
      

 
FACULDADE ESCTITOR OSMAN DA COSTA LINS 

Coordenação de Extensão 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

Projeto Flor da Idade: Atenção à saúde bucal de pacientes idosos. 

 

2. PROFESSOR COORDENADOR 

Rogéria Sandra Tenório Ferro Cursino 
Carolina Thaiza Costa Pazos 
Luanna Ribeiro Santos Silva 

 

3. RESUMO 

 
Para assistir às necessidades de saúde da população idosa é preciso ter conhecimento 
compartilhado por toda a equipe envolvida, sabendo que o nosso paciente apresentará 
alterações orgânicas, psicológicas e funcionais que devem ser absolutamente priorizadas, 
e o seu atendimento deverá ser diferenciada e especificamente voltada a suas 
necessidades individuais. O paciente idoso no presente projeto deverá, indiscutivelmente 
receber atendimento humanizado, fundamental para que a saúde bucal tenha um 
importante impacto na qualidade de vida dos pacientes idosos institucionalizados. Os 
planejamentos clínicos deverão visar o controle do risco e a saúde individualizada, 
segundo as reais necessidades e limitações do paciente. 
  

 

4. JUSTIFICATIVA OU RELEVÂNCIA 

  
O projeto “Interdisciplinaridade na saúde do idoso”, tem como objetivo chamar a atenção 
para a necessidade de atitudes coletivas como resposta às situações complexas na saúde 
do idoso. A iniciativa propõe uma nova lógica de organização de assistência a essa parcela 
da população, pautada no trabalho interdisciplinar para a prevenção de doenças e 
promoção da saúde. “Estudar o envelhecimento humano e suas implicações na área da 
saúde passa, necessariamente, pela assimilação de um conhecimento compartilhado 
viabilizado a interação entre o saber do senso comum e o saber científico. A doença 
crônica é, por sua vez, a maior causa de incapacidade, especialmente entre os mais 
velhos”, comenta a coordenadora. 
  

 

5. OBJETIVOS   

5.1 Geral: 
Assistir a população idosa através de um projeto de extensão universitária, intitulado “Flor 
da Idade” voltado para a atenção básica do idoso institucionalizado e grupos de idosos. 
Avaliar a qualidade de vida dos idosos institucionalizado no município do Vitória de Santo 
Antão- PE. 

 

5.2. Objetivos Específicos  



 
5.2.1. Descrever os aspectos sociodemográficos da amostra; 

 

5.2.2. Conhecer a avaliação da qualidade de vida dos idosos, utilizando a 
metodologia adotada pela OMS (WHOQOL – BREF); 

 

5.2.3. Realizar o perfil epidemiológico da amostra; 
 

5.2.4. Realizar os procedimentos odontológicos pertinentes a cada paciente; 
 

5.2.5. Incentivar o desenvolvimento de práticas integrativas em saúde, que 
busquem valorizar os aspectos humanos, éticos e sociais. 

 

6. METODOLOGIA 

 
 
6. METODOLOGIA: 
           O projeto “Flor da Idade” analisará as necessidades e o atendimento adequado para 
a população através dos alunos e docentes do curso de graduação em odontologia 
da Faculdade Escritor Osman da Costa Lins (FACOL), em Vitória de Santo Antão- PE, que, 
juntos, desenvolverão atividades práticas como educação em saúde, supervisão de 
higienização, atividades lúdico-educativas, levantamentos epidemiológicos das condições 
de saúde bucal e, consequentemente, atenção odontológica de acordo com a necessidade 
onde os procedimentos odontológicos (Próteses, periodontais, cirúrgicos, restauradores) 
serão realizados na Clínica Universitária de Reabilitação, Educação e Saúde (CURES ) da 
FACOL. 

 

6.1 Local do Estudo 

 

O estudo será realizado em Vitória de Santo Antão - PE, cidade do interior do estado 

de Pernambuco. (Figura 1). 

 

 



Figura 1. Mapa de Pernambuco 

6.2. População do Estudo 

 

A população deste estudo será de idosos, institucionalizados ou de grupos de idosos  

no município do Vitória de Santo Antão-PE. 

 

6.2.1. Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Inclusão 

1. Idosos institucionalizados ou pertencentes a um grupo de idosos; 

Exclusão  

Serão excluídos idosos: 

1. Idosos não devidamente pertencentes as instituições ou grupo de idosos. 

2. Não tendo o idoso 60 ou mais anos.  

 

6.3. Amostra e população do estudo 

 

 O tamanho amostral será de caráter censitário, participarão as instituições casa dos 

pobres, Lar Espírita São Francisco de Assis e Grupo de Idosos do município do Vitória de 

Santo Antão, Pernambuco,  

 

6.4. Instrumento do Estudo 

 

No primeiro momento será utilizado um formulário (Anexo 1), elaborado pelo autor, 

contendo questionamentos sobre aspectos sociodemográficos, com o objetivo de 

caracterizar a amostra (BERNARDINO, 2013). 

