 1-4

2  5-9

3 10-14

415-19

520-29

(apenas se Q60=2)
630-39

7  40 ou +

Q62. Que idade o(a) sr(a) tinha quando começou a fumar regularmente?(só aceita 5 anos e  q6)
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______ anos

777 não lembra

Q63. O(a) senhor(a) já tentou parar de fumar?
1 sim (pule para q69)

2 não (pule para q69)

Q64. No passado, o(a) sr(a) já fumou?
1( ) sim, diariamente
2(

) sim, mas não diariamente

3(

) não

*(vá para Q69 se mora sozinho e não trabalha)
(Vá para Q68 se mora sozinho e trabalha)

Q67. Alguma das pessoas que moram com o(a) Sr(a) costuma fumar dentro de casa?
1 sim

2 não

888. Não quis informar

Q68. Algum colega do trabalho costuma fumar no mesmo ambiente onde o(a) Sr(a) trabalha? (só
para q47=1)
1 sim

2 não (pule para Q69)

888. Não quis informar (pule para Q69)

R157. Se sim, o(a) Sr(a) trabalha em local fechado?
1 sim

2 não

3  não

[B2] Comentário: As respostas não são
induzidas, portanto não adianta abrir a
opçao sim, em ambiente fechado e sim,
ambiente aberto. Teria que ter outra questão
...

888. Não quis informar

Q69. A sua cor ou raça é:
1( ) branca
2( ) preta
3( ) amarela
4( ) parda
5( ) indígena
777 não sabe

[JN3] Comentário: Se responder NAO
SABE, abrir caixa de texto. O entrevistador
deve ler as opções de cor/raça e questionar
novamente o entrevistado, se ainda assim,
insistir como MORENO, marcar NAO
SABE e anotar na caixa de texto.

888 não quis informar

Q70. Além deste número de telefone, tem outro número de telefone fixo em sua casa?
(não vale extensão)
1 sim

2 não – (pule para Q74)
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Q71. Se sim: Quantos no total? ____números ou linhas telefônicas

Agora estamos chegando ao final do questionário e gostaríamos de saber sobre seu estado de
saúde.
Q74. O(a) sr(a) classificaria seu estado de saúde como:
1( ) muito bom
2( ) bom
3( ) regular
4( ) ruim
5( ) muito ruim
777 não sabe
888 não quis informar

Q75. Algum MÉDICO já lhe disse que o(a) sr(a) tem pressão alta?
1 sim

2 não (pule para q76a)

777 não lembra (pule para q76a)

R129. Atualmente, o(a) Sr(a) está tomando algum medicamento para controlar a pressão alta?
1 sim
2 não (pule para q76a)
responder (pule para q76a)

777 não sabe (pule para q76a)

888 não quis

R130a. Como o(a) Sr(a) consegue a medicação para controlar a pressão alta?
1(

) unidade de saúde do SUS

2(

) farmácia popular do governo federal

3(

) outro lugar (farmácia privada/particular, drogaria)

777 não sabe

888não quis responder

Q76a. Algum MÉDICO já lhe disse que o(a) sr(a) tem diabetes?
1 sim

2 não (pule para Q78)

777 não lembra(pule para Q78)

(se Q7=1, vá para R133a)
 Apenas pré-diabetes (marcar apenas se o entrevistado referir espontaneamente)

R138. (Se mulher), O diabetes foi apenas quando estava grávida? (apenas para Q7=2)
1( )sim

2( ) não

3( ) Nunca engravidou

777 não lembra

[B4] Comentário: Se for citado
espontaneamente pelo entrevistado prédiabetes, orientar os operadores para marcar
‘não’ e colocar em ‘observações’
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R133a. Atualmente, o(a) Sr(a) está tomando algum comprimido para controlar o diabetes?
1 sim

2 não

777 não sabe

888não quis responder

R133b. Atualmente, o(a) Sr(a) está usando insulina para controlar o diabetes?
1 sim
2 não (pule para Q78)
777 não sabe (pule para Q78)

888não quis responder (pule para Q78)

R134b. Como o(a) Sr(a) consegue a medicação para diabetes?(APLICAR seR133a = 1 ou R133b = 1)
1( ) unidade de saúde do SUS
2(

) farmácia popular do governo federal 3(

777  não sabe

) outro lugar (farmácia privada/particular, drogaria)

