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BLOCO A. DADOS DO CASO
IDENTIFICADOS NA PLANILHA

Este bloco será preenchido pelo entrevistador com os dados da planilha de casos antes 
de aplicar o questionário.

1.

Untitled Section

2.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

3.

4.

- Bom dia/Boa tarde,-Estou falando com (nome do caso)? Tudo bem? - Sou (nome do entrevistador), pesquisador(a) da
UFF e a Secretaria de Saúde já deve ter falado que estamos fazendo um trabalho para entender melhor o coronavírus e
ajudar a cidade de Niterói a voltar ao normal o mais rápido possível. (Pausa - Aguardar resposta se está tudo bem).
“Como eu posso lhe chamar durante a entrevista: Sr, Sra, você ou pelo nome?”
Gostaria de saber se posso contar com a sua participação nesta pesquisa para responder a umas perguntas sobre sua saúde. Além disso, se concordar, uma 
equipe da Secretaria de saúde vai realizar um exame para saber se o(a) Sr(a)criou anticorpos contra o coronavírus(é só uma picada pequena no dedo).                                           

5.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não. (Encerrar a entrevista) Pular para a pergunta 83

- O (a) Sr(a) aceita participar desta pesquisa? - Existe um documento que é obrigatório para realizarmos esta pesquisa,
explicando os objetivos e a sua participação. -Vou ler e você pode me interromper se tiver alguma dúvida, ok? Quando
acabar a entrevista, vou enviar uma via por whatsApp ou por e-mail, como preferir. ABRIR O FORMS DO TCLE (18 anos
ou mais e responsáveis por menores de idade) E/OU TALE (ABAIXO DE 15 ANOS E 15 a 17 ANOS)

FORMULÁRIO A PARA CASOS CONFIRMADOS DE COVID 19
- OFICIAL
1.Organize todo o material necessário antes de ligar para o entrevistado. 
2.Use fone de ouvido durante a entrevista, use CAPS LOCK, não abrevie e não use acento/cedilha para responder.
3. Tenha em mãos todo o material para a entrevista, além de um copo d'água.  
4. Ao final das entrevistas, faça contato com seu supervisor.

            Boa sorte!
*Obrigatório

1. Número (único) do caso: *
Preencher em qualquer situação, olhando na planilha. Em caso de continuação de entrevista, manter o mesmo número do caso para ambas as partes.

2. Data da entrevista: *
Preencher com a data da entrevista

3. Número do entrevistador: *
Cada um terá seu número prévio entregue pela equipe

4. Nome do caso, conforme planilha:

5. O (a) Sr(a) mora em Niterói?

ANEXO A – Formulário A para casos confirmados de COVID – 19.
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LER E ENCAMINHAR O TCLE.
Após a leitura do TCLE:

6.

Marcar apenas uma oval.

Sim. Que bom! (Pular para item 6) Pular para a pergunta 9

Não. Anotar o motivo da recusa.

Motivo da recusa:

7.

8.

Marcar apenas uma oval.

Seguir para o final do questionário, pois, o respondente não deseja continuar a entrevista Pular para a pergunta 83

Se o respondente for o caso, pular o bloco B e ir para o bloco C.

9.

Marcar apenas uma oval.

Sim Pular para a pergunta 14

Não Pular para a pergunta 10

BLOCO B.
INFORMAÇÃO DO
RESPONDENTE SE
NÃO FOR O CASO

Se o respondente for o caso, pular esse bloco e ir para o bloco C.

"Já que o (nome do caso) não pode responder, o(a) Sr(a) poderia me responder umas perguntas sobre ele? E eu preciso de 
algumas informações sobe o(a) Sr(a) para anotar na entrevista. Vou fazer algumas perguntas e vai levar, no máximo, mais 
15 minutos! Lembrando que todas as informações que o(a) Sr(a) me passar serão confidenciais"

10.

11.

6. Depois que li o termo, o (a) Sr(a) aceita responder à entrevista? *

7. Se houve recusa, detalhar motivo da recusa
Anotar como o entrevistado relatar.

7.1 Marque opção abaixo e em Next (você será redirecionado para as partes finais do questionário)
(Sem precisar perguntar ao respondente, marque a opção a seguir e clique para seguir direto para a parte final)

8.O entrevistado é o próprio caso

9. Qual é o seu nome?
Anotar o nome da pessoa completo

10. Qual é a sua relação com o (nome do caso)?
Resposta livre, mas tentar detalhar. Ex: Se responder "moro com ele" tentar detalhar a relação.
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12.

13.

BLOCO C. INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CASO

14.

15.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Homem

Mulher

Transexual

16.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

17.

18.

19.

20.

11. Você tem outro telefone de contato?
Responder com o DDD e somente com números, ex: 21912345678

12. Qual é o seu e-mail?
Responder somente com letras minúsculas

13. Qual é o seu nome (ou nome do caso)?
Anotar o nome da pessoa completo

14. Agora vamos fazer algumas perguntas sobre como o (a) Sr (a) (ou nome do caso)se percebe em relação ao seu
gênero. Como o (a) Sr(a) (ou você) se identifica em relação ao seu gênero?
Aguardar a resposta

15. Qual é a sua (ou nome do caso) data de nascimento?
Se ele não souber a data, peça que olhe um documento. Se a pessoa tiver mesmo dificuldade em responder, pergunte quantos anos tem (será necessário
converter para a data de nascimento).

16. O Sr (a) (ou nome do caso)tem outro telefone de contato?
Responda com o DDD e somente com números, ex: 21912345678

17. Qual é o seu (ou nome do caso) e-mail?
Anotar com letras minúsculas

18. Qual é o seu (ou nome do caso) endereço?
Rua ou Avenida do endereço da residência do caso - Exemplo: Rua Waldemar de Barros ou Avenida Princesa Isabel

19. Número
Número da residência do caso, Ex - 1234
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21.

22.

23.

24.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Niterói

25.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Rio de Janeiro

26.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Brasil

27.