Num segundo momento será utilizado o instrumento para a avaliação da Qualidade 

de Vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-BREF) (Anexo 2), versão em 

português composto por 24 questões abrangendo os domínios: físico, psicológico, relações 

sociais e meio ambiente, além de duas questões gerais. 

Os instrumentos WHOQOL estão atualmente disponíveis em 20 idiomas. A versão 

em português (Brasil) do WHOQOL-100 e WHOQOL-BREF foram realizadas segundo a 



metodologia preconizada para a versão deste instrumento, tendo sido realizado o teste de 

campo em 300 indivíduos para cada um dos dois instrumentos (FLECK et al., 2000).  

As características psicométricas preencheram os critérios de desempenho exigidos: 

consistência interna, validade discriminante, validade convergente, validade de critério, 

fidedignidade de teste-reteste. A versão em português dos instrumentos WHOQOL foi 

desenvolvida no Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (FLECK et al., 2000). 

 

Domínios e facetas do WHOQOL-BREF. 

 

Domínio Físico Domínio 

Psicológico 

Relações 

Sociais 

Meio Ambiente 

1. Dor e 

desconforto 

4. Sentimentos 

positivos 

13. Relações 

pessoais 

16. Segurança física e 

proteção 

2. Energia e 

fadiga 

5. Pensar, 

aprender, memória 

e concentração. 

14. Suporte 

(Apoio) social 

17. Ambiente no lar 

3. Sono e 

repouso 

6. Autoestima 15. Atividade 

sexual 

18. Recursos financeiros 

9. Mobilidade 7. Imagem corporal 

e aparência 

 19. Cuidados de saúde e 

sociais: disponibilidade e 

qualidade 

10. Atividades 

da vida 

cotidiana 

8. Sentimentos 

negativos 

 20. Oportunidades de 

adquirir novas informações e 

habilidades 

11. 

Dependência de 

medicação ou 

de tratamentos 

24. Espiritualidade/ 

religião/crenças 

pessoais 

 21. Participação em, e 

oportunidades de recreação/ 

Lazer. 



12. Capacidade 

de trabalho 

  22. Ambiente físico: 

(poluição/ruído/trânsito/clima) 

   23. Transporte 

 

 

6.4.1. Levantamento Epidemiológicos Idosos institucionalizados ou pertencentes a 

um grupo de idosos 

          Será realizado o perfil epidemiológico da amostra de estudo (Anexo 3) (MARCIAIS, 

2008), com o intuito de caracterizar as condições de saúde geral e bucal dos idosos. 

Visando o planejamento das ações a serem realizadas pelo projeto de extensão Flor da 

idade. 

 

6.4.2. Descrição de Procedimentos Odontológicos 

          Levantamento das condições de saúde bucal dos idosos, utilizando a ficha de exame 

do SB Brasil 2010 (Anexo 4). Delinear o perfil de saúde bucal do idoso institucionalizado e 

não institucionalizado, afim de traçar o melhor tratamento a ser seguido e notificar a 

necessidade de uso prótese dentária. O tratamento clínico desse paciente será realizado 

na CURES, de acordo com a demanda individual e a necessidade de cada idoso. Os 

tratamentos que podem ser ofertados na clínica serão: Restaurações dentais (Clínica de 

procedimentos Básicos), Estomatologia (Clínica de estomatologia Clinica), Endodontia 

(Clínica de Endodontia Clinica), Exodontia (Clínica de procedimentos Cirúrgicos I) e 

serviços de urgências (Clínica de Urgência).  

          Um outro intuito do projeto é a realização de palestras de educação em saúde, com 

os seguintes temas: Prevenção de câncer de boca, higiene bucal e higienização de 

próteses. Realizar a interação do idoso com o aluno através de atividades lúdicas. Afim de 

aproximar os alunos com a população e idosa e promover a melhoria da qualidade de vida 

e saúde bucal. 

 

6.5. Coleta de Dados 

 

  A todos os participantes será explicado o objetivo do Projeto e pesquisa, assim como 

a leitura do termo de consentimento (Apêndice 1) solicitando a assinatura dos 

responsáveis. 



   A coleta de dados será realizada através da entrevista com idosos utilizando o 

questionários: questionário sociodemográfico, qualidade de vida Whoqol-Bref e 

levantamento epidemiológico da amostra estudada. Análise dos procedimentos 

odontológicos que serão realizados.  

