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INTRODUÇÃO 
 
O Centro de Pesquisas Epidemiológicas (CPE), sede do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia (PPGE) 
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), vem desenvolvendo pesquisas em saúde com grande impacto no 
âmbito acadêmico e nas políticas públicas vigentes. Entre os estudos com maior relevância, encontram-se as 
Coortes de Nascimento. 
 
Em primeiro de janeiro de 1982, iniciou em Pelotas o primeiro grande estudo epidemiológico do Brasil. Os 
jovens médicos Fernando Barros e Cesar Victora foram responsáveis por desenvolver um tipo de pesquisa 
que só era realizado em países da Europa e nos Estados Unidos, devido à dificuldade no acompanhamento 
dos pesquisados e ao alto custo. 
 
O estudo denominado Coorte de 1982 trata-se do acompanhamento de todas as crianças nascidas em 
hospitais de Pelotas durante esse ano. Ao todo foram registrados 5.914 nascidos vivos, cujas mães residiam 
em domicílios urbanos. O objetivo da pesquisa, na época, era avaliar a influência que os fatores inerentes ao 
período do nascimento da criança mantinham em relação a sua saúde na infância. Esses fatores incluíam, 
entre outros, as condições de saúde da mãe e do bebê, o peso ao nascer, a alimentação, as condições 
ambientais em que a família vivia (saneamento e habitação) e a qualidade da assistência médica a que a 
criança estava sujeita. 
 
Esse trabalho pioneiro foi tão bem aceito pela comunidade científica, que no ano seguinte ao seu início, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) concedeu financiamento para a realização do primeiro 
acompanhamento após o nascimento. Depois desse apoio, várias organizações internacionais interessaram-se 
pelo projeto.  
 
A Coorte de 1982 tornou-se referência mundial e agregou importantes pesquisadores de diversas áreas da 
saúde. Com tanto interesse dos diversos segmentos da ciência mundial, o estudo da Coorte de 1982 foi além 
de suas expectativas iniciais de investigação da saúde da criança. Os nascidos em Pelotas em 1982 
continuaram sendo acompanhados até os dias de hoje, tendo sido realizadas várias visitas. A figura abaixo 
mostra os acompanhamentos em que foram visitados todos os membros da coorte, sendo prevista a próxima 
visita em 2012, ano em que os participantes completarão 30 anos de idade. 
 

 
 
Neste contexto é que iniciamos nosso trabalho em 2012. Todos os procedimentos metodológicos que colocam 
em prática esse acompanhamento vêm sendo discutidos por vários pesquisadores. Para que os dados 
coletados sejam analisados e divulgados com excelência, é de suma importância que o trabalho de campo 
tenha um padrão de alta qualidade durante todo o período da pesquisa e é, para isso, que este documento e o 
treinamento da equipe são desenvolvidos.  
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ACOMPANHAMENTO 2012 
 
No acompanhamento de 2012 todos os nascidos vivos no ano de 1982 estão sendo localizados de inúmeras 
formas. Desde o nascimento destes indivíduos, mantemos atualizada, na medida do possível, uma lista de 
endereços e telefones para que possamos entrar em contato antes ou durante os acompanhamentos.  
  
Para que neste acompanhamento possamos entrevistar todos os pertencentes a este estudo, um componente 
da equipe será responsável pelo agendamento das entrevistas, que ocorrerá via telefone. Ou seja, para que os 
participantes venham ao CPE, um telefonema será dado e serão convidados a virem até as nossas 
dependências para que possamos entrevistá-los e avaliá-los.  
 
Resumidamente, os participantes serão atendidos ao chegarem à clínica, serão identificados e encaminhados 
para todos os procedimentos necessários. Alguns participantes passarão por alguns exames/procedimentos 
extras, como explicaremos na seção abaixo. 
 
FLUXO DO ACOMPANHAMENTO NA CLÍNICA 
 
Os participantes chegarão à clínica e serão recebidos por um/a recepcionista, que providenciará 
imediatamente a sua identificação. A partir desta identificação, os participantes passarão pelos seguintes 
procedimentos: 
 

1. Entrevistas: 
i. Questionário geral 

ii. Questionário confidencial 
iii. Questionário de frequência alimentar 

 
2. Testes Psicológicos 

i. M.I.N.I Mental 
ii. Teste de QI 

 
3. Exames 

i. Ultrassom de abdômen 
ii. Ultrassom de carótida 

iii. Espirometria pré-broncodilatador 
iv. Espirometria pós-broncodilatador 
v. Photonic Scanner 

vi. Bod Pod 
vii. Mensuração da Pressão Arterial 

viii. Coleta de Sangue 
ix. Medidas antropométricas 
x. DXA 

xi. Acelerometria 
xii. Velocidade de onda de pulso 

xiii. MAP (Músculo Adutor do polegar) 
xiv. Deuterio (subestudo) 
xv. Dinamometria 

 
Alguns dos participantes ainda farão parte de um grupo específico que participará de um estudo dentro da 
coorte (subestudo) e que passarão por um exame complementar, o deutério. 
 
Para a realização dos procedimentos (entrevistas e exames) será necessária a assinatura dos participantes no 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Portanto, assim que os mesmos estiverem devidamente 
identificados no sistema e portando crachá, uma entrevistadora será chamada para proceder à leitura do 
TCLE e providenciar a assinatura do mesmo. O documento deve ser lido na íntegra para que o/a participante 
fique ciente de todos os procedimentos que serão propostos e para que ele entenda o propósito deste 
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acompanhamento. Finalizada a leitura do termo, o/a participante deve assinar o documento e assinalar os 
procedimentos que ele aceita realizar. 
 
Caso o/a participante não saiba assinar, deve ser realizado esse procedimento inserindo a digital do mesmo 
no local da assinatura. 
 
Caso o/ membro da coorte não queira participar de algum dos procedimentos, o doutorando de plantão 
deve ser chamado para conversar com o mesmo e explicar mais detalhadamente os procedimentos, na 
tentativa de esclarecer possíveis dúvidas e, na medida do possível, reverter a recusa. Se o participante 
persistir na recusa, o doutorando de plantão preencherá no crachá do/a participante a letra “R” na caixa 
referente ao exame recusado. Quando o/a participante recusar a participação na espirometria, em virtude do 
uso de broncodilatador, o doutorando de plantão poderá reverter parcialmente esta recusa, explicando ao 
participante que é possível fazer o primeiro exame, sem o uso do medicamento.  
 
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) deve ser assinado pelo membro da Coorte de 1982 à 
caneta após uma leitura calma e com boa dicção. Para aqueles que não sabem escrever, use a almofada para 
coletar a impressão digital. O TCLE deve ser preferencialmente lido individualmente, no entanto, quando não 
houver espaço para a leitura individual, o mesmo poderá ser lido em grupo. Nestes casos, cada um dos 
membros da coorte de 1982 deve ter uma cópia do termo em mãos e acompanhar a leitura realizada por uma 
das entrevistadoras. 
 
CASOS ESPECIAIS: 

a. Os portadores de perturbação ou doença mental e outras pessoas em situação de substancial 

diminuição em suas capacidades de consentimento deverão ter o TCLE assinado por seus 

representantes legais. É importante garantir a informação e participação dos mesmos no processo de 

pesquisa, dentro dos limites de suas capacidades.  

b. Participantes com dificuldades de compreensão devido a problemas de idioma ou de alguma 

deficiência sensorial, devem ser assistidos por um intérprete idôneo.  

i. Os portadores de deficiências sensoriais podem ser assistidos por pessoas que dominem a 

sua forma de comunicação como, por exemplo, familiares. 

Nas situações em que as mulheres referirem estar grávidas, chame o doutorando de plantão para que o 
mesmo preencha os espaços do crachá referente aos exames com a letra “G”, e a participante realizará apenas 
as entrevistas. Além desse procedimento, o doutorando anotará no verso do crachá de quantos meses é a 
gravidez. Essa informação é importante para que possamos entrar em contato com a mulher após a gestação. 
 
Nos casos em que a mulher relate atraso menstrual, o doutorando de plantão deve ser chamado e descobrir se 
o ciclo menstrual é habitualmente irregular e/ou se ela transou no último mês e suspeita estar grávida. Se 
houver uma suspeita de gravidez, o doutorando de plantão deve anotar “PG”, ou seja, possível gravidez, nos 
campos dos exames. Posteriormente, essa jovem poderá ser contatada e convidada a fazer os exames. 
 
Nos casos em que o participante apresenta algum critério de exclusão para determinado exame, ou seja, ele se 
enquadra em alguma situação prevista na qual não se deve realizar o exame, chame o doutorando de 
plantão para que ele preencha no campo do crachá referente ao procedimento com “CE”. 
 
A ordem dos procedimentos será organizada diariamente pelos responsáveis pelo fluxo, pela supervisora e 
pelos doutorandos de plantão. No entanto, o fluxo será de acordo com o esquema abaixo na quase totalidade 
das situações.  
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*Sempre que as salas de exames e entrevistas estiverem ocupadas, os membros da Coorte de 1982 serão 
orientados a aguardarem na sala de entretenimento. 
*Deverá ser oferecido aos participantes, na sala de entretenimento, o lanche no intervalo entre exames ou 
entrevistas. 
 
ENTREVISTAS 
TODOS os participantes devem responder a três questionários: Questionário Geral, Questionário Confidencial, 
Questionário de Frequência Alimentar (QFA) e realizar dois testes psicológicos (PSI 1 e PSI 2). Estes últimos 
serão aplicados somente por profissionais da Psicologia.  
 
O QFA é autoaplicado (o/a entrevistado/a responde sozinho/a), usando computadores. Caso eles tenham 
dúvidas, receberão a orientação geral de um/a monitor/a. 
 
EXAMES 
Durante a permanência na clínica, para realização dos exames e aplicação dos questionários, os participantes  
deverão sempre utilizar um crachá. Além de ser parte de sua identificação, ele servirá para a equipe de 
controle da realização das distintas etapas da visita. Logo, se o crachá estiver sem alguma marcação, será um 
alerta à equipe.  
Todos farão as mesmas entrevistas, mas alguns farão um exame a mais que outros (é uma subamostra para 
um estudo bem específico), esses terão uma etiqueta de cor LARANJA, que os identificará.  
 

a) Sem etiqueta vermelha (16 procedimentos): Ultrassom de carótidas e abdômen, Espirometria 
(pré e pós-broncodilatador), Photonic Scanner, Bod Pod, Pressão Arterial, Antropometria, DXA, 
Sangue (SG), Testes psicológicos (PSI 1 e PSI 2), MAP, Velocidade de onda de pulso, 
Dinamometria e Acelerômetro. 
 

b) Com etiqueta vermelha (17 procedimentos): Idem (a) + Deutério  
 

 
EQUIPE  
A equipe de trabalho para o acompanhamento da Coorte de 1982, em 2012, é composta por professores, 
alunos de doutorado do Programa de Pós-gradação em Epidemiologia e supervisores de campo. O Quadro 1 
apresenta quem são os integrantes desta equipe, além das suas responsabilidades específicas. O Quadro 2 
apresenta os contatos dos mesmos. 
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Quadro 1. Responsabilidades específicas 
Nome   Responsabilidade na Clínica 
Bernardo Lessa Horta Pesquisador Coordenador da pesquisa 
Denise Petrucci Gigante Pesquisadora Coordenadora da pesquisa 
Helen Gonçalves Pesquisadora Coordenadora da pesquisa 
   
Fabiana Pereira Supervisora Organização e supervisão geral 
Juliana Orlandi Supervisora Organização e supervisão geral 

   
Isabel Oliveira Pesquisadora Coleta de sangue 
   
Bianca da Silva Doutoranda QFA 
Carolina Vianna Doutoranda Ultrassom de carótida e Velocidade de Onda de Pulso 
Christian Loret de Mola Doutorando Testes psicológicos 
Fabio Camargo-Figuera Doutorando Espirometria 
Gabriela Quinte Doutoranda Bod Pod 
Gicele Mintem Doutoranda Antropometria 
Giovanny Araújo Doutorando Ultrassom abdominal e banco de dados 
Janaína Santos Doutoranda QFA e banco de dados 
Lenice Muniz Doutoranda Testes psicológicos 
Leonardo Pozza Doutorando Photonic scanner 
Renata Bielemann Doutoranda Acelerometria, DXA e Antropometria 
Ricardo Haack Doutorando Pressão arterial 
Rogério Linhares Doutorando Ultrassom de carótida 
Vera Lúcia Doutoranda Coleta de sangue 
   
Felipe Peres Informática Computadores 
Equipe TI (Tiago, Mateus, 
Marcelo) 

Informática Computadores 

 
Quadro 2. Contato dos integrantes da equipe 

Nome  Contato eletrônico Contato telefônico 
Bernardo Lessa Horta blhorta@gmail.com 32841300 
Denise Petrucci Gigante denisepgigante@gmail.com 32841300 
Helen Gonçalves hdgs.epi@gmail.com 32841300 
   
Fabiana Pereira fabiana.epi@gmail.com 32841300 (Ramal: 365/366) 
Juliana Orlandi jubareno@yahoo.com.br 32841300 (Ramal: 365/366) 

   
Isabel Oliveira olivisa@terra.com.br 91135005 / 32252347 / 32757337 
   
Bianca da Silva bianca.delponte@mail.com  91366672 

Carolina Vianna caruvianna@hotmail.com 32734710 
Christian Loret de Mola chlmz@yahoo.com 81150471/33050653 
Fabio Camargo-Figuera falcafi@yahoo.es 91370202/33050653 
Gabriela Quinte gavizon7@hotmail.com 81150549 
Gicele Mintem giceleminten.epi@gmail.com 32262755 
Giovanny Araújo nutrigio@gmail.com 81429312/33059612/32841311 
Janaína Santos jsantos.epi@gmail.com 81152736/33214771/32841315 
Lenice Muniz lenicemuniz@hotmail.com 30287415 
Leonardo Pozza leonardo_pozza@yahoo.com.br 81213733 
Renata Bielemann renatabielemann@hotmail.com 32787217/81252723 
Ricardo Haack ricardohaack@yahoo.com.br 30253515/84246666 
Rogério Linhares rogerio.linhares@gmail.com 30282246/99871895 
Vera Lúcia vera@fau.com.br 32272174/81242662 
   
Felipe Peres fperes.epi@gmail.com 91775314 
Equipe TI (Tiago, Mateus, Marcelo) Via telefone 32841305 

mailto:blhorta@gmail.com
mailto:denisepgigante@gmail.com
mailto:hdgs.epi@gmail.com
mailto:fabiana.epi@gmail.com
tel:%2853%29%203284.1300
mailto:jubareno@yahoo.com.br
tel:%2853%29%203284.1300
mailto:olivisa@terra.com.br
mailto:bianca.delponte@mail.com
mailto:caruvianna@hotmail.com
mailto:chlmz@yahoo.com
mailto:falcafi@yahoo.es
mailto:gavizon7@hotmail.com
mailto:giceleminten.epi@gmail.com
mailto:nutrigio@gmail.com
mailto:jsantos.epi@gmail.com
mailto:lenicemuniz@hotmail.com
mailto:leonardo_pozza@yahoo.com.br
mailto:renatabielemann@hotmail.com
mailto:ricardohaack@yahoo.com.br
mailto:rogerio.linhares@gmail.com
mailto:vera@fau.com.br
mailto:fperes.epi@gmail.com
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Outros procedimentos, relativos à organização diária do trabalho de campo, serão detalhadamente explicados 
ao final do treinamento, com a equipe selecionada.   

INSTRUÇÕES GERAIS 

1) Apresentação da equipe de entrevistadores, recepcionistas e outros: Use sempre o seu crachá – ele é a sua 
identificação. Seja sempre discreto/a no modo de vestir. Todos da equipe receberão, além da identificação 
(crachá), uma vestimenta específica para este acompanhamento. É importante que as funcionárias sejam 
discretas no seu modo de falar, vestir e de se maquiar. Roupas indiscretas, transparentes, curtas ou decotadas 
não são permitidas. Mantenha uma postura profissional e neutra.  
 
2) Durante a entrevista tenha sempre em mãos o Manual de Instruções. A consulta a este documento lhe dará 
segurança e a certeza de que a entrevista está sendo conduzida da maneira correta. No caso de a dúvida 
persistir após consulta ao Manual, chame a supervisora e/ou o doutorando de plantão. Se ainda permanecer 
uma desconfiança do que seria o correto, NUNCA decida sozinha. Portanto, SEMPRE leia com atenção todas as 
instruções do questionário antes de qualquer decisão. 
 
3) As entrevistas serão realizadas com computadores, utilizando um programa específico para entrada dos 
dados. Não será permitido acesso à internet nesses computadores. Eles são destinados exclusivamente para a 
realização de entrevistas 
 
4) As instruções contidas no questionário em letra MAIÚSCULA são para você ler para os entrevistados. As 
com letra em itálico servem como um guia para você conduzir as entrevistas corretamente, sem fazer 
perguntas inadequadas. Quanto aos pulos, ou seja, perguntas que não devem ser realizadas, o computador os 
fará automaticamente. No questionário impresso, as letras MAIÚSCULAS EM ITÁLICO são os PULOS que você 
deve obedecer se precisar utilizá-lo. Durante o treinamento será possível distinguir claramente o que deve ou 
não ser lido para o entrevistado. As diferenças entre as formas de apresentação das letras servem de guias 
para o melhor preenchimento dos dados. A indicação dos pulos aparecerá somente no Manual de Instruções e 
no questionário impresso.  
 
O questionário geral é composto por uma parte inicial, IDENTIFICAÇÃO, e por mais 10 blocos nomeados de A 
à U.  
 
5) Mantenha SEMPRE, para seu controle, um “diário de campo” (caderno) junto a você. Nele deverão constar 
diariamente quais foram os membros da Coorte de 1982 entrevistados por você e se houve alguma 
peculiaridade. Anote tudo e não confie apenas na sua memória. São muitas entrevistas por dia, durante 
semanas e meses.  
 
Nestas anotações deve haver: ID do/a participante, horário da entrevista, bloco e número da questão em 
que teve dúvida e qualquer outro aspecto que você considera importante repassar aos supervisores. 
 
6) Após o término do questionário geral, você deverá explicar que ele/a terá agora que responder sozinho a 
um pequeno questionário, que é confidencial. Porém, antes de encaminhá-lo ao computador, você já saberá se 
ele sabe ler e escrever. Pergunte, ainda, se ele tem familiaridade em trabalhar com o computador e se 
apresenta alguma dificuldade. Caso não saiba, entregue o questionário impresso na versão correspondente ao 
sexo do entrevistado. Ele deve ser preenchido com lápis e uma borracha deve estar disponível. Ao final o 
questionário será depositado na urna. 
 
IMPORTANTE - CASOS ESPECIAIS  
 
Caso o participante não saiba ler, por qualquer razão, você deve anotar no seu “diário de campo” e conversar 
com a supervisora ou o/a doutorando/a de plantão antes de liberar o mesmo da sala de entrevista.  
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Você será avisada previamente se terá que realizar uma entrevista com uma pessoa especial (que não 
possuam capacidade mental e/ou física para responder ao questionário). Caso você não tenha sido avisada, 
mas perceba algo diferente durante a entrevista, comunique à supervisora ou aos doutorandos de plantão o 
que está percebendo de diferente. NESTES CASOS, VOCÊ DEVE USAR QUESTIONÁRIO IMPRESSO. Sabemos 
que se algumas perguntas não forem aplicadas o computador não funcionará corretamente.  
 
Algumas regras estão estabelecidas, mas podem ser revistas conforme o caso. São elas:  
 

a) Pessoas cegas: faça com ele/a o Questionário Geral no computador e não aplique as perguntas 
cujas respostas dependem da visualização de figuras. Ele/a também não realizará o questionário 
confidencial e o teste de Q.I (PSI 2). 

 
b) Portadores de incapacidades físicas ou mentais: serão aplicados os Questionários Geral 

(exceto o questionário de atividade física no lazer e no deslocamento) e Confidencial, e todos os 
exames que forem possíveis, respeitando a condição do/a participante.  O teste de QI (PSI 2) não 
deve ser realizado com participantes que apresentem alguma deficiência física nos braços que  
prejudique seu desempenho em tarefas que exijam coordenação motora fina, como o uso do lápis 
para desenhar. 
 

c) Participantes que não sabem ler/escrever: não será aplicado o questionário confidencial. 
 

d) Participantes com problemas psicológicos: eles terão um atendimento especial desde a 
chegada à clínica. Sempre que possível, eles passarão por todas as etapas do estudo.  

 
e) Problema ‘surpresa’: se ao iniciar os procedimentos de entrevista ou mesmo durante, o 

entrevistado apresentar algum problema, sem que você tenha sido avisado antes, interrompa 
discretamente a entrevista, converse com a supervisora ou o/a doutorando/a de plantão e, 
conforme a decisão deles, prossiga ou encerre o questionário. Se for necessário, utilize o 
questionário impresso para seguir a entrevista. Seja sempre discreto, culpe o equipamento pela 
interrupção da entrevista. Faça a anotação desta situação no seu caderno de anotações, 
colocando também as suas observações.  

 
f) Participantes surdos e/ou surdos e mudos: no momento do agendamento pediremos para 

que um responsável acompanhe o membro da coorte de 1982 até o CPE. Para realizar as 
entrevistas, caso o participante utilize a linguagem de sinais, peça a presença de um intérprete 
idôneo e faça o Questionário Geral. Estes participantes não farão apenas os testes de QI (PSI 2). 
Se ele lê, poderá fazer o Questionário Confidencial.   

 
7) Para casos que exijam anotações ou procedimentos diferenciados, os supervisores estão capacitados a 
orientá-la da melhor forma. Porém, não se esqueça de anotar o que aconteceu, assim como a resposta dada tal 
qual como foi mencionada.  
 
8) SEMPRE leia todo o texto escrito no questionário/computador. Não altere qualquer palavra e sempre 
preste atenção nos pulos automáticos do computador. É importante para a uniformização das perguntas e 
respostas que você não altere qualquer palavra. Faz uma grande diferença nas respostas se você ora pergunta 
de um modo, ora de outro. Caso o entrevistado não entenda a pergunta, repita a questão da mesma forma. Se, 
mesmo assim, ele não souber responder, pergunte: “O que tu entende com essa pergunta?” e veja o que ele irá 
responder. Anote a questão e a dúvida no seu diário. Se a supervisora ou o doutorando de plantão não souber 
resolver prontamente, ele/a encaminhará a questão/dúvida para ser discutida em grupo. 
 
9) A palavra outro/a, quando estiver dentre as opções a serem assinaladas, representa uma resposta que não 
está pré-codificada. Ou seja, o entrevistado disse algo que não está contido nas outras opções de resposta 
previstas. Portanto, quando tiver que especificar o que foi relatado pelo entrevistado, você terá que anotar as 
palavras ditas, desde que elas façam sentido. Feito isso, você deve checar com o/a entrevistado/a se o que foi 
anotado corresponde ao que ele/a quis dizer e que é compreensível. As frases precisam ter sentido. Cuide 
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bem! Quem vai codificar posteriormente não ouviu/viu o que o participante disse/fez. A frase deve ser 
sucinta, clara e explicativa. Ela DEVERÁ reproduzir a situação mencionada. Caso não haja espaço no 
computador anote em seu diário.  
 
10) Não marque a resposta por ‘sua conta’, mesmo que você saiba a resposta – ela deve ser sempre dada pelo 
entrevistado. Caso algo aconteça, como uma contradição, anote a situação no seu caderno no final da 
entrevista. 
 
11) Em geral, as quantidades nulas devem ser preenchidas com Zero. O código “0” não deve ser aplicado 
como sinônimo de “não”, a não ser quando isto esteja especificado claramente nas opções da pergunta [como: 
(0) Não]. Deve-se considerá-lo normalmente em seu significado numérico. Assim, 00 mês e 02 dias = 02 dias; 
00 dias = menos que 24 horas, 00 meses = menos de 30 dias.  
Observe sempre no computador ou no questionário impresso quais os códigos que devem ser digitados. 
 
12) Caso seja necessário fazer algum cálculo mais demorado, como por exemplo, a média de tempo que o 
entrevistado faz atividades físicas em uma semana, faça durante a entrevista com a utilização de uma 
calculadora para que não resulte em erro. 

CONCEITOS BÁSICOS 

Casa – o local onde a família faz as refeições, dorme e convive. É o local de moradia para uma ou mais 
pessoas, mesmo que não tenha sido construída com esta finalidade.  
Nos casos em que há mais de uma casa no mesmo terreno ou pátio, a/o entrevistada/o deverá responder 
sobre as pessoas que moram na casa onde os moradores fazem as refeições regularmente juntos. Se houver 
mais de uma família fazendo as refeições juntas, registrá-los como sendo moradores da mesma casa da/o 
entrevistada/o. Essa regra é válida também para todas as perguntas sobre família, como a sobre a renda. 
 
 
Morador – É a pessoa que tem a unidade domiciliar (casa) como local de residência habitual; pessoa que está 
morando na casa na data da entrevista e não tem outro local de residência habitual.  
Também é morador a pessoa ausente temporariamente na data da entrevista por um período inferior a 12 
meses, mas que tem a unidade domiciliar como local de residência habitual. Essa ausência pode ser em 
decorrência de: 
 

a) viagem a passeio, negócio, serviço ou outro motivo; 
b) permanência no local do trabalho por conveniência ou situação de trabalho; 
c) internação em colégios, pensionatos ou similares, estadia em domicílio de parentes ou partilhada 
com amigos - somente por motivo de estudo. Caso a pessoa more em outro local para estudo e 
retorne frequentemente a casa dos pais aos finais de semana, por exemplo, ela será considerada 
moradora daquele domicílio; 
d) internação em hospital, sanatório ou estabelecimento similar; 
e) detenção ou sentença definitiva; 
f) embarque de marítimos. 

 
Caso nenhuma destas situações contemple, entenda que pessoa/morador que ocupa dois ou mais domicílios 
será definida como moradora na residência em que:  
 - reside sua família e/ou 
 - passa a maior parte do tempo e/ou 
 - na que reside há mais tempo. 
 
<MÊS> - Quando esta indicação aparecer NÃO leia “mês”, substitua esta palavra pelo mês adequado, ou seja, o 
mês em que você está realizando a entrevista. Se você está fazendo entrevista em janeiro substitua a palavra 
MÊS por janeiro ao ler a pergunta. 
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<mês passado> - Quando esta indicação aparecer NÃO leia “mês passado”, substitua pelo mês anterior a 
entrevista. Se você está fazendo entrevista em janeiro, por exemplo, substitua a palavra <mês passado> por 
dezembro ao ler a pergunta. 
  
<dia> - Quando esta indicação aparecer NÃO leia “dia”, substitua esta palavra pelo dia adequado - que é o dia 
em que você está realizando a entrevista. Por exemplo: A pergunta é  Desde <dia> ...? Leia: “Desde segunda-
feira...?” se você estiver fazendo a entrevista em uma segunda-feira. 
 
<NOME> - Como não podemos fazer um questionário e um manual de instruções personalizado, escrevemos 
“<NOME>” para que o entrevistador substitua, em algumas perguntas, pelo nome do membro da Coorte de 
1982 (ou do filho do/a entrevistado/a) que está sendo entrevistado/a. 
 
NSA – Não se aplica. Utilizado quando a pergunta não se aplica a determinada situação. 
 
IGN – Ignorado. Utilizado quando o/a participante não sabe ou não lembra a resposta. 
 
Banheiro – Peça da casa com vaso sanitário. Pode ser uma casinha com vaso sanitário fora de casa (do espaço 
físico da casa, no pátio). 
 
Pai natural – É o homem que engravidou a mãe do/a participante. É o pai biológico. 
 
Mãe natural – É a mulher que gerou o participante. É a mãe biológica. 
 
Pai adotivo/social – Homem considerado como o pai, que faz o papel de pai para o participante, que o criou. 
Aquele homem que convive há tempos com o participante e é capaz de responder sobre a vida dele. Pode ser 
um parente (avô, tio) ou pai adotivo. 
 
Mãe adotiva/social – Mulher considerada como a mãe, aquela que faz o papel de mãe para o participante, 
que o criou. Aquela mulher que convive há tempos com o membro da Coorte 1982 e é capaz de responder 
sobre a vida dele. Pode ser um parente (avó, tia) ou mãe adotiva. 
 
Marido ou esposa – É o/a companheiro/a atual, não importando se são ou não casados legalmente (“de 
papel passado”). Os/As “namoridos/as”, namorados/as, que moram diariamente na mesma casa que o/a 
participante, são considerados maridos /esposas.  
 
Chefe da família – É a pessoa que a/o entrevistada/o considerar como sendo o chefe da família. Não importa 
se a mencionada é a pessoa que não ganha mais na casa. No entanto, se a pessoa entrevistada disser que não 
há chefe na família, será considerada como tal aquele/a morador/a que ganha mais na casa. 
 
 
EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE SEMPRE O MANUAL DE INSTRUÇÕES, AS SUPERVISORAS DO ESTUDO E 
DOUTORANDOS DE PLANTÃO. 
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INTRODUÇÃO AO USO DO PENDRAGON 
 
Para entrada de dados, utilizaremos o programa Pendragon Forms®, que utiliza um navegador de internet, o 
Safari®, para executar as funções.  
 

 TODOS OS DIAS, AO ABRIR O SAFARI, VOCÊ DEVERÁ CLICAR NO BOTÃO( ), NA BARRA DE 

FERRAMENTAS, E DEPOIS EM "PREFERÊNCIAS". 

 

 

 

 AO CLICAR EM "PREFERÊNCIAS", IRÁ APARECER UMA JANELA. NO MENU DESTA JANELA, 

CLIQUE EM "PRIVACIDADE". 

 

 
 
 

 EM SEGUIDA, CLIQUE EM  . NA JANELA SEGUINTE, 

CLIQUE EM "REMOVER AGORA". 

 

Clique aqui 

Clique aqui 

Clique aqui 
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 ESSE PROCEDIMENTO SERÁ REALIZADO APENAS UMA VEZ POR TURNO, SEMPRE QUE VOCÊ 

FOR INICIAR O TRABALHO. NÃO REPITA ISSO AO FINAL DE CADA ENTREVISTA! 

 
Para ter acesso ao programa, você deverá abrir o Safari® e inserir o seguinte endereço na barra de endereço: 
192.168.0.XX:8080/formsvi/. Os dois dígitos identificados como XX irão ser variáveis, mudando a cada 
semana. Será informado semanalmente pela equipe de informática qual o código que deverá ser inserido. 
Abrirá a seguinte tela: 
 
 

                            
 
 
 
Na tela acima, clique no botão "INSTALL/RUN". Em seguida, clique em SYNC para atualizar a tela e, após 
finalizar a sincronização, clique em SETUP. Irá aparecer uma tela solicitando o nome do usuário e senha 
"Username" (nome do usuário) e "Password" (senha). Essas informações também serão repassadas pela 
equipe de informática. Após preencher as informações, clique em OK. Na tela seguinte, clique em LAUNCH. 
Irão aparecer todos os blocos a serem preenchidos, devendo-se sempre iniciar pelo bloco de identificação. 
 
 
 

                                 
  

Clique aqui 

Clique aqui 

Clique aqui 

Clique aqui 

Insira Username e 
Password 
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Na parte inferior da tela encontram-se os seguintes botões com suas respectivas funções: 
 

 

Serve para finalizar o bloco. Clique nesse botão apenas quando aparecer a mensagem "Você 
está encerrando o bloco..." (END = Finalizar) 

 

Serve para passar para a tela anterior. Tu podes clicar nesse botão quando precisar voltar 
em alguma questão anterior e modificar a resposta dada. Porém, sempre que voltar a 
alguma questão e modificar a sua resposta, você deverá retornar novamente para a questão 
e confirmar se a resposta modificada ficou gravada. Após confirmar, clique em NEXT e siga 
aplicando o questionário. O passo-a-passo será: clicar em PREVIOUS > Modificar a resposta 
> clicar em NEXT > clicar em PREVIOUS > Conferir a resposta > clicar em NEXT 

 

Serve para passar para a próxima página. 

 
Após clicar em IDENTIFICAÇÃO, na tela seguinte, clique em NEW RECORD. A partir dessa tela, iniciará o 
preenchimento dos dados de identificação da entrevista e do entrevistado. Serão preenchidas as seguintes 
informações: 

- Código da entrevistadora: cada entrevistadora terá um número que a identificará no estudo; 

- ID: número de identificação do indivíduo. Clique no campo e utilize o leitor de código de barras, que 

consta no crachá do/a participante; 

- Nome do entrevistado: também será preenchido com leitor de código de barras, que consta no crachá 

dos participantes. Se estiver preenchendo o questionário em papel, lembre-se de apenas anotar o 

primeiro nome do/a participante; 

- Sexo: clique em “Lookup...” e selecione (clicando em cima) o sexo do/a entrevistado/a. Essa 

informação é essencial, porque determina quais os blocos deverão ser preenchidos por cada 

entrevistado/a; 

Preencha cada informação e, para passar para a tela seguinte, clique em NEXT. Após preencher o sexo do 
entrevistado, na tela seguinte aparecerá a opção de selecionar o bloco "A - Familia e Moradia". Clique sobre o 
botão azul que contém o nome do bloco para iniciá-lo. Na tela seguinte, aparecerá todos os dados de 
identificação já preenchidos anteriormente. Clique em NEXT para iniciar o preenchimento do bloco. 
 

 
 
Na última tela de cada bloco, aparecerá a mensagem "VOCÊ ESTÁ ENCERRANDO O BLOCO <nome do bloco> ". 
Nessa tela, você deverá clicar em END e o computador voltará automaticamente para a tela com o nome do 
bloco encerrado. Clique em NEXT para acessar o próximo bloco e siga esse processo, até que todos os blocos 
tenham sido preenchidos. 
 