28.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Brasileiro

20. Complemento
Complemento do endereço da residência do caso - Ex: Apto 104

21. Bairro
Bairro do endereço da residência do caso

22. CEP
Preencha somente com números o CEP do endereço da residência do caso - Ex: 23000000

23. Município
Município do endereço da residência do caso (quando for outros, especificar qual)

24. UF
Estado do endereço da residência do caso (quando for outros, especificar qual)

25. País
País do endereço da residência do caso (quando for outros, especificar qual)

26. Ponto de Referência
Ponto de referência de endereço da residência do caso - Ex: Próximo ao Shopping Plaza

27. Qual é a sua nacionalidade?
Quando for outros, especificar qual
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29.

Marcar apenas uma oval.

Não estudou

Não lembra / Não quis informar / Não sabe

Ensino Fundamental I (ou 1º grau/primário)

Ensino Fundamental II (ou 1º grau/ginásio)

Ensino Médio (ou 2º grau/científico/normal/clássico)

Ensino superior completo (faculdade)

Ensino superior incompleto (faculdade)

Pós-graduação L (especialização ou residência)

Pós-graduação S (mestrado ou doutorado)

Ignorado

30.

31.

Marcar apenas uma oval.

Branca

Preta

Amarela

Parda

Indígena

Não quis responder

32.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Ignorado

33.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Ignorado

28. Qual é o seu (ou nome do caso) nível de escolaridade?
Não ler as opções de resposta, apenas perguntar e marcar a classificação adequada.

29. Dentro desse nível, até que série o(a) (Sr(a) (ou nome do caso)estudou?
Em seguida, anotar a útima 'série' concluída com aprovação no quesito escolhido como 'Nível'. Exemplo: 5ª série do ginásio, 2º ano de faculdade. Anotar
incompleto ou completo caso a pessoa não saiba a série.

30. Qual é a sua (ou nome do caso) cor da pele/raça?
As opções devem ser lidas para o entrevistado e ele deve escolher um dos 5 itens. Se a pessoa se definir com outra opção, tentar encaixar na que
melhor se encaixa nas opções disponíveis. Só marcar "Não quis responder" em última hipótese.

31. O(a) (Sr(a) (ou nome do caso) é profissional de saúde?

32. O (a) Sr(a) (ou nome do caso) trabalha em contato direto com pacientes?
Mesmo que seja de outra profissão
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34.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não (Pular para o item 36)

Ignorado

35.

36.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Atenção Primária Saúde pública

Atenção Primária Saúde privada

Consultório particular

Hospitalar pública

Hospitalar privada

37.

38.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Niterói

Rio de Janeiro

São Gonçalo

Itaboraí

BLOCO D. UNIDADE DE SAÚDE QUE DIAGNOSTICOU O CASO

33. O(a) (Sr(a) (ou nome do caso) trabalha atualmente em instituição de saúde?
Mesmo que seja de outra profissão

34. Qual é a instituição de saúde em que o(a) (Sr(a) (ou nome do caso) passa a maior parte do seu tempo?
Caso passe o mesmo tempo em mais de uma instituição, anotar todas.

35. Qual é o tipo de atendimento desta instituição?

36. Qual é a sua (ou nome do caso) ocupação atual ?
A informação deve ser detalhada. Se a resposta for vaga, perguntar detalhes. Por exemplo: se a resposta for vendedor, especificar qual tipo de venda, de
automóveis, de seguros etc. Se a resposta for médico, perguntar a especialidade. Aqui entra como resposta: aposentado, desempregado, do lar,
estudante e outras.

37. Se o(a) (Sr(a) (ou nome do caso) está trabalhando, trabalha em qual cidade?
Se tiver dúvida sobre a região da cidade, anotar no campo "Outros..."
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39.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Direto no laboratório

Consultório / Médico particular

Hospital público

Hospital privado

UPA

Unidade Básica de Saúde

Sem exame (confirmação epidemiológica)

BLOCO E. INÍCIO DOS
SINTOMAS DO CASO

"Agora vou perguntar sobre alguns sintomas. Pode parecer que eu esteja repetindo algumas coisas que já 
foram respondidas, mas a entrevista é assim mesmo, ok?"

40.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

41.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

42.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não (pular para o item 43)

Não sabe

43.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Ficou separado da família dentro de casa

Ficou em casa, mas em contato com a família dentro de casa

Saiu de casa alguns dias ou não saiu de casa, mas recebeu visita de amigos e familiares

38. Quem fez o diagnóstico do(a) (Sr(a)( ou nome do caso) ?

39. O(a) (Sr(a) (ou nome do caso) apresentou sintomas relacionados ao COVID?

40. Qual foi a data do início do primeiro sintoma?
Caso não saiba informar, deixar sem resposta (vazio)

41. Após início dos sintomas, o(a) (Sr(a) (ou nome do caso) conseguiu fazer isolamento social?

42. Qual foi o tipo de isolamento social?
Ler as opções de resposta. Conferir com a resposta anterior de isolamento antes de marcar a resposta
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44.

Marcar apenas uma oval.

O tempo todo

Quando circulava pela casa

Não usou

45.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não sabe

Não

Ignorado

BLOCO F. SINTOMAS RESPIRATÓRIOS

46.

Marcar apenas uma oval por linha.

BLOCO G. OUTROS SINTOMAS

43. Durante o isolamento, o(a) (Sr(a) (ou nome do caso) usou máscara?
Ler as opções de resposta.

44. O(a) (Sr(a) ou (nome do caso) teve febre? (medida ou relatada)

Agora vamos falar sobre alguns sintomas respiratórios que o (a) Sr (a) (ou nome do caso) pode ou não ter sentido
quando iniciou a COVID. Relembrar a data de início dos sintomas.
Perguntar cada um dos sintomas abaixo.

Sim Não Não sabe

45. Dor de Garganta

46. Coriza (ou nariz escorrendo)

47. Tosse

48. Falta de ar (cansaço ao respirar)

49. Perda de olfato

50. Perda do paladar

45. Dor de Garganta

46. Coriza (ou nariz escorrendo)

47. Tosse

48. Falta de ar (cansaço ao respirar)

49. Perda de olfato

50. Perda do paladar

66



10/06/2020 FORMULÁRIO A PARA CASOS CONFIRMADOS DE COVID 19 - OFICIAL

https://docs.google.com/forms/d/1Wj7qIUYCxzs4NZun_QquP1mo3cAm53rrStqTdrH6Vag/edit 9/16

47.