 
6.6. Análise dos dados 

 

Os resultados serão expressos através de percentuais e das medidas estatísticas: 

média, mediana, desvio padrão. Para a comparação entre as categorias das variáveis 

independentes em relação às médias dos domínios da qualidade de vida foram utilizados 

os testes estatísticos.  

 A margem de erro utilizada nas decisões dos testes estatísticos foi de 5%. O 

programa utilizado para digitação dos dados e obtenção dos cálculos estatísticos será o 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na versão 17. 

 

  

6.7. Considerações Ético-Legais 

 

Em obediência a Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos, este projeto 

de pesquisa será encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

 Após aprovação pelo comitê de ética, será iniciada a coleta de dados, mediante a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 3). Após as 

assinaturas (pais e/ou responsáveis e entrevistador), uma cópia ficará com o entrevistado e 

outra com a pesquisador.  

De acordo com o Artigo 7º. Da Resolução 01/88, de 13 de junho de 1988, sobre as 

Normas de Pesquisa em Saúde, esta pesquisa se enquadra na classificação de Pesquisa 

Com Risco Mínimo, a qual engloba estudos prospectivos que empreguem o registro de 

dados através de procedimentos comuns em exames físicos ou psicológicos do 

diagnóstico ou tratamento rotineiros. Considera-se nesta pesquisa o risco mínimo de 

alguns participantes se sentirem constrangidos ao responderem algumas questões sobre 

sua intimidade; no entanto, os mesmos serão assegurados sobre a confidencialidade dos 

dados e das informações coletadas, e garantidos de que os resultados serão obtidos 

apenas para alcançar os objetivos da pesquisa, incluindo a sua publicação na literatura 



científica especializada. 

A Beneficência da pesquisa se baseia na possibilidade de traçar estratégias 

voltadas para a melhor qualidade de vida dos idosos do município de Vitória de Santo 

Antão -PE. 

 

 
 

7 ENTIDADES OU ORGÃOS ENVOLVIDOS 

 
 
 
                    Tabela 1. Distribuição das Instituições de Idosos de Vitória de 
                                    Santo Antão-PE. 

Instituições 

Vitória de 
Santo Antão - 
PE 

Casa dos pobres X 

Lar São Francisco X 

Grupos de idosos (CURES) X 

Fonte: próprio autor 

 

 

8  RECURSOS HUMANOS 

 

                     Tabela 1. Distribuição de recursos humanos FACOL – CURES 
                                     Vitória de Santo Antão-PE. 

Recursos Humanos 

Vitória de 
Santo Antão - 
PE 

Docentes 3 

Alunos 10 

TSB (CURES) 1 

Fonte: próprio autor 

 

 

9 RECURSOS MATERIAIS EXISTENTES, PLEITEADOS OU ALOCADOS POR 
AGENTES EXTERNOS 

 
 

Materiais a Adquirir Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Cartucho HP Deskjet F- 4280 
(Preto) 

03 R$ 45,00 R$ 135,00 

Cartucho HP Deskjet F- 4280 02 R$ 55,00 R$ 110,00 



(Color) 

Resma de papel A4 03 R$ 18,00     R$   54,00 

Combustível (Litros) 250 R$ 2,90 R$  725,00 

Canetas 06 R$ 1,50     R$     6,00 

Lápis grafite 03 R$ 1,00     R$     3,00 

                         Cópias 200 R$ 0,15 R$   30,00 

Total - - R$1063,00 

 
 

Materiais a Adquirir Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Flúor 10   

Touca 500   

Máscara/ Luvas 500   

Fio Dental 500   

Consultório Portátil              01 10.000,00 10.000,00 

Materiais Restauradores (diversos)    

                  Instrumentais (diversos) 200   

Total - -  
 

 

10 RECURSOS FINANCEIROS, SUAS FONTES E DESTINAÇÃO 

FACULDADE ESCTITOR OSMAN DA COSTA LINS 

CLÍNICA UNIVERSITÁRIA DE REABILITAÇÃO, EDUCAÇÃO E SAÚDE 

 

11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As atividades serão desenvolvidas por um período de 10 meses e serão assim 

distribuídas:  

ANO 

 

ATIVIDADES 

 

MESES 

MAR 

 

ABR 

 

MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2018 

Revisão da literatura X X X X 
 

X X X X 
 

Seleção dos alunos/ projeto X 
 

        

Coleta de dados do estudo 

principal 
 X X X 

 
X X X 

  