Clique aqui 
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Após finalizar o bloco "U - Saúde mental", aparecerá na tela o seguinte aviso "VOCÊ ESTÁ ENCERRANDO AS 
ENTREVISTAS DO/A <NOME>. Ao clicar em NEXT, se todos os blocos foram preenchidos aparecerá na tela a 
mensagem "Você preencheu todos os blocos". Caso contrário, aparecerá a mensagem "FALTAM blocos", sendo 
necessário voltar e identificar quais blocos não foram preenchidos.  
 
LEMBRE-SE: sempre que voltar a alguma questão e modificar a sua resposta, você deverá retornar 
novamente para a questão e confirmar se a resposta modificada ficou gravada. Após confirmar, clique em 
NEXT e siga aplicando o questionário. O passo-a-passo será: clicar em PREVIOUS > Modificar a resposta > 
clicar em NEXT > clicar em PREVIOUS > Conferir a resposta > clicar em NEXT 
 

 SEMPRE QUE FINALIZAR UM QUESTIONÁRIO, DEVE-SE FAZER A SINCRONIZAÇÃO, CLICANDO 

NO BOTÃO SYNC. 

 
POSSÍVEIS ERROS NO MANUSEIO 
O Pendragon® faz uma detecção imediata de erros de preenchimento. Entre os possíveis erros estão: 
 

a) “Value not allowed”: esse erro ocorre quando alguma pergunta foi preenchida com um valor não 
compatível com o da resposta, por exemplo: campo que aceita apenas números foi preenchido com 
letras, campo que aceita apenas letras foi preenchido com números, valores que extrapolam os 
limites, etc. Além do tipo de erro, também é apresentado na tela o título da pergunta que foi 
preenchida erroneamente e o porquê do valor ser inválido. 
 

b) “Number not in allowed range”: esse tipo de valor inválido refere-se ao preenchimento de um 
número que extrapola os limites da resposta, por exemplo: "Que idade tu tinhas quando teus pais se 
separaram?", caso seja preenchido um valor maior que 19 (idade máxima permitida pela pergunta), o 
programa não aceitará a resposta e aparecerá uma tela avisando o erro. 
 

c) “Number not valid”: esse tipo de valor inválido refere-se ao preenchimento de uma questão com um 
valor inválido, por exemplo: "Há quanto tempo moras nesse endereço?", caso essa questão seja 
preenchida com uma resposta envolvendo letras, o computador emitirá uma mensagem de alerta, 
uma vez que para essa pergunta são aceitas apenas respostas com números. 

 
No caso de o programa apresentar alguma mensagem de erro que não se encaixe nestes itens anteriores, 
apresentar mensagens de alerta indevidamente ou simplesmente “trancar” em um dos blocos, você deverá 
clicar em END e, na tela seguinte, novamente clicar em END. Clique no bloco onde ocorreu o erro e reinicie da 

Clique aqui Clique aqui 
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questão onde parou. Após a entrevista entre em contato com a supervisora e com os responsáveis pela 
informática. 
 
Vale lembrar que uma vez criada uma entrada no bloco de “Identificação”, o registro do entrevistado já foi 
armazenado, portanto não é necessário criar uma nova entrada no bloco de “Identificação”. Para retomar a 
entrevista, basta selecionar a entrevista que estava sendo realizada. 
 
Importante: 
- Usar o ponto para separar frases nas questões abertas.  
- Usar vírgula para separar motivos, por exemplo: de doenças, consultas, etc.  
 
 
 
 

 
 
  

NÓS VAMOS CONVERSAR SOBRE VÁRIOS TEMAS. VAMOS COMEÇAR FALANDO SOBRE ONDE MORAS, 
CONSULTAS MÉDICAS, TEUS ESTUDOS, TUA FAMÍLIA E AS PESSOAS QUE MORAM CONTIGO. 

 
1. Tu moras em Pelotas?  
(0) Não     
(1) Sim  VÁ PARA A PERGUNTA 3. 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. Caso a resposta seja “(1) Sim”, o computador pulará 
automaticamente para a questão 3. 
 
2. Qual a cidade em que tu moras?  
 
Digite o nome da cidade que o entrevistado afirma morar. Utilize sempre letras minúsculas. 
Caso o entrevistado more fora do Rio Grande do Sul, digite além da cidade o estado referido (Ex: São Paulo-
SP).  
 
3. Qual o nome da rua onde tu moras?   
Digite com letras minúsculas o nome da rua onde o entrevistado afirma morar. Se o indivíduo afirmar que 
mora em mais de um lugar, solicite que o mesmo diga onde ele costuma dormir na maioria dos dias da 
semana.  
No caso do entrevistado não saber o nome da rua, digite “99”. Sempre que houver um número no nome da 
rua, digite por extenso. As seguintes siglas poderão ser utilizadas: 
 - av – avenida 
 - r – rua 

- tr – travessa 
- p – passeio 

 
4. Tu moras em condomínio ou edifício? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 5 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
 
4a. Qual o numero de teu condomínio ou edifício? __ __ __ __ __  (99999=IGN; 00000=sem número) 
 
Nesta questão queremos saber o numero referente ao condomínio ou o edifício onde o/a entrevistado/a 
mora. Complementos como apartamentos, blocos e ordem das casas serão perguntados na questão posterior. 
Quando o entrevistador disser que sua casa não tem número, digite “00000”.  
No caso do entrevistado não saber o número da casa, condomínio ou prédio, digite “99999”. 

BLOCO A – Família e Moradia 
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5. Qual o número do teu apartamento ou casa (bloco, ordem da casa no terreno)?  
 
Digite a informação como o entrevistado relatar. No caso de mais de uma casa no mesmo terreno o 
entrevistado deve considerar a casa da frente como número 1 (casa 1) e assim sucessivamente. As seguintes 
siglas poderão ser usadas: ap (apartamento), bl (bloco), c (casa).  
No caso do entrevistado relatar que não tem nenhum complemento, digite “00”. 
   
6. Em que bairro está localizada a tua casa?  
 
Digite a resposta do/a entrevistado/a. Utilize letras minúsculas. 
No caso do/a entrevistado/a relatar que não sabe o bairro, digite “99”. 
 
7. Qual o CEP da residência onde tu moras? __ __ __ __ __ __ __ __ (99999999 – IGN) 
 
Digite o número do CEP da residência onde o/a participante mora. Este número deve ser composto por 8 
dígitos. NÃO DIGITE O HÍFEN. No caso do entrevistado não saber o seu CEP, digite “99999999” (IGN). Se o 
participante souber apenas a metade ou parte do CEP digite “99999999”. Nos casos do/a participante “achar” 
que é determinado número, mas não tem certeza, digite o número relatado. 
 
8. Me fale algum ponto de referencia próximo a tua casa como supermercado, loja, oficina? 
  
Nesta questão desejamos saber algum ponto de referência que ajude a encontrar a casa do participante, pode 
ser um comércio, um monumento ou alguma placa.  
 
9. Qual o teu telefone? 
9a. ________________ 
9b. ________________ 
9c. ________________ 
 
Aqui queremos saber todos os telefones de contato do entrevistado. O entrevistado pode relatar telefone 
celular, fixo e do trabalho. SEMPRE ANOTE O DDD (mesmo para quem mora em Pelotas), seguindo o exemplo: 
5332841300. Se tiver um ou dois telefones, deixe os outros campos em branco.  
 
10. Há quanto tempo tu moras neste endereço? 
10a. Anos: __ __ [99=IGN] 
10b. Meses: __ __ [99=IGN] 
 
Nesta questão desejamos saber há quanto tempo o participante mora no endereço mencionado. Se a 
informação for dada em anos, digite "00" no campo referente aos meses. Se for dada em meses, digite "00" no 
campo destinado aos anos e digite os meses relatados. Se a informação for inferior a 1 mês, digite "00" em 
todos os campos. No caso do entrevistado não saber esta informação, digite “99” nos dois campos. 
 
11. Tens e-mail? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 13 
(1) Sim 
 
Está pergunta apenas quer saber se o entrevistado possui alguma conta de e-mail. Clique em “Lookup...” e 
selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 13. 
 
12. Qual é o teu e-mail? _____________  
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Se o entrevistado disse que tem e-mail, iremos perguntar qual o endereço. Digite a resposta do entrevistado. 
Utilize letras minúsculas e não se esqueça de incluir o arroba (@). 
 
13. Tens MSN, Orkut, Facebook ou Twitter? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 15 
(1) Sim 
  
Apenas queremos saber se o entrevistado possui uma conta em alguma dessas redes sociais.  
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja “(0) Não”, o computador pulará automaticamente para a questão 15. 
 
14. Qual o teu ...(ler opções): 
14a. MSN?_______________________________      [99=IGN; 00=Não tem]  
14b. Nome no Facebook ou o teu Facebook?____________________    [99=IGN; 00=Não tem] 
14c. Twitter? _____________________________      [99=IGN; 00=Não tem] 
14d. Orkut? ______________________________      [99=IGN; 00=Não tem] 
 
Leia cada uma das opções e digite a resposta do entrevistado. Quando o participante responder que não 
possui conta em determinada rede social, preencher com "00" e se ele não souber a sua conta preencher com 
"99". 
 
PESSOA DE REFERÊNCIA 
15. Tens algum parente ou vizinho que possamos procurar para fazer contato contigo? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 22 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Nesta pergunta queremos saber se há alguma pessoa que possamos procurar para fazer contato com o 
membro da coorte. Pode ser parente, amigo ou vizinho. 
Caso a resposta seja “(0) Não”, o computador pulará automaticamente para a questão 22. 
 
16. Qual o nome dele/a? ______________________________________ 
  
Digite a resposta do entrevistado. Utilize letras minúsculas, sem acento ou cedilha. 
 
17. Em que cidade ele/a mora? ______________________________________ 
 
Digite o nome da cidade onde o contato dado pelo/a entrevistado/a mora com letras minúsculas, sem acento 
ou cedilha.  
 
18. Qual o endereço da casa onde ele/a mora? ____________________________________ 
 
Digite o endereço da casa onde o/a entrevistado/a relatar que o contato mora com letras minúsculas, sem 
ponto e sem vírgula. No caso do entrevistado não saber o nome da rua, digite “nao sabe”. 
As seguintes siglas poderão ser utilizadas: 
 - av – avenida 
 - r – rua 

- tr – travessa 
- p – passeio 

O computador aceitará números e letras. Digite a informação como o entrevistado relatar. No caso de mais de 
uma casa no mesmo terreno o entrevistado deve considerar a casa da frente como número 1 (casa 1) e assim 
sucessivamente. As seguintes siglas poderão ser usadas: ap (apartamento), bl (bloco).  
No caso do entrevistado relatar que não tem nenhum complemento, digite "0". 
 
19. Me fale um ponto de referencia próximo à casa dele/a? _____________________________________   
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Nesta questão desejamos saber algum ponto de referência que ajude a encontrar a casa da pessoa de 
referencia do participante, pode ser um comércio, um monumento ou alguma placa.  
 
20. Em que bairro está localizada a casa do teu parente ou amigo/a? ____________________________ 
 
Digite a resposta do entrevistado. Utilize letras minúsculas. 
No caso do entrevistado relatar que não sabe o bairro, digite “99”. 
 
21. Qual o telefone dele/a? 
21a. ________________ 
21b. ________________ 
 
Aqui queremos saber todos os telefones do contato do entrevistado. O entrevistado pode relatar telefone 
celular, fixo e do trabalho. SEMPRE ANOTAR O DDD, mesmo para quem mora em Pelotas. 
 
22. Tens outro telefone de contato para nos informar, pode ser do trabalho, outro parente, amigo/a?  
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 23 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não ou “(1) Sim”. Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará 
automaticamente para a questão 23. 
  
22a1. Nome 1: _____________________  22a2. Fone 1: _________________ 
22b1. Nome 2: _____________________  22b2. Fone 2: _________________ 
22c1. Nome 3: _____________________  22c2. Fone 3: _________________ 
 
Aqui queremos saber qualquer telefone de contato além daqueles relatados anteriormente pelo entrevistado. 
O entrevistado pode relatar telefone celular, fixo e do trabalho. SEMPRE ANOTAR O DDD (mesmo para quem 
mora em Pelotas). 
 
 
 

 
 

 
 

EU VOU TE FAZER UMAS PERGUNTAS SOBRE ASSUNTOS COMO A TUA SAÚDE, HÁBITOS E OPINIÕES. 
 
Estas perguntas referem-se a consultas com algum destes profissionais, realizadas no ÚLTIMO ANO.  
 
23. Desde <MÊS> do ano passado, tu consultaste com CLÍNICO GERAL? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 49 
(1) Sim  
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja “(0) Não”, o computador pulará automaticamente para a questão 49. Consultar significa 
ser avaliado por um profissional, nesse caso o clínico geral, não sendo consideradas visitas a unidades de 
saúde para procedimentos como medir pressão ou realizar vacinas. 
 
24. Quantas consultas tu fizeste com clínico geral?  __ __ consultas 
 
Digite o número de vezes que o/a participante referir. Esse campo está limitado a 12 consultas. Se o 
entrevistado referir 13 consultas ou mais no último ano, preencha com 12 e anote as demais consultas em seu 
diário de campo. Lembre-se de informar à supervisora e ao/a doutorando/a de plantão. 

BLOCO B – Consultas 
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CONSULTA 1 
SE SIM: 
25. Qual motivo da consulta 1? _________________________________________________ 
 
Registrar por extenso, em letras minúsculas, sem acento e cedilha, o motivo que levou o/a participante à 
consulta. A anotação deve ter sentido e ser autoexplicativa, contendo resumidamente o motivo que levou o/a 
participante à consulta. Quando o entrevistado responder “exames”, por exemplo, pergunte: “exames para ...? 
e anote o que ele/a disser. Isto significa que a palavra exame não é esclarecedora.  
Pode haver situações em que o motivo para ir consultar é diferente do diagnóstico que o médico fez na 
consulta. Neste caso, deve-se priorizar o diagnóstico do médico. Isto é válido para todas as questões deste 
grupo. 
Qualquer dúvida anote o relato no diário e depois converse com a supervisora ou doutorando/a de plantão. 
 
SE SIM:  
26. Onde consultaste 1(ler opções)? 
(1) Convênio 
(2) Consultório particular 
(3) Posto de saúde do teu bairro 
(4) Posto de saúde de outro bairro 
(5) Hospital/Faculdade 
(6) Escola 
(7) Pronto socorro 
(9) IGN 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. Se o/a entrevistado/a referir que consultou 
um conhecido/familiar/amigo que é médico, assinale a opção “(2) Consultório particular”, mesmo que não 
tenha pago pela consulta. Caso a resposta não seja contemplada nas alternativas, registrar por extenso no 
diário de campo. Ao final do dia mostre ao plantonista e veja se sua anotação está clara para análises futuras. 
Se o/a participante não lembrar o local – selecione “(9) IGN”. 
 

 ESSA SEQUÊNCIA DE PERGUNTAS SOBRE AS CONSULTAS COM O CLÍNICO GERAL PODE SE 

REPETIR MAIS 11 VEZES NO COMPUTADOR, DE ACORDO COM O NÚMERO REFERIDO DE 

CONSULTAS. DAREMOS SEQUÊNCIA NO MANUAL PASSANDO PARA A QUESTÃO 49. 

49. Desde <MÊS> do ano passado, tu consultaste com PSICÓLOGA/O? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 52 
(1) Sim  
 
Se a pessoa que está respondendo não souber a diferença entre psicólogo e psiquiatra, explique que o 
psiquiatra é um médico que trata problemas emocionais, dos nervos, e pode receitar medicamentos. O 
psicólogo não é médico. Caso o/a entrevistado/a diga que consultou várias vezes, perguntar sobre a última 
consulta. Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 52. 
 
SE SIM:  
50. Qual motivo?  _______________________________________ 
 
Registrar por extenso, em letras minúsculas, sem acento e cedilha, o motivo que levou o/a participante à 
consulta (ou à última consulta, caso ele tenha consultado mais de uma vez). A anotação deve ter sentido, 
explicando resumidamente o motivo que levou o/a participante à consulta. Qualquer dúvida anote a 
história/o relato no diário e depois converse com supervisora ou doutorando de plantão. 
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SE SIM:  
51. Onde consultaste (ler opções)? 
(1) Convênio 
(2) Consultório particular 
(3) Posto de saúde do teu bairro 
(4) Posto de saúde de outro bairro 
(5) Hospital/Faculdade 
(6) Escola 
(7) Pronto socorro 
(9) IGN 
Caso a resposta não seja contemplada nas alternativas, registrar por extenso no diário de campo. Ao final do 

dia mostre ao doutorando de plantão e veja se sua anotação está clara para análises futuras. Clique em 

“Lookup...” e selecione a resposta da participante. Se o/a participante não lembra o local – selecionar “(9) 

IGN”. 

 
52. Desde <MÊS> do ano passado, tu consultaste com PSIQUIATRA? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 55 
(1) Sim  
 
Se a pessoa que está respondendo não souber a diferença entre psicólogo e psiquiatra, explique que o 
psiquiatra é um médico que trata problemas emocionais, dos nervos, e pode receitar medicamentos. O 
psicólogo não é médico. Caso o/a entrevistado/a diga que consultou várias vezes, pergunte sobre a última 
consulta. Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 55. 
 
SE SIM:  
53. Qual motivo?  _______________________________________  
 
Registrar por extenso, em letras minúsculas, sem acento e cedilha, o motivo que levou o/a participante à 
consulta. A anotação deve ter sentido, explicando resumidamente o motivo. Qualquer dúvida, anote o relato 
no diário e depois converse com supervisora ou doutorando de plantão. 
 
SE SIM:   
54. Onde consultaste (ler opções)? 
(1) Convênio 
(2) Consultório particular 
(3) Posto de saúde do teu bairro 
(4) Posto de saúde de outro bairro 
(5) Hospital/Faculdade 
(6) Escola 
(7) Pronto socorro 
(9) IGN 
 

Caso a resposta não seja contemplada nas alternativas, registrar por extenso no diário de campo. Ao final do 

dia mostre ao doutorando de plantão e veja se sua anotação está clara para analises futuras. Clique em 

“Lookup...” e selecione a resposta da participante. Se o/a participante não lembra o local – selecionar “(9) 

IGN”. 

 
55. Desde <MÊS> do ano passado, tu consultaste com outro profissional de saúde?  
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 62 
(1) Sim  
(9) Não lembro  VÁ PARA A PERGUNTA 62 
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Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. Se o/a participante não lembra – selecionar “(9) Não 
lembro”. 
Esta pergunta se refere a consultas com outros profissionais de saúde, de especialidades médicas ou não, 
diferentes dos anteriormente perguntados, que tenham sido realizadas no último ano. Caso o/a 
entrevistado/a diga que consultou várias vezes, perguntar sobre a última consulta com esse profissional. Será 
possível inserir apenas dois profissionais diferentes. Caso o entrevistado tenha consultado com mais de dois 
profissionais não previamente citados, anote os demais em seu diário de campo e informe à supervisora e ao 
doutorando/a de plantão. 
Lembre-se: consultar significa ser avaliado por um profissional, nesse caso outro profissional de saúde (como 
por exemplo nutricionista) , não sendo consideradas visitas a unidades de saúde para procedimentos como 
medir pressão ou realizar vacinas. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) Não lembro", o computador pulará automaticamente para a questão 62. 
 
SE SIM:  
55a. Quantos profissionais de saúde consultaste? __ __  
 
Digite o número de profissionais distintos, independente de especialidades ou atuações, que o/a participante 
referir. 
Ex: o participante refere ter consultado com 3 nutricionistas diferentes o número inserido deve ser 3, mas se 
o participante refere ter consultado 3 vezes com o mesmo nutricionista o número inserido deve ser 1. 
 
56. Qual era a especialidade 1? ___________________________ (99=IGN) 
 
Registrar por extenso, em letras minúsculas, sem acento e cedilha, a especialidade do profissional de saúde ao 
qual consultou. Qualquer dúvida anote o relato no diário e depois converse com supervisora ou doutorando 
de plantão. Caso o/a participante não saiba informar digite “99”. 
 
57. Qual motivo da consulta 1?  _______________________________________ 
 
Registrar por extenso, em letras minúsculas, sem acento e cedilha, o motivo que levou o/a participante à 
consulta. A anotação deve ter sentido, explicando resumidamente o motivo. Qualquer dúvida anote o relato 
no diário e depois converse com supervisora ou doutorando de plantão. 
 
58. Onde consultaste 1(ler opções)? 
 
(1) Convênio 
(2) Consultório particular 
(3) Posto de saúde do teu bairro 
(4) Posto de saúde de outro bairro 
(5) Hospital/Faculdade 
(6) Escola 
(7) Pronto socorro 
(9) IGN 
 
Registrar por extenso, em letras minúsculas, sem acento e cedilha, o motivo que levou o/a participante à 
consulta. A anotação deve ter sentido, explicando resumidamente o motivo. Qualquer dúvida anote o relato 
no diário e depois converse com supervisora ou doutorando de plantão. 
 

 ESSA SEQUÊNCIA DE PERGUNTAS SOBRE AS CONSULTAS COM OUTROS PROFISSIONAIS DE 

SAUDE PODEM SE REPETIR MAIS UMA VEZ NO COMPUTADOR, DE ACORDO COM O NÚMERO 

DE PROFISSIONAIS REFERIDOS. DAREMOS SEQUÊNCIA NO MANUAL PASSANDO PARA A 

QUESTÃO 62, AINDA NO MESMO BLOCO. 
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62. Tu estás satisfeito/a com a tua saúde (ler opções)?  
(1) muito satisfeito/a 
(2) satisfeito/a 
(3) regular 
(4) insatisfeito/a 
(5) muito insatisfeito/a 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a reposta do/a participante. 
63. Atualmente, tu tens algum plano ou convênio de saúde particular? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 66 
(1) Sim  
 
Nesta pergunta queremos saber se o entrevistado possui algum plano ou convênio de saúde particular.  
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 66. 
 
SE SIM:  
64. Quantos? __ __   
Digite  o número de planos ou convênios de saúde particulares que o/a participante referir. 
 
65. Qual/is o/s nome/s do/s teu/s plano/s?  
65a. Plano 1 
(1) Angelus Pax 
(2) Descont Saúde 
(3) Unimed 
(4) Saúde Maior 
(5) IPE 
(6) Bradesco (outro banco) 
(7) Golden Cross 
(10) Fênix 
(11) Planos dentários 
(12) Sulclínica 
(13) Cruz de Prata 
(14) FUSEX 
(15) PrevPel 
(16) Policlínica 
(17) Outro  VÁ PARA A PERGUNTA 65a1 
 
Clique em “Lookup...” e selecione o nome do plano de saúde referido pelo entrevistado. Caso não esteja 
contemplada a resposta em nenhuma das opções, selecione "(17) Outro".  
Se o entrevistado/a responder que tem um plano como “Uniodonto”, que é um plano dentário, assinale a 
opção “(11) Planos dentários”. Se tiveres dúvida, confirme com o entrevistado. 
Caso a resposta seja "(17) Outro", o computador abrirá automaticamente a questão 65a1. 
 
SE OUTRO:  
65a1. Qual plano? ______________________________ 
 
Digite o nome do plano de saúde referida pelo/a entrevistado/a, em letras minúsculas, sem acento e cedilha. 
 

 ESSA SEQUÊNCIA DE PERGUNTAS SOBRE O PLANO DE SAÚDE PODEM SE REPETIR MAIS 

TRÊS VEZES NO COMPUTADOR, DE ACORDO COM O NÚMERO REFERIDO DE PLANOS DE 

SAÚDE. 
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AGORA VAMOS FALAR SOBRE HOSPITALIZAÇÕES 

 
66. Desde que tu completaste 20 anos, tu baixaste hospital alguma vez? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 92 
(1) Sim 
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 92 
 
Hospitalização significa ficar hospitalizado por mais de 24 horas. Em caso de internação para parto deve ser 
confirmado a permanência por mais de 24 horas. Não considere se o/a entrevistado referir que apenas foi até 
o hospital. Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. Caso a resposta seja "(0) Não" ou 
"(9)IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 92. 
 
SE SIM:  
67. Quantas vezes tu baixaste hospital desde os teus 20 anos? ___ ___ vezes [99=IGN] 
 
Digite o número de vezes que o/a participante referir. Caso o/a entrevistado/a não lembre, digite “99”. 
 
INTERNAÇÃO 1 
68. Qual o motivo da internação 1?__________________________ [99=IGN] 
 
Para a primeira hospitalização, perguntar o motivo e registrar por extenso com letras minúsculas, sem acento 
e cedilha. Caso o/a entrevistado/a não saiba o motivo, digite “99”.  
  
69. Com que idade? __ __ anos 
 
Digite a idade do/a entrevistado, em anos completos, na primeira hospitalização nos espaços. Caso o 
participante não saiba com que idade baixou hospital, digite “99”.  
As respostas estão limitadas a valores de 20 a 31 anos. 
 
70. Essa hospitalização 1 foi por? (ler opções) 
(1) convênio 
(2) particular 
(3) SUS 
(9) IGN 
 
Queremos saber o plano de saúde que deu cobertura na hospitalização. Clique em “Lookup...” e selecione a 
resposta do/a participante. Se o/a participante não sabe – selecionar “(9) IGN”. 
 

 ESSA SEQUÊNCIA DE PERGUNTAS SOBRE A HOSPITALIZAÇÃO PODEM SE REPETIR MAIS 

SETE VEZES NO COMPUTADOR, DE ACORDO COM O NÚMERO REFERIDO DE 

HOSPITALIZAÇÕES. 

 
 

 
 

 
 

AGORA VAMOS CONVERSAR SOBRE REMÉDIOS 
 

BLOCO C – Hospitalização 
 

BLOCO D – Medicamentos 
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92. Nos últimos três meses, tu tomaste algum remédio para alergia ou asma com corticoide ou 
cortisona?  

(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 95 
(1) Sim  
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 95 
 
Queremos saber se nos últimos três meses o/a participante tomou algum remédio para alergia ou asma com 
corticoide ou cortisona. DEVE ser considerado todo o medicamento que é ingerido (via oral) ou administrado 
via retal ou venosa. Considerar como “(1) Sim” se usa spray (corticoide inalatório). Se o entrevistado referir 
que usa “bombinha”, pergunte se essa bombinha contém corticoide ou cortisona. Se contém, selecione “(1) 
Sim”. Caso o entrevistado não saiba se a bombinha que usa contém corticoide ou cortisona, selecione “(9) 
IGN” e pergunte se ele sabe o nome da bombinha e anote no diário de campo. 
Considere como "(0) Não" se relatou apenas o uso de pomada ou creme com corticoide. Normalmente quem 
faz uso crônico destes remédios sabe que usa. Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. Se o/a 
participante não sabe – selecionar “(9) IGN”. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 95. 
 
93. Qual o nome do remédio que tomaste? _______________________ [99=IGN] 
 
Digite por extenso o nome do remédio para alergia ou asma com corticoide ou cortisona que o/a participante 
usou nos últimos três meses, com letras minúsculas, sem acento e cedilha. No caso o/a entrevistado/a não 
saiba fornecer nenhuma informação, digite “99”. 
 
94. Por quanto tempo tu tomaste ou tomas este/s remédio/s?  
94a. Anos: __ __  [99=IGN; 00=SE NÃO ANOS] 
94b. Meses: __ __ [99=IGN; 00=SE NÃO ANOS] 
94c. Semanas: __ __ [99=IGN; 00=SE NÃO ANOS] 
 
Nesta pergunta queremos saber o tempo que o/a entrevistado/a consumiu/tem consumido algum desses 
remédios para alergia ou asma com corticoide ou cortisona. Note que não é a idade com que começou a usar. 
Caso sejam tempos parciais e intervalados, some os tempos. Use a calculadora se necessário. Se ele/a 
responder “quatro ou cinco anos”, repetir a pergunta, mas se a dúvida persistir digite o número maior. Se o 
entrevistado referir que tomou o medicamento por menos de uma semana (menos de 7 dias), digite "00” em 
anos, “00” em meses e “00” em semanas. 
Se responder só anos digitar 00 em “Meses” e 00 em “Semanas”. 
Se responder só meses digitar 00 em “Anos” e 00 em “Semanas”. 
Se responder só semanas digitar 00 em “Anos” e 00 em “Meses”. 
Se o entrevistado não souber responder, digite “99” em anos, “99” em meses e “99” em semanas. 
 
95. Desde <DIA DA SEMANA> de duas semanas atrás, tu tomaste remédio para dormir? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 99 
(1) Sim  
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 99 
 
Aqui estamos interessados em saber se ele/a usou remédios para dormir nas últimas duas semanas. Pode ser 
qualquer medicamento, incluindo produtos naturais, fórmulas de farmácia de manipulação ou homeopatia. 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. Se o/a participante não sabe – selecionar “(9) IGN”. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 99. 
 
SE SIM: 
95a. Quantos remédios para dormir tu tomaste? __ __  [99=IGN] 
 
Digite o número de remédios para dormir que o/a participante referir. Caso o/a entrevistado/a não lembre, 
digite “99”. Se o/a participante tomou mais de três remédios nos últimos 15 dias, use o diário de campo para 
anotar. 
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REMÉDIO 1 
96. Qual o nome do remédio 1 que tomaste? (anotar) __________________________________ 
 
Digite por extenso o nome do remédio que o/ participante usou para dormir nos últimos 15 dias, com letras 
minúsculas, sem acento e cedilha.  
Caso se trate de produtos naturais, fórmulas de farmácia de manipulação ou homeopatia e não houver um 
nome comercial, registrar no lugar do nome do remédio a fórmula dita pelo participante. Caso o entrevistado 
não saiba responder a fórmula, digite “manipulado” e caso o entrevistado não saiba fornecer nenhuma 
informação, digite “99”. 
 
 
96a. Tu tomas ele... (ler opções)? 
(1) Uma vez por mês ou menos 
(2) Duas a quatro vezes por mês  
(3) Duas a três vezes por semana 
(4) Quatro ou mais vezes por semana  
  
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
 
96b. Estás tomando este remédio para dormir há quanto tempo? 
96a. Anos: __ __  [99=IGN; 00=SE NÃO ANOS] 
96b. Meses: __ __ [99=IGN; 00=SE NÃO ANOS] 
96c. Semanas: __ __ [99=IGN; 00=SE NÃO ANOS] 
 
Nesta pergunta gostaríamos de saber o tempo que o/a entrevistado/a consumiu/tem consumido algum 
desses remédios para dormir. Note que não é a idade com que começou a usar. Caso sejam tempos parciais ou 
intervalados, somar os tempos. Use a calculadora se necessário. Se ele/a responder “quatro ou cinco anos”, 
repetir a pergunta, mas se a dúvida persistir digite o número maior. Se o entrevistado referir que tomou o 
medicamento por menos de uma semana (menos de 7 dias), digite "00” em anos, “00” em meses e “00” em 
semanas. 
Se responder só anos digitar 00 em “Meses” e 00 em “Semanas”. 
Se responder só meses digitar 00 em “Anos” e 00 em “Semanas”. 
Se responder só semanas digitar 00 em “Anos” e 00 em “Meses”. 
Se o entrevistado não souber responder digite “99” em anos, “99” em meses e “99” em semanas. 
 

 ESSA SEQUÊNCIA DE PERGUNTAS SOBRE REMÉDIOS PARA DORMIR PODE SE REPETIR MAIS 

DUAS VEZES NO COMPUTADOR, DE ACORDO COM O NÚMERO REFERIDO DE REMÉDIOS PARA 

DORMIR CONSUMIDOS. 

 
99. Desde <DIA DA SEMANA> de duas semanas atrás, tu tomaste ou usaste algum outro tipo de 

remédio inclusive pomada, creme, bombinha, vitamina ou para dor ou febre? 
(0) Não  SE MULHER VÁ PARA A PERGUNTA 107. SE HOMEM VÁ PARA A PERGUNTA 121   
(1) Sim  
(9) IGN  SE MULHER VÁ PARA A PERGUNTA 107. SE HOMEM VÁ PARA A PERGUNTA 121   
 
Aqui estamos interessados em saber se ele/a usou remédios para dor ou febre nas últimas duas semanas. 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. Se o/a participante não sabe – selecionar “(9) IGN”. 
Caso a resposta seja (0) Não ou (9) IGN, o computador encerrará o bloco. Se estiver aplicando o questionário 
em papel, siga os pulos indicados na questão. 
Se a entrevista referir pílula anticoncepcional anote aqui também. 
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SE SIM:   
100. Quantos remédios tu tomaste ou estás tomando? __ __  
 
Digite o número de remédios para dor ou febre que o/a participante referir. Caso o/a entrevistado/a não 
lembre, digite “99”. Se o/a participante tomou mais de seis remédios nos últimos 15 dias, use o diário de 
campo para anotar no diário de campo todas as informações já perguntadas para os medicamentos 
anteriores. 
 
REMÉDIO 1 
101. Qual o remédio 1? ___________________________     
 
Digite por extenso o nome do remédio que o/ participante usou para dor ou febre nos últimos 15 dias, com 
letras minúsculas, sem acento e cedilha.  
Caso se trate de produtos naturais, fórmulas de farmácia de manipulação ou homeopatia e não houver um 
nome comercial, registrar no lugar do nome do remédio a fórmula dita pelo participante. Caso o entrevistado 
não saiba responder a fórmula, digite “manipulado” e caso o entrevistado não saiba fornecer nenhuma 
informação, digite “99”. 
 
101a. Por qual motivo ou doença? ___________________________     
 
Pergunte para o/a participante qual foi o motivo ou doença de uso do remédio para dor ou febre que tiver 
citado na questão anterior. Digite em letras minúsculas, sem acento e cedilha. Caso o entrevistado não saiba 
informar o motivo para o uso do remédio digite “99”. 
 
101b. Estás tomando este remédio por um mês ou mais? 
(0) Não 
(1) Sim  
(9) IGN 
 
Aqui estamos interessados em saber se ele/a usou por um mês ou mais o remédio citado para dor ou febre 
nas últimas duas semanas. Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. Se o/a participante não 
sabe – selecionar “(9) IGN”. 
 

 ESSA SEQUÊNCIA DE PERGUNTAS SOBRE OS REMÉDIOS PARA DOR OU FEBRE PODE SE 

REPETIR MAIS CINCO VEZES NO COMPUTADOR, DE ACORDO COM O NÚMERO REFERIDO DE 

REMÉDIOS PARA DOR OU FEBRE. 