Marcar apenas uma oval por linha.

48.

BLOCO H. COMPLICAÇÕES
APRESENTADAS PELO CASO

Agora vamos falar de algumas complicações que o Sr pode ou não ter tido quando estava com 
COVID.  ATÉ 14 DIAS APÓS INICIO DOS SINTOMAS

49.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Pular para a pergunta 58

Ignorado Pular para a pergunta 58

BLOCO H. COMPLICAÇÕES APRESENTADAS PELO CASO

50.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

Agora vamos falar sobre os outros sintomas que o Sr(a) (ou nome do caso) teve quando iniciou a COVID. O(a) Sr(a)
(ou nome do caso) sentiu:
Perguntar cada um dos sintomas abaixo.

Sim Não Não sabe

51. Calafrios

52. Náuseas ou vômitos

53. Diarreia (teve fezes amolecidas + 3 x ao
dia em um mesmo dia)

54. Dor de cabeça

55. Manchas vermelhas na pele

56. Conjuntivite

57. Dor muscular

58. Dores nas articulações (nas juntas)

59. Perda do apetite

60. Cansaço ou fadiga (prostração)

61. Convulsões

62. Alterações da consciência

63. Outros sintomas

51. Calafrios

52. Náuseas ou vômitos

53. Diarreia (teve fezes amolecidas + 3 x ao
dia em um mesmo dia)

54. Dor de cabeça

55. Manchas vermelhas na pele

56. Conjuntivite

57. Dor muscular

58. Dores nas articulações (nas juntas)

59. Perda do apetite

60. Cansaço ou fadiga (prostração)

61. Convulsões

62. Alterações da consciência

63. Outros sintomas

63.1. Se sentiu outros sintomas, quais foram?

64. O(a) (Sr(a) (ou nome do caso) foi hospitalizado?

65. Qual foi a data da primeira hospitalização?
Caso não saiba informar, deixar em branco
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51.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

52.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

53.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

54.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

55.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

56.

57.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

BLOCO I. CONDIÇÕES DE SAÚDE PRÉ-
EXISTENTES DO CASO

Agora vamos falar sobre alguma situação de saúde que o (a) Sr(a) (ou nome do caso) já 
apresentava quando foi diagnosticado (a) com COVID

66. O(a) (Sr(a) (ou nome do caso) foi admitido em CTI (Centro de Cuidados Intensivos)?

67. Recebeu ventilação mecânica (foi entubado (a))?

68. O(a) (Sr(a) (ou nome do caso) teve insuficiência renal aguda (precisou de diálise)?

69. O(a) (Sr(a) (ou nome do caso) teve pneumonia diagnosticada por RX ou tomografia?

70. O(a) (Sr(a) (ou nome do caso) teve outras complicações?

70.1. Se sim, qual foi a complicação?

71. Qual foi a data da alta hospitalar?
Caso não saiba informar, deixar em branco
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58.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não (pular para a 74)

Não sabe

Não se aplica

59.

Marcar apenas uma oval.

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

Não sabe

60.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

Não se aplica

61.

62.

72. A (Sra ou nome do caso) estava grávida quando foi diagnosticada com COVID?
Perguntar apenas para mulheres em idade fértil (entre 10 e 49 anos - nascidas até 1971)

73. Se estava grávida, estava em qual trimestre?

74. A Sra (ou nome do caso) estava amamentando quando foi diagnosticada com COVID??

75. Qual foi o seu (ou nome do caso) peso a última vez que pesou?
Se responder não sei: insistir. Perguntar se não sabe mais ou menos o peso. Se não respondeu, deixar em branco. Peso em Kg. Responder com números
apenas. Por exemplo, 80.

76. Qual é a sua (ou nome do caso) altura?
Se responder não sei: insistir. Perguntar se não sabe mais ou menos altura. Se não respondeu, deixar em branco. Altura em centímetros. Altura em cm.
Responder com números apenas. Por exemplo: 177.

69



10/06/2020 FORMULÁRIO A PARA CASOS CONFIRMADOS DE COVID 19 - OFICIAL

https://docs.google.com/forms/d/1Wj7qIUYCxzs4NZun_QquP1mo3cAm53rrStqTdrH6Vag/edit 12/16

63.

Marcar apenas uma oval por linha.

64.

65.

Marcar apenas uma oval.

Fuma

Nunca fumou

Já fumou

66.

BLOCO J. EXPOSIÇÃO NOS 14 DAS
ANTERIORES AO INÍCIO DOS
SINTOMAS

Agora vamos falar sobre algum tipo de contato que o(a) Sr(a) (ou nome do caso) possa ter tido com 
alguém doente de COVID neste período. CALCULAR 14 DIAS ANTES DO INÍCIO DOS SINTOMAS.

O (a)Sr (a) (ou nome do caso)possui algumas destas doenças?
Se possuir outra doença crônica, anotar na pergunta abaixo.

Sim Não Não sabe

77. Câncer

78. Diabetes ou toma remédio para glicose

79. Algum tipo de imunodeficiência ou HIV

80. Pressão alta ou toma remédio para
controlar a pressão

81. Outra doença do coração (diferente de
pressão alta)

82. Asma (que precise de medicamento)

83. Outra doença pulmonar crônica (além de
asma)

84. Doença crônica do fígado

85. Doença hematológica crônica (doença
do sangue)

86. Doença Reumatológica Crônica (lúpus,
artrite reumatoide)

87. Doença renal crônica

88. Doença/Deficiência Neurológica

89. Recebeu transplante de medula/outro
órgão

90. Possui outra doença crônica?

77. Câncer

78. Diabetes ou toma remédio para glicose

79. Algum tipo de imunodeficiência ou HIV

80. Pressão alta ou toma remédio para
controlar a pressão

81. Outra doença do coração (diferente de
pressão alta)

82. Asma (que precise de medicamento)

83. Outra doença pulmonar crônica (além de
asma)

84. Doença crônica do fígado

85. Doença hematológica crônica (doença
do sangue)

86. Doença Reumatológica Crônica (lúpus,
artrite reumatoide)

87. Doença renal crônica

88. Doença/Deficiência Neurológica

89. Recebeu transplante de medula/outro
órgão

90. Possui outra doença crônica?

90.1.Possui outra doença crônica, qual é?