888não quis responder

Q78. Algum médico já lhe disse que o Sr(a) tem colesterol ou triglicérides elevado?
1 sim
2 não
777 não sabe/ não lembra

R151. O Sr(a) já fez algum exame de sangue para medir colesterol ou triglicérides elevado?
1 Sim
2 Não (pule para Q79a, se mulher ou para Q85a, se homem)
777  Não sabe/não lembra (pule para Q79a, se mulher ou para Q85a, se homem)

R152. Quando foi a última fez que o(a) Sr(a) fez o exame?
1há menos de 1 ano
2  de 1 até 2 anos (inclui o 2)
3 de 2 até 5 anos (inclui o 5)
4 há mais de 5 anos
777 Não sabe/ não lembra

Q79a. A sra já fez alguma vez exame de papanicolau, exame preventivo de câncer de colo do
útero? (apenas para sexo feminino – Q7=2)
1 sim

2 não (pule para q81)

777 não sabe (pule para q81)
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Q80. Quanto tempo faz que a sra. fez exame de papanicolau?
1 menos de 1 ano
2 entre 1 e 2 anos
3 entre 2 e 3 anos
4 entre 3 e 5 anos
55 anos ou mais
777 não lembra

Q81. A sra já fez alguma vez mamografia, raio x das mamas? (apenas para sexo feminino)
1 sim

2 não (pule para q85a)

777 não sabe (pule para q85a)

Q82. Quanto tempo faz que a sra fez mamografia?
1 menos de 1 ano
2 entre 1 e 2 anos
3 entre 2 e 3 anos
4 entre 3 e 5 anos
55 ou mais anos
777 não lembra

Q85a. Existe perto de sua casa, algum LUGAR PÚBLICO (praça, parque, rua fechada) para fazer
caminhada, realizar exercício ou praticar esporte?
1 sim

2 não

777 não sabe

Q88. O(a) sr(a) tem plano de saúde ou convênio médico?
1( ) Sim, apenas 1
2( ) Sim, mais de um
3( ) Não

888 Não quis informar

R135. Nos últimos doze meses o Sr.(a) foi multado(a) por dirigir com excesso de velocidade na
via? (apenas para quem dirige – R128a = 1)
1( ) Sim
2( ) Não

(pule para R153R137)

777Não lembra

(pule para R153R137)

888  Não quis responder

(pule para R153R137)

24

R136. Qual o local que o(a) Sr(a) foi multado?
1 ( ) Dentro da cidade (via urbana)
2 ( ) Rodovia
3 ( ) Ambos
777 Não lembra
888 Não quis responder

R153. Nos últimos 12 meses o(a) sr.(a) você passou em uma blitz na sua cidade?

1( ) Sim
2( ) Não
777Não lembra
888  Não quis responder

R137a. Nos últimos doze meses o sr.(a), como condutor, foi parado em alguma blitz de transito na
sua cidade? , seja como motorista ou passageiro? (apenas para quem dirige – R128a = 1)
1( ) Sim
2( ) Não

(encerre a entrevista)

777 Não lembra (encerre a entrevista)
888  Não quis responder (encerre a entrevista)

R154. (Se sim para R137a) E o(a) Sr(a) foi convidado a fazer o teste de alcoolemia
(bafômetro)?
1( ) Sim
2( ) Não

(encerre a entrevista)

777 Não lembra (encerre a entrevista)
888  Não quis responder (encerre a entrevista)

R155. (Se sim para R154). E o(a) Sr(a) fez o teste do bafômetro?
1( ) Sim
2( ) Não

(encerre a entrevista)

777 Não lembra (encerre a entrevista)
888  Não quis responder (encerre a entrevista)

Formatado: Realce
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R156. (Se sim para R155). E o teste do bafômetro deu positivo?
1( ) Sim
2( ) Não

(encerre a entrevista)

777 Não lembra (encerre a entrevista)
888  Não quis responder (encerre a entrevista)

Sr(a) XX Agradecemos pela sua colaboração. Se tivermos alguma dúvida voltaremos a lhe
telefonar. Se não anotou o telefone no início da entrevista: Gostaria de anotar o número de
telefone do Disque Saúde?
-

Se sim: O número é 0800-61-1997.

Observações (entrevistador):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Nota: Mencionar para o entrevistado as alternativas de resposta apenas quando
as mesmas se iniciarem por parêntesis

