
SIPS- BASE SOBRE SAUDE
Nome Campo Descrição Valores atribuídos

Local de Moradia

REGI Região 1.Região Sul

2.Região Sudeste

3.Região Centro-Oeste

4.Região Nordeste

5.Região Norte

ESTA Estado Não identificado (sem representatividade estatística)

CIDA Cidade Não identificado (sem representatividade estatística)

Caracterização do Entrevistado

IDAD Idade

SEXO Sexo 1.masculino

2.feminino

Caracterização Sócio-Econômica

ESCO Nivel de escolaridade 1. Analfabeto até 4ª série do 1º grau (primário)

2. De 5ª a 8ª série do 1° grau (Ginasial)

3. 2° grau completo ou incompleto (Colegial)

4. Superior incompleto

5. Superior completo ou pós graduação

80. NS/NR (Substitua o entrevistado).

ETIN Cor ou Raça 1.Branca

2.Amarela

3.Indígena;

4.Preta/Negra

5.Parda/Morena

80.NS/NR

CIVI Estado Civil 1.Solteiro

2.Casado/morando junto

3.Separado/desquitado

4.Divorciado



5.Viúvo

80.NS/NR

REND Faixa de renda da família 1.Até 2 SM (R$ 1.020,00)

2.+de 2 a 5 SM (+de R$ 1.020,00 a R$ 2.550,00)

3.+de 5 a 10 SM (+de R$ 2.550,00 a R$ 5.100,00)

4.+de 10 a 20 SM (+de R$ 5.100,00 a R$ 10.200,00)

5.Acima de 20 SM (acimade R$ 10.200,00)

80. NS/NR (Substitua o entrevistado)

Saúde

SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

SAU01 Nos últimos 12(doze) meses você utilizou ou acompanhou alguém de 

sua família que utilizou serviços oferecidos nos centros e/ou postos 

de saúde integrantes do SUS?

1. Sim 2. Não (Vá para a 34) 7. NS (Vá para a 34) 8. NR (Vá para a 34)

SAU02 Que avaliação você faz de como costuma ser o atendimento recebido 

neste local (LER AS OPÇÕES)?

1. Muito bom 2.Bom 3. Regular 4.Ruim 5. Muito ruim 7.NS 8. NR 9. NSA

SAU03 Pelo que você conhece, mesmo que você ou alguém de sua família 

não tenha utilizado esses serviços, se você pudesse sugerir melhorias 

nos serviços oferecidos pelos postos e centros de saúde, a qual das 

melhorias, entre as listadas abaixo, você daria prioridade? Escolha 

apenas uma opção (MOSTRAR ANEXO 02):

01. Melhorar a qualidade do atendimento dos médicos

02. Aumentar o número de médicos

03. Melhorar a qualidade do atendimento dos demais profissionais de saúde 

(enfermeiro, auxiliar

de enfermagem etc.)

04. Melhorar o atendimento do pessoal administrativo (recepção, central de 

atendimento etc.)

05. Garantir que os médicos cumpram seu horário de trabalho

06. Diminuir o tempo de espera entre a marcação e a realização da consulta

07. Diminuir a demora para ser atendido no dia da consulta

08. Melhorar as instalações e equipamentos dos postos e centros de saúde

70. NS 80. NR 90. NSA

PERCEPÇÃO SOBRE O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

SAU04 Seu domicílio é cadastrado no PSF? 1. Sim 2. Não (Vá para a 38) 7. NS (Vá para a 38) 8. NR (Vá para a 38)

SAU05 Nos últimos 12 (doze) meses seu domicílio foi visitado por algum

profissional do Programa Saúde da Família (médico, enfermeiro, 

agente de saúde)?

1. Sim 2. Não (Vá para a 38) 7. NS (Vá para a 38) 8. NR (Vá para a 38) 9. NSA



SAU06 Que avaliação você faz de como costuma ser o atendimento prestado 

por estes profissionais (LER AS OPÇÕES):

1. Muito bom 3. Regular 5. Muito ruim 8. NR

2. Bom 4. Ruim 7. NS 9. NSA
PERCEPÇÃO SOBRE ATENDIMENTO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS NO SUS

SAU07 Nos últimos 12(doze) meses você utilizou ou acompanhou alguém de 

sua família que tenha sido atendido no SUS por médico especialista 

por meio de consulta marcada?