91. Com relação ao fumo, (a) (Sr(a) (ou nome do caso) Ler as opções.

91.1. Se (a) Sr(a) ou (nome do caso) fuma ou já fumou, por quanto tempo?
Anotar o que foi dito.
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67.

Marcar apenas uma oval.

Sim (ir para a 92.1)

Não (pular para a 93)

Não sabe/Não lembra(pular para a 93)

68.

69.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não lembro a data

Não sabe/Não lembra

70.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe/Não lembra

71.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Em casa

Local de trabalho

Universidade/Escola/Creche

Hospital

Unidade de Saúde

Viagem

Não sabe

Outro lugar

92. O(a) (Sr(a) (ou nome do caso) viajou nos 14 dias antes do início dos sintomas?
Explicar que pode ser uma viagem curta.

92.1. Se viajou, para onde foi?
Anotar todos os lugares visitados.

93. Nos 14 dias antes do início dos sintomas, o(a) (Sr(a) (ou nome do caso) teve contato com alguém suspeito ou
alguém com infecção confirmada por COVID19?

94. Nos 14 dias antes do início dos sintomas o(a) (Sr(a) (ou nome do caso) participou de algum evento com muitas
pessoas?
Cultos, festas, jogos em estádio, casamentos, ...

95. Em quais destes locais o(a) Sr(a) acha que pode ter tido exposição à doença nos 14 dias antes do início dos
sintomas?
Ler as opções de resposta
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72.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe/não lembra

73.

74.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe/não lembra

75.

BLOCO K-1. TESTES REALIZADOS
PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-
19

Agora vamos falar sobre algum tipo de teste que o Sr(a) possa ter feito para o COVID neste período. 
Com ou sem sintomas, gostaríamos de saber se o(a) Sr(a) realizou algum dos seguintes exames:

76.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Pular para a pergunta 80

Não sabe/não lembra Pular para a pergunta 80

BLOCO K-1. TESTES REALIZADOS PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19

96. O(a) (Sr(a) (ou nome do caso) visitou ou foi admitido em um hospital nos 14 dias antes do início dos sintomas?
Por outros motivos, sem ser a COVID-19

96.1. Se sim, qual foi o motivo?
Especificar bem o motivo.

97. O(a) (Sr(a) (ou nome do caso) visitou algum ambulatório ou consultório nos 14 dias antes do início dos sintomas?
Por outros motivos, sem ser a COVID-19

97.1. Se sim, qual foi o motivo?

98. O (a) Sr(a) (ou nome do caso)fez PCR para diagnóstico da COVID (aquele exame que utiliza uma espécie de
cotonete)?
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77.

Marcar apenas uma oval.

Nariz (swab nasal)

Garganta (swab orofaringeo)

Nariz e garganta (swab nasofaríngeo)

Não sei informar

78.

Marcar apenas uma oval.

Positivo (OU reagente OU detectável)

Negativo (OU não reagente OU não detectável)

Inconclusivo

Não sei informar

79.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

BLOCO K-2. TESTES REALIZADOS PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19

80.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Pular para a pergunta 83

Não sabe/não lembra Pular para a pergunta 83

BLOCO K-2. TESTES REALIZADOS PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19

81.

Marcar apenas uma oval.

Positivo (OU reagente OU detectável)

Negativo (OU não reagente OU não detectável)

Inconclusivo

Não sei informar

99. De que local o(a) (Sr(a) (ou nome do caso) colheu este exame:
Ler as opções de resposta.

100. Qual foi o resultado?

101. Qual dia colheu este exame? (Se tiver realizado mais de um exame anotar o primeiro que deu positivo OU o mais
antigo)
Caso não saiba informar, deixar em branco

102. O (a) Sr(a) fez algum exame que coletou sangue da veia ou furou o dedo (exame sorológico ou teste rápido) para
diagnóstico da COVID?

103. Qual foi o resultado?
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82.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

BLOCO L.
COMPLETITUDE

"Terminamos o questionário! Muito obrigada pelo seu tempo! Qualquer dúvida, o Sr(a) pode entrar em contato com a 
pesquisadora responsável que está no documento que estou enviando agora. Me confirma se recebeu, por favor. Muito 
obrigada pela sua contribuição."

83.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

84.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

recusa

interrupção

BLOCO M. OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR

85.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

104. Qual dia colheu este exame? (Se tiver realizado mais de um exame anotar o primeiro que deu positivo OU o mais
antigo)
Caso não saiba informar, deixar em branco

105. Formulário completo
Ao acabar a entrevista e desligar o telefone, cheque esse campo

105.1. Se não ou parcialmente, especificar o motivo:

106. Detalhe qualquer observação que acha pertinente para a entrevista.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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BLOCO A. DADOS DO
CONTATO

Este bloco será preenchido pelo entrevistador com os dados da planilha de contatos antes de aplicar o 
questionário

1.

2.

3.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

4.

5.

Bom dia/Boa tarde, Estou falando com (nome do contato)? Tudo bem? Sou (nome do entrevistador), pesquisador(a) da
UFF e estamos fazendo um trabalho para entender melhor o coronavírus e ajudar a cidade de Niterói a voltar ao normal
o mais rápido possível. Estou ligando porque o (a) Sr (a) teve contato com (nome do caso), que teve o coronavírus. Ele(a)
me passou seu telefone. (Pausa Aguardar resposta se está tudo bem) “Como eu posso lhe chamar durante a entrevista:
Sr, Sra, você ou pelo nome?”
Gostaria de saber se posso contar com a sua participação nesta pesquisa para responder a umas perguntas sobre sua saúde. Além disso, se concordar, uma 
equipe da Secretaria de saúde vai realizar um exame para saber se o(a) Sr(a)tem ou teve coronavírus(é só uma picada pequena no dedo). 

6.

Marcar apenas uma oval.

Sim.