 
O BLOCO SEGUINTE SERÁ APLICADO APENAS PARA MULHERES. PARA OS HOMENS, O COMPUTADOR PULARÁ 
AUTOMATICAMENTE PARA O BLOCO G – DOENÇAS RESPIRATÓRIAS. 
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AS PRÓXIMAS PERGUNTAS SÃO RELACIONADAS AO USO DE ANTICONCEPCIONAIS COM HORMÔNIOS, 
COMO PÍLULAS ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, ADESIVOS, ANÉIS VAGINAIS, DIU OU INJEÇÕES 

COM HORMÔNIOS. 
 
107. Tu estás tomando alguma pílula anticoncepcional, injeção ou utilizando implante para não 

engravidar? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 110 
(1) Sim  
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 110 
 
Observar que a pergunta é sobre uso atual de algum dos exemplos de hormônios. Clique em “Lookup...” e 
selecione a resposta da participante. Caso ela referir que usa anticoncepcional para não menstruar, considere 
como “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 110. 
 
SE SIM:  
108. Qual é o nome da pílula, injeção ou implante que tu estás usando? 
(anotar) _______________________________________________________________________________________ [99=IGN] 
 
Digite por extenso o nome da pílula, injeção ou implante que a participante esta usando atualmente, com 
letras minúsculas, sem acento e cedilha. Se a entrevistada não souber o nome da pílula, injeção ou implante, 
digite “99”. 
 
SE SIM:  
109. Há quanto tempo tu estás usando este método? 
109a. Anos: __ __ [99=IGN; 00=SE NÃO ANOS] 
109b. Meses: __ __ [99=IGN; 00=SE NÃO ANOS] 
109c. Semanas: __ __ [99=IGN; 00=SE NÃO ANOS] 
 
Queremos saber o tempo de utilização do método que está sendo atualmente utilizado.  
Se foi usado em tempos irregulares ou por períodos, então tentar somar esses tempos.  
Se responder só anos digitar 00 em “Meses” e 00 em “Semanas”. 
Se responder só meses digitar 00 em “Anos” e 00 em “Semanas”. 
Se responder só semanas digitar 00 em “Anos” e 00 em “Meses”. 
Se o entrevistado não souber responder, digite “99” em anos, “99” em meses e “99” em semanas. 
 
 

AGORA NÓS VAMOS CONVERSAR A RESPEITO DA TUA MENSTRUAÇÃO 
 
110. Qual a data da tua última menstruação?    
110a. Dia __ __ [99=IGN] 
110b. Mês __ __ [99=IGN] 
110c. Ano __ __ __ __ [2014=IGN] 
 
Insira a data do primeiro dia da última menstruação. Caso a entrevistada não saiba relatar a data da última 
menstruação digite a data 1 de janeiro de 2014 (01.01.2014) e se a entrevistada não souber relatar apenas o 
dia, mas souber o mês e o ano, digite “99” no campo dia.  
 
  

BLOCO E – Saúde da Mulher 
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111. Nos últimos 3 meses a tua menstruação veio todos os meses?  
(0) Não  
(1) Sim  VÁ PARA A PERGUNTA 114 
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 114 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. Se a participante não sabe, selecionar “(9) IGN”. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 114. 
 
SE NÃO:  
112. Por que ela não veio todos os meses? 
(1) Estou grávida  VÁ PARA A PERGUNTA 115 
(2) Não veio porque tomo contraceptivo contínuo  VÁ PARA A PERGUNTA 114 
(3) Não veio porque tenho algum distúrbio hormonal  VÁ PARA A PERGUNTA 114 
(4) Não veio por outro motivo  VÁ PARA A PERGUNTA 113 
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 114 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta da participante. Aguarde a resposta da participante e tente 
encaixar em algum dos motivos pré-listados. Se for outro motivo (4), o computador irá automaticamente para 
a questão 113. Se ficar em dúvida, anote no seu diário de campo e mostre ao doutorando de plantão para ver 
se sua opção estava correta. Se a participante não sabe – selecionar “(9) IGN”. 
 
SE OUTRO:  
113. Por qual motivo? _________________________________________________________________________________________________ 
 
Registrar por extenso, em letras minúsculas, sem acento e cedilha, o motivo referido pela participante de 
porque a menstruação não veio todos os meses. Qualquer dúvida anote o relato no diário e depois converse 
com supervisora ou doutorando de plantão. 
 
114. Tu estás grávida?   
(0) Não  
(1) Sim  
(9) IGN 
 
Essa pergunta não será feita para quem disse que está grávida na questão 112. 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. Se o/a participante não sabe – selecionar “(9) IGN”. 
 
115. Alguma vez na vida tu já tentaste engravidar e não conseguiste?  
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 117 
(1) Sim  
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 117. 
 
116. E tu já fizeste tratamento para engravidar?   
(0) Não  
(1) Sim  
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
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AGORA VAMOS FALAR SOBRE O EXAME PREVENTIVO PARA CÂNCER DE COLO UTERINO. 
 
117. Alguma vez na vida tu já fizeste exame preventivo para câncer de útero (CP, Pré-câncer, 

Papanicolau)?             
(0) Não   VÁ PARA A PERGUNTA 121 
(1) Sim  
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 121. 
 
SE SIM: 
118. Há quanto tempo tu fizeste o teu último exame preventivo? 
118a. Anos: __ __ [99=IGN; 00=SE NÃO ANOS] 
118b. Meses: __ __ [99=IGN; 00=SE NÃO MESES] 
118c. Semanas: __ __ [99=IGN; 00=SE NÃO SEMANAS] 
 
Queremos saber há quanto tempo a participante fez pela última vez o exame preventivo para câncer de útero.  
Se responder só anos digitar 00 em “Meses” e 00 em “Semanas”. 
Se responder só meses digitar 00 em “Anos” e 00 em “Semanas”. 
Se responder só semanas digitar 00 em “Anos” e 00 em “Meses”. 
Se o entrevistado não souber responder, digite “99” em anos, “99” em meses e “99” em semanas. 
 
119. Onde fizeste o exame? (ler opções)  
(1) Convênio 
(2) Consultório particular 
(3) Posto de saúde do teu bairro 
(4) Hospital/Faculdade 
(5) Outro  VÁ PARA A PERGUNTA 120 
 
Queremos saber o local onde foi realizado pela última vez o exame preventivo para câncer de útero. Clique 
em “Lookup...” e selecione a resposta da participante. Caso a resposta seja "(5) Outro", o computador abrirá 
automaticamente a questão 120. 
 
 
SE OUTRO:  
120. Qual foi o local? _______________________________________ 
 
Registrar por extenso, em letras minúsculas, sem acento e cedilha, o local onde foi realizado o ultimo exame 
preventivo para câncer de útero referido pela participante. 
 
 
 
 

 
 
 
 

AGORA VAMOS FALAR SOBRE CHIADO NO PEITO 
 
121. Alguma vez na vida tu tiveste chiado no peito? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 127 
(1) Sim 
 

BLOCO F – Doença Respiratória 
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Chiado no peito é aquilo que o/a participante entende por chiado no peito. Poderá ser comparado ao som de 
“gato miando”. Se o/a entrevistado/a responder que tem chiado apenas quando está resfriado, marque “(1) 
Sim” e anote essa observação. Clique em “Lookup...’ e selecione “(0) Não ou “(1) Sim”. 
 
SE SIM:  
122. Desde <MÊS> do ano passado tu tiveste chiado no peito? 
(0) Não VÁ PARA A PERGUNTA 127 
(1) Sim 
 
Queremos saber se o/a participante teve chiado no peito no último ano. Não esquecer de substituir <MÊS> 
pelo mês correspondente à entrevista. Se ele/a responder que tem chiado apenas quando está resfriado, 
marque “(1) Sim” e anote essa observação. Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 127. 
 
SE SIM:  
123. Quantas crises de chiado no peito tu tiveste?                                                      
(0) Nenhuma 
(1) 1 a 3 crises 
(2) 4 a 12 crises 
(3) Mais de 12 crises  
 
Queremos saber sobre o número de crises de chiado no peito desde <MÊS> do ano passado. Clique em 
“Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
 
124. Quantas vezes o teu sono foi atrapalhado por chiado no peito? 
(0) Nunca acordaste com chiado 
(1) Menos de 1 noite por semana 
(2) 1 ou mais noites por semana 
 
Queremos saber sobre o número de noites sem dormir por causa do chiado no peito desde <MÊS> do ano 
passado. Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante.  
 
125. Tu tiveste algum episódio de chiado tão forte que não conseguiste dizer mais de duas palavras 

entre cada respiração? 
(0) Não  
(1) Sim 
Queremos saber se o/a participante conseguiu falar entre cada respiração ou não conseguiu dizer mais de 
duas palavras. Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não ou "(1) Sim”. 
 
126. Tu tiveste chiado no peito após exercícios físicos? 
(0) Não  
(1) Sim 
 
Estamos querendo saber se ele teve chiado depois de um esforço físico qualquer (como levantar balde ou 
outro peso). Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não ou “(1) Sim”. 
 
127. Desde <MÊS> do ano passado tu tiveste tosse seca à noite, sem estar gripado/a? 
(0) Não  
(1) Sim 
 
Queremos saber se o/a participante teve tosse seca à noite, sem resfriado. Mesmo que ele tenha respondido 
que ele nunca teve chiado, deve ser perguntado especificamente sobre tosse seca à noite. Clique em 
“Lookup...” e selecione “(0) Não ou “(1) Sim”. 
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128. Alguma vez na vida tu tiveste asma ou bronquite? 
(0) Não  
(1) Sim 
(9) IGN 
 
Queremos saber sobre a ocorrência de asma ou bronquite/bronquite alérgica, alguma vez na vida e referida 
pelo/a participante. Lembre que bronquiolite não é a mesma coisa que bronquite. Caso o/a entrevistado/a 
falar em bronquiolite, peça para repetir certificando-se que o/a entrevistado/a não está se confundindo. Se 
ele/a confirmar bronquiolite, selecione “(0) Não”. Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a 
participante. Se o/a participante não sabe – selecionar “(9) IGN”. 
 
129. Alguma vez na vida o médico disse que tu tinhas asma ou bronquite? 
(0) Não  
(1) Sim 
(9) IGN 
 
Queremos saber sobre a ocorrência de asma ou bronquite/bronquite alérgica, alguma vez na vida e 
diagnosticada por um médico. Lembre que bronquiolite não é a mesma coisa que bronquite. Caso o/a 
entrevistado/a falar em bronquiolite, peça para repetir certificando-se que o/a entrevistado/a não está se 
confundindo, se ele/a confirmar bronquiolite selecione “(0) Não”. Clique em “Lookup...” e selecione a resposta 
do/a participante. Se o/a participante não sabe – selecionar “(9) IGN”. Se entrevistado relatar que a mãe ou 
algum familiar dizia que ele/a tinha asma ou bronquite, mas ele/a não se lembra se um médico disse, 
selecione “(9) IGN” e anote em seu diário de campo e depois informe à supervisora e ao/a doutorando/a de 
plantão. 
 
 
 

 
 

 
AGORA VAMOS FALAR SOBRE FRATURAS QUE TU POSSAS TER TIDO DESDE OS TEUS 20 ANOS. 

 
130. Desde os teus 20 anos, tu já quebraste algum osso? 
(0) Não VÁ PARA A PERGUNTA 137 
(1) Sim 
(9) IGNVÁ PARA A PERGUNTA 137 
 
Queremos saber se desde os 20 anos o/a participante quebrou algum osso. Clique em “Lookup...” e selecione a 
resposta do/a participante. Selecionar “(0) Não” quando a resposta for fissura ou rachadura. A alternativa 
“(1) Sim” é válida para osso que quebrou. Se o/a participante não sabe se quebrou – selecionar “(9) IGN”. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 137. 
 
SE SIM: 
131. Quantos ossos quebraste?  ___ ___ ossos 
 
Digite o número de ossos referido pelo/a participante. 

 
OSSO1                                                                                                                              
132. Qual foi o osso quebrado 1?__________________________ 
 
Especifique qual foi o osso quebrado. Os ossos podem ser mencionados como: osso da cabeça; osso da mão;  
osso do braço (não importa se é braço ou antebraço); costela; bacia; perna; pé (inclui dedos do pé). Se o 
entrevistado responder que quebrou o osso do dedo da mão esquerda, anote “osso da mão”, mas se ele referir 
apenas osso do dedo você deve interrogar da mão ou do pé?. 
Se o/a participante tiver quebrado mais de uma vez algum osso, preencha a segunda linha - osso 2.  

BLOCO G – Fraturas 
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Caso o/a participante não saiba, digite “99”. 
 
132a. Com que idade? __ __ anos [99=IGN] 
 
Digite a idade nos espaços em anos completos. Caso o participante não saiba com que idade quebrou o osso, 
digite “99”. Esta questão está limitada para valores a partir de 20.  
 

 ESSA SEQUÊNCIA DE PERGUNTAS SOBRE FRATURAS PODE SE REPETIR MAIS QUATRO VEZES 

NO COMPUTADOR, DE ACORDO COM O NÚMERO REFERIDO DE OSSOS QUEBRADOS. SE 

REFERIU QUE QUEBROU MAIS DE CINCO OSSOS, ANOTAR OS DEMAIS NO SEU DIÁRIO DE 

CAMPO. 

 
 

 
 

 
 

AGORA VAMOS FALAR SOBRE ACIDENTES E BRIGAS NO TEU BAIRRO 
 
137. Tu já foste detido/a ou preso/a pela polícia?  
(0) Não  
(1) Sim  
(2) Está preso/a 
 
Clique na seta ( ) e selecione a resposta do/a participante. Considerar como detido/a aquele/a participante 
que foi levado/a à delegacia pela polícia, mas liberado/a após esclarecimentos. Considerar como preso/a 
aquele/a participante que deu entrada no presídio, independente do tempo de permanência. 
 
138. Desde <MÊS> do ano passado, tu participaste de alguma briga com agressão física?  
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 144 
(1) Sim  
 
Briga ou rixa que o/a participante tenha conhecimento da existência. Agressão física é a que o/a participante 
considerar, podendo ser soco, tapa, corte, mordida, etc. Observar se aconteceu no ultimo ano. Clique em 
“Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 144. 
 
SE SIM:  
139. Tu ou alguma das outras pessoas que estavam brigando usaram alguma arma?  
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 144 
(1) Sim 
  
Arma pode ser de fogo, facas ou qualquer outro tipo de objeto usado para ferir. Clique em “Lookup...” e 
selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 144. 
 
140. Na/s briga/s foi usada arma de fogo?     
(0) Não 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
  
  

BLOCO H – Acidentes e Violência 
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141. Na/s briga/s foi usada faca ou canivete?    
(0) Não 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
 
142. Na/s briga/s foi usada outra arma?   
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 144  
(1) Sim  
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 144. 
 
143. Qual?_________________________________________________________________________________________________  
 
Especifique qual foi a arma usada na briga relatada pelo/a participante. Registrar por extenso, em letras 
minúsculas, sem acento e cedilha.  
 
144. Desde os teus 20 anos, tu foste assaltado/a?   
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 146 
(1) Sim  
 
Queremos saber se desde os 20 anos de idade o/a participante foi assaltado/a. Assalto, furto ou roubo 
deverão ser considerados nesta pergunta como "(1) Sim". Ser assaltado, furtado ou roubado é ser subtraído 
de algo que possui. Logo, quem assalta é quem retira do legítimo possuidor contra a vontade deste algo que 
está com ele.  
Se o/a participante referir que foi assaltado, abordado e/ou agredido, mas que o agressor/assaltante não 
conseguiu retirar o/s pertence/s que ele queria, selecione a opção "(1) Sim". Em casos de arrombamento 
e/ou assalto na casa, selecione “(0) Não”. Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 146. 
 
SE SIM:  
145. Quantas vezes? __ __  
 
Digite o número de vezes que o/a participante foi assaltado/a desde os 20 anos de idade. Caso o 
entrevistado/a não saiba quantas vezes, digite “99”. 
 
 
146. Desde <MÊS> do ano passado, tu ou alguém da tua casa foi vítima de um crime violento, ou seja, 

atacado/a ou assaltado/a? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 148 
(1) Sim 
 
Queremos saber se alguém da casa do/a participante foi vítima de um crime violento, ou seja, atacado/a ou 
assaltado/a. Assalto, furto ou roubo deverão ser considerados nesta pergunta como "(1) Sim". Se o/a 
participante referir que alguém foi assaltado, abordado e/ou agredido, mas que o agressor/assaltante não 
conseguiu retirar o/s pertence(s) que ele queria, selecione a opção "(1) Sim". Casos de arrombamento e/ou 
assalto na casa selecione “(0) Não”. Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 148. 
 
SE SIM:  
147. Quantas vezes? ___ ___ 
 
Digite o número de vezes que alguém da casa do/a participante foi vítima de um crime violento, ou seja, 
atacado/a ou assaltado/a. Caso o entrevistado/a não saiba quantas vezes, digite “99”. 
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148. Desde <MÊS> do ano passado a tua casa foi assaltada ou roubada? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 150 
(1) Sim 
 
Queremos saber se a casa do/a participante foi assaltada ou roubada. Se o/a participante referir que a casa foi 
assaltada selecione a opção "(1) Sim", mesmo que o agressor/assaltante não tenha conseguido retirar o/s 
pertence/s que ele queria. Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 150. 
 
SE SIM:  
149. Quantas vezes? ___ ___ 
 
Digite o número de vezes que a casa do/a participante foi assaltada ou roubada. Caso o entrevistado/a não 
saiba quantas vezes, digite “99”. 
 
150. Tu gostas de morar no teu bairro ou gostarias de te mudar?  
(1) Gosta 
(2) Quer mudar 
(9) IGN 
 
Clique na seta ( ) e selecione a resposta do/a participante. Selecionar “(1) Gosta” quando a resposta do/a 
participante for que gosta do bairro onde mora. A alternativa “(2) Quer mudar” é válida para quando a 
resposta do/a participante for que não gosta e quer mudar do bairro onde mora. Se o/a participante não sabe, 
selecionar “(9) IGN”. 
 

AGORA VAMOS CONVERSAR SOBRE O QUE FAZES E PENSAS. 
AS QUESTÕES SEGUINTES SÃO SOBRE COMO TU TENS TE SENTIDO NO ÚLTIMO MÊS. EU VOU LER AS 
PRÓXIMAS PERGUNTAS E VAIS ME RESPONDER DE ACORDO COM ESTAS OPÇÕES (mostrar FIGURA 1) 

 
 
151. Tu te sentes seguro/a no teu dia-a-dia? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Não   Mais ou 

menos 
  Completamente 

Clique na seta ( ) e selecione a resposta do/a participante. 
 
152. Tu tens um tempo de diversão com amigos ou familiares? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Não   Mais ou 

menos 
  Sempre 

 
Clique na seta ( ) e selecione a resposta do/a participante. 
 
153. Tu estás satisfeito/a contigo mesmo/a? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Muito 

Insatisfeito/a 
  Regular   Muito 

Satisfeito/a 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
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154. Tu estás satisfeito/a com tuas relações pessoais? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Muito 

Insatisfeito/a 
  Regular   Muito 

Satisfeito/a 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
 
155. Tu estás satisfeito/a com o apoio que recebes dos teus amigos?  
 

1 2 3 4 5 6 7 
Muito 

Insatisfeito/a 
  Regular   Muito 

Satisfeito/a 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
 
 
 
 
 
 
 

 ESTE BLOCO NÃO DEVE SER APLICADO A PESSOAS COM INCAPACIDADE DE LOCOMOÇÃO 

(PARAPLÉGICOS, TETRAPLÉGICOS, AMPUTAÇÃO DE PERNAS). 

OBSERVAR E ASSINALAR. 

156. O/a entrevistado/a apresenta incapacidade permanente para se locomover? 

(0) Não  VÁ PARA O ENUNCIADO BLOCO DE ATIVIDADE FÍSICAS, PERGUNTA 157 
(1) Sim  TODAS AS PERGUNTAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM 8 (NSA). VÁ PARA A PERGUNTA 225 
 
Caso o/a entrevistado/a apresente impossibilidade permanente de se locomover (paraplegia, tetraplegia, 
paralisia cerebral ou amputação de um dos membros inferiores), o computador pulará automaticamente para 
a pergunta 225. 
 
Caso esteja fazendo o questionário em papel, codifique todas as questões deste bloco como NSA: “8” “88”, 
“888” ou 8888”. Após, registre essa informação no seu diário de campo e encaminhe para a supervisora. 
 

 
 
 

AGORA VAMOS FALAR SOBRE ATIVIDADES FÍSICAS 
 

EU GOSTARIA QUE TU PENSASSES COMO TU TE DESLOCAS DE UM LUGAR AO OUTRO QUANDO ESTE 
DESLOCAMENTO DURA PELO MENOS 10 MINUTOS SEGUIDOS. PODE SER A IDA E A VINDA DO 

TRABALHO OU QUANDO VAIS FAZER COMPRAS, VISITAR AMIGOS OU VAIS PARA AS AULAS. NÃO 
INCLUIR CAMINHAR OU ANDAR DE BICICLETA COMO ESPORTE. GOSTARIA QUE APENAS ME 

RESPONDESSES SOBRE O TEU TRANSPORTE POR BICICLETA OU CAMINHADA. 
 
Após salientar a mudança de assunto no questionário, explique o enunciado acima lembrando que os pontos 
que estão com sublinhado devem ser enfatizados no tom de voz. QUEREMOS SABER O TEMPO MÉDIO de 
atividades entre os dias. Quando o/a entrevistado/a disser um valor aproximado do tempo que se desloca de 
um lugar para outro a pé ou de bicicleta, o valor deve ser arredondado para menos. Exemplo: 40 ou 50 
minutos, considere 40 minutos. No caso de respostas como “duas horas e meia”, coloque 02 horas e 30 
minutos. 

BLOCO I – Atividade Física 
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Esta etapa do questionário se refere a uma semana habitual/normal do entrevistado. Por mais que o 
indivíduo responda que depende de vários fatores, peça sempre para ele pensar em uma semana normal de 
sua vida atual.  
 
157. Quantos dias por semana tu usas a bicicleta para ires de um lugar a outro?   
0. Nenhum  VÁ PARA A PERGUNTA 159 
1. Um 
2. Dois 
3. Três 
4. Quatro 
5. Cinco 
6. Seis 
7. Sete 
8. NSA 
9. IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 159 
 
Clique em “Lookup...” e selecione o número relatado pelo/a entrevistado/a. Caso o/a entrevistado/a fique em 
dúvida em relação ao número exato de dias de utilização da bicicleta, peça, educadamente, para que ele defina 
o número mais adequado. Quando o/a entrevistado/a costuma usar a bicicleta para se transportar, pergunte 
a ele/a o que ocorre “na maioria das vezes”. Se o/a entrevistado/a insistir com dois números escreva sempre 
o menor.  
Lembre-se, deve-se selecionar a opção de resposta de acordo com o número de dias que o/a entrevistado/a 
realizou este tipo de deslocamento por mais de 10 minutos seguidos. O/A entrevistado/a deve reportar 
sempre os dias de prática em uma semana normal/habitual. 
Caso a resposta seja (0) Nenhum ou (9) IGN, o computador pulará automaticamente para a questão 159. 
 
SE USA BICICLETA:  
158.  Nesses dias, quanto tempo no total tu pedalas por dia?  
158a. __ __ horas [99=IGN] 
158b. __ __ minutos [99=IGN] 
 
Preencha com a soma dos tempos de ida e volta de todos os deslocamentos realizados durante o dia. Caso o 
entrevistado não forneça um relato preciso diretamente, pergunte o tempo gasto em média com 
deslocamento de bicicleta por dia. Se o entrevistado pedala 30 minutos na segunda e 40 minutos na quarta, 
por exemplo, selecione 35 minutos de pedalada por dia. Caso o entrevistado tenha dificuldade em relatar o 
tempo médio, você deve estimular o raciocínio do entrevistado e ajudar a calcular o tempo médio (pergunte 
quanto tempo ele pedala em cada dia da semana e vai somando, após divida pelo número de dias). 
 
Lembre ao entrevistado que queremos saber de uma semana normal/habitual. 
No caso do entrevistado não conseguir fornecer o tempo médio de nenhuma forma (de acordo com os 
procedimentos indicados anteriormente) preencha com o tempo de “99_99” (como IGN). 
 
159. Quantos dias por semana tu caminhas para ires de um lugar a outro? 
0. Nenhum  VÁ PARA A PERGUNTA 162 
1. Um 
2. Dois 
3. Três 
4. Quatro 
5. Cinco 
6. Seis 
7. Sete 
8. NSA 
9. IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 161 
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Clique em “Lookup...” e selecione o número relatado pelo/a entrevistado/a. Se ele/a insistir com dois 
números de dias, escreva sempre o menor.  
Lembre-se, deve-se selecionar a opção de resposta de acordo com o número de dias que o/a entrevistado/a 
realizou este tipo de deslocamento por mais de 10 minutos seguidos. O entrevistado deve reportar sempre os 
dias de prática em uma semana normal/habitual.  
Caso a resposta seja (0) Nenhum ou (9) IGN, o computador pulará automaticamente para a questão 161. 
 
SE CAMINHA:  
160. Nesses dias, quanto tempo no total tu caminhas por dia?  
160a. __ __ horas [99=IGN] 
160b. __ __ minutos [99=IGN] 
 
Atente para a resposta do/a entrevistado/a em dias/semana e total de horas e minutos/dia. Calcule o total de 
minutos/dia da mesma forma já explicada anteriormente. Caso o entrevistado não forneça um relato preciso 
diretamente, pergunte o tempo gasto em média com deslocamento caminhando por dia. Se o entrevistado 
caminha 30 minutos na segunda e 40 minutos na quarta, por exemplo, selecione 35 minutos de caminhada 
por dia. Caso o entrevistado tenha dificuldade em relatar o tempo médio, você deve estimular o raciocínio do 
entrevistado e ajudar a calcular o tempo médio (pergunte quanto tempo ele caminha em cada dia da semana e 
vai somando, após divida pelo número de dias). No caso de o entrevistado referir que caminha 45 minutos 
por dia, marque “00” em horas e “45” em minutos.  
 
Lembre ao entrevistado que queremos saber de uma semana normal/habitual. 
No caso do entrevistado não conseguir fornecer o tempo médio de nenhuma forma (de acordo com os 
procedimentos indicados anteriormente) preencha com o tempo de “99_99” (como se fosse IGN) 
 
 

AGORA VAMOS FALAR SOBRE A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS OU ESPORTES QUE PRATICAS EM 
CASA, ACADEMIAS, AO AR LIVRE, CLUBES OU GINÁSIOS, DURANTE O TEU TEMPO LIVRE OU LAZER 

 
Agora direcione o pensamento do entrevistado para que ele perceba a mudança de assunto no questionário e 
reflita sobre demais atividades realizadas no LAZER OU TEMPO LIVRE, em qualquer um dos ambientes 
citados no enunciado (casa, academias, ar livre, clubes ou ginásios). Como no bloco de atividade física 
anterior, QUEREMOS SABER O TEMPO MÉDIO de atividades entre os dias. Quando o/a entrevistado/a disser 
um valor aproximado do tempo em que ele joga futebol, o valor deve ser arredondado para menos. Exemplo: 
40 ou 50 minutos, considere 40 minutos. No caso de respostas como “duas horas e meia”, coloque 150 
minutos. Em caso de perguntas, em que mais de um tipo de atividade pode ser praticada (ex: voleibol, 
handebol ou basquetebol), peça para o indivíduo relatar o número de DIAS em que ele faz essa atividade, 
independente de que em algum/ns dia/s ele faça mais de uma dessas atividades. Após, some o tempo gasto 
em cada dia de prática dessas atividades e divida pelo número de dias relatado pelo participante. 
Como no bloco anterior, esta etapa do questionário se refere a uma semana habitual/normal do entrevistado. 
Por mais que o indivíduo responda que depende de vários fatores, peça sempre para ele pensar em uma 
semana normal de sua vida atual. 

 
162.  Tu fazes musculação? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 165 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN VÁ PARA A PERGUNTA 165 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de musculação, em casa, em 
clubes ou academias. Caso ele/a responda que faz outra atividade com pesos, diga a ele/a que outras 
atividades realizadas em academias serão perguntadas posteriormente.  
Caso a resposta seja "(0) Não" ou (9) "IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 165. 
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SE SIM: 
163.  Quantas vezes por semana tu fazes musculação? 
0. Menos de uma vez por semana 
1. Um 
2. Dois 
3. Três 
4. Quatro 
5. Cinco 
6. Seis 
7. Sete 
8. NSA 
9. IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 165 
 
Clique em “Lookup...” e selecione o número relatado pelo/a entrevistado/a. Se o/a entrevistado/a ficar em 
dúvida quanto ao número de dias que ele/a realizou musculação, considere o menor número referido. Por 
exemplo, se o/a entrevistado/a disser: talvez 3 ou 4 dias. Neste caso, considere como resposta 3 dias.  
Quando o/a entrevistado/a disser uma vez por mês ou uma vez a cada quinze dias, selecionar “(0) Menos de 
uma vez por semana”. Caso o/a entrevistado/a não saiba responder, selecione “(9) IGN”. Caso a resposta seja 
(9) IGN, o computador pulará automaticamente para a questão 165. 
 
SE SIM: 
164. Nesses dias, quanto tempo dura o teu treino de musculação? __ __ __ minutos [999=IGN] 
 
Considere a quantidade de tempo que o entrevistado pratica essa atividade na maioria das vezes e anote 
sempre a primeira informação dada. Você deve indicar sempre o tempo em “minutos” por dia. Quando o 
entrevistado relatar 1 hora e 30 minutos, selecione 90 minutos. Caso o entrevistado não forneça um relato 
preciso diretamente, pergunte o tempo gasto em média com atividades deste tipo por dia. Se o entrevistado 
pratica 30 minutos na segunda e 40 minutos na quarta, por exemplo, selecione 35 minutos de prática por dia. 
Caso o entrevistado tenha dificuldade em relatar o tempo médio, você deve estimular o raciocínio do 
entrevistado e ajudar a calcular o tempo médio (pergunte quanto tempo ele pratica musculação em cada dia 
da semana e vai somando, após divida pelo número de dias). 
 
Lembre ao entrevistado que queremos saber de uma semana normal/habitual. 
No caso do entrevistado não conseguir fornecer o tempo médio de nenhuma forma (de acordo com os 
procedimentos indicados anteriormente) registre o tempo de “999” (como se fosse IGN). 
 
165. Tu fazes ginásticas na academia como aeróbica, localizada, step, body pump ou outra? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 168 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 168 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de ginásticas em geral. Caso 
ele/a responda que faz outra atividade como RPM ou yôga/pilates, diga a ele/a que outras atividades 
realizadas em academias, como essas, serão perguntadas posteriormente. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 168. 
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SE SIM: 
166. Quantas vezes por semana tu fazes alguma dessas aulas? 
0. Menos de uma vez por semana 
1. Um 
2. Dois 
3. Três 
4. Quatro 
5. Cinco 
6. Seis 
7. Sete 
8. NSA 
9. IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 168 
 
Clique em “Lookup...” e selecione o número relatado pelo/a entrevistado/a. Se o/a entrevistado/a ficar em 
dúvida quanto ao número de dias que ele/a realizou ginástica em academia, considere o menor número 
referido. Por exemplo, se o/a entrevistado/a disser: talvez 3 ou 4 dias. Neste caso, considere como resposta 3 
dias.  
Quando o/a entrevistado/a disser uma vez por mês ou uma vez a cada quinze dias, selecionar “(0) Menos de 
uma vez por semana”.  
Caso o/a entrevistado/a não saiba responder, selecione “(9) IGN”. 
Caso a resposta seja "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 168. 
 
SE SIM: 
167. Nesses dias, quanto tempo dura as tuas aulas? __ __ __ minutos [999=IGN] 
 
Considere a quantidade de tempo que o entrevistado pratica essa atividade na maioria das vezes e anote 
sempre a primeira informação dada. Você deve indicar sempre o tempo em “minutos” por dia. Quando o 
entrevistado relatar 1 hora e 30 minutos, selecione 90 minutos. Caso o entrevistado não forneça um relato 
preciso diretamente, pergunte o tempo gasto em média com atividades deste tipo por dia. Se o entrevistado 
pratica 30 minutos na segunda e 40 minutos na quarta, por exemplo, selecione 35 minutos de prática por dia. 
Caso o entrevistado tenha dificuldade em relatar o tempo médio, você deve estimular o raciocínio do 
entrevistado e ajudar a calcular o tempo médio (pergunte quanto tempo ele pratica atividade física média em 
cada dia da semana e vai somando, após divida pelo número de dias). 
Lembre ao entrevistado que queremos saber de uma semana normal/habitual. Em caso de o entrevistado 
relatar que pratica mais de uma dessas aulas (ex: aeróbica e localizada), peça para que ele/a relate os DIAS 
em que ele/a faz uma delas e os dias em que ele faz duas delas (ou mais, dependendo de quantas forem). 
Multiplique o tempo gasto em dias em que ele/a faz apenas uma das atividades pelo respectivo número de 
dias (ex: 50 minutos vezes 2 dias = 100 minutos), multiplique o tempo gasto em dias em que ele/a faz mais de 
uma dessas atividades (ex: 100 minutos vezes 3 dias = 300 minutos), some esses tempos (ex: 100 minutos + 
300 minutos = 400 minutos) e divida pelo número de dias relatados (ex: 400 minutos divididos por 5 dias = 
80 minutos). Registre esse tempo médio. 
No caso do entrevistado não conseguir fornecer o tempo médio de nenhuma forma (de acordo com os 
procedimentos indicados anteriormente) registre o tempo de “999” (como se fosse IGN). 
 