Tabulação dos dados  X X X 
 

X X X 
  

Análise e discussão dos 

resultados 
     X X X X 

 

Redação de artigo cientifico 

para publicação 
   X 

 
X X X 

  

Entrega do relatório parcial       
 

X   

Entrega do relatório final        X   



Apresentação na 

EXPOFACOL 

 

        X  

 

 

 

 

12.  PROCESSOS, INSTRUMENTOS E INDICADORES DE AVALIAÇÃO. 

 Avaliação individual dos alunos. 
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PARECER:  
 
Parecer da Coordenação de 
extensão:________________________________________ 
 
 
Parecer do Conselho de ensino pesquisa e 
extensão:_____________________________ 
 
 



Apêndices  
 

Apêndice 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, __________________________________________________________, abaixo 
assinado, responsável pelo idoso __________________________________, autorizo a 
FACOL, por intermédio do(a)s aluno(a)s, ______________________________ devidamente 
assistid(o)as pela seu(ua) orientador(a) _________________________________, a 
desenvolver a pesquisa abaixo descrita: 
1-Título da pesquisa: projeto Flor da idade 
2-Objetivos Primários e secundários: Assistir a população idosa através de um projeto de 
extensão universitária, intitulado “Flor da Idade” voltado para a atenção básica do idoso 
institucionalizado e grupos de idosos. 
Avaliar a qualidade de vida dos idosos institucionalizado no município do Vitória de Santo 
Antão- PE. 
3-Descrição de procedimentos: de acordo com a demanda do paciente. 
4-Justificativa para a realização da pesquisa: O projeto “Interdisciplinaridade na saúde do 
idoso”, tem como objetivo chamar a atenção para a necessidade de atitudes coletivas como 
resposta às situações complexas na saúde do idoso. 
5-Desconfortos e riscos esperados: Risco mínimo de constrangimento. Fui devidamente 
informado dos riscos acima descritos e de qualquer risco não descrito, não previsível, porém 
que possa ocorrer em decorrência da pesquisa será de inteira responsabilidade dos 
pesquisadores. 
6-Benefícios esperados: Humanização da atenção odontológica aos idosos e melhoria da 
qualidade de vida, por meio da reabilitação oral. 
7-Informações: Os participantes têm a garantia que receberão respostas a qualquer pergunta e 
esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos assuntos relacionados à pesquisa. Também os 
pesquisadores supracitados assumem o compromisso de proporcionar informações atualizadas 
obtidas durante a realização do estudo. 
8-Retirada do consentimento: O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento a 
qualquer momento e deixar de participar do estudo, não acarretando nenhum dano ao 
voluntário.  
9-Aspecto Legal: Elaborado de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa 
envolvendo seres humanos atende à Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do 
Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde – Brasília – DF. 
10-Confiabilidade: Os voluntários terão direito à privacidade. A identidade (nomes e 
sobrenomes) do participante não será divulgada. Porém os voluntários assinarão o termo de 
consentimento para que os resultados obtidos possam ser apresentados em congressos e 
publicações.  
11-Quanto à indenização: Não há danos previsíveis decorrentes da pesquisa, mesmo assim 
fica prevista indenização, caso se faça necessário.  
12-Os participantes receberão uma via deste Termo assinada por todos os envolvidos 
(participantes e pesquisadores). 
13-Dados do pesquisador responsável:____________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Endereço profissional/telefone/e-mail:_____________________________________________ 
 
ATENÇÃO: A participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em casos de dúvida 
quanto aos seus direitos, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 
Integrada de Pernambuco. 
 
CEP/FACIPE 
Rua Barão de São Borja, nº 427, Soledade, Recife-PE. 
Telefone: (81) 3878-5100 – e-mail: cep@facipe.edu.br. 
 
Vitória de Santo Antão, _____de _____de 201_. 
 

mailto:cep@facipe.edu.br


 

ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO 
 
 
 

ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo  1 
 

Questionário Sociodemográfico 
 
Sexo: Masculino ____ Feminino ____  
 
Idade: _________ anos  
 
Estado Civil: Solteiro ___ Casado (a)/União de facto ____ 
Divorciado(a)/Separado___ Viúvo (a) ___  
 
Número de Filhos: ___________  
 
Escolaridade: Analfabeto(a) ___ Sabe ler e escrever ___ Ensino primário ___ 
Ensino secundário ___ Curso Superior ___  
 
Como classifica a sua situação económica: Má ___ Média ___ Boa ___  
 
Qual o valor mensal da sua aposentadoria?___________________ 
 
A iniciativa do internamento/ participação no grupo foi: Iniciativa própria ___ 
Trazido(a) por amigos ___  
 