Não. (Encerrar a entrevista) Pular para a pergunta 87

FORMULÁRIO B PARA CONTATOS - OFICIAL
1.Organize todo o material necessário antes de ligar para o entrevistado. 
2.Use fone de ouvido durante a entrevista, use CAPS LOCK, não abrevie e não use acento/cedilha para responder.
3. Tenha em mãos todo o material para a entrevista, além de um copo d'água.  
4. Ao final das entrevistas, faça contato com seu supervisor.

            Boa sorte!
*Obrigatório

1. Número (único) do caso que vincula o contato: *
Preencher em qualquer situação, olhando na planilha. Em caso de continuação de entrevista, manter o mesmo número do caso para ambas as partes.

2. Número do contato: *
Preencher em qualquer situação (vinculado ao número do caso)

3. Data da entrevista: *
Preencher com a data da entrevista

4. Número do entrevistador:
Cada um terá seu número

5. Nome completo do contato:

6. O (a) Sr(a) mora em Niterói?

ANEXO B – Formulário B para contatos.
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- Existe um documento que é obrigatório para realizarmos esta pesquisa, explicando os objetivos e a sua participação. -
Vou ler e você pode me interromper se tiver alguma dúvida, ok? Quando acabar a entrevista, vou enviar uma via por
whatsApp ou por e-mail, como preferir. ABRIR O FORMS DO TCLE (18 anos ou mais e responsáveis por menores de
idade) E/OU TALE (ABAIXO DE 15 ANOS E 15 E 17 ANOS)

Untitled Section

7.

Marcar apenas uma oval.

Sim. Muito obrigada por sua colaboração! Pular para o Item 7.2 Pular para a pergunta 10

Não, anotar o motivo da recusa (item 7) e encerrar a entrevista

8. Motivo da recusa:
Anotar como o entrevistado relatar.

8.

9.

Marcar apenas uma oval.

Seguir para o final do questionário, pois, o respondente não deseja continuar a entrevista Pular para a pergunta 87

Vou fazer algumas perguntas e vai levar, no máximo, mais 15 minutos!

10.

Marcar apenas uma oval.

Não (Ir para o bloco B)

Sim (Ir para o bloco C) Pular para a pergunta 15

BLOCO B. INFORMAÇÃO
DO RESPONDENTE SE
NÃO FOR O CONTATO

Se o respondente for o contato, pular esse bloco.

"Já que o (nome do contato) não pode responder, o(a) Sr(a) poderia me responder umas perguntas sobre ele(a)? E 
eu preciso de umas informações sobre o(a) Sr(a) para anotar na entrevista. Lembrando que todas as informações 
que o(a) Sr(a) me passar serão confidenciais."

11.

7. Após a leitura do TCLE. Depois que li o termo, o (a) Sr(a) aceita responder à entrevista? *

Anotar o motivo da recusa como o entrevistado relatar:

8.1 Marque opção abaixo e em Next (você será redirecionado para as partes finais do questionário).
(Sem precisar perguntar ao respondente, marque a opção a seguir e clique para seguir direto para a parte final)

9. O respondente é o(a) próprio(a) (nome do contato)?

10. Qual é o seu nome?
Anotar o nome da pessoa completo
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12.

13.

14.

BLOCO C.1 INFORMAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO
CONTATO RASTREADO

Caso não seja a própria pessoa: Agora vamos fazer perguntas sobre 
(Nome do contato), tá bom?

15.

16.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Homem

Mulher

Transexual

17.

18.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

19.

20.

11. Qual é a sua relação com o (nome do contato)?
Resposta livre, mas tente especificar, por exemplo, se responder "moro com ele", detalhar: mas o(a) Sr(a) é parente, cônjuge?

12. Você pode me passar algum outro telefone de contato? (com DDD).
Responda somente com números

13. Qual é o seu e-mail?
Responda somente com letras minusculas

14. Qual é o seu (nome do contato) nome completo? :
Anotar a resposta como relatada pelo entrevistado.

15. Agora vamos fazer algumas perguntas sobre como o (a) Sr (a) (ou nome do contato) se percebe em relação ao seu
gênero?
Aguardar resposta

16. Qual é a sua (ou nome do contato) relação com (nome do caso)?
Respota livre, mas tente especificar, por exemplo, se responder "moro com ele", detalhar: mas o(a) Sr(a) é parente, cônjuge?

17. Qual é a sua (ou nome do contato) data de nascimento?
Se ele não souber a data, peça que olhe um documento. Se a pessoa tiver mesmo dificuldade em responder, pergunte quantos anos tem, será necessário
transformar em data.

18. Você pode me passar algum outro telefone de contato? (com DDD)
Só perguntar se estiver ligando para número fixo. Responda somente com números.

19. Qual é o seu (ou nome do contato) e-mail?
Responda somente com letras minusculas. Anotar a resposta como relatada pelo entrevistado. Anotar NÃO POSSUI, se for o caso.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Niterói

Rio de Janeiro

São Gonçalo

Itaboraí

27.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

RJ

28.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Brasil

20. Qual é seu (ou nome do contato) endereço?
Rua ou Avenida do endereço de residência do respondente - Exemplo: Rua Waldemar de Barros ou Avenida Princesa Isabel

21. Número
Número do endereço de residência do contato

22. Complemento
Complemento do endereço do contato - Exemplo: apartamento 001, bloco A, ou sobreloja

23. Bairro
Bairro do endereço do contato - Exemplo: Icaraí

24. CEP
CEP do endereço do contato - Exemplo: 10000000

25. Município
Município do endereço do contato

26. UF (Unidade da Federação)
UF do endereço do contato

27. País
País do endereço do contato
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29.

30.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Brasileiro

Ignorado

31.

Marcar apenas uma oval.

Não estudou

Não lembra/não quis informar/não sabe

Ensino Fundamental I (ou primário)

Ensino Fundamental II (ou ginásio)

Ensino Médio (2º grau ou científico ou normal ou clássico)

Ensino superior completo (faculdade)

Ensino superior incompleto (faculdade)

Pós-graduação L (especialização, residência)

Pós-graduação S (mestrado,doutorado)

Ignorado

32.

33.

Marcar apenas uma oval.