168. Tu fazes caminhada na esteira? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 171 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 171 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de caminhada na esteira, em 
casa, clubes ou academias. Caso ele/a responda que corre na esteira, diga a ele/a que a próxima pergunta 
refere-se à corrida na esteira, de forma que ele deverá responder apenas sobre a realização de caminhadas na 
esteira. Quando o entrevistado relatar que não caminha na esteira mas que “faz elíptico”, responda a ele/a 
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que há perguntas no outro bloco sobre atividade física em que poderá ser relatada a prática de outras 
atividades que não foram perguntadas anteriormente. Caso o/a entrevistado/a relate não caminha na esteira, 
mas o faz na rua, diga a ele/a que uma pergunta específica sobre isso será realizada em outro bloco. Se o 
entrevistado relatar que intercala corrida e caminhada na esteira, marque “(1) Sim“ nesta pergunta e, 
posteriormente tente identificar o tempo médio em que este indivíduo apenas caminha na esteira. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 171. 
 
SE SIM: 
169. Quantas vezes por semana tu caminhas na esteira? 
0. Menos de uma vez por semana 
1. Um 
2. Dois 
3. Três 
4. Quatro 
5. Cinco 
6. Seis 
7. Sete 
8. NSA 
9. IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 171 
 
Clique em “Lookup...” e selecione o número relatado pelo/a entrevistado/a. Se o/a entrevistado/a ficar em 
dúvida quanto ao número de dias que ele/a realizou caminhada na esteira, considere o menor número 
referido. Por exemplo, se o/a entrevistado/a disser: talvez 3 ou 4 dias. Neste caso, considere como resposta 3 
dias.  
Essa questão se refere a um hábito atual, ou seja, que o participante pratica habitualmente no período da 
entrevista. Se o entrevistado referir um hábito que foi alterado por algum motivo, por exemplo, que ele 
costuma caminhar na esteira, mas que atualmente não o faz em virtude do clima (frio), marque “(0) Não”. 
Quando o/a entrevistado/a disser uma vez por mês ou uma vez a cada quinze dias, selecionar “(0) Menos de 
uma vez por semana”. Caso o/a entrevistado/a não saiba responder, selecione “(9) IGN”. 
Caso a resposta seja "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 171. 
 
SE SIM: 
170. Nesses dias, quanto tempo dura as tuas caminhadas? __ __ __ minutos [999=IGN] 
 
Considere a quantidade de tempo que o entrevistado pratica essa atividade na maioria das vezes e anote 
sempre a primeira informação dada. Você deve indicar sempre o tempo em “minutos” por dia. Quando o 
entrevistado relatar 1 hora e 30 minutos, selecione 90 minutos. Caso o entrevistado não forneça um relato 
preciso diretamente, pergunte o tempo gasto em média com atividades deste tipo por dia. Se o entrevistado 
pratica 30 minutos na segunda e 40 minutos na quarta, por exemplo, selecione 35 minutos de prática por dia. 
Caso o entrevistado tenha dificuldade em relatar o tempo médio, você deve estimular o raciocínio do 
entrevistado e ajudar a calcular o tempo médio (pergunte quanto tempo ele pratica atividade física média em 
cada dia da semana e vai somando, após divida pelo número de dias). 
Lembre ao entrevistado que queremos saber de uma semana normal/habitual. Caso o entrevistado tenha 
relatado que intercala caminhada e corrida na esteira, calcule o tempo médio em que normalmente ele faz a 
caminhada na esteira em um dia habitual de prática. Ex: Fico na esteira 45 minutos, intercalo 10 minutos de 
caminhada e 5 minutos de corrida. Neste exemplo você deverá identificar quantas vezes no tempo total 
relatado (neste caso, 45 minutos), ele faz uma rodada com as duas atividades. Neste exemplo, cada rodada 
tem 15 minutos (10 minutos de caminhada e 5 minutos de corrida). Então, divida o tempo total pelo tempo 
gasto em cada rodada (Ex: 45 minutos divididos por 15 minutos = 3 rodadas no tempo total). Após, 
multiplique o número de rodadas pelo tempo gasto em caminhada na esteira (Ex; 3 rodadas vezes 10 minutos 
= 30 minutos). Registre o tempo obtido neste cálculo. O tempo restante (Ex: 15 minutos), será o respectivo 
tempo gasto em corrida na esteira. 
No caso do entrevistado não conseguir fornecer o tempo médio de nenhuma forma (de acordo com os 
procedimentos indicados anteriormente) registre o tempo de “999” (como se fosse IGN). 
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171. Tu fazes corrida na esteira? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 174 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 174 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de corrida na esteira. Caso ele/a 
responda que caminha na esteira, retorne à pergunta anterior refere-se à caminhada na esteira e refaça as 
três perguntas sobre essa atividade, modificando as respostas do entrevistado, de forma que nesta pergunta 
ele deverá responder apenas sobre a realização de corridas na esteira. . Quando o entrevistado relatar que 
não corre na esteira mas que “faz elíptico”, responda a ele/a que há perguntas no outro bloco sobre atividade 
física em que poderá ser relatada a prática de outras atividades que não foram perguntadas anteriormente. 
Caso o/a entrevistado/a relate que não corre na esteira, mas o faz na rua, diga a ele/a que uma pergunta 
específica sobre isso será realizada em outro bloco. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 174. 
 
SE SIM: 
172. Quantas vezes por semana tu corres na esteira? 
0. Menos de uma vez por semana 
1. Um 
2. Dois 
3. Três 
4. Quatro 
5. Cinco 
6. Seis 
7. Sete 
8. NSA 
9. IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 174 
 
Clique em “Lookup...” e selecione o número relatado pelo/a entrevistado/a. Se o/a entrevistado/a ficar em 
dúvida quanto ao número de dias que ele/a realizou corrida na esteira, considere o menor número referido. 
Por exemplo, se o/a entrevistado/a disser: talvez 3 ou 4 dias. Neste caso, considere como resposta 3 dias.  
Quando o/a entrevistado/a disser uma vez por mês ou uma vez a cada quinze dias, selecionar “(0) Menos de 
uma vez por semana”.  
Caso o/a entrevistado/a não saiba responder, selecione “(9) IGN”. 
Caso a resposta seja "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 174. 
 
SE SIM: 
173. Nesses dias, quanto tempo dura as tuas corridas? __ __ __ minutos [999=IGN] 
 
Considere a quantidade de tempo que o entrevistado pratica essa atividade na maioria das vezes e anote 
sempre a primeira informação dada. Você deve indicar sempre o tempo em “minutos” por dia. Quando o 
entrevistado relatar 1 hora e 30 minutos, selecione 90 minutos. Caso o entrevistado não forneça um relato 
preciso diretamente, pergunte o tempo gasto em média com atividades deste tipo por dia. Se o entrevistado 
pratica 30 minutos na segunda e 40 minutos na quarta, por exemplo, selecione 35 minutos de prática por dia. 
Caso o entrevistado tenha dificuldade em relatar o tempo médio, você deve estimular o raciocínio do 
entrevistado e ajudar a calcular o tempo médio (pergunte quanto tempo ele pratica atividade física média em 
cada dia da semana e vai somando, após divida pelo número de dias). 
Lembre ao entrevistado que queremos saber de uma semana normal/habitual. Caso o entrevistado tenha 
relatado que intercala caminhada e corrida na esteira, calcule o tempo médio em que normalmente ele faz a 
caminhada na esteira em um dia habitual de prática. Ex: Fico na esteira 45 minutos, intercalo 10 minutos de 
caminhada e 5 minutos de corrida. Neste exemplo você deverá identificar quantas vezes no tempo total 
relatado (neste caso, 45 minutos), ele faz uma rodada com as duas atividades. Neste exemplo, cada rodada 
tem 15 minutos (10 minutos de caminhada e 5 minutos de corrida). Então, divida o tempo total pelo tempo 
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gasto em cada rodada (Ex: 45 minutos divididos por 15 minutos = 3 rodadas no tempo total). Após, 
multiplique o número de rodadas pelo tempo gasto em corrida na esteira (Ex; 3 rodadas vezes 5 minutos = 15 
minutos). Registre o tempo obtido neste cálculo. O tempo restante (Ex: 30 minutos), será o respectivo tempo 
gasto em caminhada na esteira. 
No caso do entrevistado não conseguir fornecer o tempo médio de nenhuma forma (de acordo com os 
procedimentos indicados anteriormente) registre o tempo de “999” (como se fosse IGN). 
 
174. Tu fazes alguma aula de ginástica sobre bicicletas como RPM, bike, spin ou spinning? 
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 177 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN  VÁ PARA PERGUNTA 177 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de ginástica sobre bicicleta. Caso 
ele/a responda que não faz esse tipo de aula, mas que faz ginástica sobre a bicicleta ergométrica, marque a 
resposta como (1) Sim e faça as duas próximas perguntas normalmente. Caso o/a entrevistado/a relate que 
anda de bicicleta na rua, diga a ele/a que uma pergunta específica sobre isso será realizada posteriormente. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 177. 
 
SE SIM: 
175. Quantas vezes por semana tu fazes alguma dessas aulas? 
0. Menos de uma vez por semana 
1. Um 
2. Dois 
3. Três 
4. Quatro 
5. Cinco 
6. Seis 
7. Sete 
8. NSA 
9. IGN  VÁ PARA PERGUNTA 177 
 
Clique em “Lookup...” e selecione o número relatado pelo/a entrevistado/a. Se o/a entrevistado/a ficar em 
dúvida quanto ao número de dias que ele/a realizou aulas de ginástica sobre a bicicleta, considere o menor 
número referido. Por exemplo, se o/a entrevistado/a disser: talvez 3 ou 4 dias. Neste caso, considere como 
resposta 3 dias.  
Quando o/a entrevistado/a disser uma vez por mês ou uma vez a cada quinze dias, selecionar “(0) Menos de 
uma vez por semana”.  
Caso o/a entrevistado/a não saiba responder, selecione “(9) IGN”. 
Caso a resposta seja "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 177. 
 
SE SIM: 
176. Nesses dias, quanto tempo dura as tuas aulas? __ __ __ minutos [999=IGN] 
 
Considere a quantidade de tempo que o entrevistado pratica essa atividade na maioria das vezes e anote 
sempre a primeira informação dada. Você deve indicar sempre o tempo em “minutos” por dia. Quando o 
entrevistado relatar 1 hora e 30 minutos, selecione 90 minutos. Caso o entrevistado não forneça um relato 
preciso diretamente, pergunte o tempo gasto em média com atividades deste tipo por dia. Se o entrevistado 
pratica 30 minutos na segunda e 40 minutos na quarta, por exemplo, selecione 35 minutos de prática por dia. 
Caso o entrevistado tenha dificuldade em relatar o tempo médio, você deve estimular o raciocínio do 
entrevistado e ajudar a calcular o tempo médio (pergunte quanto tempo ele pratica atividade física média em 
cada dia da semana e vai somando, após divida pelo número de dias). 
Lembre ao entrevistado que queremos saber de uma semana normal/habitual. 
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No caso do entrevistado não conseguir fornecer o tempo médio de nenhuma forma (de acordo com os 
procedimentos indicados anteriormente) registre o tempo de “999” (como se fosse IGN). 
 
177. Tu praticas lutas como judô, jiu-jitsu, muay thai, karatê, boxe, taekwondo ou mma? 
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 180 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN  VÁ PARA PERGUNTA 180 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de lutas. Caso ele/a relate que 
pratica outro tipo de luta que não o citado acima, considere a resposta igualmente como (1) Sim. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 180. 
 
SE SIM:  
178. Quantas vezes por semana tu praticas alguma dessas lutas? 
0. Menos de uma vez por semana 
1. Um 
2. Dois 
3. Três 
4. Quatro 
5. Cinco 
6. Seis 
7. Sete 
8. NSA 
9. IGN  VÁ PARA PERGUNTA 180 
 
Clique em "Lookup...” e selecione o número relatado pelo/a entrevistado/a. Se o/a entrevistado/a ficar em 
dúvida quanto ao número de dias que ele/a praticou alguma(s) dessas lutas, considere o menor número 
referido. Por exemplo, se o/a entrevistado/a disser: talvez 3 ou 4 dias. Neste caso, considere como resposta 3 
dias.  
Quando o/a entrevistado/a disser uma vez por mês ou uma vez a cada quinze dias, selecionar “(0) Menos de 
uma vez por semana”.  
Caso o/a entrevistado/a não saiba responder, selecione “(9) IGN”. 
 
SE SIM: 
179. Nesses dias, quanto tempo dura os teus treinos? __ __ __ minutos [999=IGN] 
 
Considere a quantidade de tempo que o entrevistado pratica essa atividade na maioria das vezes e anote 
sempre a primeira informação dada. Você deve indicar sempre o tempo em “minutos” por dia. Quando o 
entrevistado relatar 1 hora e 30 minutos, selecione 90 minutos. Caso o entrevistado não forneça um relato 
preciso diretamente, pergunte o tempo gasto em média com atividades deste tipo por dia. Se o entrevistado 
pratica 30 minutos na segunda e 40 minutos na quarta, por exemplo, selecione 35 minutos de prática por dia. 
Caso o entrevistado tenha dificuldade em relatar o tempo médio, você deve estimular o raciocínio do 
entrevistado e ajudar a calcular o tempo médio (pergunte quanto tempo ele pratica atividade física média em 
cada dia da semana e vai somando, após divida pelo número de dias). 
Lembre ao entrevistado que queremos saber de uma semana normal/habitual. Em caso de o entrevistado 
relatar que pratica mais de uma dessas aulas (ex: judô e muay thai), peça para que ele/a relate os DIAS em 
que ele/a faz uma delas e os dias em que ele faz duas delas (ou mais, dependendo de quantas forem). 
Multiplique o tempo gasto em dias em que ele/a faz apenas uma das atividades pelo respectivo número de 
dias (ex: 50 minutos vezes 2 dias = 100 minutos), multiplique o tempo gasto em dias em que ele/a faz mais de 
uma dessas atividades (ex: 100 minutos vezes 3 dias = 300 minutos), some esses tempos (ex: 100 minutos + 
300 minutos = 400 minutos) e divida pelo número de dias relatados (ex: 400 minutos divididos por 5 dias = 
80 minutos). Registre esse tempo médio. 
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No caso do entrevistado não conseguir fornecer o tempo médio de nenhuma forma (de acordo com os 
procedimentos indicados anteriormente) registre o tempo de “999” (como se fosse IGN). 
 
180. Tu fazes aulas de yôga ou pilates? 
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 183 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN  VÁ PARA PERGUNTA 183 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de yôga ou pilates. Caso ele/a 
relate que pratica outro tipo aula de relaxamento ou alongamento, diga a ele/a que há perguntas no outro 
bloco sobre atividade física em que poderá ser relatada a prática de outras atividades que não foram 
perguntadas anteriormente. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 183. 
 
SE SIM:  
181. Quantas vezes por semana tu fazes alguma dessas aulas? 
0. Menos de uma vez por semana 
1. Um 
2. Dois 
3. Três 
4. Quatro 
5. Cinco 
6. Seis 
7. Sete 
8. NSA 
9. IGN  VÁ PARA PERGUNTA 183 
 
Clique em “Lookup...” e selecione o número relatado pelo/a entrevistado/a. Se o/a entrevistado/a ficar em 
dúvida quanto ao número de dias que ele/a praticou yôga ou pilates, considere o menor número referido. Por 
exemplo, se o/a entrevistado/a disser: talvez 3 ou 4 dias. Neste caso, considere como resposta 3 dias.  
Quando o/a entrevistado/a disser uma vez por mês ou uma vez a cada quinze dias, selecionar “(0) Menos de 
uma vez por semana”.  
Caso o/a entrevistado/a não saiba responder, selecione “(9) IGN”. 
Caso a resposta seja "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 183. 
 
SE SIM: 
182. Nesses dias, quanto tempo dura as tuas aulas? __ __ __ minutos [999=IGN] 
 
Considere a quantidade de tempo que o entrevistado pratica essa atividade na maioria das vezes e anote 
sempre a primeira informação dada. Você deve indicar sempre o tempo em “minutos” por dia. Quando o 
entrevistado relatar 1 hora e 30 minutos, selecione 90 minutos. Caso o entrevistado não forneça um relato 
preciso diretamente, pergunte o tempo gasto em média com atividades deste tipo por dia. Se o entrevistado 
pratica 30 minutos na segunda e 40 minutos na quarta, por exemplo, selecione 35 minutos de prática por dia. 
Caso o entrevistado tenha dificuldade em relatar o tempo médio, você deve estimular o raciocínio do 
entrevistado e ajudar a calcular o tempo médio (pergunte quanto tempo ele pratica atividade física média em 
cada dia da semana e vai somando, após divida pelo número de dias). 
Lembre ao entrevistado que queremos saber de uma semana normal/habitual. Em caso de o entrevistado 
relatar que pratica essas duas aulas, peça para que ele/a relate os DIAS em que ele/a faz uma delas e os dias 
em que ele faz duas delas (ou mais, dependendo de quantas forem). Multiplique o tempo gasto em dias em 
que ele/a faz apenas uma das atividades pelo respectivo número de dias (ex: 50 minutos vezes 2 dias = 100 
minutos), multiplique o tempo gasto em dias em que ele/a faz mais de uma dessas atividades (ex: 100 
minutos vezes 3 dias = 300 minutos), some esses tempos (ex: 100 minutos + 300 minutos = 400 minutos) e 
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divida pelo número de dias relatados (ex: 400 minutos divididos por 5 dias = 80 minutos). Registre esse 
tempo médio. 
No caso do entrevistado não conseguir fornecer o tempo médio de nenhuma forma (de acordo com os 
procedimentos indicados anteriormente) registre o tempo de “999” (como se fosse IGN). 
 
183. Tu fazes caminhada ao ar livre? 
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 186 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN  VÁ PARA PERGUNTA 186 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de caminhadas ao ar livre. Caso 
ele/a relate que pratica caminhada na esteira, volte à questão sobre caminhada na esteira e modifique essa 
questão normalmente de acordo com a resposta do entrevistado e marque esta questão de acordo com a 
resposta para a prática de caminhada ao ar livre. Se ele/a referir que apenas caminha na esteira em casa, por 
exemplo, marque a alternativa (0) Não nesta questão. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 186. 
 
SE SIM: 
184. Quantas vezes por semana tu fazes caminhada? 
0. Menos de uma vez por semana 
1. Um 
2. Dois 
3. Três 
4. Quatro 
5. Cinco 
6. Seis 
7. Sete 
8. NSA 
9. IGN  VÁ PARA PERGUNTA 186 
 
Clique em “Lookup...” e selecione o número relatado pelo/a entrevistado/a. Se o/a entrevistado/a ficar em 
dúvida quanto ao número de dias que ele/a praticou caminhada ao ar livre, considere o menor número 
referido. Por exemplo, se o/a entrevistado/a disser: talvez 3 ou 4 dias. Neste caso, considere como resposta 3 
dias.  
Quando o/a entrevistado/a disser uma vez por mês ou uma vez a cada quinze dias, selecionar “(0) Menos de 
uma vez por semana”.  
Caso o/a entrevistado/a não saiba responder, selecione “(9) IGN”. 
Caso a resposta seja "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 186. 
 
SE SIM:  
185. Nesses dias, quanto tempo dura a tua caminhada? __ __ __ minutos [999=IGN] 
 
Considere a quantidade de tempo que o entrevistado pratica essa atividade na maioria das vezes e anote 
sempre a primeira informação dada. Você deve indicar sempre o tempo em “minutos” por dia. Quando o 
entrevistado relatar 1 hora e 30 minutos, selecione 90 minutos. Caso o entrevistado não forneça um relato 
preciso diretamente, pergunte o tempo gasto em média com atividades deste tipo por dia. Se o entrevistado 
pratica 30 minutos na segunda e 40 minutos na quarta, por exemplo, selecione 35 minutos de prática por dia. 
Caso o entrevistado tenha dificuldade em relatar o tempo médio, você deve estimular o raciocínio do 
entrevistado e ajudar a calcular o tempo médio (pergunte quanto tempo ele pratica atividade física média em 
cada dia da semana e vai somando, após divida pelo número de dias). 
Lembre ao entrevistado que queremos saber de uma semana normal/habitual. 
No caso do entrevistado não conseguir fornecer o tempo médio de nenhuma forma (de acordo com os 
procedimentos indicados anteriormente) registre o tempo de “999” (como se fosse IGN). 
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186. Tu fazes corrida ao ar livre? 
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 189 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN  VÁ PARA PERGUNTA 189 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de corridas ao ar livre. Caso 
ele/a relate que pratica corre na esteira, volte ao bloco anterior de AF em academias e modifique a questão 
sobre corrida na esteira normalmente de acordo com a resposta do entrevistado e marque esta questão de 
acordo com a resposta para a prática de corrida ao ar livre. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 189. 
 
SE SIM:  
187. Quantas vezes por semana tu fazes corrida? 
0. Menos de uma vez por semana 
1. Um 
2. Dois 
3. Três 
4. Quatro 
5. Cinco 
6. Seis 
7. Sete 
8. NSA 
9. IGN  VÁ PARA PERGUNTA 189 
 
Clique em “Lookup...” e selecione o número relatado pelo/a entrevistado/a. Se o/a entrevistado/a ficar em 
dúvida quanto ao número de dias que ele/a praticou corrida ao ar livre, considere o menor número referido. 
Por exemplo, se o/a entrevistado/a disser: talvez 3 ou 4 dias. Neste caso, considere como resposta 3 dias.  
Quando o/a entrevistado/a disser uma vez por mês ou uma vez a cada quinze dias, selecionar “(0) Menos de 
uma vez por semana”.  
Caso o/a entrevistado/a não saiba responder, selecione “(9) IGN”. 
Caso a resposta seja "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 189. 
 
SE SIM: 
188. Nesses dias, quanto tempo dura a tua corrida? __ __ __ minutos [999=IGN] 
 
Considere a quantidade de tempo que o entrevistado pratica essa atividade na maioria das vezes e anote 
sempre a primeira informação dada. Você deve indicar sempre o tempo em “minutos” por dia. Quando o 
entrevistado relatar 1 hora e 30 minutos, selecione 90 minutos. Caso o entrevistado não forneça um relato 
preciso diretamente, pergunte o tempo gasto em média com atividades deste tipo por dia. Se o entrevistado 
pratica 30 minutos na segunda e 40 minutos na quarta, por exemplo, selecione 35 minutos de prática por dia. 
Caso o entrevistado tenha dificuldade em relatar o tempo médio, você deve estimular o raciocínio do 
entrevistado e ajudar a calcular o tempo médio (pergunte quanto tempo ele pratica atividade física média em 
cada dia da semana e vai somando, após divida pelo número de dias). 
Lembre ao entrevistado que queremos saber de uma semana normal/habitual. 
No caso do entrevistado não conseguir fornecer o tempo médio de nenhuma forma (de acordo com os 
procedimentos indicados anteriormente) registre o tempo de “999” (como se fosse IGN). 
 
189. Tu andas de bicicleta? 
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 192 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN  VÁ PARA PERGUNTA 192 
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Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de andar de bicicleta ao ar livre. 
Esse hábito de andar de bicicleta pode ser apenas por passeio ou pela prática em uma intensidade maior. Em 
ambos os casos a resposta deve ser marcada como (1) Sim. Caso ele/a relate que faz aula de ginástica sobre 
bicicleta, volte ao bloco anterior de AF em academias e modifique a questão sobre aula de ginástica sobre 
bicicleta de acordo com a resposta do entrevistado e marque esta questão de acordo com a resposta para a 
prática de andar de bicicleta ao ar livre. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 192. 
 
SE SIM:  
190. Quantas vezes por semana tu andas de bicicleta? 
0. Menos de uma vez por semana 
1. Um 
2. Dois 
3. Três 
4. Quatro 
5. Cinco 
6. Seis 
7. Sete 
8. NSA 
9. IGN  VÁ PARA PERGUNTA 192 
 
Clique em “Lookup...” e selecione o número relatado pelo/a entrevistado/a. Se o/a entrevistado/a ficar em 
dúvida quanto ao número de dias que ele/a praticou andou de bicicleta ar livre, considere o menor número 
referido. Por exemplo, se o/a entrevistado/a disser: talvez 3 ou 4 dias. Neste caso, considere como resposta 3 
dias.  
Quando o/a entrevistado/a disser uma vez por mês ou uma vez a cada quinze dias, selecionar “(0) Menos de 
uma vez por semana”.  
Caso o/a entrevistado/a não saiba responder, selecione “(9) IGN”. 
Caso a resposta seja "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 192. 
 
SE SIM: 
191. Nesses dias, durante quanto tempo tu andas de bicicleta? __ __ __ minutos [999=IGN] 
 
Considere a quantidade de tempo que o entrevistado pratica essa atividade na maioria das vezes e anote 
sempre a primeira informação dada. Você deve indicar sempre o tempo em “minutos” por dia. Quando o 
entrevistado relatar 1 hora e 30 minutos, selecione 90 minutos. Caso o entrevistado não forneça um relato 
preciso diretamente, pergunte o tempo gasto em média com atividades deste tipo por dia. Se o entrevistado 
pratica 30 minutos na segunda e 40 minutos na quarta, por exemplo, selecione 35 minutos de prática por dia. 
Caso o entrevistado tenha dificuldade em relatar o tempo médio, você deve estimular o raciocínio do 
entrevistado e ajudar a calcular o tempo médio (pergunte quanto tempo ele pratica atividade física média em 
cada dia da semana e vai somando, após divida pelo número de dias). 
Lembre ao entrevistado que queremos saber de uma semana normal/habitual. 
No caso do entrevistado não conseguir fornecer o tempo médio de nenhuma forma (de acordo com os 
procedimentos indicados anteriormente) registre o tempo de “999” (como se fosse IGN). 
 
192. Tu jogas futebol, futsal ou futebol de sete? 
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 195 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN  VÁ PARA PERGUNTA 195 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
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Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder sobre a prática de prática de futebol. Qualquer um dos 
tipos de futebol deverá ser respondido como (1) Sim nesta pergunta, como: futebol de campo, futebol de salão 
ou futsal, futebol sete ou futebol de areia. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 195. 
 
SE SIM: 
193. Quantas vezes por semana tu jogas futebol? 
0. Menos de uma vez por semana 
1. Um 
2. Dois 
3. Três 
4. Quatro 
5. Cinco 
6. Seis 
7. Sete 
8. NSA 
9. IGN  VÁ PARA PERGUNTA 195 
 
Se pratica duas modalidades, pergunte se pratica no mesmo dia ou em dias diferentes. Se no mesmo dia, some 
o tempo que pratica cada uma e divida pelo número de dias. Em caso de o entrevistado relatar que pratica 
mais de uma dessas aulas (ex: futebol de salão e de campo), peça para que ele/a relate os DIAS em que ele/a 
faz uma delas e os dias em que ele faz duas delas (ou mais, dependendo de quantas forem). Multiplique o 
tempo gasto em dias em que ele/a faz apenas uma das atividades pelo respectivo número de dias (ex: 60 
minutos vezes 2 dias = 120 minutos), multiplique o tempo gasto em dias em que ele/a faz mais de uma dessas 
atividades (ex: 120 minutos vezes 3 dias = 360 minutos), some esses tempos (ex: 120 minutos + 360 minutos 
= 480 minutos) e divida pelo número de dias relatados (ex: 480 minutos divididos por 5 dias = 96 minutos). 
Registre esse tempo médio. 
Clique em “Lookup...” e selecione o número relatado pelo/a entrevistado/a. Se o/a entrevistado/a ficar em 
dúvida quanto ao número de dias que ele/a praticou futebol, considere o menor número referido. Por 
exemplo, se o/a entrevistado/a disser: talvez 3 ou 4 dias. Neste caso, considere como resposta 3 dias.  
Quando o/a entrevistado/a disser uma vez por mês ou uma vez a cada quinze dias, selecionar “(0) Menos de 
uma vez por semana”.  
Se o entrevistado pratica futebol de sete em dois dias e futebol de salão em três dias diferentes, marque a 
alternativa de cinco dias. Caso o entrevistado diga que joga futebol de salão em dois dias e em um mesmo dia 
ele joga também futebol de sete, registre dois dias. 
Caso o/a entrevistado/a não saiba responder, selecione “(9) IGN”. 
Caso a resposta seja "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 195. 
 
SE SIM:  
194. Nesses dias, quanto tempo dura os teus jogos? __ __ __ minutos [999=IGN] 
 
Considere a quantidade de tempo que o entrevistado pratica essa atividade na maioria das vezes e anote 
sempre a primeira informação dada. Você deve indicar sempre o tempo em “minutos” por dia. Quando o 
entrevistado relatar 1 hora e 30 minutos, selecione 90 minutos. Caso o entrevistado não forneça um relato 
preciso diretamente, pergunte o tempo gasto em média com atividades deste tipo por dia. Se o entrevistado 
pratica 30 minutos de futebol de salão na segunda e 90 minutos de futebol de campo na quarta, por exemplo, 
selecione 60 minutos de prática por dia. Caso o entrevistado tenha dificuldade em relatar o tempo médio, 
você deve estimular o raciocínio do entrevistado e ajudar a calcular o tempo médio (pergunte quanto tempo 
ele pratica atividade física média em cada dia da semana e vai somando, após divida pelo número de dias). 
Lembre ao entrevistado que queremos saber de uma semana normal/habitual. 
No caso do entrevistado não conseguir fornecer o tempo médio de nenhuma forma (de acordo com os 
procedimentos indicados anteriormente) registre o tempo de “999” (como se fosse IGN). 
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195. Tu praticas esportes como handebol, voleibol ou basquetebol? 
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 198 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN  VÁ PARA PERGUNTA 198 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder sobre prática de handebol, voleibol ou basquetebol. 
Qualquer um dos tipos destes esportes deverá ser respondido como "(1) Sim" nesta pergunta, como: 
handbeach (handebol na praia), vôlei em dupla ou trio, etc. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 198. 
 
SE SIM:  
196. Quantas vezes por semana tu praticas algum desses esportes? 
0. Menos de uma vez por semana 
1. Um 
2. Dois 
3. Três 
4. Quatro 
5. Cinco 
6. Seis 
7. Sete 
8. NSA 
9. IGN  VÁ PARA PERGUNTA 198 
 
Clique em “Lookup...” e selecione o número relatado pelo/a entrevistado/a. Se o/a entrevistado/a ficar em 
dúvida quanto ao número de dias que ele/a praticou handebol, voleibol ou basquetebol, considere o menor 
número referido. Por exemplo, se o/a entrevistado/a disser: talvez 3 ou 4 dias. Neste caso, considere como 
resposta 3 dias.  
Quando o/a entrevistado/a disser uma vez por mês ou uma vez a cada quinze dias, selecionar “(0) Menos de 
uma vez por semana”.  
Se o entrevistado pratica handebol em dois dias e voleibol em um dia diferente, marque a alternativa de três 
dias. Caso o entrevistado diga que joga basquetebol em dois dias e em um mesmo dia ele joga também 
voleibol, registre dois dias. 
Caso o/a entrevistado/a não saiba responder, selecione “(9) IGN”. 
Caso a resposta seja "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 198. 
 
SE SIM: 
197. Nesses dias, durante quanto tempo tu praticas algum desses esportes? __ __ __ minutos [999=IGN] 
 
Considere a quantidade de tempo que o entrevistado pratica essa atividade na maioria das vezes e anote 
sempre a primeira informação dada. Você deve indicar sempre o tempo em “minutos” por dia. Quando o 
entrevistado relatar 1 hora e 30 minutos, selecione 90 minutos. Caso o entrevistado não forneça um relato 
preciso diretamente, pergunte o tempo gasto em média com atividades deste tipo por dia. Se o entrevistado 
pratica 30 minutos de handebol na segunda e 90 minutos de voleibol na quarta, por exemplo, selecione 60 
minutos de prática destes esportes por dia. Caso o entrevistado tenha dificuldade em relatar o tempo médio, 
você deve estimular o raciocínio do entrevistado e ajudar a calcular o tempo médio (pergunte quanto tempo 
ele pratica atividade física média em cada dia da semana e vai somando, após divida pelo número de dias). 
Lembre ao entrevistado que queremos saber de uma semana normal/habitual. Se praticar duas modalidades, 
pergunte se pratica no mesmo dia ou em dias diferentes. Se no mesmo dia, some o tempo que pratica cada 
uma e divida pelo número de dias. Em caso de o entrevistado relatar que pratica mais de uma dessas aulas 
(ex: voleibol e basquetebol), peça para que ele/a relate os DIAS em que ele/a faz uma delas e os dias em que 
ele faz duas delas (ou mais, dependendo de quantas forem). Multiplique o tempo gasto em dias em que ele/a 
faz apenas uma das atividades pelo respectivo número de dias (ex: 60 minutos vezes 2 dias = 120 minutos), 
multiplique o tempo gasto em dias em que ele/a faz mais de uma dessas atividades (ex: 120 minutos vezes 3 
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dias = 360 minutos), some esses tempos (ex: 120 minutos + 360 minutos = 480 minutos) e divida pelo 
número de dias relatados (ex: 480 minutos divididos por 5 dias = 96 minutos). Registre esse tempo médio. 
 
No caso do entrevistado não conseguir fornecer o tempo médio de nenhuma forma (de acordo com os 
procedimentos indicados anteriormente) registre o tempo de “999” (como se fosse IGN). 
 
198. Tu praticas alguma outra atividade física ou esporte não falado anteriormente? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 209 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 209 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o entrevistado deverá responder sobre a prática de outras atividades que não foram 
questionadas no bloco de atividades tempo livre ou lazer. Caso ele responda como não ou não sei marque 
respectivamente “(0) Não” e “(9) IGN”, encerre este bloco e dirija-se ao enunciado sobre prática de atividade 
física na adolescência. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 209. 
 
SE SIM:  
199. Quantas atividades? 
(1) Uma 
(2) Duas 
(3) Três 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
 
SE UMA OU MAIS.  
200. Qual a atividade 1? ___________________________ 
 
Digitar por extenso a atividade relatada, em letras minúsculas, sem acento e cedilha.  
 