Trazido(a) por familiares ___ Trazido(a) por técnicos de ação social ___  
 
Tempo de internamento/ participação: _________meses; ____ anos  
 
Gosta da instituição/ grupo: Sim_______ Não_______  
 
Realiza algum tipo de atividade: Não________ Física_______ Cultural______  
 
Regularidade com que é visitado: ____ vezes por mês  
 
Como considera a sua saúde: Muito má___ Má ___ Nem boa nem má___ 
Boa___ Muito boa___  
 
Com que frequência se sente só: Sempre___ Muitas vezes___ Algumas 
vezes___ Raramente___ Nunca___ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2 
Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida 

The World Health Organization Quality of Life – WHOQOL-bref 

Instruções 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de 
vida, saúde e outras áreas de sua vida. Por favor responda a todas as 
questões. Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, 
por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada.  
Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Por favor, tenha em 

mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos 

perguntando o que você acha de sua vida, tomando como como referência as 

duas últimas semanas. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma 

questão poderia ser: 

 nada 
Muito 
pouco 

médio muito completamente 

Você recebe dos outros o 
apoio de que necessita? 

1 2 3 4 5 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe 
dos outros o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, 
você deve circular o número 4 se você recebeu “muito” apoio como abaixo.  

 Nada 
Muito 
pouco 

médio muito completamente 

Você recebe dos outros o 
apoio de que necessita? 

1 2 3  5 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu “nada” de apoio. Por 
favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe 
parece a melhor resposta.  

  Muito ruim Ruim 
nem ruim 
nem boa 

boa 
muito 
boa 

1 

Como você 
avaliaria sua 
qualidade de 

vida? 

1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito 
muito 

satisfeito 

2 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 
com a sua 

1 2 3 4 5 



saúde? 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas 
últimas duas semanas. 

  Nada 
muito 
pouco 

mais 
ou 

menos 
bastante extremamente 

3 

Em que medida você 
acha que sua dor 

(física) impede você 
de fazer o que você 

precisa? 

1 2 3 4 5 

4 

O quanto você precisa 
de algum tratamento 
médico para levar sua 

vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 
O quanto você 

aproveita a vida? 
1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você 
acha que a sua vida 

tem sentido? 
1 2 3 4 5 

7 
O quanto você 
consegue se 
concentrar? 

1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) você 
se sente em sua vida 

diária? 
1 2 3 4 5 

9 

Quão saudável é o seu 
ambiente físico 
(clima, barulho, 

poluição, atrativos)? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem 
sentido ou é capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

  Nada 
muito 
pouco 

médio muito completamente 

10 
Você tem energia 

suficiente para seu dia-
a- dia? 

1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar 

sua aparência física? 
1 2 3 4 5 

12 

Você tem dinheiro 
suficiente para 
satisfazer suas 
necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 
Quão disponíveis para 

você estão as 
1 2 3 4 5 



informações que precisa 
no seu dia-a-dia? 

14 
Em que medida você 
tem oportunidades de 

atividade de lazer? 
1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu 
a respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

  Muito ruim ruim 
nem ruim 
nem bom 

bom 
muito 
bom 

15 

Quão bem 
você é capaz 

de se 
locomover? 

1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito 
Muito 

satisfeito 

16 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 
com o seu 

sono? 

1 2 3 4 5 

17 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 
com sua 

capacidade 
de 

desempenhar 
as atividades 
do seu dia-a-

dia? 

1 2 3 4 5 

18 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 
com sua 

capacidade 
para o 

trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 
consigo 
mesmo? 

1 2 3 4 5 

20 
Quão 

satisfeito(a) 
você está 

1 2 3 4 5 



com suas 
relações 
pessoais 
(amigos, 
parentes, 

conhecidos, 
colegas)? 

21 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 

com sua vida 
sexual? 

1 2 3 4 5 

22 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 

com  
o apoio que 
você recebe 

de seus 
amigos? 

1 2 3 4 5 

23 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 

com  
as condições 

do local 
onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 

com o  
seu acesso 
aos serviços 
de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 

com 
o seu meio 

de 
transporte? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que epidemioló você sentiu ou 

experimentou certas coisas nas últimas duas semanas. 

  Nunca 
Algumas 

vezes 
freqüentemente 

muito 
freqüentemente 

sempre 

26 
Com que 

epidemioló 
1 2 3 4 5 



você tem 
sentimentos 
negativos 
tais como 

mau humor, 
desespero, 
ansiedade, 
depressão? 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? 
..................................................................  

Quanto tempo você levou para preencher este questionário? 
..................................................  

Você tem algum comentário sobre o questionário?  

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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