Branca

Preta

Amarela

Parda

Indígena

Não quis responder

BLOCO C.2 INFORMAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO CONTATO RASTREADO

28. Ponto de Referência
Ponto de referência do endereço do contato - Exemplo: Próximo à UFF, campus do Gragoatá

29. Qual é a sua (ou nome do contato) nacionalidade?
Ler as opções de resposta

30. Qual é o seu (ou nome do contato) nível de escolaridade?
Sem ler as opções de resposta, ouvir a resposta e classificar. Marque o 'Nível' de escolaridade que o caso cursou.

31. Dentro desse nível, até que série o(a) Sr(a) (ou nome do contato)estudou?
Em seguida, anotar a última 'Série' concluída com aprovação no quesito escolhido como 'Nível' (por exemplo, 5ª série do ginásio, 2º ano da faculdade).
Caso a pessoa não informe detalhadamente a série ou ano, pergunte se foi completo ou incompleto.

32. Qual é a sua (ou nome do contato) cor da pele/raça?
Ler as opções de resposta! As opções devem ser informadas e o respondente deve escolher um dos cinco itens relacionados. Esta variável não admite a
alternativa "ignorada". Se a pessoa se definir como outra opção, tentar encaixar nas opções explicitadas entre parênteses. Só marcar "Não quis
responder" em último caso, quando não conseguir identificar uma categoria.
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34.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Ignorado

35.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Ignorado

36.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não (Pular para Item 38)

Ignorado (Pular para Item 38)

37.

38.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Atenção primária (APS) pública

Atenção primária (APS) privada

Hospitalar pública

Hospitalar privada

Consultório particular.

39.

33. O(a) Sr (a) (ou nome do contato) é profissional de saúde?

34. O(a) Sr (a) (ou nome do contato) trabalha em contato direto com pacientes?Mesmo que seja de outra profissão

35. O(a) Sr (a) (ou nome do contato) trabalha atualmente em instituição de saúde? (mesmo que seja de outra
profissão)

36. Qual é a instituição de saúde em que o(a) sr (a) (ou nome do contato) passa a maior parte do seu tempo?Caso
passe o mesmo tempo em mais de uma instituição, anotar todas.

37. Qual é o tipo de atendimento desta instituição?

38. Qual é o trabalho (ocupação atual) do(a) sr (a) (ou nome do contato)?
A informação deve ser detalhada, se a resposta for vaga, perguntar detalhes. Por exemplo: se a resposta for vendedor, especificar qual tipo de venda, de
automóveis, de seguros etc. Se a resposta for médico, perguntar qual a especialidade. Aqui entra como resposta: aposentado, desempregado, do lar,
estudante e outras. Caso não trabalhe anotar: "Não trabalha"
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40.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Niterói

Rio de Janeiro

Outra cidade da Região Metropolitana 2 (ver lista de municípios)

Baixada Fluminense

Não se aplica

O (A) Sr (a) é da área da saúde?

41.

Marcar apenas uma oval.

Sim Pular para a pergunta 42

Não Pular para a pergunta 47

BLOCO E. INFORMAÇÃO DA EXPOSIÇÃO (SE O CONTATO RASTREADO É
DA ÁREA DA SAÚDE)

Preencher BLOCO E caso o contato seja da área 
da saúde. 

42.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não (Pular para Item 42)

Não sei (Pular para Item 42)

43.

Marque todas que se aplicam.

Avental

Luvas

Proteção para os olhos

Máscara comum

Máscara certificada N95 ou FFP2

Máscara FFP3

Nenhuma proteção

Face Shield

Outros

44.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

39. O(a) Sr (a) (ou nome do contato) trabalha em qual cidade a maior parte do tempo?
Se tiver dúvida sobre a região da cidade, anotar no campo "Outros..."

O(A) Sr (a) é da área da saúde?
Pergunta para indexar transição para blocos (por isso, sem numeração)

41. O contato com (nome do caso) foi durante a sua assistência?

41.1. Caso sim, qual material de proteção estava sendo utilizado?
(Adicione todos os materiais possíveis) É possível marcar mais de uma opção. Ler as opções de resposta!

42. Houve algum contato físico direto com o (nome do caso) (proximidade menor que 1 metro, abraço, aperto de mão
etc.)?
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45.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

46.

Marque todas que se aplicam.

Avental

Luva

Proteção para os olhos

Máscara comum

Máscara certificada N95 ou FFP2

Máscara FFP3

Nenhuma proteção

BLOCO F. INFORMAÇÃO DE
EXPOSIÇÃO

PREENCHER CASO O CONTATO COM O CASO CONFIRMADO NÃO TENHA SIDO DURANTE A 
ASSISTÊNCIA

47.

Marcar apenas uma oval.

Vive junto na mesma casa (ir para item 47)

Outro

48.

49.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

50.

Marcar apenas uma oval.

Residência

Hospital/UPA

Local de trabalho

Outros (especificar)

43. No período em que o (a) Sr(a) teve contato com (nome do caso), houve contato com outros casos confirmados?

43.1. Caso sim, qual material de proteção estava sendo utilizado?
(Adicione todos os materiais possíveis) É possível marcar mais de uma opção. Ler as opções de resposta!

44. Qual é o tipo de contato que o(a) Sr(a) tem com (nome do caso)?

44.1. Se outro, especifique:

45. Lembra a última data em que o(a) Sr(A) (nome do contato) e (nome do caso) estiveram juntos 4 dias antes do
início dos sintomas do caso e 14 dias após início dos sintomas do caso? (calcular essa data antes da entrevista)
Caso não saiba informar ou não se aplique, deixar em branco (vazio)

46. Qual foi o local?

82



10/06/2020 FORMULÁRIO B PARA CONTATOS - OFICIAL

https://docs.google.com/forms/d/1A65mzbux40RfDixNtvAexoX0EVWCm8AzLibiEN26sD0/edit 9/16

51.

Seguir para Bloco G ou H

52.

Marcar apenas uma oval.

Sim (IR PARA BLOCO G)

Não

Não sabe

53.

Marcar apenas uma oval.