201. Quantas vezes por semana tu praticas a <ATIVIDADE 1>? 
0. Menos de uma vez por semana 
1. Um 
2. Dois 
3. Três 
4. Quatro 
5. Cinco 
6. Seis 
7. Sete 
9. IGN 
 
Clique em “Lookup...” e selecione o número relatado pelo/a entrevistado/a. Se o/a entrevistado/a ficar em 
dúvida quanto ao número de dias que ele/a praticou a atividade 1, considere o menor número referido. Por 
exemplo, se o/a entrevistado/a disser: talvez 3 ou 4 dias. Neste caso, considere como resposta 3 dias.  
Quando o/a entrevistado/a disser uma vez por mês ou uma vez a cada quinze dias, selecionar “(0) Menos de 
uma vez por semana”.  
Caso o/a entrevistado/a não saiba responder, selecione “(9) IGN”. 
 
202. Nesses dias, durante quanto tempo tu praticas a <ATIVIDADE 1>? __ __ __ minutos [999=IGN] 
 
Considere a quantidade de tempo que o entrevistado pratica essa atividade na maioria das vezes e anote 
sempre a primeira informação dada. Você deve indicar sempre o tempo em “minutos” por dia. Quando o 
entrevistado relatar 1 hora e 30 minutos, selecione 90 minutos. Caso o entrevistado não forneça um relato 
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preciso diretamente, pergunte o tempo gasto em média com atividades deste tipo por dia. Se o entrevistado 
pratica 30 minutos na segunda e 40 minutos na quarta, por exemplo, selecione 35 minutos de prática por dia. 
Caso o entrevistado tenha dificuldade em relatar o tempo médio, você deve estimular o raciocínio do 
entrevistado e ajudar a calcular o tempo médio (pergunte quanto tempo ele pratica atividade física média em 
cada dia da semana e vai somando, após divida pelo número de dias). 
Lembre ao entrevistado que queremos saber de uma semana normal/habitual. 
No caso do entrevistado não conseguir fornecer o tempo médio de nenhuma forma (de acordo com os 
procedimentos indicados anteriormente) registre o tempo de “999” (como se fosse IGN). 
 

 ESSA SEQUÊNCIA DE PERGUNTAS SOBRE OUTRAS ATIVIDADES FÍSICAS PODE SE REPETIR 

MAIS DUAS VEZES NO COMPUTADOR, DE ACORDO COM O NÚMERO REFERIDO DE 

ATIVIDADES PRATICADAS. 

 
 

AGORA EU GOSTARIA QUE TU PENSASSES SOBRE A PRÁTICA DE ALGUMA DAS ATIVIDADES QUE EU 
VOU LISTAR E QUE FIZESTE NA TUA INFÂNCIA OU ADOLESCÊNCIA, OU SEJA, ATÉ OS TEUS 18 ANOS. 

DEVES RESPONDER SOBRE AS ATIVIDADES QUE PRATICASTE DURANTE 6 MESES SEGUIDOS, POR PELO 
MENOS UMA VEZ POR SEMANA. NÃO INCLUIR CAMINHADA OU USO DE BICICLETA PARA IR AO 

TRABALHO OU A ESCOLA E AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Agora direcione o pensamento do entrevistado para que ele perceba a mudança do PERÍODO do questionário 
e faça-o refletir sobre atividades realizadas na INFÂNCIA ou ADOLESCÊNCIA (até os 18 anos). Lembre-se que 
os pontos que estão com sublinhado devem ser enfatizados no tom de voz, ou seja, o indivíduo deverá ser 
instigado a não incluir deslocamentos por caminhada ou bicicleta para a escola ou trabalho e nem as aulas de 
educação física.  
Caso o entrevistado demonstre dúvida sobre demais atividades na escola, explique que escolinhas esportivas 
(futebol, voleibol, basquetebol, etc.) ou demais atividades consideradas como extracurriculares, como 
ginástica, dança, etc. deverão ser respondidas. No decorrer do questionário sempre o lembre de apenas 
responder “Sim” as atividades praticadas por pelo menos seis (6) meses seguidos e com frequência de pelo 
menos 1 vez por semana. 
Se o/a participante referir que fazia algum esporte apenas na escola, pergunte se era durante as aulas de 
atividade física ou se ele fazia parte de uma “equipe da escola”. Se era da equipe e praticava o esporte por pelo 
menos seis meses seguidos, por pelo menos uma vez por semana, selecione “(1) Sim”. 
 
209. Tu fazias caminhada? 
(0) Não 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de caminhada durante a infância 
ou adolescência. Reforce que o entrevistado deverá relatar que praticou caminhada se a prática durou pelo 
menos 6 meses consecutivos com frequência de no mínimo uma vez por semana. Lembre-o de não considerar 
caminhadas realizadas para deslocamento para a escola ou trabalho. Considere como “(1) Sim” caminhadas 
realizadas ao ar livre ou na esteira. 
 
210. Tu fazias corrida? 
(0) Não 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN 
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Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de corrida durante a infância ou 
adolescência. Reforce que o entrevistado deverá relatar que praticou corrida se a prática durou pelo menos 6 
meses consecutivos com frequência de no mínimo uma vez por semana. Considere como “(1) Sim” corridas 
realizadas ao ar livre ou na esteira. 
Se o/a participante referir que fazia corrida apenas na escola, pergunte se era durante as aulas de atividade 
física ou se ele fazia parte de uma “equipe de corrida ou atletismo”. Se era da equipe de corrida ou atletismo, e 
praticava por pelo menos seis meses seguidos, por pelo menos uma vez por semana, selecione “(1) Sim”. 
 
211. Tu andavas de bicicleta? 
(0) Não 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de andar de bicicleta durante a 
infância ou adolescência. Reforce que o entrevistado deverá relatar que andou de bicicleta se a prática durou 
pelo menos 6 meses consecutivos com frequência de no mínimo uma vez por semana Lembre-o de não 
considerar o deslocamento utilizando bicicleta para a escola ou trabalho. Considere como “(1) Sim” se ele/a 
andou de bicicleta ao ar livre ou utilizando bicicleta ergométrica. 

 
212. Tu jogavas futebol, futsal ou futebol de sete? 
(0) Não 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de futebol durante a infância ou 
adolescência. Reforce que o entrevistado deverá relatar que praticou futebol se a prática durou pelo menos 6 
meses consecutivos com frequência de no mínimo uma vez por semana. Todos os tipos de jogos de futebol 
deverão ser considerados, como: futebol de campo (ou de 11), futebol de sete, futebol de salão ou futsal (ou 
de 5), futebol de areia, etc. Lembre-se de incluir a participação em equipes de futebol na escola, desde que por 
6 meses seguidos e por pelo menos uma vez por semana. Aulas de educação física não deverão ser 
consideradas. 
 
 
213. Tu praticavas esportes como handebol, voleibol ou basquetebol? 
(0) Não 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de handebol, voleibol ou 
basquetebol durante a infância ou adolescência. Reforce que o entrevistado deverá relatar que praticou 
algum desses esportes se a prática durou pelo menos 6 meses consecutivos com frequência de no mínimo 
uma vez por semana. Os seguintes esportes deverão ser considerados: handbeach (handebol na areia) ou 
handebol na quadra (mais comum), voleibol em trio, dupla ou na quadra (mais comum) e basquetebol. 
Lembre-se de incluir a participação em equipes de algum desses esportes na escola, desde que por 6 meses 
seguidos e por pelo menos uma vez por semana. Se o entrevistado relatar que praticou dois meses de 
handebol, três meses de voleibol e três meses de basquetebol em uma equipe da escola, consecutivamente e 
não ao mesmo tempo (parou uma atividade e começou outra), considere a resposta como “(1) Sim”. Aulas de 
educação física não deverão ser consideradas. 
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214. Tu fazias aulas de dança? 
(0) Não 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de dança durante a infância ou 
adolescência. Reforce que o entrevistado deverá relatar que praticou dança se a prática durou pelo menos 6 
meses consecutivos com frequência de no mínimo uma vez por semana. Todos os tipos de dança deverão ser 
considerados, como: jazz, dança de rua, ballet, dança de salão, etc. Lembre-se de incluir a participação em 
grupos de dança da escola, desde que por 6 meses seguidos e por pelo menos uma vez por semana. Aulas de 
educação física não deverão ser consideradas. 
 
215. Tu praticavas ginástica artística ou olímpica? 
(0) Não 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de ginástica artística ou olímpica 
durante a infância ou adolescência. Reforce que o entrevistado deverá relatar que praticou esse tipo de 
ginástica se a prática durou pelo menos 6 meses consecutivos com frequência de no mínimo uma vez por 
semana. Caso o entrevistado fique em dúvida sobre o que seria esse tipo de atividade responda que nesse tipo 
de atividade o indivíduo realiza saltos e acrobacias sobre o solo, cavalo ou mesa e trave (barra de madeira 
suspensa do solo e estreita) ou pendurado em barras. Lembre-se de incluir a participação em equipes de 
ginástica artística ou olímpica na escola, desde que por 6 meses seguidos e por pelo menos uma vez por 
semana. Aulas de educação física não deverão ser consideradas. 
 
 
216. Tu praticavas ginástica rítmica ou GRD? 
(0) Não 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de ginástica rítmica ou GRD 
durante a infância ou adolescência. Reforce que o entrevistado deverá relatar que praticou esse tipo de 
ginástica se a prática durou pelo menos 6 meses consecutivos com frequência de no mínimo uma vez por 
semana. Caso o entrevistado fique em dúvida sobre o que seria esse tipo de atividade responda que esse tipo 
de atividade é realizado somente por mulheres e utiliza instrumentos manuais para execução de saltos e 
giros, sendo que esses instrumentos podem ser: corda, arco, bola, fita e maças (dois bastões que parecem 
instrumentos de malabarismo de circo). Lembre-se de incluir a participação em equipes de ginástica rítmica 
ou GRD na escola, desde que por 6 meses seguidos e por pelo menos uma vez por semana. Aulas de educação 
física não deverão ser consideradas. 
 
217. Tu fazias musculação? 
(0) Não 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN 
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Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de musculação durante a 
infância ou adolescência. Reforce que o entrevistado deverá relatar que praticou musculação se a prática 
durou pelo menos 6 meses consecutivos com frequência de no mínimo uma vez por semana. Prática de 
musculação na escola pode ser considerada, desde que praticada fora das aulas de educação física. 
 
218. Tu fazias aulas de ginástica de academia como aeróbica, localizada, step, body pump ou outra? 
(0) Não 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de ginástica de academia 
durante a infância ou adolescência. Reforce que o entrevistado deverá relatar que praticou esses tipos de 
ginástica se a prática durou pelo menos 6 meses consecutivos com frequência de no mínimo uma vez por 
semana. Prática de ginástica na escola pode ser considerada, desde que praticada fora das aulas de educação 
física. 
 
219. Tu praticavas lutas como judô, jiu-jitsu, muay thai, karatê, boxe, taekwondo, mma ou capoeira? 
(0) Não 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Nesta pergunta o/a entrevistado/a deverá responder apenas sobre a prática de lutas durante a infância ou 
adolescência. Reforce que o entrevistado deverá relatar que praticou alguma dessas lutas se a prática durou 
pelo menos 6 meses consecutivos com frequência de no mínimo uma vez por semana. Lembre-se de incluir a 
participação em equipes de lutas na escola, desde que por 6 meses seguidos e por pelo menos uma vez por 
semana. Caso ocorra de o entrevistado relatar que praticou dois meses de judô, três meses de boxe e três 
meses de taekwondo, consecutivamente e não ao mesmo tempo (parou uma atividade e começou outra), 
considere a resposta como “(1) Sim”. 
 
220. Tu praticavas alguma outra atividade física ou esporte não falado anteriormente? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 225 
(1) Sim 
(8) NSA 
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 225 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
O indivíduo deverá responder “Sim” caso ele tenha praticado por pelo menos seis meses consecutivos e com 
frequência mínima de uma vez por semana atividade diferente das perguntadas anteriormente. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 225. 
 
SE SIM: 
221. Quantas atividades? 
(1) Uma 
(2) Duas 
(3) Três 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
 
OUTRA 1.  
222. Qual a atividade 1? ___________________________ 
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Digitar por extenso a atividade relatada, em letras minúsculas, sem acento e cedilha.  
 
OUTRA 2.  
223. Qual a atividade 2? ___________________________ 
 
Digitar por extenso a atividade relatada, em letras minúsculas, sem acento e cedilha.  
 
OUTRA 3.  
224. Qual a atividade 3? ___________________________ 
 
Digitar por extenso a atividade relatada, em letras minúsculas, sem acento e cedilha.  
 
 
 
 

 
 
 

AGORA VOU TE PERGUNTAR SOBRE ALGUMAS COISAS QUE PODEM TER ACONTECIDO CONTIGO OU 
COM A TUA FAMÍLIA 

 
225. Desde <MÊS> do ano passado, te sentiste discriminado/a em algum local ou por alguma pessoa 

por...  (Ler as opções) 
 
Caso o participante fique em dúvida sobre o que significa “sentir-se discriminado”, esclareça-o, afirmando que 
a discriminação ocorre sempre que alguém é tratado mal ou injustamente por outras pessoas, por motivos 
não justificados. Se necessário, explique também que estamos interessados somente nas situações em que o 
participante foi tratado pior do que outras pessoas, por qualquer um dos motivos enunciados. Assim, as 
situações em que o respondente foi tratado melhor do que os outros não devem ser consideradas. Atentar-se 
para o fato de que essas questões se referem ao ano anterior à entrevista. 
 
Queremos saber se no último ano o/a participante foi discriminado pela cor ou raça. Se a resposta for "mais 
ou menos",  selecione a opção "(1) Sim". Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. Se o/a 
participante não sabe – selecionar “(9) IGN”. 
 
225a. Tua cor ou raça?  
(0) Não    
(1) Sim     
(9) IGN 
 
225b. Tua religião ou culto? 
(0) Não    
(1) Sim     
(9) IGN 
 
225c. Doença ou deficiência física? 
(0) Não    
(1) Sim     
(9) IGN 
 
225d. Ser pobre ou ser rico/a? 
(0) Não    
(1) Sim     
(9) IGN 

BLOCO J – Eventos Estressores 
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225e. Tua opção ou preferência sexual? 
(0) Não    
(1) Sim     
(9) IGN 
 
225f. Ser homem ou ser mulher? 
(0) Não    
(1) Sim     
(9) IGN 
 
226. Desde <MÊS> do ano passado... (Ler as opções) 
Substitua < MÊS> pelo mês correspondente a entrevista. 
 
226a. ...tiveste algum problema de saúde sério que não te deixou fazer as tuas tarefas normais?  
(0) Não    
(1) Sim     
(9) IGN 
 
Observe o tempo (1 ano). Queremos saber sobre qualquer problema de saúde que o/a participante considere 
que tenha o impedido de realizar suas tarefas de rotina. Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a 
entrevistado/a. 
 
226b. ... morreu algum parente próximo teu? 
(0) Não    
(1) Sim    
(9) IGN 
 
Observe o tempo (1 ano). Parentes próximos são aqueles que o/a participante tem algum sentimento, isto é, 
que o vê como um ‘familiar’ (no caso dos adotados ou órfãos, por exemplo). Familiares também são aqueles 
cujos laços familiares e biológicos são cultivados/apreciados. Em geral, os participantes sabem fazer esta 
diferenciação durante a entrevista sem nenhum problema. Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a 
entrevistado/a. 
 
226c. ...morreu alguma pessoa próxima sem ser teu parente? 
(0) Não    
(1) Sim    
(9) IGN 
 
Observe o tempo (1 ano). Pessoa próxima é aquela que o/a participante considera como próxima. Clique em 
“Lookup...” e selecione a resposta do/a entrevistado/a. 
 
226d. ...enfrentaste dificuldades financeiras mais graves do que as habituais? 
(0) Não    
(1) Sim    
(9) IGN 
Observe o tempo (1 ano). Problemas ou dificuldades financeiras todos têm/tiveram em algum momento, mas 
aqui o que estamos querendo captar é que esse problema tenha afetado muito o/a participante. Clique em 
“Lookup...” e selecione a resposta do/a entrevistado/a. 
 
226e. ...tiveste que mudar de casa contra tua vontade? 
(0) Não    
(1) Sim    
(9) IGN 
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Observe o tempo (1 ano). Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a entrevistado/a. 
 
226f. ...terminaste namoro firme, noivado ou casamento? 
(0) Não    
(1) Sim    
(9) IGN 
 
Observe o tempo (1 ano) e registre a resposta do/a participante. Clique em “Lookup...” e selecione a resposta 
do/a entrevistado/a. 
 
226g. ...tiveste algum problema de nervos ou emocional? 
(0) Não  
(1) Sim  
(9) IGN 
 
Observe o tempo (1 ano) e registre a resposta do/a participante. Clique em “Lookup...” e selecione a resposta 
do/a entrevistado/a. 
 
 
 

 
 

 
 

AGORA VAMOS FALAR SOBRE A TUA FAMÍLIA E A TUA CASA 
 
227.  Tu és ... (ler opções)? 
(1) Solteiro/a  
(2) Casado/a 
(3) Mora junto com companheiro/a 
(4) Separado/a 
(5) Viúvo/a 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
 
228.  A tua mãe natural está viva ou faleceu?    
(1) Viva  VÁ PARA A PERGUNTA 228a 
(2) Faleceu  VÁ PARA A PERGUNTA 228c 
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 229 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. Queremos saber somente sobre a mãe natural 
(biológica). Mãe natural é a mulher que gerou o participante. É a mãe biológica. 
Se a pessoa que está respondendo não souber informar se a mãe está viva, selecione “(9) IGN”.  
Caso a resposta seja "(1) Viva", o computador pulará automaticamente para a questão 228a. Caso a resposta 
seja "(2) Faleceu", o computador pulará automaticamente para a questão 228b. Caso a resposta seja "(9) IGN", 
o computador pulará automaticamente para a questão 229. 
SE MAE NATURAL ESTÁ VIVA 
228a. Qual a idade dela? __ __ anos [99=IGN] 
 
Digite a idade em anos completos da mãe natural referida pelo/a participante. Se o/a entrevistado/a não 
lembrar ou não souber a idade da mãe, digite “99”. 
 
228b. Tu moras com ela?  
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 229  
(1) Sim  VÁ PARA A PERGUNTA 229 

BLOCO K – Composição Familiar 
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Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Para ambas as respostas, o computador pulará automaticamente para a questão 229. 
 
SE A MÃE NATURAL FALECEU: 
228c. Quando ela faleceu? __ __ /__ __ /__ __ __ __ (dia, mês, ano)          [01/01/2014=IGN] 
 
Caso o entrevistado não saiba responder, selecione 01.01.2014. Se o/a participante lembrar apenas mês e 
ano, selecione o ano e o mês relatados pelo/a participante e "99" para dia. Se o/a participante lembrar apenas 
o ano, selecione o ano relatado pelo/a participante e "99" para mês e "99" para dia.  
 
228d. Qual foi a causa?________________________________________________ [99=IGN]  
 
Digite a causa relatada pelo entrevistado. No caso de doença, digite qual a doença. Se o entrevistado não 
souber responder digite “99”. 
 
229. Tu tens mãe adotiva? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 233  
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
Mãe adotiva ou social é a mulher considerada como a mãe, aquela que faz o papel de mãe para o participante, 
que o criou. Aquela mulher que convive há tempos com o membro da Coorte 1982 e é capaz de responder 
sobre a vida dele. A mãe adotiva pode ser um parente (avó, tia) ou não ter laços sanguíneos.  
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 233. 
 
SE SIM: 
230. A tua mãe adotiva está viva ou faleceu?    
(1) Viva  VÁ PARA A PERGUNTA 231 
(2) Faleceu  VÁ PARA A PERGUNTA 233   
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 233 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
Queremos saber somente sobre a mãe adotiva. Se a pessoa que está respondendo não souber informar se a 
mãe está viva, selecione “(9) IGN”. Caso a resposta seja "(1) Viva" o computador pulará automaticamente para 
a questão 231. Caso a resposta seja "(2) Faleceu", o computador pulará automaticamente para a questão 233. 
Caso a resposta seja "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 233. 
 
SE MÃE ADOTIVA ESTÁ VIVA 
231. Qual a idade dela? __ __ anos [99=IGN] 
 
Digite a idade em anos completos da mãe adotiva referida pelo/a participante. Se o/a entrevistado/a não 
lembrar ou não souber a idade da mãe, digite “99”. 
 
232.  Tu moras com ela?  
(0) Não  
(1) Sim  
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
 
233. O teu pai natural está vivo ou faleceu?    
(1) Vivo  VÁ PARA A PERGUNTA 234 
(2) Faleceu  VÁ PARA A PERGUNTA 236   
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 238 
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Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
Queremos saber somente sobre o pai natural (biológico). Pai natural é o homem que gerou o participante, é o 
pai biológico. Se a pessoa que está respondendo não souber informar se o pai está vivo, selecione “(9) IGN”.  
Caso a resposta seja "(2) Faleceu", o computador pulará automaticamente para a questão 236. Caso a 
resposta seja "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 238. 
 
SE PAI NATURAL ESTÁ VIVO 
234. Qual a idade dele? __ __ anos [99=IGN] 
 
Digite a idade em anos completos do pai natural referida pelo/a participante. Se o/a entrevistado/a não 
lembrar ou não souber a idade da mãe, digite “99”. 
 
235. Tu moras com ele? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 238  
(1) Sim  VÁ PARA A PERGUNTA 238 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
Para ambas as respostas, o computador pulará automaticamente para a questão 238. 
 
SE O PAI NATURAL FALECEU: 
236. Quando ele faleceu? __ __ /__ __ /__ __ __ __ (dia, mês, ano)          [01/01/2014=IGN] 
 
Caso o entrevistado não saiba responder, selecione 01.01.2014. Se o/a participante lembrar apenas mês e 
ano, selecione o ano e o mês relatados pelo/a participante e "99" para dia. Se o/a participante lembrar apenas 
o ano, selecione o ano relatado pelo/a participante e "99" para mês e "99" para dia. 
 
237. Qual foi a causa?________________________________________________ [99=IGN]  
 
Digite a causa relatada pelo entrevistado. No caso de doença, digite qual a doença. Se o entrevistado não 
souber responder digite “99”. 
 
238. Tu tens pai adotivo? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 242 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Pai adotivo ou social é o homem considerado como o pai, aquela que faz o papel de pai para o participante, 
que o criou. Aquele homem que convive há tempos com o membro da Coorte 1982 e é capaz de responder 
sobre a vida dele. Pode ser um parente (avó, tio) ou não ter laços sanguíneos.  
Caso a resposta seja (0) Não, o computador pulará automaticamente para a questão 242. 
 
SE SIM: 
239. O teu pai adotivo está vivo ou faleceu?    
(1) Vivo  VÁ PARA A PERGUNTA 240 
(2) Faleceu  VÁ PARA A PERGUNTA 242   
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 242 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
Queremos saber somente sobre o pai adotivo. Se a pessoa que está respondendo não souber informar se o pai 
está vivo, selecione “(9) IGN”.  
Caso a resposta seja "(1) Vivo" o computador pulará automaticamente para a questão 240. Caso a resposta 
seja "(2) Faleceu", o computador pulará automaticamente para a questão 242. Caso a resposta seja "(9) IGN", 
o computador pulará automaticamente para a questão 242. 
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SE PAI ADOTIVO ESTÁ VIVO 
240. Qual a idade dele? __ __ anos [99=IGN] 
 
Digite a idade em anos completos do pai adotivo referida pelo/a participante. Se o/a entrevistado/a não 
lembrar ou não souber a idade da mãe, digite “99”. 
 
241.  Tu moras com ele?  
(0) Não  
(1) Sim  
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
 

No computador, irá aparecer uma questão que não consta no questionário em papel. Essa questão não deve 
ser lida para o entrevistado, apenas assinale "(0) Não" ou "(1) Sim", de acordo com as respostas anteriores 
dadas pelo entrevistado. 
 
APENAS ASSINALE CONFORME AS RESPOSTAS ANTERIORES 
Os dois pais naturais estão vivos? 
(0) Não 
(1) Sim 
 
Caso a resposta selecionada seja “(0) Não”, o computador pulará automaticamente para a pergunta 244. Se 
um dos pais for desconhecido, marque “(0) Não”. Caso seja selecionada a alternativa “(1) Sim”, haverá um 
pulo automático para a pergunta 242. 

 
SE OS DOIS PAIS NATURAIS ESTÃO VIVOS 
242. Teus pais naturais são separados? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 244 
(1) Sim 
 
Nos casos de viuvez, selecionar “(0) Não”. Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”.  
Caso a resposta seja “(0) Não”, o computador pulará automaticamente para a questão 244. 
 
243. Que idade tu tinhas quando teus pais naturais se separaram?  
__ __ anos       [00= QUANDO GRÁVIDA OU <1 ANO; 88=NUNCA JUNTOS; 99=IGN] 
 
Digite a idade que o participante tinha, em anos completos, quando seus pais se separaram.   
Caso os pais tenham se separado antes de o/a entrevistado/a nascer, ou antes de o/a entrevistado/a 
completar 1 ano, codifique com “00”. 
Caso os pais do/a entrevistado/a nunca tenham vivido juntos digite “88”. 
Se o/a entrevistado/a não lembrar ou não souber a idade que tinha quando seus pais se separaram, digite 
“99”. 
 
244. Contando contigo, quantas pessoas moram em tua casa?  
1. Uma  VÁ PARA A PERGUNTA 246 
2. Duas  
3. Três  
4. Quatro  
5. Cinco  
6. Seis  
7. Sete  
8. Oito  
9. Nove  
10. Dez ou mais  
 



 
63 

Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. Em caso de dúvida do/a entrevistado/a,  
oriente para que considere como morador da sua casa aqueles que moram a maior parte do tempo ali (no 
domicílio), contando com ele/a. É uma pergunta introdutória e a contagem pode não conferir com o número 
de pessoas que será dito ao final da sequência seguinte de perguntas, pois nelas não perguntamos a 
quantidade. 
No caso de Pensionato – se a pessoa mora sozinho em pensionato, pensão, hotel ou casa do estudante, 
selecione “1” para o número de pessoas. Se ele mora nestes locais e divide o quarto – selecione o número de 
pessoas que dividem o quarto com ele. Lembre que empregada doméstica NÃO conta como moradora, ainda 
que ela more no domicílio.  
Caso a resposta seja "(1) Uma", o computador pulará automaticamente para a questão 246.  
 
 

GOSTARIA QUE TU ME DISSESSES AS OUTRAS PESSOAS QUE MORAM CONTIGO. 
 

245. Tu moras com o teu...  
245a. Companheiro/a, marido/esposa ou namorado/a?    
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 245d 
(1) Sim  
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
 
245b. Há quanto tempo tu e teu/tua companheiro/a ou marido/esposa estão morando juntos? 
245b1. __ __ anos [99=IGN; 00=SE NÃO ANOS] 
245b2. __ __ meses [99=IGN; 00=SE NÃO ANOS] 
245b3. __ __ semanas [99=IGN; 00=SE NÃO ANOS] 
 
Queremos saber o tempo morando junto a companheiro/a ou marido/esposa. Se em tempos irregulares ou 
por períodos, então tentar somar esses tempos. Se a resposta for somente semanas (ex: 3 semanas) digite 
“00” em anos, “00”em meses e “03” em semanas. Se for em meses ou semanas (ex: 10 meses e 03 semanas) 
digite “00” em anos, “10”meses e “03” semanas. Se o entrevistado não souber responder, digite “99” em anos, 
“99” em meses e “99” em semanas. 
 
245c. Que idade tu tinhas quando vocês decidiram morar juntos? __ __ anos [99=IGN] 
 
Digite a idade em anos completos do/a entrevistado/a quando ele/a e seu/sua companheira/o passaram a 
morar juntos. Se o/a entrevistado/a não lembrar ou não souber digite “99”. 
 
Tu moras com o teu... (ler opções) 
 
245d. Filho/a? 
(0) Não  
(1) Sim  
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
 
 
245e. Irmão/ã?    
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 245d 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Caso a resposta seja (0) Não, o computador pulará automaticamente para a questão 245d.  
 
SE SIM:  
245e1. Quantos irmãos/ãs? __ __ irmãos(ãs)  
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Digite quantos irmãos moram com o entrevistado, independente de serem naturais ou adotados. 
 
245f. Tio/a?   (0) Não (1) Sim   
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
 
245g. Avô/avó?    (0) Não (1) Sim   
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
 
245h. Sogro/a?    (0) Não (1) Sim    
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
 
245i. Cunhado/a?  (0) Não (1) Sim   
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
 
245j. Sobrinho/a?   (0) Não (1) Sim   
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
 
245k. Outras pessoas? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 246 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Caso a resposta seja (0) Não, o computador pulará automaticamente para a questão 246.  
 
SE SIM:  
245k1.Quem? ___________________________ 
 
NÃO digite o nome do indivíduo, mas sim qual a relação com o entrevistado (ex: primo, amigo, etc). No caso 
de ter mais de um primo ou mais de um amigo informe o número relatado pelo entrevistado (Por exemplo: 2 
primos.) 
 
 
 

 
 

 
 

AGORA VOU TE PERGUNTAR SE A TUA MÃE OU O TEU PAI NATURAIS TEM OU TIVERAM ALGUNS DOS 
SEGUINTES PROBLEMAS DE SAÚDE 

 
246. Teu pai teve ou tem...  
 
Nas questões seguintes, clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. Se o entrevistado "acha" que 
o pai teve ou tem alguma doença, mas não tem certeza, marque "(9) IGN". Se o/a entrevistado/a não lembrar 
ou não souber informar selecione “(9) IGN”. 
 
247. gordura no sangue, colesterol alto?      (0) Não    (1) Sim    (9) IGN 
248. pressão alta, hipertensão?              (0) Não    (1) Sim    (9) IGN 
249. infarto do coração?    (0) Não    (1) Sim    (9) IGN 
250. diabetes, açúcar no sangue?   (0) Não    (1) sim    (9) IGN 

BLOCO L – Morbidade dos Pais 
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251. derrame?     (0) Não    (1) sim    (9) IGN 
252. asma?     (0) Não    (1) sim    (9) IGN 
253. câncer?      
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 255 
(1) Sim 
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 255 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. Se o/a entrevistado/a não lembrar ou não souber 
informar selecione “(9) IGN”. 
 

Derrame é o nome popularmente utilizado para um acidente vascular cerebral (AVC). O AVC pode ocorrer na 
cabeça ou no coração. Na cabeça, há o rompimento de um vaso sanguíneo, causando prejuízos ao cérebro. No 
coração, ocorre quando há uma obstrução de uma artéria, que bloqueia o fluxo de sangue que deveria irrigar 
uma determinada região do coração, causando prejuízos ao mesmo. Derrame é sinônimo de uma isquemia. 
 
Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado 
(maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões 
do corpo. Se o entrevistado referir que o pai teve um tumor, pergunte se o mesmo era maligno ou benigno. Se 
maligno, considere como “(1) Sim”, ou seja, que o pai do entrevistado teve câncer. 

 
SE SIM:  
254. De que tipo e onde era/é?________________ 
 
Registrar por extenso, em letras minúsculas, sem acento e cedilha, o tipo de câncer ou a localização do câncer 
do pai e referido pelo/a participante. Se houver mais de um tipo, registre em seu diário de campo e informe à 
supervisora e ao/a doutorando/a de plantão. 
 
255. Tua mãe teve ou tem... 
 
Nas questões seguintes, clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. Se o/a entrevistado/a não 
lembrar ou não souber informar selecione “(9) IGN”. 
  
256. gordura no sangue, colesterol alto?   (0) Não    (1) Sim    (9) IGN 
257. pressão alta, hipertensão?              (0) Não    (1) Sim    (9) IGN 
258. infarto do coração?   (0) Não    (1) Sim    (9) IGN 
259. diabetes, açúcar no sangue?              (0) Não    (1) Sim    (9) IGN 
260. derrame?     (0) Não    (1) Sim    (9) IGN 
261. asma?     (0) Não    (1) Sim    (9) IGN 
262. câncer?      
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 264 
(1) Sim 
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 264 
 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9)IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 262.  
 
SE SIM:  
263. De que tipo e onde era/é?________________ 
Registrar por extenso, em letras minúsculas, sem acento e cedilha, o tipo de câncer ou a localização do câncer 
do pai e referido pelo/a participante. Se houver mais de um tipo, registre em seu diário de campo e informe à 
supervisora e ao/a doutorando/a de plantão. 
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SE PAI NATURAL VIVO 
264. Tu dirias que a saúde do teu pai é (ler opções)?  
(1) Muito boa 
(2) Boa 
(3) Nem boa e nem ruim 
(4) Ruim 
(5) Muito ruim 
(9) IGN 
 
Clique em “Lookup...”, leia as opções e selecione a reposta do/a participante. 
 
 SE MÃE NATURAL VIVA 
265. Tu dirias que a saúde da tua mãe é (ler opções)?  
(1) Muito boa 
(2) Boa 
(3) Nem boa e nem ruim 
(4) Ruim 
(5) Muito ruim 
(9) IGN 
 
Clique em “Lookup...”, leia as opções e selecione a reposta do/a participante. 
 
 
 

 
 
 
268. Já foste casado/a ou moraste com alguma pessoa (sem contar o/a companheiro/a atual)? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 270  
(1) Sim  
 
Nessa pergunta somente será lido “sem contar a/o companheira/o atual” nos casos que o participante já 
houver referido que possui um companheiro atualmente. 
Clique em “Lookup...” e selecione “(1) Sim” ou “(0) Não”. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 270.  
 
SE SIM:  
269. Quantas vezes moraste com alguém (sem contar o companheiro/a atual)? __ __  
 
Digite o número de vezes que o entrevistado/a relatou.  
 
 
 
 

 
 

 
 

AGORA VAMOS CONVERSAR SOBRE FUMO 
 
270. Tu já tiveste o costume de fumar pelo menos uma vez por semana?  
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 286 
(1) Sim 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 

BLOCO M – Casamento 

BLOCO N – Fumo 
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Nesta questão queremos saber se o entrevistado já fumou pelo menos 1 vez por semana, independente do 
período em que ficou fumando. Aqueles indivíduos que não relatarem esse valor mínimo NÃO devem ser 
considerados como fumantes, mesmo que relatem fumar/ou ter fumado esporadicamente uma grande 
quantidade de cigarros (como em festas – desde que não façam festas todas as semanas). 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 286.  
 
