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Questionário 
 

A. SAÚDE DO CASO CONFIRMADO DE HAS 
Para as questões A.1 e A.2 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – 
Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 
A.1 Alguma vez o(a) Sr(a) foi orientado(a) a fazer atividade física, por algum 

profissional de saúde da sua unidade? 
 

A.2 Com que freqüência, o(a) Sr(a) faz dieta orientada por algum profissional 
de saúde da sua unidade? 

 

B. ACESSO AO DIAGNÓSTICO 
Para a questão B.1 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – Quase 
sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

B.1 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 
tontura), procurou o serviço de saúde mais próximo da sua casa? 

 

Para as questões B.2 a B.5 responda: 1-Sempre; 2– Quase Sempre; 3–Às vezes; 4–
Quase Nunca; 5 – Nunca; 0-Não se aplica; 99-NS/NR 
B.2 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 

tontura) teve dificuldade para se deslocar até o serviço de saúde? 
 

B.3 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 
tontura) precisou utilizar algum tipo de transporte motorizado para ir até o 
serviço de saúde? 

 

B.4 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 
tontura) gastou dinheiro com transporte para ir até o serviço de saúde? 

 

B.5 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 
tontura) perdeu o turno de trabalho ou compromisso para consultar no 
serviço de saúde? 

 

C. ACESSO AO TRATAMENTO 
Para a questão C.1 a C.2 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – 
Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 
C.1 Se o(a) Sr(a) passar mal por causa da medicação ou da HAS, consegue 

uma consulta no prazo de 24hs na unidade de saúde que faz tratamento? 
 

C.2 Os profissionais da unidade de saúde que acompanham seu tratamento 
de HAS costumam visitá-lo em sua moradia? 

 

Para as questões C.3 responda: 1-Sempre; 2– Quase Sempre; 3–Às vezes; 4–Quase 
Nunca; 5 – Nunca; 0-Não se aplica; 99-NS/NR 
C.3 Quando o(a) Sr.(a) vai a unidade de saúde para consultar, demora mais 

de 60 minutos para ser atendido? 
 

Para as questões C.4 a C.7 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – 
Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

C.4 O(A) Sr(a). foi questionado pelos profissionais da unidade se aceitava 
fazer  o tratamento medicamentoso? 

 

C.5 Em algum momento durante a consulta o Sr(a). é questionado pelos 
profissionais da unidade se está tomando a medicação? 

 

C.6 Em algum momento durante a consulta o Sr(a). é questionado pelos 
profissionais da unidade se esta fazendo a dieta diariamente? 

 

C.7 Em algum momento durante a consulta o Sr(a). é questionado pelos 
profissionais da unidade quanto ao horário que esta tomando a 
medicação? 

 

D. ADESÃO/VÍNCULO 

Para as questões D.1 a D.8 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – 
Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 
D.1 Se o(a) Sr.(a) tem alguma dúvida sobre o seu tratamento, consegue falar 

com o mesmo profissional da unidade de saúde que o atende? 
 

D.2 Quando o(a) Sr.(a) faz alguma pergunta ao profissional da unidade de 
saúde sente que é compreendido? 

 

D.3 O profissional da unidade de saúde que o(a) Sr.(a) está fazendo o 
tratamento responde às suas perguntas de maneira clara? 

 

D.4 O profissional da unidade de saúde dá tempo suficiente para que o(a) 
Sr.(a) fale suas dúvidas ou preocupações? 

 

D.5 Quando o(a) Sr.(a) consulta na unidade de saúde, o profissional  conversa 
sobre outros problemas de saúde? 

 

D.6 O profissional da unidade de saúde explica sobre a importância de seguir 
o tratamento indicado para o controle da HAS? 

 

D.7 O profissional da unidade de saúde pergunta sobre todos os 
medicamentos que o(a) Sr.(a) está utilizando? 
 

 

D.8 Os profissionais da unidade de saúde relacionam-se bem com as pessoas 
da comunidade? 

 

Para a questão D.9 responda: 1 - Sempre; 2 – Quase Sempre; 3 – Às vezes; 4 – 
Quase Nunca; 5 – Nunca; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

D.9 O(A) Sr.(a) já pensou em mudar da unidade de saúde por causa dos 
profissionais? 

 

D.10 Numa escala de 1 a 5, considerando 1 (pior situação) e 5 (melhor 
situação), qual seria o seu grau de satisfação em relação aos profissionais 
que o atende? 

 

E. ELENCO DE SERVIÇOS 

Para as questões E.1 a E.11 responda seguindo a escala de 1 – Nunca; 2 – Quase 
nunca; 3 – Às vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

Com que freqüência as ações a seguir são oferecidas pela equipe que acompanha o seu 
problema da HAS. 

E.1 Informação sobre a HAS e seu controle?  

E.2 Informação sobre os medicamentos e seus efeitos?  

E.3 Educação em saúde (informação sobre outros temas de saúde)?  

E.4 Verificação de PA todas as vezes que vai para consulta?  

E.5 Visitas domiciliares?  

E.6 O(A) Sr.(a) encontra um profissional na unidade de saúde para atendê-lo 
em todos os dias úteis da semana? 

 

E.7 Participação em grupos de doentes de HAS na unidade de saúde?  

E.8 Os Horários de funcionamento do serviço de saúde para atendimento são 
sempre respeitados? 

 

E.9 O serviço oferece/garante exames solicitados pelo profissional da saúde?  

E.10 O profissional da unidade de saúde explica os resultados dos exames?  

E.11 É agendada a sua consulta de retorno?  

F. COORDENAÇÃO 

Para as questões F.1 a F.4 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – 
Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

F.1 Quando o(a) Sr(a) tem algum problema de saúde, recebe 
encaminhamento por escrito para o outro serviço de saúde pelo 
profissional que acompanha seu tratamento? 

 

F.2 Quando o(a) Sr(a) tem algum problema de saúde e é encaminhado para 
outro serviço de saúde tem o atendimento garantido no serviço 
referendado? 

 

F.3 O(A) Sr(a) retorna à unidade de saúde com informações escritas sobre os 
resultados da consulta realizada no outro serviço? 

 

F.4 Os profissionais da unidade de saúde discutem com o(a) Sr(a) sobre os 
resultados da consulta realizada no outro serviço? 

 

G. ENFOQUE NA FAMÍLIA 

Para as questões G.1 a G.3 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 
– Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

G.1 Os profissionais da unidade de saúde procuram conhecer as pessoas que 
moram com o(a) Sr.(a)? 

 

G.2 Os profissionais da unidade de saúde conversam com as pessoas que 
moram com o(a) Sr.(a) sobre a HAS, estilo de vida, o seu tratamento e 
outros problemas de saúde? 

 

G.3 Os profissionais de saúde conversam sobre a importância do 
envolvimento da sua família no seu tratamento? 

 

H. ORIENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE 

Para as questões H.1 a H.3 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – 
Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

H.1 Os profissionais da unidade de saúde conversam sobre a importância da 
sua participação e da sua família em instituições da comunidade (igrejas, 
associação de bairro, etc.) como apoio para resolver seus problemas de 
saúde? 

 

H.2 Com que freqüência os serviços de saúde desenvolvem ações sobre HAS 
com as Igrejas, Associações de Bairro, escolas, etc.? 

 

H.3 Os profissionais da unidade de saúde conversam sobre a influência da 
família/amigos/colegas no seu tratamento? 
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