Sim (SEGUIR PARA BLOCO G)

Não (IR PARA BLOCO H)

Não lembra (IR PARA BLOCO H)

BLOCO G. INÍCIO DOS
SINTOMAS DO
CONTATO

SÓ PERGUNTAR CASO A PESSOA TENHA RESPONDIDO SIM NAS QUESTÕES 72 OU 73. 
"Agora vou perguntar sobre alguns sintomas que o Sr(a) possa ter apresentado. Pode parecer que eu esteja 
repetindo algumas coisas que já foram respondidas, mas a entrevista é assim mesmo, ok?"

54.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

55.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não (Pular para Item 52)

Não sabe/não lembra (Pular para Item 52)

56.

Marcar apenas uma oval.

Ficou separado da família dentro de casa

Ficou em casa, mas em contato com a família dentro de casa

Saiu de casa alguns dias ou não saiu de casa, mas recebeu visita de amigos e familiares

46.1. Outros, quais? (especificar)

47. Nas 2 semanas logo após o contato com (nome do caso), o(a) sr (a) (OU nome do contato) também apresentou
sintomas da COVID-19?

48. O(A) Sr (a) (OU nome do contato) apresentou sintomas da COVID-19 em algum outro momento?
CASO A RESPOSTA À PERGUNTA ANTERIOR TENHA SIDO NÃO OU NÃO SABE

49. Qual foi a data do início do primeiro sintoma?
Caso não saiba informar, deixar em branco (vazio)

50. Após o início dos seus sintomas, o (a) Sr(a) (ou nome do contato) conseguiu fazer isolamento social?

51. Qual foi o tipo de isolamento social que o (a) Sr (ou nome do contato)(a) conseguiu fazer?
Ler as opções de resposta. Conferir com a resposta anterior de isolamento antes de marcar a resposta.
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57.

Marcar apenas uma oval.

O tempo todo

Quando circulava pela casa

Não usou

58.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

Ignorado

BLOCO H. SINTOMAS RESPIRATÓRIOS

59.

Marcar apenas uma oval por linha.

BLOCO I.
OUTROS
SINTOMAS

Agora vamos falar sobre os outros sintomas que o(a) Sr(a) pode ou não ter sentido até 14 dias depois do contato com 
(nome do caso). Relembrar a data de início dos sintomas do caso. 

52. Durante o isolamento social, o (a) Sr(a) (ou nome do contato) usou máscara?

53. O (a) Sr(a) (ou nome do contato) teve febre? (aferida ou relatada)

Agora vamos falar sobre alguns sintomas respiratórios que o(a) sr (a) (ou nome do contato) possa ter apresentado até
14 dias depois do contato com (nome do caso) Relembrar a data de início dos sintomas do caso. O(A) Sr (a) (ou nome
do contato) sentiu:
Perguntar cada um dos sintomas abaixo:

Sim Não Não sabe

54. Dor de Garganta

55. Coriza (ficou com nariz escorrendo)

56. Tosse

57. Falta de ar (dificuldade ao respirar)

58. Perda de olfato

59. Perda do paladar

54. Dor de Garganta

55. Coriza (ficou com nariz escorrendo)

56. Tosse

57. Falta de ar (dificuldade ao respirar)

58. Perda de olfato

59. Perda do paladar
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60.

Marcar apenas uma oval por linha.

61.

BLOCO I. COMPLICAÇÕES APRESENTADAS PELO
CONTATO - só perguntar se a pessoa informar que teve
sintomas

Agora vamos falar de algumas complicações que o Sr pode ou não 
ter tido até 14 dias depois do contato com (nome do caso).

62.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não (Pular para Bloco J) Pular para a pergunta 71

Ignorado (Pular para Bloco J) Pular para a pergunta 71

BLOCO I. COMPLICAÇÕES APRESENTADAS PELO
CONTATO

Resposta em caso de hospitalização. Caso contrário, ir para próxima 
seção.

O(a) Sr (a) (ou nome do contato) sentiu:
Perguntar cada um dos sintomas abaixo:

Sim Não Não sabe

60.Calafrios

61. Náuseas ou vômitos

62. Diarreia (teve fezes amolecidas + 3 x ao
dia em um mesmo dia)

63. Dor de cabeça

64.Manchas vermelhas na pele

65.Conjuntivite

66.Dor muscular

67.Dores nas articulações (nas juntas)

68.Perda do apetite

69.Cansaço ou fadiga (prostração)

70.Convulsões

71.Alterações da consciência

72.Outros sintomas

60.Calafrios

61. Náuseas ou vômitos

62. Diarreia (teve fezes amolecidas + 3 x ao
dia em um mesmo dia)

63. Dor de cabeça

64.Manchas vermelhas na pele

65.Conjuntivite

66.Dor muscular

67.Dores nas articulações (nas juntas)

68.Perda do apetite

69.Cansaço ou fadiga (prostração)

70.Convulsões

71.Alterações da consciência

72.Outros sintomas

72.1. Se sentiu outros sintomas, quais foram?

73. O (a) Sr(a) (ou nome do contato) foi hospitalizado(a)?
Se a primeira resposta for não, pular este bloco e passar ao próximo

85



10/06/2020 FORMULÁRIO B PARA CONTATOS - OFICIAL

https://docs.google.com/forms/d/1A65mzbux40RfDixNtvAexoX0EVWCm8AzLibiEN26sD0/edit 12/16

63.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

64.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

65.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

66.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

67.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

68.

Marcar apenas uma oval.

Sim (especificar)

Não

Não sabe

69.

74. Qual foi a data desta hospitalização?
Caso não saiba informar, deixar em branco (vazio)

75. Foi admitido (a) em CTI (Centro de Cuidados Intensivos)?

76. Recebeu ventilação mecânica (foi entubado (a))?

77. Teve insuficiência renal aguda e precisou de diálise?

78. Teve pneumonia diagnosticada por RX ou tomografia?

79. Teve alguma outra complicação que eu não tenha falado?

79.1. Se sim, qual foi a complicação?
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70.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

BLOCO J. CONDIÇÕES DE SAÚDE PRÉ-
EXISTENTES DO CONTATO

Agora vamos falar sobre algumas situações de saúde que o Sr(a)(ou nome do contato) já 
apresentava antes ter contato com (nome do caso). 