SE SIM:  
271. Com que idade tu começaste a fumar? __ __ anos [99=IGN] 
 
Digite a idade em anos em que o entrevistado começou a fumar regularmente, de acordo com o critério 
apresentado na pergunta anterior. Se o entrevistado não souber informar, digite "99". 
                                                             
272. Tu ainda fumas? 
(0) Não   
(1) Sim   VÁ PARA A PERGUNTA 274 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Mais uma vez o costume de fumar é o que queremos investigar. Para isso, em caso de resposta afirmativa, o 
entrevistado deve relatar o costume de fumar pelo menos 1 vez por semana no momento atual. Caso 
contrário, selecione “(0) Não”.  
Caso a resposta seja "(1) Sim", o computador pulará automaticamente para a questão 274.  
 
SE NÃO:  
273. Com que idade tu paraste de fumar? __ __ anos [99=IGN]  VÁ PARA A PERGUNTA 286 
 
Digite a idade em anos. Caso o/a participante não saiba informar digite "99". Após digitar a resposta, o 
computador pulará automaticamente para a questão 286.  
 
SE SIM: 
274. Quantos dias tu fumaste na última semana?  __ dias 
 
Digite o número de dias relatado pelo/a entrevistado/a. Esta resposta está limitada a 7 dias. 
 
275. Quanto tempo após acordar tu fumas teu primeiro cigarro (ler opções)? 
(3) Dentro de 5 minutos  
(2) Entre 6 e 30 minutos  
(1) Entre 31 e 60 minutos  
(0) Após 60 minutos  
 
Clique na seta ( ) e selecione a resposta do/a participante. 
 
276. Tu achas difícil não fumar em lugares proibidos como bares, restaurantes, salas de aula, etc.? 
(0) Não      
(1) Sim        
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. Se responder que sai dos locais para fumar na rua, 
selecione a opção "(1) Sim". 
 
277. Qual o cigarro do dia que te traz mais satisfação? 
(1) O primeiro da manhã  
(0) Outros   
 
Clique na seta ( ) e selecione a resposta do/a participante. Caso o entrevistado relate mais satisfação em 
qualquer outro cigarro que fume durante o dia, que não seja o primeiro da manhã, selecione “(0) Outros”. 
Caso exista o relato do entrevistado dormir até a tarde e ter maior satisfação no cigarro que fuma logo 
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quando acorda, selecione “(1) O primeiro da manhã”. Se responder que todos trazem satisfação, selecione 
"(0) Outros". 
 
278. Quantos cigarros tu fumas por dia? __ __ cigarros [99=IGN] 
 
Digite o número de cigarros mencionado pelo entrevistado. 
Você deve perguntar quantos cigarros ele/a fuma por dia. O número é aproximado, ou seja, é o número de 
cigarros fumados de um modo geral. Às vezes, as pessoas não sabem dizer números exatos, ou dizem 
“depende”. O que importa nesta questão é saber o número de cigarros fumados por dia geralmente ou “em 
média” ou “na maioria do tempo” na última semana. LEMBRE: uma carteira de cigarros tem 20 cigarros.  
 
Para quem fuma de pacote, 1g equivale a um cigarro. Sempre perguntar de quantas gramas é o pacote. 
Sempre que fumar de pacote, anotar tudo que o/a entrevistado/a disser a lápis no seu diário de campo e 
depois passar a informação para a supervisora que irá preencher adequadamente a quantidade. NÃO SE 
ESQUECER DE PERGUNTAR O TAMANHO DO PACOTE (QUANTAS GRAMAS) E QUANTO TEMPO ELE/A 
DEMORA PARA FUMAR TODO O PACOTE. 
Caso o/a participante não saiba informar digite “99”. 
 
279. Tu costumas fumar mais pela manhã? 
(0) Não      
(1) Sim        
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
 
280. Tu fumas mesmo doente, quando precisas ficar de cama a maior parte do tempo? 
(0) Não      
(1) Sim    
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
 
281. Alguma vez tu já tentaste parar de fumar? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 286 
(1) Sim 
 
Nesta questão deve ser levada em consideração qualquer tentativa relatada pelo entrevistado, independente 
de ter algum sucesso ou não. 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja (0) Não, o computador pulará automaticamente para a questão 286.  
 
SE SIM:   
282. Quantas vezes? 
(0) Nenhuma  VÁ PARA A PERGUNTA 286 
(1) De 1 a 3 vezes 
(2) De 4 ou mais vezes 
 
Clique em “Lookup...” e selecione uma das alternativas que englobe o número de tentativas de acordo com o 
exposto pelo entrevistado. Caso a resposta seja "(0) Nenhuma", o computador pulará automaticamente para a 
questão 286.  
 
SE UMA OU MAIS VEZES: 
283. Em alguma das tentativas, conseguiste parar de fumar? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 286 
(1) Sim 
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Nesta questão deve ser levada em consideração a tentativa relatada pelo entrevistado onde teve sucesso em 
parar de fumar. Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 286.  
 
284. Com que idade tu paraste de fumar? __ __ anos [99=IGN] 
 
Digite a idade em anos. Caso o/a participante não saiba informar digite "99" (IGN). 
 
285. Com que idade tu voltaste a fumar? __ __ anos [99=IGN] 
 
Digite a idade em anos. Caso o/a participante não saiba informar digite "99" (IGN). 
 
 

 SE ENTREVISTADO MORA SÓ, NÃO FAÇA ESTAS PERGUNTAS. PORÉM, MARQUE "(8) NSA" EM 

TODAS AS QUESTÕES. 

 
286. Alguma pessoa que mora contigo fuma? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 289 
(1) Sim 
(8) NSA (mora sozinho)  VÁ PARA A PERGUNTA 289 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(8)NSA", o computador pulará automaticamente para a questão 289.  
 

PODES ME DIZER NOVAMENTE QUAIS SÃO AS PESSOAS QUE MORAM CONTIGO E QUAL/IS DELA/S 
FUMA/M. 

 
SE SIM:  
287. Das pessoas que moram contigo, quais fumam?  
287a. Pai   (0) Não (1) Sim  (8) NSA 
287b. Mãe   (0) Não (1) Sim (8) NSA 
287c. Irmã/o   (0) Não (1) Sim (8) NSA 
287d. Avô/avó   (0) Não (1) Sim (8) NSA 
287e. Marido/esposa  (0) Não (1) Sim (8) NSA 
287f. Namorado/a  (0) Não (1) Sim (8) NSA 
287g. Filho/a   (0) Não (1) Sim (8) NSA 
287h. Sogro/a   (0) Não (1) Sim (8) NSA 
287i. Tio/a   (0) Não (1) Sim (8) NSA 
287j. Cunhado/a  (0) Não (1) Sim (8) NSA 
 
287l. Outro?    
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 289 
(1) Sim  
(8) NSA  VÁ PARA A PERGUNTA 289 
 
Leia as opções, clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim” para cada alternativa. 
Se a pessoa referida não mora com o entrevistado, selecione a opção "(8) NSA". 
Ao fazer a pergunta, espere a resposta o entrevistado e, a partir da resposta, marque as opções. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(8) NSA", o computador pulará automaticamente para a questão 289.  
 
SE OUTRO: 
288. Quem?__________________________________________________ 
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NÃO digite o nome do indivíduo, mas sim qual a relação/parentesco com o entrevistado (ex: amigo, irmão de 
criação, empregada, etc). 
 
 
 

 
 
 

AGORA VAMOS CONVERSAR SOBRE O QUE ACHAS SOBRE TEU CORPO 
 
289.  Como te sentes hoje em relação ao teu peso (ler opções)?  
(1) muito magro/a 
(2) um pouco magro/a 
(3) magro/a 
(4) normal 
(5) um pouco gordo/a 
(6) gordo/a 
(7) muito gordo/a 
(9) IGN 
 
Clique na seta ( ) e selecione a resposta do/a participante. Lembre-se: a opção "(9) IGN" não deve ser lida. 
 

AGORA EU VOU TE MOSTRAR UMAS FIGURAS (mostrar FIGURA 2, bloco plastificado) PARA QUE POSSAS 
RESPONDER AS SEGUINTES PERGUNTAS  

 
290.  Qual destas figuras tu identificas mais com o teu corpo?  __ 
Mostre o bloco plastificado com as nove figuras e anote o número da figura escolhida pelo/a entrevistado/a. 
 
291.  Qual destas figuras se parece com o que tu gostarias que fosse o teu corpo?  __ 
Mostre o bloco plastificado com as nove figuras e anote o número da figura escolhida pelo/a entrevistado/a. 
 
292.  Qual destas figuras tu identificas como o corpo mais saudável?  __ 
Mostre o bloco plastificado com as nove figuras e anote o número da figura escolhida pelo/a entrevistado/a. 
 
293.  Tu tens alguma tatuagem, mesmo que bem pequena? 
(0) Não 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
 
294.  Tu tens algum piercing? 
(0) Não 
(1) Sim 

 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Se tinha piercing, mas não tem mais, marque a opção “(0) Não”. 

 
 

AGORA EU VOU TE MOSTRAR UNS ROSTOS (mostrar FIGURA 3) QUE VARIAM DE UMA PESSOA QUE ESTÁ 
MUITO FELIZ (mostrar rosto 1) ATÉ UMA PESSOA MUITO TRISTE (mostrar rosto 7) 

 
295.  Qual desses rostos mostra melhor como tu te sentiste na maior parte do tempo, no último ano?  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

BLOCO O – Imagem Corporal 
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Mostre no álbum de figuras a Figura #3 e anote o número da resposta escolhida pelo/a entrevistado/a. 
AGORA VOU LER AS PRÓXIMAS QUATRO PERGUNTAS E TU VAIS ME RESPONDER OLHANDO PARA ESTA 

ESCALA, QUE VAI DE 1 A 7 (mostrar escala impressa – FIGURA 4). TU VAIS ME DIZER QUAL O NÚMERO 
QUE TE DESCREVE DA MELHOR FORMA 

 
NA PERGUNTA A SEGUIR O 1 QUER DIZER NÃO MUITO FELIZ E O 7 MUITO FELIZ. (mostrar escala 

impressa - FIGURA 4). ENTÃO, ... (ler a pergunta) 
 
296.  De forma geral, tu te consideras uma pessoa... 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Não muito 

feliz 
     Muito feliz 

 
Mostre no álbum de figuras a Figura #4 e anote o número da resposta escolhida pelo/a entrevistado/a. 
Veja que, nessa escala, apenas os valores extremos apresentam informações, variando de “não muito feliz” a 
“muito feliz”. O/a entrevistado/a deve escolher um valor nesse gradiente, sendo que a escolha desse valor 
depende da percepção de cada um. 
 
A PROXIMA PERGUNTA, COMO ESTÁS VENDO (escala impressa - FIGURA 4) O 1 SIGNIFICA MENOS FELIZ E 

O 7 MAIS FELIZ. ENTÃO, ... (ler a pergunta) 
 
297.  Te comparando com a maioria dos teus colegas ou amigos, tu te consideras... 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Menos feliz      Mais feliz 

 
Mostre no álbum de figuras a Figura #4 e anote o número da resposta escolhida pelo/a entrevistado/a. 
 
 

AGORA VOU LER DUAS FRASES. OLHE NO TEU MODELO (escala impressa – mostra FIGURA 5) PARA 
RESPONDER. AGORA O 1 SIGNIFICA QUE A FRASE NÃO TEM NADA A VER CONTIGO E O 7 QUE ELA TEM 

TUDO A VER CONTIGO. ENTÃO, ... (ler a pergunta) 
 
298.  Algumas pessoas são, geralmente, muito felizes. Gostam da vida independente do que acontece, 

retiram o melhor de todas as coisas ou momentos. O quanto esta descrição se aplica a ti? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Nada a ver 

comigo 
     

Tudo a ver 
comigo 

 
Mostre no álbum de figuras a Figura #5 e anote o número da resposta escolhida pelo/a entrevistado/a. 
 
299.  Algumas pessoas são, geralmente, infelizes. Embora não estejam sempre tristes, elas parecem 

nunca estar tão felizes como poderiam estar. O quanto esta descrição se aplica a ti? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Nada a ver 

comigo 
     

Tudo a ver 
comigo 

       
       

Mostre no álbum de figuras a Figura #5 e anote o número da resposta escolhida pelo/a entrevistado/a. 
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AGORA VAMOS FALAR SOBRE GRAVIDEZ E FILHOS. 
 
As questões abaixo estão separadas de acordo com o sexo do participante, devendo ser aplicado o bloco 
adequado para cada participante. No questionário em papel, as questões equivalentes apresentam o mesmo 
número, seguindo a mesma lógica para seu preenchimento. No computador, foram construídos dois blocos 
distintos, devendo ser preenchido apenas o bloco correspondente ao sexo do participante. Os pulos serão 
realizados automaticamente pelo computador.  
 
 

SÓ PARA HOMEM 
 
300. Alguma vez alguma mulher engravidou de ti, mesmo que a gravidez não tenha chegado ao fim? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 423 
(1) Sim 
 
Clique em "Lookup..." e selecione "(0) Não" ou "(1) Sim". Se o entrevistado referir que não sabe, selecione “(9) 
IGN”. 
 
SE SIM:  
301.  Quantas vezes? __ __  
Digite o número de gestações. 
 
301a. Quantas destas gravidezes foram de gêmeos? __ [0=NENHUMA] 
Digite o número de gravidezes gemelares. Se não teve gestação de gêmeos, digite "0". NÃO deixe essa questão 
sem resposta! 
 
CÁLCULO FEITO PELO PROGRAMA 
301b. Total de gravidezes/filhos: __ __ 
Esta questão não será perguntada para o entrevistado. O computador irá calcular automaticamente e irá 
determinar o número de gravidezes sobre as quais iremos perguntar. Então, se a resposta for "03", significa 
que o computador irá abrir três blocos de questões sobre gravidezes, uma para cada gravidez. Se estiver 
fazendo o questionário em papel, a resposta será o resultado do seguinte cálculo: número de gestações 
(questão 301) + número de gestações de gêmeos (questão 301a). Então, se o resultado do cálculo for "03", 
você deverá aplicar, da mesma forma, o bloco de gravidez três vezes.  
 
SE MAIS DE VEZ:  
302. Todas as gravidezes foram de uma mesma mulher? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 303 
(1) Sim  VÁ PARA A PERGUNTA 303 
 
Clique em "Lookup..." e selecione "(0) Não" ou "(1) Sim". 

 

SÓ PARA MULHER 
 
300.  Alguma vez tu engravidaste, mesmo que a gravidez não tenha chegado ao fim? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 423 
(1) Sim  
 
Clique em "Lookup..." e selecione "(0) Não" ou "(1) Sim". 

BLOCO P – Segunda Geração  
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SE SIM:  

301.  Quantas vezes? __ __ 
Digite o número de gestações. 
 
301a. Quantas destas gravidezes foram de gêmeos? __ [0=NENHUMA] 
Digite o número de gravidezes gemelares. Se não teve gestação de gêmeos, digite "0". NÃO deixe essa questão 
sem resposta! 
 
CÁLCULO FEITO PELO PROGRAMA 
301b. Total de gravidezes/filhos: __ __ 
Esta questão não será perguntada para o entrevistado. O computador irá calcular automaticamente e irá 
determinar o número de gravidezes sobre as quais iremos perguntar. Então, se a resposta for "03", significa 
que o computador irá abrir três blocos de questões sobre gravidezes, uma para cada gravidez. Se estiver 
fazendo o questionário em papel, a resposta será o resultado do seguinte cálculo: número de gestações 
(questão 301) + número de gestações de gêmeos (questão 301a). Então, se o resultado do cálculo for "03", 
você deverá aplicar, da mesma forma, o bloco de gravidez três vezes.  
 
SE MAIS DE UMA GRAVIDEZ:  
302. Todas as gravidezes foram do mesmo companheiro? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 303 
(1) Sim  VÁ PARA A PERGUNTA 303 
 
Clique em "Lookup..." e selecione "(0) Não" ou "(1) Sim". 

 
AGORA VOU TE FAZER PERGUNTAS PARA CADA GRAVIDEZ, INCLUINDO GÊMEOS 

 
PRIMEIRA GRAVIDEZ 
303. Foi uma gravidez planejada por ti e por tua/teu companheira/o?    
(0) Não   
(1) Sim 
(2) Mais ou menos (veio antes) 
 
Clique em "Lookup..." e selecione "(0) Não", "(1) Sim" ou "(2) Mais ou menos". Selecionar a opção “Mais ou 
menos” apenas nos casos em que a pessoa não se posiciona e/ou insista em dizer “mais ou menos”.  
 
304. O que aconteceu com a criança desta gravidez (ler opções)? 
(1) Nasceu viva  VÁ PARA A PERGUNTA 305 
(2) Nasceu morta  VÁ PARA A PERGUNTA 306 
(3) Aborto/gravidez interrompida  SE TEVE 1 GRAVIDEZ, VÁ PARA A PERGUNTA 423; SE 2 OU MAIS, VAI 
PARA PERGUNTA 318. 
(4) Ainda estou grávida  SE TEVE 1 GRAVIDEZ, VÁ PARA A PERGUNTA 423; SE 2 OU MAIS, VAI PARA 
PERGUNTA 318. 
(9) IGN  SE TEVE 1 GRAVIDEZ, VÁ PARA A PERGUNTA 423; SE 2 OU MAIS, VAI PARA PERGUNTA 318. 
 
Clique em “Lookup...”, leia as opções e selecione a resposta relatada pelo/a entrevistado/a. Caso o/a 
entrevistado/a não tenha notícias sobre a criança, selecione “(9) IGN”. De acordo com cada resposta o 
computador pulará algumas questões automaticamente.  
 
SE NASCEU VIVA: 
305.  Ainda está viva?  
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 306 
(1) Sim  VÁ PARA A PERGUNTA 307 
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 308 
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Clique em “Lookup...” e selecione a resposta relatada pelo/a entrevistado/a. Caso a resposta seja "(1) Sim" ou 
"(9)IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 308.  
 
306. Qual foi a causa do óbito? ______________________ [99 = IGN]  

SE NASCEU MORTA  SE TEVE 1 GRAVIDEZ, VÁ PARA A PERGUNTA 423; SE 2 OU MAIS, VAI PARA 
PERGUNTA 318. 
SE NASCEU VIVA, MAS MORREU – VAI PARA PERGUNTA 308. 

 
Digite a causa da morte da criança, em letras minúsculas, sem acento e cedilha. No caso de doença, digite a 
doença relatada pelo/a entrevistado/a. Caso o/a participante não saiba a causa do óbito digite “99". Após 
responder essa pergunta, podem haver dois pulos diferentes, condicionados pelo fato de a criança ter nascido 
viva ou morta. Se a criança nasceu morta, após essa questão haverá um pulo automático para o próximo bloco 
se o entrevistado relatar apenas uma gravidez. Se 2 gravidezes ou mais, o computador pulará 
automaticamente para as questões referentes à segunda gestação. Se a criança nasceu viva, mas morreu, 
haverá um pulo para a questão 308. Se estiver aplicando a entrevista utilizado o questionário em papel, 
observe atentamente os pulos indicados. 
 
307. O/A seu/sua filho/a mora junto contigo? 
(0) Não 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta relatada pelo/a entrevistado/a. 
 
308. Qual o nome completo do/a teu/tua primeiro/a filho/a?___________________________ [99=IGN] 
Digite o nome completo relatado pelo/a entrevistado/a. Utilize letras minúsculas, sem acento e sem cedilha. 
Caso o/a participante não saiba, digite “99”. 
 
309. Qual a tua idade quando nasceu o/a <NOME 1>: __ __ anos (limite 31 anos) 
 
Digite a idade, em anos completos, que o/a participante tinha quando a criança 1 nasceu.  
 
310. Data Nascimento do/a <NOME 1>?   __ __/ __ __/__ __ __ __   [01/01/2014 = IGN] 
 
Caso o entrevistado não saiba responder, selecione 01.01.2014. Se o/a participante lembrar apenas mês e 
ano, selecione o ano e o mês relatados pelo/a participante e "99" para dia. Se o/a participante lembrar apenas 
o ano, selecione o ano relatado pelo/a participante e "99" para mês e "99" para dia. 
 
311. Peso ao nascer <NOME 1>?    __ __ __ __ g             [9999 = IGN] 
 
Digite o peso ao nascer da criança de acordo com o relatado pelo/a entrevistado/a. O número deve ser 
expresso em gramas. Lembre-se, 1 kg equivale a 1000 gramas. Caso o/a entrevistado/a não saiba digite 
“9999”. 
 
312. Qual o sexo da/o <NOME 1>?   
(1) Feminino  
(2) Masculino 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta relatada pelo/a entrevistado/a. 
 
313. Qual foi o tipo de parto do/a <NOME 1>? 
(0) Normal 
(1) Cesariana 
(9) IGN 
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Clique em “Lookup...” e selecione uma das alternativas de acordo com a resposta do/a entrevistado/a. Caso 
ele/a não saiba responder, selecione “(9) IGN”.  
 
 
314. O parto do/a <NOME 1> foi pago pelo (ler opções)? 
(1) SUS 
(2) Convênio 
(3) Particular 
(4) Outro  
(9) IGN  
 
Clique em “Lookup...”, leia as opções e selecione a resposta do/a entrevistado/a. Se a criança nasceu fora do 
hospital, assinale a opção “(4) Outro” e anote no diário de campo o local onde ocorreu o parto. Lembre-se de 
informar à supervisora e ao/a doutorando/a de plantão.  
 
315. Até que idade ele/a mamou no peito?   
315a. Anos: __ [0= < 1 mês ou nunca mamou; 9=IGN; 7=ainda mama] 
315b. Meses: __ __ [00= < 1 mês ou nunca mamou; 99=IGN; 77=ainda mama] 
 
Digite a idade da criança em anos e/ou meses completos. 
Se não souber digite 9 em “Anos” e 99 em “Meses”.  
Se ainda mama digite  7 em  “Anos” e  77 em “Meses”.  
Se responder só meses digite  00 em “Anos”.  
Se responder só anos digite 0 em “Meses”.  
Se criança mamou menos de 1 mês ou nunca mamou digite  0 em “Anos” e 00 em “Meses.  
 
316. O/A <NOME 1> é gêmeo/a de outro/a? 
(1) Único 
(2) Gêmeo 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta referida pelo/a entrevistado/a.  
 

SÓ PARA HOMEM 
317. A mãe do/a <NOME 1> é a tua companheira atual? 
(0) Não 
(1) Sim 
(9) IGN 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta relatada pelo entrevistado. 
 
317a. Qual o nome completo da mãe do/a <NOME 1>? 
_____________________________________________________________________________________________ [99=IGN] 
 
Digite o nome completo relatado pelo entrevistado. Utilize letras minúsculas, sem acento e sem cedilha. Caso 
o participante não saiba, digite “99”. 

 

SÓ PARA MULHER 
317. O pai de <NOME 1> é o teu companheiro atual? 
(0) Não 
(1) Sim 
(9) IGN 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta relatada pela entrevistada. 
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 ESSA SEQUÊNCIA DE PERGUNTAS PODE SE REPETIR MAIS SETE VEZES NO COMPUTADOR, 

DE ACORDO COM O NÚMERO REFERIDO DE GRAVIDEZES. 

 
423. Tu tens filho/a adotivo/a? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 440 
(1) Sim  
 
Filho adotivo é aquele que o/a entrevistado/a considera como tal, independe de laços sanguíneos 
(familiares), de ser filho da/o companheira/o ou outras situações. 
 
SE SIM: 
424. Quantos? __ __ 
 
FILHO/A ADOTIVO/A 1 
425. Qual o nome completo do/a teu/tua primeiro/a filho/a adotivo/a 

1?_____________________________________________________ [99=IGN] 
 
426. Qual o sexo do/a <NOME 1>?   
(1) Feminino  
(2) Masculino 
 
427. Qual a idade do/a <NOME 1>? __ __ anos 
 
FILHO/A ADOTIVO/A 2 
428. Qual o nome completo do/a teu/tua segundo/a filho/a adotivo/a 

2?_____________________________________________________ [99=IGN] 
 
429. Qual o sexo do/a <NOME 2>?   
(1) Feminino  
(2) Masculino 
 
430. Qual a idade do/a <NOME 2>? __ __ anos 
 
FILHO/A ADOTIVO/A 3 
431. Qual o nome completo do/a teu/tua terceiro/a filho/a adotivo/a 

3?_____________________________________________________ [99=IGN] 
 
432. Qual o sexo do/a <NOME 3>?   
(1) Feminino  
(2) Masculino 
 
433. Qual a idade do/a <NOME 3>? __ __ anos 
 
SE 3 OU MAIS, ANOTAR OS DADOS DO PRÓXIMO/A FILHO/A ADOTIVO/A NO DIÁRIO DE CAMPO. 
 
 
 

 
 

 
 

AGORA VAMOS FALAR SOBRE TEUS ESTUDOS 
 

BLOCO Q – Escolaridade  



 
77 

440.  Atualmente tu estás estudando?  
(0) Não  
(1) Sim – VÁ PARA PERGUNTA 444 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja "(1) Sim", o computador pulará automaticamente para a questão 444.  
 
SE NÃO ESTÁ ESTUDANDO: 
441.  Até que série ou ano tu completaste antes de parar de estudar? 
441a1___ série/ano 
441a2 __ __ semestre(s) 
 
Essa questão visa investigar o grau máximo de escolaridade do entrevistado. Digite o número da/o série/ano 
OU semestre/s concluída/o com aprovação relatada pelo/a entrevistado/a antes de parar de estudar. Por 
exemplo: se o entrevistado diz que passou para a sexta série, anote quinta, pois esta é a última série que ele/a 
concluiu e ser for faculdade e o entrevistado disser que cursou 5 semestres anote 0 anos e 5 semestres. 
Se o/a entrevistado/a referir que nunca estudou, digite "0" na série/ano e selecione a opção "(11) nunca 
estudou" na questão 441b. 
 
441b. Grau:  
(1) fundamental  VÁ PARA PERGUNTA 443 
(2) médio  VÁ PARA PERGUNTA 443 
(3) faculdade 
(4) mestrado 
(5) especialização/residência 
(6) doutorado 
(7) curso técnico 
(10) curso profissionalizante 
(11) nunca estudou  VÁ PARA PERGUNTA 443 
 
De acordo com a resposta a pergunta anterior escolher a opção que de certa com o relatado pelo/a 
participante. Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante.  
Caso a resposta seja "(1) Fundamental" ou "(2) Médio", o computador pulará automaticamente para a 
questão 443. Se o entrevistado referir que faz pós-graduação pergunte se ele faz especialização/residência, 
mestrado ou doutorado e selecione a opção adequada.  
 
441c.Qual o nome do curso? ________________________________________ 
 
Digite o nome do curso conforme relatado pelo/a participante. Use letras minúsculas, sem acentos e sem 
cedilha. No caso do entrevistado não saber esta informação, digite “99”. 
 
441d. Qual o nome da instituição? _______________________________________ 
 
Digite o nome da instituição do curso conforme relatado pelo/a participante. Use letras minúsculas, sem 
acentos e sem cedilha. No caso do entrevistado não saber esta informação, digite “99”. 
 
441e. De quantos anos era este curso?  
441e1__ __ anos 
441e2__ __ meses (limitado a 11 meses) 
 
Digite o numero de anos completos de duração do curso relatado pelo/a participante.  
 
441f. Completaste este curso?  
(0) Não 
(1) Sim 
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Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
 
 
442.  Além desse curso, fizeste algum outro curso... (ler opções)?  
 
  Quantos? Quantos 

completaste? 
442a. Técnico 
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 442b 
(1) Sim 

[442a1] __ __ [442a2] __ __ 

442b. Tecnólogo/Graduação 
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 442c 
(1) Sim 

[442b1] __ __ [442b2] __ __ 

442c. Residência/Especialização 
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 442d 
(1) Sim 

[442c1] __ __ [442c2] __ __ 

442d. Mestrado 
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 442e 
(1) Sim 

[442d1] __ __ [442d2] __ __ 

442e. Doutorado 
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 443 
(1) Sim 

[442e1] __ __ [442e2] __ __ 

 
Para cada pergunta, clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
Caso a resposta seja “(0) Não” em qualquer delas, o computador pulará automaticamente para a próxima 
questão.  
Também digite o numero de cursos para cada opção que o/a entrevistado/a fez e quantos desses que fez 
completou.   
 
443. Por que não continuaste a estudar? Exceto para a resposta 13, para as restantes  VÁ PARA 

PERGUNTA 448  
(1) Dificuldade para aprender          
(2) Doença 
(3) Trabalho                 
(4) Falta de escola ou de vagas  
(5) Não achou importante    
(6) Gravidez/filho                                           
(7) Casamento      
(10) Violência  
(11) Não passou no vestibular  
(12) Porque já me formei (Não quer continuar) 
(13) Outro  VÁ PARA A PERGUNTA 443a 
 
Leia as alternativas e tente obter o motivo pelo qual o/a participante não continuou estudando, evitando 
respostas como, por exemplo: “porque eu não quis”. Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a 
participante. Se o/a entrevistado/a referir mais de um motivo, selecione "(13) Outro" e, na questão 443a, 
digite os códigos das opções referidas, separadas por vírgula (exemplo: 5,7). 
 
 
SE OUTRO:  
443a. Qual?_________________ VÁ PARA A PERGUNTA 448 
 



 
79 

Digite o outro motivo pelo qual não continuou estudando neste ano relatado pelo/a entrevistado/a. Utilize 
letras minúsculas sem acento e cedilha.  
 
SE ESTÁ ESTUDANDO:  
444.  Em que série ou ano tu estás? 
 
444a1 ___ série/ano 
444a2 ___ semestre(s) 
 
Digite o número da série/ano OU semestre/s relatada/o pelo/a entrevistado/a que esta estudando 
atualmente.  
 
444b. Grau:  
(1) fundamental  VÁ PARA PERGUNTA 447 
(2) médio  VÁ PARA PERGUNTA 447 
(3) faculdade 
(4) mestrado 
(5) especialização/residência 
(6) doutorado 
(7) curso técnico 
(10) curso profissionalizante 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. Caso a resposta seja (1) Fundamental ou (2) 
Médio, o computador pulará automaticamente para a questão 447.   
 
444c.Qual o nome do curso? ________________________________________ 
 
Digite o nome da instituição do curso conforme relatado pelo/a participante. Use letras minúsculas, sem 
acentos e sem cedilha. No caso do entrevistado não saber esta informação, digite “99”. 
 
444d. Qual o nome da instituição? _______________________________________ 
 
Digite o nome da instituição do curso conforme relatado pelo/a participante. Use letras minúsculas, sem 
acentos e sem cedilha. No caso do entrevistado não saber esta informação, digite “99”. 
 
444e. De quantos anos é este curso?  
 
444e1 ___ série/ano 
444e2 ___ semestres (limitado a 11 meses) 
 
Digite o numero de anos completos de duração do curso relatado pelo/a participante.  
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445.  Além deste curso, fazes ou fizeste algum outro curso... (ler opções)?  
 
  Quantos? Quantos 

completaste? 
Quantos em 
andamento? 

445a. Técnico 
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 445b   
(1) Sim 

[445a1] 
__ __ 

[445a2] 
__ __ 

[445a3] 
__ __ 

445b. Tecnólogo/Graduação  
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 445c 
(1) Sim 

[445b1] 
__ __ 

[445b2] 
__ __ 

[445b3] 
__ __ 

445c. Residência/Especialização 
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 445d 
(1) Sim 

[445c1] 
__ __ 

[445c2] 
__ __ 

[445c3] 
__ __ 

445d. Mestrado 
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 445e 
(1) Sim 

[445d1] 
__ __ 

[445d2] 
__ __ 

[445d3] 
__ __ 

445e. Doutorado 
(0) Não  VÁ PARA PERGUNTA 446 
(1) Sim 

[445e1] 
__ __ 

[445e2] 
__ __ 

[445e3] 
__ __ 

 
Leia as opções, clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
Caso a resposta seja “(0) Não” em qualquer delas, o computador pulará automaticamente para a próxima 
questão. Também digite o numero de cursos para cada opção que o/a entrevistado/a faz o fazia, quantos 
desses que fez completou e quantos estão em andamento.    
 
446.  Alguma vez na vida tu paraste de estudar por um tempo?  
(0) Não VÁ PARA PERGUNTA 448 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante.  
 
447.  Por que paraste de estudar por um tempo? 
(1) Dificuldade para aprender          
(2) Doença 
(3) Trabalho                 
(4) Falta de escola ou de vagas  
(5) Não achou importante    
(6) Gravidez/filho                                           
(7) Casamento      
(10) Violência  
(11) Não passou no vestibular  
(12) Porque já me formei (Não quer continuar) 
(13) Outro  VÁ PARA A PERGUNTA 447a 
 
Clique em “Lookup...” e leia as alternativas e tente obter o motivo pelo qual o/a participante parou de estudar 
por um tempo, evitando respostas como, por exemplo: “porque eu não quis”.  
Ele deve escolher o motivo que mais o influenciou a parar de estudar por um tempo. Se o/a participante 
insistir em relatar mais de uma opção das listadas, selecione a opção “OUTRO” e descreva os números 
correspondentes (como: 3 e 2 = o participante parou por causa de doença e trabalho).  
Selecione apenas uma opção. No caso de haver outro motivo além dos colocados nas alternativas, um novo 
campo será aberto para que você digite o motivo. 
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SE OUTRO:  
447a. Qual?_________________ 
 
Digite o outro motivo pelo qual parou de estudar por um tempo relatado pelo/a entrevistado/a. Utilize letras 
minúsculas sem acento e cedilha.  
 
PARA TODOS 
448.  Completaste algum ano de escola fazendo supletivo, ENEM, PEJA ou EJA? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 450 
(1) Sim 
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 450 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o 
computador pulará automaticamente para a questão 450.  
 