71.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não (pula para 82)

Não sabe (pula para 82)

Não se aplica

72.

Marcar apenas uma oval.

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

Não sabe

73.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe

Não se aplica

74.

75.

80. Qual foi a data desta alta hospitalar?
Caso não saiba informar, deixar em branco (vazio)

81.A Sra. (ou nome do contato) estava grávida ?
(Só perguntar para mulheres em idade fértil: 10-49 anos, nascidas até 1971)

81.1.Se sim, em qual trimestre?
Se contato não é mulher ou não estava grávida, deixar em branco

82.A Sra. (ou nome do contato) estava amamentando?

83.Qual foi o seu (ou nome do contato) peso a última vez que pesou?
Se responder não sei: insistir. Perguntar se não sabe mais ou menos o peso. Se não respondeu, deixar em branco. Peso em Kg. Responder com números
apenas. Por exemplo, 80.

84.Qual é a sua (ou nome do contato)altura?
Se responder não sei: insistir. Perguntar se não sabe mais ou menos altura. Se não respondeu, deixar em branco. Altura em centímetros. Altura em cm.
Responder com números apenas. Por exemplo: 177.

https://www.google.com/url?q=http://81.1.Se&sa=D&ust=1591814521810000&usg=AFQjCNH1lzblOsYAZqc8tUdN14JKOK1M3w
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76.

Marcar apenas uma oval por linha.

77.

78.

Marcar apenas uma oval.

Fuma

Nunca fumou

Já fumou

Não sabe

79.

BLOCO K - TESTES REALIZADOS PARA
DIAGNÓSTICO DO COVID-19

Agora vamos falar sobre algum tipo de teste que o (a) Sr(a) possa ter feito para 
o COVID neste período. 
Com ou sem sintomas, gostaríamos de saber se o (a) Sr(a)  realizou algum dos 
seguintes exames:

O (a) Sr (a) (ou nome do contato) possui algumas destas doenças?

Sim Não Não sabe

85. câncer?

86. diabetes ou toma remédio para glicose?

87. algum tipo de imunodeficiência ou HIV?

88. pressão alta ou toma remédio para
controlar a pressão?

89. outra doença do coração, sem ser
pressão alta?

90. asma que precise de medicamento?

91. doença pulmonar crônica (sem ser a
asma)?

92. doença crônica do fígado?

93. doença do sangue crônica?

94. doença reumatológica crônica? (lúpus,
artrite reumatoide)

95. doença renal crônica?

96. doença/deficiência neurológica?

97. transplante de medula/outro órgão?

98. alguma outra doença crônica?

85. câncer?

86. diabetes ou toma remédio para glicose?

87. algum tipo de imunodeficiência ou HIV?

88. pressão alta ou toma remédio para
controlar a pressão?

89. outra doença do coração, sem ser
pressão alta?

90. asma que precise de medicamento?

91. doença pulmonar crônica (sem ser a
asma)?

92. doença crônica do fígado?

93. doença do sangue crônica?

94. doença reumatológica crônica? (lúpus,
artrite reumatoide)

95. doença renal crônica?

96. doença/deficiência neurológica?

97. transplante de medula/outro órgão?

98. alguma outra doença crônica?

99. Se sim, qual é a doença crônica?

100. Com relação ao fumo, o (a) Sr(a) (ou nome do contato): Ler as opções.

100.1. Se (a) Sr(a) (ou nome do contato) fuma ou já fumou, por quanto tempo?
Anotar o que for dito.
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80.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não (Pular para Item 105) Pular para a pergunta 84

Ignorado (Pular para item 105) Pular para a pergunta 84

BLOCO K - TESTES REALIZADOS PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19
Preencher caso o teste PCR tenha sido feito.

81.

Marcar apenas uma oval.

Nariz (swab nasal)

Garganta (swab de garganta)

Nariz e garganta (swab nasofaríngeo)

Não sei informar

82.

Marcar apenas uma oval.

Positivo COVID-19 (OU reagente OU detectável)

Negativo COVID-19 (OU não reagente OU não detectável)

Inconclusivo

Não sei informar

83.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

BLOCO K - TESTES REALIZADOS PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19

84.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não (Ir para Bloco L) Pular para a pergunta 87

Ignorado (Ir para Bloco L) Pular para a pergunta 87

BLOCO K - TESTES REALIZADOS PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19
Preencher em caso de exame sorológico ou teste rápido

101. O (a) Sr(a) (ou nome do contato)fez PCR para diagnóstico da COVID (aquele exame que utiliza uma espécie de
cotonete)?

102. De que local o (a) Sr(a) (ou nome do contato) colheu este exame:
Ler as opções de resposta

103. Qual foi o resultado?

104. Qual dia colheu este exame?
Caso não saiba informar, deixar em branco (vazio). (Se tiver realizado mais de um exame anotar o primeiro que deu positivo OU o mais antigo)

105. O (a) Sr(a) fez algum exame que coletou sangue da veia ou furou o dedo (exame sorológico ou teste rápido) para
diagnóstico da COVID?
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85.

Marcar apenas uma oval.

Positivo COVID-19 (OU reagente OU detectável)

Negativo COVID-19 (OU não reagente OU não detectável)

Inconclusivo

Não sei informar

86.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

BLOCO L -
COMPLETITUDE

"Terminamos o questionário! Muito obrigada pelo seu tempo! Qualquer dúvida, o senhor pode entrar em contato com a 
pesquisadora responsável que está no documento que estou enviando agora. Me confirma se recebeu, por favor.
Muito obrigada pela sua contribuição."

87.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

88.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Recusa

Interrupção

BLOCO M - OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR

89.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

106. Qual foi o resultado?

107. Qual dia colheu este exame?
Caso não saiba informar ou não tenha feito o teste, deixar em branco (vazio). (Se tiver realizado mais de um exame anotar o primeiro que deu positivo
OU o mais antigo)

108. Formulário completo:
Ao acabar a entrevista, desligar o telefone, cheque este campo.

108.1. Se não completo, motivo:

109. Detalhe qualquer observação que achar pertinente para a entrevista.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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