SE SIM: 
449.  Quantos anos do fundamental ou médio conseguiste completar ao fazer supletivo ou Enem ou 

EJA? 
449a. Supletivo __ __ anos [00=NÃO FEZ] 
449b. ENEM __ __ anos [00=NÃO FEZ] 
449c. PEJA __ __ anos [00=NÃO FEZ] 
449d. EJA __ __ anos [00=NÃO FEZ] 
 
Digite o número de anos completos feitos no curso relatado pelo/a participante.  
Preencher com "00" os campos correspondentes aos cursos que o entrevistado não fez.  
 
 
 

 
 

 
 

AGORA VAMOS CONVERSAR SOBRE TRABALHO, INDEPENDENTE SE TU ÉS EMPREGADO OU TENS UM 
NEGÓCIO PRÓPRIO. PENSE EM TODAS AS VEZES EM QUE REALIZOU UM TRABALHO E FOI 

REMUNERADO POR ELE, CONSIDERANDO O ÚLTIMO MÊS. 
 
450.  No último mês, tu trabalhaste sendo pago/a? 
(0) Não 
(1) Sim  VÁ PARA A PERGUNTA 454 
(2) Não, porque estava em licença  VÁ PARA A PERGUNTA 454 
(3) Não, porque estava em férias  VÁ PARA A PERGUNTA 454 
 
Clique em “Lookup...” e selecione uma das opções. Caso a resposta seja “(1) Sim”, “(2) Não”, porque estava em 
licença” ou “(3) Não, porque estava em férias”, o computador pulará automaticamente para a questão 454.  
 
SE NÃO TRABALHA:  
451. Tu estás procurando emprego?  
(0) Não 
(1) Sim  VÁ PARA A PERGUNTA 467 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja “(0) Não”, o computador pulará automaticamente para a questão 467.  
 
 
  

BLOCO R – Trabalho 
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SE NÃO ESTÁ PROCURANDO EMPREGO:  
452. Qual é o principal motivo de tu não estar procurando emprego? RESPONDER E IR PARA PERGUNTA 

467 
(1) porque estudo  
(2) porque não consegui emprego  
(3) por doença ou acidente  
(4) porque casei  
(5) porque engravidei  
(6) precisei ajudar em ou cuidar a casa  
(7) porque não precisei  
(10) porque não quero  
(11) outro  VÁ PARA A PERGUNTA 453 
 
Clique em “Lookup...” e selecione o principal motivo para NÃO estar procurando emprego referido pelo 
entrevistado. Caso não esteja contemplada a resposta em nenhuma das opções, selecione outro. 
 
SE OUTRO: 
453. Qual? _________________________________________________________ 
RESPONDER E IR PARA PERGUNTA 467 
 
Digite o outro motivo pelo qual esta procurando emprego relatado pelo/a entrevistado/a. Utilize letras 
minúsculas sem acento e cedilha.  
 
SE TRABALHA, EM LICENÇA E EM FÉRIAS:  
454. Quanto recebeste no mês passado pelo teu trabalho?  
454a. Em reais?  __ __ __ __ __ __ __ __ __ [999999999=IGN; 8888888888=NSA] 
454b. Em salários mínimos? __ __ __.__ (sem somar o 13o/férias) [999=IGN; 888=NSA] 
 
A remuneração bruta é a remuneração do contracheque (holerite) no mês passado antes dos descontos de 
imposto de renda, INSS, etc. Nessa questão você deve digitar a informação em Reais OU em salários mínimos. 
Ou seja, se digitar em Reais não é necessário digitar novamente em Salários Mínimos.  Estamos nos referindo 
ao trabalho atual do/a participante ou ao último trabalho que ele teve, no caso dele estar em licença ou em 
férias. Se ele/a tiver mais que um trabalho, estamos nos referindo à soma da remuneração de todos os 
trabalhos. O trabalho neste caso pode ser formal ou informal, por conta-própria ou como empregado.  
Caso o/a participante não saiba informar indique “999999999”. 
 
455. Tu trabalhas em mais de um local? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 457 
(1) Sim  
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja “(0) Não”, o computador pulará automaticamente para a questão 457.  
 
SE SIM:  
456. Quantos locais? __ __  
Digite o número de locais onde trabalha o/a participante.  
 

SE TRABALHA EM MAIS DE UM LUGAR: AGORA VAMOS FALAR SOBRE O EMPREGO QUE TE PAGA MAIS  
 
457. Tu és empregado/a, patrão/a ou trabalhas por conta própria? 
(1) Empregado/a  VÁ PARA A PERGUNTA 458 
(2) Empregador/a  VÁ PARA A PERGUNTA 459 
(3) Conta própria/autônomo/a  VÁ PARA A PERGUNTA 459 
(4) Estudo/Estágio remunerado  VÁ PARA A PERGUNTA 463 
(5) Estudo/Estágio não remunerado  VÁ PARA A PERGUNTA 463 
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Clique em “Lookup...”, leia as opções e selecione a resposta do entrevistado. 
Caso a resposta seja (1) Empregado/a, o computador pulará automaticamente para a questão 458. Caso a 
resposta seja (2) Empregador/a, o computador pulará automaticamente para a questão 459. Caso a resposta 
seja (3) Conta própria/autônomo, o computador pulará automaticamente para a questão 459. Caso a resposta 
seja (4) Estudo/Estágio remunerado, o computador pulará automaticamente para a questão 463. Caso a 
resposta seja (5) Estudo/Estágio não remunerado, o computador pulará automaticamente para a questão 
463. 
 
SE EMPREGADO/A:  
458. Estás trabalhando com carteira assinada ou sem carteira?  
(1) Com carteira  VÁ PARA A PERGUNTA 459 
(2) Sem carteira  VÁ PARA A PERGUNTA 459 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. Se o/a participante referir que é funcionário 
público, pergunte se ele fez concurso ou foi indicado/nomeado para o cargo. Se ele foi indicado/nomeado, 
marque a opção "(2) Sem carteira". Se ele fez concurso público e trabalha em empresas públicas, como os 
Correios e a Petrobrás, marque a opção "(1) Com carteira".  
Estamos nos referindo ao trabalho atual do participante. Se ele tiver mais do que um trabalho, estamos nos 
referindo ao trabalho principal (no qual ele ganha mais). Se o emprego que o participante relatar não for o 
principal e for com carteira assinada, anote essa informação no seu diário de campo. 
 

Cargo público: Estão englobados nessa modalidade aqueles que foram aprovados em concurso público e, 
posteriormente, nomeados para assumir o seu cargo. Como exemplo, podemos citar qualquer funcionário da 
administração pública direta, ou seja, pessoas que trabalham nos órgãos da União, como o INSS, ou qualquer 
órgão das três esferas: Municipal, estadual ou federal. 
Emprego público: Estão englobados nessa modalidade aqueles que também foram aprovados em concurso 
público e, posteriormente, foram contratados. Como exemplo, podemos citar qualquer funcionário da 
administração pública indireta, ou seja, pessoas que trabalham em empresas públicas, como os Correios, a 
Petrobrás, a Cemig (Empresa de energia de Minas Gerais). Pode ser empresas públicas municipais, estaduais 
ou federais. 
Função Pública: Estão englobadas nessa modalidade aqueles que não precisaram ser aprovados em 
concurso público, mas que exercem funções públicas por indicação. Como exemplo, podemos citar os 
presidentes de empresas públicas, os ministros, secretários e todas as funções de âmbito municipal, estadual 
ou federal que sejam ocupadas por indicação. 
 
O regime de trabalho dos ocupantes de cargo ou função pública é aquele regido pela Lei 8.112, e são 
denominados estatutários. Esses funcionários públicos não têm carteira de trabalho assinada, são nomeados 
e não fazem jus ao FGTS. Já o regime de trabalho dos empregados públicos é regido pela CLT (Consolidação da 
Leis do Trabalho). Esse funcionários públicos têm carteira de trabalho assinada e fazem jus ao FGTS. 

 
459. No mês passado, tu pagaste o INSS para ti? 
(0) Não  
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
 
460. Tu estás procurando mudar de emprego? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 463 
(1) Sim  
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja “(0) Não”, o computador pulará automaticamente para a questão 463.  
 
  

http://www.tudoresponde.com.br/governo-e-politica/qual-a-diferenca-entre-servidor-empregado-e-funcionario-publico-6384.html
http://www.tudoresponde.com.br/governo-e-politica/qual-a-diferenca-entre-servidor-empregado-e-funcionario-publico-6384.html
http://www.tudoresponde.com.br/governo-e-politica/qual-a-diferenca-entre-servidor-empregado-e-funcionario-publico-6384.html
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SE SIM:  
461. Qual é o principal motivo de tu quereres mudar de emprego? 
(1) para ganhar mais 
(2) para trabalhar na minha área 
(3) longe de casa – difícil deslocamento 
(4) ambiente de trabalho ruim 
(5) pretendo mudar de cidade 
(6) quer estabilidade ou contrato de trabalho mais adequado 
(7) outro  VÁ PARA A PERGUNTA 462 
 
Clique em “Lookup...” e selecione o principal motivo para querer mudar de emprego referido pelo 
entrevistado. Caso não esteja contemplada a resposta em nenhuma das opções, selecione outro. 
 
SE OUTRO:  
462.  Qual? ___________________________________________________ 
 
Digite o motivo pelo qual quer mudar de emprego relatado pelo/a entrevistado/a, caso não tenha sido 
nenhuma das alternativas listadas na pergunta anterior. Utilize letras minúsculas sem acento e cedilha.  
 
 
FAZER PARA TODOS 
PARA QUEM ESTEVE DE LICENÇA OU FÉRIAS NO ÚLTIMO MÊS, CONSIDERE O ÚLTIMO MÊS TRABALHADO: 
 
463. No último mês, quantas horas tu trabalhaste por dia? __ __ horas por dia [99=LICENÇA HÁ MAIS DE 1 

MÊS] 
 
Caso exista uma variação muito grande, faça uma média. 20 minutos na segunda + 40 minutos na quarta são 
30 minutos por dia.  
 
464. Que tipo de firma ou empresa tu trabalhaste no último mês?______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________[99=LICENÇA HÁ MAIS DE 1 MÊS] 
 
Nessa questão queremos saber qual o tipo de firma ou empresa em que o/a participante trabalhou no último 
mês relatado pelo/a entrevistado/a. Utilize letras minúsculas sem acento e cedilha. 
 
465. Que tipo de trabalho tu fizeste no último mês? Me descreva detalhadamente. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________[99=LICENÇA HÁ MAIS DE 1 MÊS] 
 
Digite o tipo de trabalho feito pelo/a participante no último mês relatado pelo/a entrevistado/a. Utilize letras 
minúsculas sem acento e cedilha. Caso o/a participante esteja em licença há mais de 1 um mês digite 99. 
 
466. Do que tu recebes pelo teu trabalho, tu ajudas com dinheiro os teus pais ou outros parentes (sem 

contar companheiro/a ou filho/a)?  
(0) Não 
(1) Sim  
 
Clique em "Lookup..." e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
 
PARA TODOS:  
467. Com que idade começaste a trabalhar pela primeira vez?  __  __ anos [88=NSA; 99=IGN] 
 
Digite a idade em anos completos. Caso o/a participante não saiba informar digite "99" e se ele/a nunca 
trabalhou digite "88". 
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468. Em quantos lugares tu já trabalhaste desde que começaste? __ __ lugares [88=NSA; 99=IGN] 
 
Digite o numero de locais onde o/a participante trabalhou desde que começou a trabalhar, incluindo o 
trabalho atual (se o entrevistado estiver trabalhando). Caso o/a participante não saiba informar digite "99" e 
se o entrevistado nunca trabalhou digite "88". 
 
 
469.  Em geral, a tua família (ou do/a teu/tua companheiro/a) te ajuda: 
469a. Dando dinheiro?       (0) Não  (1) Sim 
469b. Comprando alimentos?     (0) Não  (1) Sim 
469c. Comprando roupas?     (0) Não  (1) Sim 
469d. Cuidando de filho/a?      (0) Não  (1) Sim     (8) NSA (sem filho) 
469e. Pagando contas (luz, aluguel, gasolina, vale-transporte)?(0) Não (1) Sim 
469f. Lavando a tua roupa?     (0) Não  (1) Sim 
469g. Cozinhando (tu fazes as refeições com eles)?   (0) Não  (1) Sim 
469h. Outro?       
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 470 
(1) Sim 
 
SE OUTRO:  
469h1. Qual? ____________________ 
 
Leia as opções, clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim” para cada alternativa. No caso de 
haver outro tipo de ajuda além dos colocados nas alternativas, um novo campo será aberto para que você 
digite o motivo. Ler o que está entre parênteses (ou da tua companheiro/a) nos casos em que o/a 
entrevistado/a tiver uma/o companheira/o atual. 
 
470. Tu te consideras independente financeiramente? 
(0) Não  
(1) Sim  
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. Se o/a entrevistado/a referir que se considera “mais 
ou menos” independente, pergunte novamente se ele/a se considera independente financeiramente ou não. 
 
471. Tu tens dinheiro suficiente para teus gastos? (ler opções) 
(1) Não 
(2) Muito pouco 
(3) Mais ou menos 
(4) Bastante 
(5) Completamente 
 
Clique na seta ( ) e selecione a resposta do/a participante. 
 
PARA TODOS: 
472. Tu já sofreste algum acidente no teu local de trabalho?  
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 474 
(1) Sim   
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Queremos saber se o entrevistado teve algum acidente no qual se machucou, independente da intensidade do 
machucado. O que importa é o relato da percepção do entrevistado, independente de ter sido um arranhão ou 
uma fratura, por exemplo.  
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 474. 
 
  



 
86 

SE SIM:  
473.  Quantos? __ __     
 
Digite o número de acidentes de trabalho relatado pelo/a participante.  
 
 
 

 
 

 
 
474. A casa onde tu moras é...  (Ler opções) 
(1) Própria  
(2) Alugada  VÁ PARA A PERGUNTA 476 
(3) Emprestada  VÁ PARA A PERGUNTA 476 
(4) Pensão/pensionato, hotel  VÁ PARA A PERGUNTA 476 
(5) Outro  VÁ PARA A PERGUNTA 476 
 
Clique em “Lookup...”, leia as opções de resposta e selecione a opção adequada. 
Caso a resposta seja diferente de "(1) Própria", o computador pulará automaticamente para a questão 476. 
 
SE CASA PRÓPRIA:  
475.  Este imóvel está no teu nome? 
(0) Não 
(1) Sim 
(9) IGN 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. Caso o entrevistado não saiba relatar selecione “(9) 
IGN”. 
 

AGORA VAMOS CONVERSAR SOBRE A RENDA DA TUA CASA 
 
476. No mês passado, tu recebeste... 
 
Nas questões seguintes, clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
 
476a. Seguro-desemprego 
(0) Não 
(1) Sim 
 
476b. Aposentadoria 
(0) Não 
(1) Sim 

 
476c. Bolsa família 
(0) Não 
(1) Sim 
 
476d. Auxílio reclusão 
(0) Não 
(1) Sim 
 
476e. Auxílio acidente 
(0) Não 
(1) Sim 

BLOCO S – Escala Social e Renda 
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476f. Auxílio doença 
(0) Não 
(1) Sim 
 
476g. Salário família 
(0) Não 
(1) Sim 
 
476h. Pensão Alimentícia 
(0) Não 
(1) Sim 
 
476i. Pensão 
(0) Não 
(1) Sim 
 
476j. Doações 
(0) Não 
(1) Sim 
 
476k. PIS 
(0) Não 
(1) Sim 
 
476l. Gás 
(0) Não 
(1) Sim 
 
476m. Salário maternidade 
(0) Não 
(1) Sim 
 
476n. Benefício por incapacidade, deficiência 
(0) Não 
(1) Sim 
 
476o. Bolsa de estudos (graduação ou mestrado ou doutorado) 
(0) Não 
(1) Sim 
 
476p. Outro 
(0) Não 
(1) Sim 
  
SE “(1)SIM” EM ALGUMA DAS PERGUNTAS ANTERIORES 476a – 476p,  FAZER AS PRÓXIMAS QUESTÕES. 
SE “(0) NÃO” EM TODAS AS PERGUNTAS ANTERIORES, PRENCHER A 477a E A 477b COM “888888888” (NSA)  
 
477. No total, quanto recebeste no mês passado (se trabalha: sem contar o que recebeu no teu 

trabalho)?  
477a. Em reais?  __ __ __ __ __ __ __ __ __ [999999999=IGN; 888888888=NSA] 
477b. Em salários mínimos? __ __ __.  __ (sem somar o 13o/férias) 
 
Nessa questão você deve digitar a informação em Reais OU em salários mínimos. Ou seja, se digitar em Reais 
não é necessário digitar novamente em Salários Mínimos. Sempre que o entrevistado relatar um salário 
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mínimo e especificar que o salário é da indústria, preencha o campo em “reais” com R$ 610,00. No caso de ele 
não especificar a origem do salário mínimo, digite apenas no campo dos salários mínimos. Se o entrevistado 
recusar dar a informação da renda não insista – digite “999999999” no campo referente ao salário mínimo e 
siga a entrevista normalmente. Se o/a participante relatar dois e meio salários mínimos, digite: 2.5 (use o 
ponto e não a vírgula). 
 
478. No mês passado, quantas pessoas que moram contigo receberam algum dinheiro de trabalho ou 

aposentadoria? 
(0) Nenhuma  VÁ PARA A PERGUNTA 486 
(1) Uma 
(2) Duas 
(3) Três 
(4) Quatro 
(5) Cinco 
(6) Seis 
(7) Sete 
(9) IGN 
 
Clique em “Lookup...” e selecione o número de pessoas relatado pelo entrevistado. 
Posteriormente, para cada pessoa abrirá questões referentes ao parentesco desta pessoa em relação ao 
entrevistado, a renda em Reais e em Salários Mínimos. 
Caso a resposta seja "(0) Nenhuma", o computador pulará automaticamente para a questão 486. 
 
ATENÇÃO: Aposentadoria deve ser registrada nesta questão. No entanto, outras fontes de renda (outros 
benefícios) serão computadas em questões posteriores. 
 
 (Identifique parentescos em relação à <NOME>) 
 

AGORA EU VOU TE PERGUNTAR QUEM SÃO ESTAS PESSOAS E QUANTO ELAS GANHARAM NO TOTAL 
COM TRABALHO OU APOSENTADORIA 

 
(<1ª PESSOA>)  
479. Qual o teu parentesco com esta pessoa? ________________   
479a. Qual renda da <PESSOA 1> em reais no último mês? __ __ __ __ __ __ __ __ __ [999999999=IGN] 
479b. Qual renda <PESSOA 1>em salários mínimos (sem somar o 13o/férias)? __ __ __. __ 
 
 ESSA SEQUÊNCIA DE PERGUNTAS SOBRE AS PESSOAS DA FAMÍLIA QUE RECEBEM INGRESSOS PODEM SE 
REPETIR MAIS SEIS VEZES NO COMPUTADOR, DE ACORDO COM O NÚMERO REFERIDO DE PESSOAS. 
 
Se alguém se recusar a dar a informação da renda não insista – digite “999999999” no campo referente ao 
salário mínimo e siga a entrevista normalmente.  
 
Neste bloco de questões (479, 479a e 479b) queremos investigar quantas pessoas na casa participam da 
renda familiar através de salário. Digite então o parentesco e qual foi a renda de cada pessoa no mês passado. 
A renda pode ser anotada em reais ou em salários mínimos. Sempre que o entrevistado relatar um salário 
mínimo e especificar que o salário é da indústria, preencha o campo em “reais” com R$ 610.00. Se ele não 
especificar a origem do salário mínimo, digite apenas no campo dos salários mínimos quantos ele especificar, 
um, dois ou mais. Se o/a participante relatar dois e meio, digite: 2.5 (use o ponto e não a vírgula). 
 
Para autônomos, como proprietários de armazém ou motoristas de táxi, anotar somente a renda do mês, se 
variável, a renda média que ele recebe. Anote “300.0” se “tira R$ 10.0 por dia” para ele. 
 
IMPORTANTE: Considerar apenas a renda do mês anterior. Por exemplo, para entrevistas realizadas em 15 de 
julho, considerar a renda do mês de junho. Se uma pessoa começou a trabalhar no mês corrente, não incluir o 
seu salário. O mesmo se aplica para o caso inverso, isto é, se uma pessoa está atualmente desempregada, mas 
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trabalhou no mês que anterior e recebeu salário, você deverá incluí-lo no orçamento familiar. Se estiver 
desempregado há mais de um mês, considerar a renda do trabalho ou biscate/bico atual. 
 
Quando o/a informante não souber a renda de outros membros da família, tentar aproximar ao máximo, 
somente digite “999999999” se ele/a realmente não souber o que responder. Quando isto ocorrer, anote no 
seu diário de campo detalhadamente o tipo de ocupação desta pessoa de renda ignorada, para que se possa 
tentar estimar seu salário posteriormente. 
 
Para pessoas que sacam regularmente de poupança, FGTS etc., incluir nesta renda o saque mensal. Não incluir 
rendimentos ocasionais ou excepcionais, como por exemplo, o 13º salário ou o recebimento de indenização 
por demissão. Aposentadoria, auxílio-desemprego/doença, vale gás, bolsa escola, bolsa de um projeto infantil, 
dentre outros, devem ser apontados em outras perguntas mais adiante. 
 
Se a pessoa trabalhou no último mês como safrista, mas durante o restante do ano trabalha em outro 
emprego, anote a renda mais alta e registre em seu diário de campo as duas rendas especificando o número 
de meses que exercer cada trabalho. 
 
Se mais de sete pessoas tiverem renda no último mês, somar na sétima pessoa o valor total dos restantes e 
registrar no lugar da sétima pessoa e no seu diário de campo. Toda anotação deve ser repassada à 
supervisora. 
 
 

AGORA QUEREMOS SABER SE A FAMÍLIA TEVE OUTRAS FONTES DE RENDA COMO ALUGUEL, PENSÃO 
OU BOLSAS 

 
486. No mês passado a tua família teve outra fonte de renda como aluguel, venda de imóvel, seguro de 

vida ou outra que não foi citada? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 489 
(1) Sim 
(8) NSA (mora sozinho)  VÁ PARA A PERGUNTA 491 
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 489 
 
Essa questão se refere apenas as pessoas da família que moram com o/a entrevistado/a. 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. Caso o entrevistado more sozinho selecione “(8) 
NSA” e caso o entrevistado não saiba relatar selecione “(9) IGN”. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(9) IGN", o computador pulará automaticamente para a questão 489. 
Caso a resposta seja “(8) NSA”, o computador pulará automaticamente para a questão 491. 
Lembre-se: aposentadoria já foi considerada nas questões anteriores. Não duplique a informação aqui. 
 
SE SIM:  
487. Quanto que receberam em reais?  R$__ __ ____ __ __ __ __ __  [999999999=IGN] 
488. Quanto que receberam em salários mínimos? __ __ __. __ (sem somar o 13o/férias) 
 
Digite o valor da outra fonte de renda. Mais uma vez é necessário apenas uma das informações. Digite em 
Reais ou em salários mínimos. Preencha aqui outros ingressos que foram recebidos no ultimo mês.  
Se o/a participante relatar dois e meio salários mínimos, digite: 2.5 (use o ponto). 
 
489. No mês passado alguém que mora contigo recebeu algum benefício social como seguro 

desemprego, aposentadoria, bolsa família, pensão? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 491    
(1) Sim  
(8) NSA  VÁ PARA A PERGUNTA 491 
(9) IGN  VÁ PARA A PERGUNTA 491 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim” ou (8) NSA. 
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Se o participante mencionou anteriormente o recebimento de aposentadoria, marque sim nesta questão e na 
questão 490b assinale "(1) Sim". Caso o entrevistado more sozinho, selecione a opção “(8) NSA”. Caso o 
entrevistado não saiba relatar, selecione “(9) IGN”. 
 
SE SIM:   
490. Qual/is?  
 
Nas questões seguintes, clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
 
490a. Seguro-desemprego 
(0) Não 
(1) Sim 
 
490b. Aposentadoria 
(0) Não 
(1) Sim 

 
490c. Bolsa família 
(0) Não 
(1) Sim 
 
490d. Auxílio reclusão 
(0) Não 
(1) Sim 
 
490e. Auxílio acidente 
(0) Não 
(1) Sim 
 
490f. Auxílio doença 
(0) Não 
(1) Sim 
 
490g. Salário família 
(0) Não 
(1) Sim 
 
490h. Pensão Alimentícia 
(0) Não 
(1) Sim 
 
490i. Pensão 
(0) Não 
(1) Sim 
 
490j. Doações 
(0) Não 
(1) Sim 
 
490k. PIS 
(0) Não 
(1) Sim 
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490l. Gás 
(0) Não 
(1) Sim 
 
490m. Salário maternidade 
(0) Não 
(1) Sim 
 
490n. Benefício por incapacidade, deficiência 
(0) Não 
(1) Sim 
 
490o. Bolsa de estudos (graduação ou mestrado ou doutorado) 
(0) Não 
(1) Sim 
 
490p. Outro 
(0) Não 
(1) Sim 
 

 
AGORA VOU TE FAZER UMAS PERGUNTAS SOBRE O CHEFE DA FAMÍLIA 

 
491. Quem é o chefe da família? (ou a pessoa que ganha mais) 
(1) Pai  VÁ PARA A PERGUNTA 493 
(2) Mãe  VÁ PARA A PERGUNTA 493  
(3) Avô  VÁ PARA A PERGUNTA 493  
(4) Avó  VÁ PARA A PERGUNTA 493  
(5) Próprio participante da coorte  VÁ PARA A PERGUNTA 494 
(6) Marido  VÁ PARA A PERGUNTA 493 
(7) Esposa  VÁ PARA A PERGUNTA 493 
(10) Outro  VÁ PARA A PERGUNTA 492 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. Caso não esteja contemplada a resposta em 
nenhuma das opções, selecione outro e posteriormente digite o parentesco dessa pessoa com o entrevistado. 
Se os pais ou outros parentes receberem o mesmo valor, o/a participante deve se posicionar e definir quem 
ele considera que é o chefe.  
Em casas ou apartamentos onde moram somente estudantes e o/a entrevistado/a deve considerar o chefe de 
família aquele que o participante referir como, mesmo que esta pessoa não more com ele naquele domicílio. 
Caso seja marcada a opção “(1) Pai”, “(2) Mãe”, “(3) Avô”, “(4) Avó”, “(6) Marido” ou “(7) Esposa” o 
computador pulará automaticamente para a pergunta 493. Caso seja escolhida a opção “(5) Próprio 
participante da coorte” o computador pulará automaticamente para a pergunta 494. Caso seja a opção “(10) 
Outro” o computador pulará automaticamente para a pergunta 492.  
  
SE OUTRO:  
492. Quem?__________________ 
 
Digite o parentesco dessa pessoa com o/a entrevistado/a. Utilize letras minúsculas sem acento e cedilha.  
 
493. Até que série ou ano o/a chefe da família completou? 
493a1___ série/ano 
493a2 __ __ semestre(s) 
 
Essa questão visa investigar o grau máximo de escolaridade do chefe da família. Digite o número da/o 
série/ano OU semestre/s concluída/o com aprovação pelo/a chefe da família. Por exemplo: se ele/a diz que 
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o/a chefe passou para a sexta série, anote quinta, pois esta é a última série que ele/a concluiu e ser for 
faculdade e o entrevistado disser que cursou 5 semestres anote 0 anos e 5 semestres. 
Se o/a entrevistado/a referir que o chefe da família nunca estudou, digite "0" na série/ano e selecione a opção 
"(11) nunca estudou" na questão 493b. Se o/a entrevistado/a não souber até que série o/a chefe da família 
cursou, digite "0" na série/ano e selecione a opção "(99) IGN" na questão 493b. 
 
493b. Grau:  
(1) fundamental 
(2) médio  
(3) faculdade 
(4) mestrado 
(5) especialização/residência 
(6) doutorado 
(7) curso técnico 
(10) curso profissionalizante 
(11) nunca estudou 
(99) IGN 
 
De acordo com a resposta a pergunta anterior escolher a opção que de certa com o relatado pelo/a 
participante. Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
Selecione a opção de acordo com o nível escolaridade do chefe da família relatado pelo/a participante.  
 

 
AGORA VAMOS CONVERSAR SOBRE COISAS QUE TU POSSAS TER NA TUA CASA 

 
494. Vocês têm televisão colorida em casa?  
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 498 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Em caso de resposta afirmativa, quantificar o número de televisores. Não importa o tamanho da televisão, 
pode ser portátil. Televisores de uso de empregados domésticos no domicílio (declaração espontânea) só 
devem ser considerados caso tenham sido adquiridos pela família empregadora. Se tem o aparelho, mas não 
está funcionando há mais de seis (6) meses, marque “(0) Não”. 
No caso de pensionato, casa do estudante ou hotel, selecione “(1) Sim” se o entrevistado relatar que tem o 
aparelho no quarto. 
 
 
SE SIM:  
495. Quantas? __ __ TV/s [99=IGN] 
 
Selecione o número de televisões coloridas. 
 
496. Alguma televisão é de LED, LCD ou plasma? 
(0) Não 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
No caso de pensionato, casa do estudante ou hotel, selecione “(1) Sim” se o entrevistado relatar que tem o 
aparelho no quarto. 
Televisão de LED deve ser considerada como “(1) Sim”. Se tem o aparelho, mas não está funcionando há mais 
de seis (6) meses, marque “(0) Não”. 
Caso a resposta seja (0) Não, o computador pulará automaticamente para a questão 498. 
 
496a. Quantas? __ __ TV/s  [99=IGN] 
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Selecione o número de televisões LED, LCD ou plasma. 
 
497. Vocês têm rádio em casa?  
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 498    
(1) Sim 
 
Considere qualquer tipo de rádio no domicílio, mesmo que esteja incorporado a outro aparelho de som ou TV. 
Não pode ser considerado rádio de automóvel. Se acessa o rádio pelo computador/notebook/netbook, 
selecione a opção “(0) Não”. 
 
SE SIM:   
497a. Quantos? __ __ rádios  [99=IGN] 
 
Selecione o número de rádios. Se tem o aparelho, mas não está funcionando há mais de seis (6) meses, 
marque “(0) Não”. 
 
498. Vocês têm carro?   
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 501  
(1) Sim  
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Só contam veículos de passeio. Não contam veículos como táxi, vans ou pick-ups usados para fretes ou 
qualquer outro veículo usado para atividades profissionais. Veículos de uso misto (lazer e profissional) não 
devem ser considerados. Moto não deve ser considerada, apenas automóvel é contado aqui. 
Caso a resposta seja “(0) Não”, o computador pulará automaticamente para a questão 501. 
 
SE SIM:   
499. Quantos? __ __ carros  [99=IGN] 
 
Selecione o número de carros. 99=IGN 
 
500. Tu tens carro próprio? 
(0) Não 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim” se o proprietário do automóvel é o participante. Se 
o/a entrevistado/a responde que o/a companheiro/a tem carro e que é da família/deles, marque a opção "(0) 
Não". 
 
501. Tu tens moto própria? 
(0) Não 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim” se o proprietário da moto é o participante.  
 
502. Vocês têm aspirador de pó?  
(0) Não 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Considerar aspirador de pó mesmo que seja portátil ou máquina de limpar a vapor - Vaporetto. 
No caso de pensionato, casa do estudante ou hotel, selecione “(1) Sim” se o entrevistado relatar que tem o 
aparelho no quarto. Se tem o aparelho, mas não está funcionando há mais de seis (6) meses, marque “(0) 
Não”. 
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503. Vocês têm empregada doméstica mensalista? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 505 
(1) Sim  
(8) NSA  VÁ PARA A PERGUNTA 505 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Precisamos saber se há alguém pago para essa função, pergunte se é mensalista ou não (pelo menos 3 dias 
por semana, dormindo ou não no emprego). Não se esquecer de incluir babá, motorista, jardineiro, 
cozinheira, considerando sempre os mensalistas. 
No caso do entrevistado morar em pensionato, casa do estudante ou hotel, selecione “(8) NSA”. 
Caso a resposta seja "(0) Não" ou "(8) NSA", o computador pulará automaticamente para a questão 505. 
 
SE SIM:  
504. Quantas? __ __ empregada/s [99=IGN] 
 
Selecione o número de empregada/s. 99=IGN 
 
505. Vocês têm máquina de lavar roupa que não seja do tipo tanquinho? 
(0) Não 
(1) Sim 
(8) NSA 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Não considerar o “tanquinho” como máquina de lavar roupa. Tanquinho é um tipo de máquina de lavar roupa 
que não centrifuga. Também não devemos considerar como sim só a máquina que centrifuga. Se tem o 
aparelho, mas não está funcionando há mais de seis (6) meses, marque “(0) Não”. 
No caso do entrevistado morar em pensionato, casa do estudante ou hotel, selecione “(8) NSA”. 
 
506. Vocês têm DVD? 
(0) Não 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Aparelhos de DVD de qualquer tipo. 
No caso de pensionato, casa do estudante ou hotel, selecione “(1) Sim” se o entrevistado relatar que tem o 
aparelho no quarto. Se referir que tem aparelho de Blu-ray, selecione  “(1) Sim”. Se tem o aparelho, mas não 
está funcionando há mais de seis (6) meses, marque “(0) Não”.  
 
507. Vocês têm aparelho de ar condicionado ou split? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 509 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
No caso de pensionato, casa do estudante ou hotel, selecione “(1) Sim” se o entrevistado relatar que tem o 
aparelho no quarto. Se tem o aparelho, mas não está funcionando há mais de seis (6) meses, marque “(0) 
Não”. Caso a resposta seja (0) Não, o computador pulará automaticamente para a questão 509. 
 
SE SIM:  
508. Quantos? __ __ aparelhos [99=IGN] 
 
Selecione o número de aparelhos. 99=IGN 
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509. Vocês têm vídeo game? 
(0) Não 
(1) Sim 
 
De qualquer tipo, mas não conta se está estragado.  
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
No caso de pensionato, casa do estudante ou hotel, selecione “(1) Sim” se o entrevistado relatar que tem o 
aparelho no quarto. Se tem o aparelho, mas não está funcionando há mais de seis (6) meses, marque “(0) 
Não”. 
 
510. Vocês têm computador que não seja notebook? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 512 
(1) Sim 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
No caso de pensionato, casa do estudante ou hotel, digite “(1) Sim” se o entrevistado relatar que tem o 
computador no quarto. Se tem o aparelho, mas não está funcionando há mais de seis (6) meses, marque “(0) 
Não”. Caso a resposta seja (0) Não, o computador pulará automaticamente para a questão 512. 
 
SE SIM:  
511. Quantos? __ __ computadores [99=IGN] 
 
Selecione o número de aparelhos. 99=IGN 
 
512. Vocês têm notebook? 
(0) Não  SE A RESPOSTA PARA A PERGUNTA 510 É “(1)SIM”-  VÁ PARA A PERGUNTA 514. SE A RESPOSTA 
PARA A PERGUNTA 510 É “(0)NÃO” -  VÁ PARA A PERGUNTA 515 
(1) Sim  
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Considerar também tecnologias diferentes como Netbook, e Tablets (como o IPAD). IPhone e outros 
smartphones não devem ser considerados. Se tem o aparelho, mas não está funcionando há mais de seis (6) 
meses, marque “(0) Não”. 
No caso de pensionato, casa do estudante ou hotel, digite “(1) Sim” se o entrevistado relatar que tem o 
aparelho no quarto. 
 
SE SIM:  
513. Quantos? __ __ notebooks [99=IGN] 
 
Selecione o número de aparelhos. 99=IGN 
 
SE TEM COMPUTADOR OU NOTEBOOK: 
514. Vocês têm internet disponível 24 horas?  
(0) Não 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Considere internet disponível 24 horas como a que dá acesso a banda larga sem restrição de horas para 
acesso.  
Internet a rádio também deve ser incluída nesse item. Internet disponível no celular não deve ser 
considerada.  
Se houver apenas internet discada, selecione “(0) Não”. 
No caso do relato de internet 3G em que o pai ou outro familiar utiliza para o trabalho e só está disponível na 
residência em determinadas horas do dia, selecione “(0) Não”. 
No caso de pensionato, casa do estudante ou hotel, selecione “(1) Sim” se o entrevistado relatar que tem 
internet no quarto ou em algum outro ponto da casa. 
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515. Vocês têm microondas?  
(0) Não 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
No caso de pensionato, casa do estudante ou hotel, selecione “(1) Sim” se o entrevistado relatar que tem o 
aparelho no quarto. Se tem o aparelho, mas não está funcionando há mais de seis (6) meses, marque “(0) 
Não”. 
 
516. Vocês têm geladeira? 
(0) Não 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Para geladeira, não importa modelo, tamanho, etc. Também não importa número de portas. Frigobar deve ser 
considerado como geladeira. Se tem o aparelho, mas não está funcionando há mais de seis (6) meses, marque 
“(0) Não”. 
No caso de pensionato, casa do estudante ou hotel, digite “(1) Sim” se o entrevistado relatar que tem o 
aparelho no quarto. 
 
517. Vocês têm freezer separado ou geladeira duplex? 
(0) Não 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Para o freezer o que importa é a presença do utensílio. Valerá como resposta “Sim” se for um aparelho 
separado, ou em combinação com a geladeira (duplex). Uma pessoa que tenha apenas uma geladeira duplex 
vai dar como resposta “Sim” para geladeira e “Sim” para freezer. No caso de pensionato, casa do estudante ou 
hotel, digite “(1) Sim” se o entrevistado relatar que tem o aparelho no quarto. Se tem o aparelho, mas não está 
funcionando há mais de seis (6) meses, marque “(0) Não”. 
 
518. Quantos banheiros têm na casa?  
__ __ banheiro/s [00=NENHUM; 88=NSA]  SE 00 OU 88, VÁ PARA A PERGUNTA 520 
 
Digite o número de banheiros relatado pelo entrevistado.  
O que define o banheiro é a existência de vaso sanitário. Considerar todos os banheiros e lavabos com vaso 
sanitário, incluindo os de empregada e os localizados fora de casa e os da(s) suíte(s). Para ser considerado, o 
banheiro tem que ser privativo do domicílio. Banheiros coletivos (que servem a mais de uma habitação) não 
devem ser considerados. 
No caso do entrevistado morar em pensionato, casa do estudante ou hotel, selecione “88”  
 
SE TEM BANHEIRO: 
519. Quantos banheiros com chuveiro têm na casa?__ __ banheiro/s com chuveiro 
 
Digite o número de banheiros com chuveiro relatado pelo entrevistado. 
Agora nos referimos apenas aos banheiros que têm chuveiro ou banheira. Contar todos os banheiros que 
tenham vaso sanitário e chuveiro ou banheira, que estejam dentro do domicílio, não se esquecendo de 
banheiro de empregada, vestiário de piscina, etc. Se não tiver anotar “00”. 
Prestar atenção para o número de banheiros com chuveiros não superar o número de banheiros da casa. 
 
520. Quantas peças são utilizadas para dormir? __ __ peças 
 
Digite o número informado pelo entrevistado. 
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Queremos saber sobre as peças que são usadas como quartos de dormir pelas pessoas da casa e não quando 
eles recebem outras pessoas. Se é um quarto que pode ser usado para dormir, como um quarto de hóspedes, 
mesmo que não esteja sendo usado no momento, considere este quarto como peça utilizada para dormir. 
 
 
 
 

 
 

 
AGORA VAMOS FALAR SOBRE BEBIDAS DE ÁLCOOL 

 
As seguintes perguntas investigam o uso, abuso e provável dependência de álcool. Todas as perguntas e as 
opções de resposta devem ser lidas exatamente como aparecem no questionário. 
Não aceite respostas evasivas, como “De vez em quando”. Se o/a participante tiver dificuldade de escolher 
uma opção de resposta alegando que a resposta ideal não está contemplada entre as oferecidas, peça a ele/a 
escolher a resposta mais aproximada, entre as opções contidas no questionário. 
 
521. Tu já tomaste bebida de álcool como cerveja, vinho, cachaça, licor, champanha, uísque ou outra? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 537 
(1) Sim 
 
É a pergunta introdutória deste bloco sobre bebida de álcool e vai funcionar como uma triagem para as 
demais. Se o/a participante responder “Sim”, o entrevistador segue perguntando sobre álcool. Se responder 
“Não” o entrevistador passa para o próximo bloco. Aceitar como “(1) Sim” qualquer bebida de álcool, mesmo 
aquelas que não estão listadas na pergunta, como juropiga, saquê.  
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 537. 
 
522. Quantas vezes por mês tu consomes bebidas alcoólicas... (ler opções e mostre na figura 6) 
(0) Nunca  VÁ PARA A PERGUNTA 537 
(1) Uma vez por mês ou menos 
(2) Duas a quatro vezes por mês  
(3) Duas a três vezes por semana 
(4) Quatro ou mais vezes por semana  
 
Nesta pergunta qualquer quantidade será considerada consumo de álcool. Leia as opções de resposta de 
forma pausada. Um entrevistado que bebe com certa frequência pode ter um pouco de dificuldade para 
escolher a alternativa de resposta mais próxima ao seu consumo.  

- Se o entrevistado responder “(0) Nunca” este bloco será encerrado, passando para a pergunta do 
próximo bloco.  

- Se o/a participante responder “cinco vezes por mês”, marque na opção “duas a quatro vezes por 
semana”.  

- Se o/a participante responder todos os dias ou quase todos, marcar a última opção: “Quatro ou mais 
vezes por semana”.  

- Se o/a participante relatar ter experimentado álcool alguma vez na vida, mas não possui hábito de 
beber, selecione “(0) Nunca”. 

- Se o/a participante relatar que só bebe em ocasiões especiais, como no natal ou no ano novo, 
selecione a opção "(1) Uma vez por mês ou menos". 

Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
Caso a resposta seja (0) Nunca, o computador pulará automaticamente para a questão 537. 
 
  

BLOCO T – Alimentação e Álcool 
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523. Quantas doses de álcool tu consomes em um dia normal...  (ler opções)? (Mostrar doses – FIGURA 6) 
(0) 0 ou 1 
(1) 2 ou 3 
(2) 4 ou 5 
(3) 6 ou 7 
(4) 8 ou mais  
 
Nesta questão mostraremos um cartão de respostas (uma figura de uma lata de cerveja, uma taça de vinho e 
um copo com destilado – FIGURA 6) ao entrevistado para auxiliá-lo na escolha das opções de resposta que 
serão lidas. No cartão de respostas, além das figuras, existe uma equivalência em doses de garrafas de cerveja, 
vinho e destilado.  
Esta pergunta se refere a um dia normal de um participante que costuma sair de noite, quase todos os finais 
de semana, e que bebe normalmente, sem exageros. Não estamos interessados em saber a quantidade de 
álcool consumida por um adulto que raramente bebe, mas teve um dia que bebeu muito e relatou apenas este 
dia. No caso do participante ingerir bebida alcoólica poucas vezes no mês, questione sobre a quantidade 
ingerida em um dia normal que ele bebe. 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
 
524. Quantas vezes por mês tu consomes 6 ou mais doses em uma mesma ocasião... (Ler opções)? 
(0) Nunca 
(1) Menos de uma vez por mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos os dias ou quase todos 
Nesta questão deve-se mostrar o cartão de respostas ao/à entrevistado/a para auxiliá-lo/a na escolha das 
opções de resposta que devem ser lidas.  
As respostas de “1 a 3 vezes por mês” serão classificadas como “Mensalmente”. 
As respostas de “4 a 5 vezes por mês” serão classificadas como “Semanalmente”. 
Clique em “Lookup...”, leia as opções e selecione a resposta do/a participante. 
 
525. Quantas vezes no último ano, desde <MÊS> do ano passado, tu achaste que não conseguirias 

parar de beber depois de ter começado... (ler opções)? 
(0) Nunca 
(1) Menos de uma vez por mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos os dias ou quase todos 
 
Queremos saber sobre a falta de controle do/a participante com a bebida de álcool.  Diferente das perguntas 
anteriores, nesta estamos interessados apenas no consumo de álcool no último ano. As opções de resposta 
são as mesmas da pergunta anterior. As regras para classificar as respostas em “Mensalmente” e 
“Semanalmente” também são as mesmas. Clique em “Lookup...”, leia as opções e selecione a resposta do/a 
participante. 
 
526. Quantas vezes no último ano, desde <MÊS> do ano passado, tu não conseguiste fazer o que era 

esperado de ti por causa do álcool... (ler opções)? 
(0) Nunca 
(1) Menos de uma vez por mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos os dias ou quase todos 
 
Como na pergunta anterior, estamos interessados apenas no consumo de álcool no último ano. As opções de 
resposta são as mesmas das perguntas anteriores. As regras para classificar as respostas em “Mensalmente” e 
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“Semanalmente” também são as mesmas. Clique em “Lookup...”, leia as opções e selecione a resposta do/a 
participante. 
 
527. Quantas vezes no último ano, desde <MÊS> do ano passado, tu precisaste beber pela manhã para 

te sentires bem depois de ter bebido bastante no dia anterior... (Ler opções)? 
(0) Nunca 
(1) Menos de uma vez por mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos os dias ou quase todos 
 
Como nas perguntas anteriores, nesta pergunta estamos interessados apenas no consumo de álcool no último 
ano. As opções de resposta são as mesmas das perguntas anteriores. As regras para classificar as respostas 
em “Mensalmente” e “Semanalmente” também são as mesmas. Clique em “Lookup...”, leia as opções e 
selecione a resposta do/a participante. 
 
528. Quantas vezes no último ano, desde <MÊS> do ano passado, tu te sentiste culpado/a ou 

arrependido/a depois de ter bebido... (ler opções)? 
(0) Nunca 
(1) Menos de uma vez por mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos os dias ou quase todos 
 
Como nas perguntas anteriores, nesta pergunta estamos interessados apenas no consumo de álcool no último 
ano. As opções de resposta são as mesmas das perguntas anteriores. As regras para classificar as respostas 
em “Mensalmente” e “Semanalmente” também são as mesmas. Clique em “Lookup...”, leia as opções e 
selecione a resposta do/a participante. 
 
529. Quantas vezes no último ano, desde <MÊS> do ano passado, tu foste incapaz de lembrar o que 

aconteceu por causa da bebida... (ler opções)? 
(0) Nunca 
(1) Menos de uma vez por mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos os dias ou quase todos 
 
Como nas perguntas anteriores, nesta pergunta estamos interessados apenas no consumo de álcool no último 
ano. As opções de resposta são as mesmas das perguntas anteriores. As regras para classificar as respostas 
em “Mensalmente” e “Semanalmente” também são as mesmas. Clique em “Lookup...”, leia as opções e 
selecione a resposta do/a participante. 
 
530. Tu já causaste prejuízo a ti mesmo após ter bebido... (ler opções)? 
(0) Não 
(2) Sim, mas não no último ano 
(4) Sim, durante o último ano 
 
Nesta pergunta queremos saber sobre diversas situações que podem prejudicar o/a participante: baixo 
desempenho ou expulsão na escola, brigas na rua ou com amigos, acidentes em motos e carros, problemas de 
relacionamento com familiares, com amigos ou com namorados/as, atraso no trabalho, e/ou escola, ficar 
exposto à situação de violência (como ser assaltado), problemas de saúde, problemas com a lei, entre outros. 
Como em todas as questões, as opções de resposta devem ser lidas. Atenção para as opções de resposta que 
diferenciam se o prejuízo ocorreu no último ano ou anteriormente. Clique em “Lookup...”, leia as opções e 
selecione a resposta do/a participante. 
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531. Tu já causaste prejuízo a outra pessoa após ter bebido... (ler opções)? 
(0) Não 
(2) Sim, mas não no último ano 
(4) Sim, durante o último ano 
 
Nesta pergunta queremos saber sobre diversas situações que podem prejudicar outras pessoas: o/a 
participante machucar alguém numa briga, atropelar alguém, causar danos a propriedades dos outros, ser 
agressivo com os outros, colocar os pais em problemas com a lei, entre outros. 
Clique em “Lookup...”, leia as opções e selecione a resposta do/a participante. As opções de resposta são as 
mesmas da questão anterior. 
 
532. Alguém ou algum parente, médico ou amigo, já se preocupou com o fato de tu beberes... (ler 

opções)? 
(0) Não 
(2) Sim, mas não no último ano 
(4) Sim, durante o último ano 
(9) Não sei 
 
Aceitar também se o/a participante referir outros profissionais da área da saúde como enfermeiros, 
assistentes sociais, psiquiatras e psicólogos. Clique na seta ( ) e selecione a resposta do/a participante. 
 
533. Alguém ou algum parente, médico ou amigo/a, sugeriu que tu parasses... (ler opções)? 
(0) Não 
(2) Sim, mas não no último ano 
(4) Sim, durante o último ano 
 
Aceitar também se o/a participante referir outros profissionais da área da saúde como enfermeiros, 
assistentes sociais, psiquiatras e psicólogos. Clique em “Lookup...”, leia as opções e selecione a resposta do/a 
participantes. 
 
534. Tu costumas tomar bebidas energéticas junto com álcool? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 537 
(1) Sim  
 
Bebidas energéticas são aquelas com concentrado valor energético e não são alcoólicas, por exemplo, o Red 
Bull®. Queremos saber se o/a participante bebe este tipo de bebida misturada a bebida de álcool. Clique em 
“Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 537. 
 
SE SIM:  
535. Quantas vezes tu tomas bebida energética junto com álcool? __ __ [99=IGN] 
 
Nos casos em que ele/a responda dois números, ou seja, “duas ou três vezes”, pergunte qual destes ocorre 
mais frequentemente. Digite o número de vezes que o/a participante referir. 
 
536. Com que frequência tu tomas?  
(1) dia 
(2) semana 
(3) mês 
(4) ano 
 
Se na questão anterior o entrevistado responder “3 vezes por semana”, digite “03” na questão anterior e 
selecione “(2) semana” nesta questão. Se ele não responder diretamente, leia as opções de resposta desta 
questão. “Preste atenção, se o/a participante relatar “7 vezes por semana”, perguntar quantas vezes ele 
consome por dia! Clique em “Lookup...” e selecione a frequência relatada pelo/a participante. 



 
101 

 
AGORA VAMOS FALAR SOBRE ALIMENTAÇÃO 

 
537. Tu usas algum tipo de vitamina ou suplemento alimentar?  
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 544 
(1) Sim 
 
Suplemento pode ser: 

 Redutor ou incrementador de peso (creatina, misturas de hidratos de carbono com proteína) 
 Proteínas ou aminoácidos (aumento de músculos) 
 Vitaminas e Minerais 

Exemplos: sustagem, ferro, cálcio, multivitamínicos (Centrum®). Na dúvida se o relato do/a entrevistado/a é 
suplemento ou não, colete a informação e comunique o/a supervisor/a. 
Anote todos os suplementos que o/a entrevistado/a referir, de acordo com a percepção do/a mesmo/a. 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. Caso a resposta seja “(0) Não”, o computador pulará 
automaticamente para a questão 544. 
 
SE SIM:  
538. Quantos tipos? __ __  
 
Nos casos do/a participante consumir mais de 5 suplementos, anote a partir do sexto no diário de campo e 
comunique o/a supervisora. Digite o número de suplementos que o/a participante usa. 
 
SUPLEMENTO 1 
SE SIM:  
539. Qual suplemento/vitamina 1? ________________ [99=IGN] 
 
Registrar o nome do suplemento 1 com letras minúsculas, sem acento e cedilha. Se o/a participante não 
souber responder, digite “99”. 
 
539a. Quantas vezes usas o/a suplemento/vitamina 1? __ __ [99=IGN] 
 
Digite o número de vezes que o/ a participante consome o suplemento 1. Nos casos em que ele/a responda 
dois números, ou seja, “duas ou três vezes”, pergunte qual destes ocorre mais frequentemente.  
 
539b. Com que frequência usas o/a suplemento/vitamina 1?  
(1) dia 
(2) semana 
(3) mês 
(4) ano 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a frequência (dia, semana, mês ou ano) do uso o suplemento 1 em relação ao 
número de vezes já referido pelo/a participante. Preste atenção, se o/a participante relatar “7 vezes por 
semana”, perguntar quantas vezes ele consome por dia! Se na questão anterior o entrevistado responder “3 
vezes por semana”, digite “03” na questão anterior e selecione “(2) semana” nesta questão. Se ele não 
responder diretamente, leia as opções de resposta desta questão. 
 

 ESSA SEQUÊNCIA DE PERGUNTAS SOBRE O SUPLEMENTO ALIMENTAR PODEM DE REPETIR 

MAIS QUATRO VEZES NO COMPUTADOR, DE ACORDO COM O NÚMERO REFERIDO DE 

SUPLEMENTOS. SE CONSOME 6 OU MAIS SUPLEMENTOS, ANOTE OS DEMAIS SUPLEMENTOS 

EM SEU DIÁRIO DE CAMPO E INFORME À SUPERVISORA E AO/À DOUTORANDO/A DE 

PLANTÃO. 
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544. Tu comes churrasco?  
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 545 
(1) Sim  
 
Clique em “Lookup...” e selecione “Não” ou “Sim”. 
Caso a resposta seja (0) Não, o computador pulará automaticamente para a questão 545. 
 
SE SIM:   
544a. Quantas vezes tu comes churrasco? __ __ [99=IGN] 
 
Digite o número de vezes que o/a participante come churrasco. Nos casos em que ele/a responda dois 
números, ou seja, “duas ou três vezes”, pergunte qual destes ocorre mais frequentemente.  
 
544b. Com que frequência tu comes churrasco?  
(1) dia 
(2) semana 
(3) mês 
(4) ano 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a frequência de consumo relatado pelo/a participante em relação ao número 
de vezes já referida. Preste atenção, se o/a participante relatar “7 vezes por semana”, perguntar quantas 
vezes ele consome por dia! Se na questão anterior o entrevistado responder “3 vezes por semana”, digite “03” 
na questão anterior e selecione “(2) semana” nesta questão. Se ele não responder diretamente, leia as opções 
de resposta desta questão. 
 
545. Tu comes cereais integrais? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 546 
(1) Sim  
 
São exemplos de cereais integrais: o arroz, pão, macarrão, biscoitos e o centeio e a aveia na sua forma integral. 
Outros exemplos: barra de cereal, sucrilhos e granola. 
Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 546. 
 
SE SIM:  
545a. Quantas vezes tu comes cereais integrais? __ __ [99=IGN] 
 
Digite o número de vezes que o/a participante come cereais integrais. Nos casos em que ele/a responda dois 
números, ou seja, “duas ou três vezes”, pergunte qual destes ocorre mais frequentemente.  
 
545b. Com que frequência tu comes cereais integrais?  
(1) dia 
(2) semana 
(3) mês 
(4) ano 
 
Clique em “Lookup...” e selecione a frequência de consumo relatado pelo/a participante em relação ao número 
de vezes já referida. Preste atenção, se o/a participante relatar “7 vezes por semana”, perguntar quantas 
vezes ele consome por dia! Se na questão anterior o entrevistado responder “3 vezes por semana”, digite “03” 
na questão anterior e selecione “(2) semana” nesta questão. Se ele não responder diretamente, leia as opções 
de resposta desta questão. 
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546. Tu costumas tomar leite... (ler opções)? 
(1) Integral 
(2) Semidesnatado 
(3) Desnatado 
(0) Não tomo leite 
 
Clique na seta ( ) e selecione a resposta do/a participante. 
Nesta pergunta queremos saber o teor de gordura do leite que o/a entrevistado/a consome na maioria das 
vezes. As opções de resposta devem ser lidas (exceto “Não tomo leite”) e apenas uma opção selecionada. Se 
o/a entrevistado/a responder, por exemplo, que toma leite desnatado e semi-desnatado, você deve perguntar 
qual desses dois ele toma na maioria das vezes. Observação: Pode ocorrer de o/a entrevistado/a, em algum 
momento, responder que toma leite em pó. Neste caso você deve perguntar se o leite é integral, desnatado ou 
semi-desnatado. Caso o/a participante não souber o tipo de leite que toma, selecione “integral”.  
 
547. Tu tens o hábito de comer a gordura da carne? 
(0) Não 
(1) Sim 
(8) NSA 
 
Queremos saber qual se o/a participante tem o hábito de comer as gorduras das carnes. Como se refere a 
hábito, é o que ele/a faz mais frequentemente, ou na maioria das vezes. No caso de vegetarianos, selecione 
“(8) NSA”. Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
 
548. Tu tens o hábito de comer a pele da galinha ou frango? 
(0) Não 
(1) Sim 
(8) NSA 
 
Queremos saber qual se o/a participante tem o hábito de comer a pele da galinha ou frango. Como se refere a 
hábito, é o que ele/a faz mais frequentemente, ou na maioria das vezes. No caso de vegetarianos, selecione 
“(8) NSA”. Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
 
549. Depois que o teu prato já está servido, tu costumas colocar mais sal na comida?  
(0) Não 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”. 
A pergunta refere-se ao prato já servido, ou seja, se o sal foi adicionado após o cozimento. Se o/a entrevistado 
adicionar o sal apenas em saladas cruas ou cozidas, as quais não foram previamente temperadas, o 
entrevistador deve selecionar a opção “(0) Não”.  
 
550. Desde <dia> da semana passada, em quantos dias comeste alimentos congelados industrializados 

como pizza, lasanha, batata frita, nuggets ou hambúrguer?  __ __ [99=IGN] 
 
Digite o número de dias relatado pelo/a participante. Atente que queremos saber sobre a última semana, ou 
seja, os 7 dias anteriores à entrevista.  
 
551. Desde <DIA> da semana passada, em quantos dias comeste em restaurantes de fast food como 

Mac Donalds, Habib’s ou Subway? __ __ [99=IGN] 
 
Digite o número de dias relatado pelo/a participante. Atente que queremos saber sobre a última semana, ou 
seja, os 7 dias anteriores à entrevista. Iremos considerar apenas redes de fast food, nacionais ou 
internacionais. Se o/a participante referir que foi ao Circulus ou a outros lugares que vendem baurus ou xis, 
digite "00".  
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552. Eu vou ler algumas refeições e quero que tu me digas quais tu costumas fazer: 
552a. Café da manhã?   (0) Não    (1) Sim 
552b. Lanche da manhã?  (0) Não    (1) Sim 
552c. Almoço?     (0) Não    (1) Sim 
552d. Lanche ou café da tarde?  (0) Não    (1) Sim 
552e. Jantar ou café da noite?  (0) Não    (1) Sim 
552f. Lanche antes de dormir?   (0) Não    (1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” em cada refeição e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim”, de acordo com o costume do/a 
participante, ou seja, o que ele faz na maioria das vezes. Refeição, lanche e café é o que o/a entrevistado/a 
considerar, por exemplo, se citar uma xícara de chá como café da manhã, selecione “(1) Sim”. 
 
553. Desde <MÊS> do ano passado, fizeste alguma coisa para perder ou ganhar peso (ler opções)? 
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 556 
(1) Sim, perder 
(2) Sim, ganhar 
(3) Sim para perder massa gorda e sim para ganhar massa magra 
 
Queremos saber se o entrevistado fez alguma coisa (pode ser dieta, exercício, medicamentos, etc.) para 
perder ou ganhar peso no último ano. Clique em “Lookup...” e selecione a resposta do/a participante. 
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 556. 
 
SE SIM: 
554. O que fizeste para <perder ou ganhar> peso? (marcar o que for relatado) 
554a. Tomou remédio    (0) Não    (1) Sim 
554b. Fez dieta ou regime   (0) Não    (1) Sim   
554c. Fez exercícios ou esporte   (0) Não    (1) Sim 
554d. Tomou algum tipo de chá   (0) Não    (1) Sim 
554e. Outro?      
(0) Não  VÁ PARA A PERGUNTA 556 
(1) Sim  
 
Os remédios podem ser dos mais variados tipos, como: sibutramina, anfetaminas, diuréticos, Reductil, 
Bioredux, entre outros, desde que sejam utilizados para fins de perder/ganhar peso. Shakes não são 
remédios, devem ser considerados como “Outros” e descritos posteriormente. Chás podem ser os de saquinho 
ou a própria erva, desde que usados para perder ou ganhar/peso. 
Clique em “Lookup...” para cada uma das perguntas e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim” de acordo com a 
resposta do entrevistado/a.  
Caso a resposta seja "(0) Não", o computador pulará automaticamente para a questão 556. 
 
SE OUTRO:  
555. Qual? _______________________________________ [99=IGN] 
 
Digitar por extenso o outro método para perder/ganhar peso, em letras minúsculas, sem acento e cedilha. 
Caso sejam várias estratégias para perder/ganhar peso, digite todas e separe-as por vírgula. 
 
556.  Tu usas adoçante no café, chá ou suco? 
(0) Não 
(1) Sim 
 
Clique em “Lookup...” e selecione “(0) Não” ou “(1) Sim” de acordo com a resposta do entrevistado/a.  
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AS QUESTÕES QUE SE SEGUEM DIZEM RESPEITO ÀS ULTIMAS QUATRO SEMANAS. EU VOU LER 
ALGUMAS COISAS QUE TU POSSAS TER FEITO NESTE PERÍODO E TU VAIS ME RESPONDER DE ACORDO 

COM ESTAS OPÇÕES (mostrar FIGURA 7). ENTÃO, ... (ler as perguntas) 
 
 

Todas as questões devem ser lidas com clareza e pausadamente. Caso o/a participante não entenda a questão, 
leia novamente a pergunta até que ela fique clara. Caso ele/a não compreenda as opções de resposta, ajude 
explicando que os números de 0 a 6 correspondem a dias, sendo o 0 “nenhum” dia  e o 6 “todos os dias”. 
Lembre-se que as respostas devem contemplar o período referente aos últimos 28 dias (últimas 4 semanas). 
 
Nas questões seguintes, clique em “Lookup...” e selecione a resposta referida pelo entrevistado/a.  
 
 
Nos últimos 28 dias, quantos dias...  

 
557. Tentou diminuir a quantidade de comida para mudar seu peso e forma corporal? 

0 
Nenhum 

1 
1-5 dias 

2 
6-12 dias 

3 
13-15 dias 

4 
16-22 dias 

5 
23-27 dias 

6 
Todos os dias 

 
 
558. Passou longos períodos de tempo (8 horas ou mais) sem comer para mudar seu peso e forma 

corporal? 
0 

Nenhum 
1 

1-5 dias 
2 

6-12 dias 
3 

13-15 dias 
4 

16-22 dias 
5 

23-27 dias 
6 

Todos os dias 
 
 
559. Tentou evitar comer alimentos preferidos para mudar seu peso e forma corporal? 

0 
Nenhum 

1 
1-5 dias 

2 
6-12 dias 

3 
13-15 dias 

4 
16-22 dias 

5 
23-27 dias 

6 
Todos os dias 

 
560. Tentou seguir regras rígidas na sua alimentação para modificar seu peso e forma corporal, como, 

por exemplo, um limite de calorias, quantidade exata de comida, aquilo que devia ou não comer ou 
mesmo quando devia comer? 

0 
Nenhum 

1 
1-5 dias 

2 
6-12 dias 

3 
13-15 dias 

4 
16-22 dias 

5 
23-27 dias 

6 
Todos os dias 

 
561. Desejou experimentar a sensação de ter o estômago vazio? 

0 
Nenhum 

1 
1-5 dias 

2 
6-12 dias 

3 
13-15 dias 

4 
16-22 dias 

5 
23-27 dias 

6 
Todos os dias 

 
562. Pensou sobre comida ou quantidade de calorias a ponto de atrapalhar em sua capacidade de se 

concentrar em outras atividades como, por exemplo, ler, ver televisão ou escutar uma conversa? 
0 

Nenhum 
1 

1-5 dias 
2 

6-12 dias 
3 

13-15 dias 
4 

16-22 dias 
5 

23-27 dias 
6 

Todos os dias 
 
563. Teve medo de perder o controle sobre o quanto você comia? 

0 
Nenhum 

1 
1-5 dias 

2 
6-12 dias 

3 
13-15 dias 

4 
16-22 dias 

5 
23-27 dias 

6 
Todos os dias 

 
564. Teve episódio de ingestão alimentar compulsiva, ou seja, comer grandes quantidades de comida, 

num curto período de tempo, com a sensação de não ter controle sobre o quanto comia? 
0 

Nenhum 
1 

1-5 dias 
2 

6-12 dias 
3 

13-15 dias 
4 

16-22 dias 
5 

23-27 dias 
6 

Todos os dias 
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565. Comeu em segredo (não contar as vezes que comeu grandes quantidades de comida, 
rapidamente, com a sensação de não ter controle sobre quanto comia)? 

0 
Nenhum 

1 
1-5 dias 

2 
6-12 dias 

3 
13-15 dias 

4 
16-22 dias 

5 
23-27 dias 

6 
Todos os dias 

 
566. Desejou não ter barriga? 

0 
Nenhum 

1 
1-5 dias 

2 
6-12 dias 

3 
13-15 dias 

4 
16-22 dias 

5 
23-27 dias 

6 
Todos os dias 

 
567. Pensou sobre o seu peso e forma corporal e quantidade dos alimentos a ponto de atrapalhar em 

sua capacidade de prestar atenção em outras atividades como, por exemplo, ler, ver televisão ou 
escutar uma conversa? 

0 
Nenhum 

1 
1-5 dias 

2 
6-12 dias 

3 
13-15 dias 

4 
16-22 dias 

5 
23-27 dias 

6 
Todos os dias 

 
 
 

 
 

 
AGORA VOU FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE O ÚLTIMO MÊS GOSTARIA QUE TU ME 

RESPONDESSES SIM OU NÃO. 
 
Nas questões seguintes, clique na seta ( ) e selecione a resposta do/a participante. 
 
NO ÚLTIMO MÊS, TU: 
568. Tiveste dores de cabeça frequentes?   (0) Não   (1) Sim  
569. Tiveste falta de apetite?      (0) Não   (1) Sim 
570. Dormiste mal?      (0) Não   (1) Sim 
571. Tens te assustado com facilidade?    (0) Não   (1) Sim 
572. Tiveste tremores nas mãos?    (0) Não   (1) Sim 
573. Tens te sentido nervoso/a, tenso/a ou preocupado/a? (0) Não   (1) Sim  
574. Tiveste má digestão?      (0) Não   (1) Sim 
575. Sentiste que as tuas ideias ficam embaralhadas de vez em quando?  

 (0) Não   (1) Sim 
576. Tens te sentido triste ultimamente?    (0) Não   (1) Sim 
577. Choraste mais do que de costume?   (0) Não   (1) Sim 
578. Conseguiste sentir algum prazer nas tuas atividades diárias?   

 (0) Não   (1) Sim 
579. Tiveste dificuldade de tomar decisões?   (0) Não   (1) Sim 
580. Achaste que teu trabalho diário é penoso e causa sofrimento?   

 (0) Não   (1) Sim 
581. Achaste que tinhas um papel útil na vida?   (0) Não   (1) Sim 
582. Perdeste o interesse pelas coisas?    (0) Não   (1) Sim 
583. Te sentiste uma pessoa sem valor?   (0) Não   (1) Sim 
584. Alguma vez pensaste em acabar com a tua vida?  (0) Não   (1) Sim  
585. Te sentiste cansado/a o tempo todo?    (0) Não   (1) Sim 
586. Sentiste alguma coisa desagradável no estômago? (0) Não   (1) Sim  
587. Te cansaste com facilidade?    (0) Não   (1) Sim 
 
 

 LEMBRE-SE: SEMPRE QUE FINALIZAR UM QUESTIONÁRIO, DEVE-SE FAZER A 

SINCRONIZAÇÃO. AO FINALIZAR A ENTREVISTA, CLIQUE EM "BACK" E DEPOIS EM "SYNC". 

BLOCO U – Saúde Mental  