1. Sim 2. Não (Vá para a 40) 7. NS (Vá para a 40) 8. NR (Vá para a 40)

SAU08 Que avaliação você faz de como costuma ser o atendimento prestado 

pelo(s) médico(s) especialista(s) do SUS (LER AS OPÇÕES):

1. Muito bom 3. Regular 5. Muito ruim 8. NR

2. Bom 4. Ruim 7. NS 9. NSA

SAU09 Pelo que você conhece, mesmo que você ou alguém de sua família 

não tenha sido atendido por um médico especialista por meio de 

consulta marcada no SUS, se você pudesse sugerir melhorias nesses 

serviços, a qual das melhorias, entre as listadas abaixo, você daria 

prioridade? Escolha apenas uma opção (ANEXO 03):

01. Melhorar a qualidade do atendimento dos médicos

02. Aumentar o número de médicos

03. Garantir que os médicos cumpram seu horário de trabalho

04. Reduzir o tempo de espera entre a marcação e a consulta com o especialista

05. Diminuir a demora para ser atendido no dia da consulta 

70. NS 80. NR 90. NSA

PERCEPÇÃO SOBRE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SUS

SAU10 Nos últimos 12(doze) meses você utilizou ou acompanhou alguém de 

sua família que utilizou os serviços de urgência e emergência 

oferecidos pelos hospitais do SUS? 1. Sim 2. Não (Vá para a 43) 7. NS (Vá para a 43) 8. NR (Vá para a 43)

SAU11 Que avaliação você faz de como costuma ser o atendimento recebido 

neste local (LER AS OPÇÕES):

1. Muito bom 3. Regular 5. Muito ruim 8. NR

2. Bom 4. Ruim 7. NS 9. NSA

SAU12 Pelo que você conhece, mesmo que você ou alguém de sua família 

não tenha utilizado esses serviços, se você pudesse sugerir melhorias 

nos serviços de urgência e emergência oferecidos pelos hospitais do 

SUS, a qual das melhorias, entre as listadas abaixo, você daria 

prioridade? Escolha apenas uma opção (MOSTRAR ANEXO 04):

01. Melhorar a qualidade do atendimento dos médicos

02. Aumentar o número de médicos

03. Melhorar o atendimento do pessoal administrativo

04. Diminuir a demora para ser atendido

05. Melhorar o acesso aos exames requeridos, como por exemplo, exames 

laboratoriais ou de imagem (Rx, Ecografia etc)

06. Melhorar a disponibilidade de materiais (por exemplo, gases, fios de sutura, 

esparadrapo) e outros insumos necessários ao atendimento

07. Melhorar as instalações e equipamentos dos serviços de urgência e emergência 

dos hospitais do SUS

70. NS 80. NR 90. NSA

PERCEPÇÃO SOBRE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS NO SUS

SAU13 Nos últimos 12(doze) meses você utilizou ou acompanhou alguém de 

sua família que utilizou a distribuição gratuita de medicamentos pelo 

SUS?

1. Sim 2. Não (Vá para a 46) 7. NS (Vá para a 46) 8. NR (Vá para a 46)



SAU14 Que avaliação você faz de como costuma ser o atendimento recebido 

neste local (LER AS OPÇÕES):

1. Muito bom 3. Regular 5. Muito ruim 8. NR

2. Bom 4. Ruim 7. NS 9. NSA
SAU15 Pelo que você conhece, mesmo que você ou alguém de sua família 

não tenha utilizado a distribuição gratuita de medicamentos pelo 

SUS, se você pudesse sugerir melhorias nesses serviços, a qual das 

melhorias, entre as listadas abaixo, você daria prioridade? Escolha 

apenas uma opção (MOSTRAR ANEXO 05): 

01. Melhorar o atendimento do pessoal administrativo

02. Melhorar a orientação sobre o uso dos medicamentos

03. Ter mais privacidade no momento de retirada dos medicamentos

04. Diminuir a demora para ser atendido no dia da retirada do medicamento

05. Diminuir o problema da falta de medicamento 

06. Aumentar a lista (tipos) de medicamentos disponíveis para distribuição gratuita 

no SUS

70. NS 80. NR 90. NSA

AVALIAÇÃO GERAL DO SUS

SAU16 Em sua opinião, os serviços públicos de saúde prestados pelo SUS são 

(LER AS OPÇÕES):
1. Muito bons 3. Regulares 5. Muito ruins 8. NR

2. Bons 4. Ruins 7. NS 9. NSA
SAU17 Costuma-se indicar que, dentre outros, os principais problemas dos

serviços de assistência à saúde prestados pelo SUS são os listados a 

seguir. Dentre os problemas listados, indique até dois problemas que 

você considera que sejam os mais importantes (MOSTRAR ANEXO 

06):

01. A baixa qualidade de atendimento dos médicos

02. A falta de médicos

03. A baixa qualidade de atendimento do pessoal administrativo A. 

04. A demora para ser atendido nos postos/centros de saúde ou nos hospitais

05. A demora para conseguir uma consulta com especialista

06. A demora para realizar exames laboratoriais ou de imagem

07. A dificuldade para conseguir internação em Unidade de Tratamento Intensivo - 

UTI

08. A falta de medicamentos para distribuição gratuita regular

09. As instalações ruins ou inadequadas B. 

10. Os equipamentos defasados, quebrados ou mal-conservados

11. A insuficiência de recursos financeiros

70. NS 80. NR 90. NSA



SAU18 Costuma-se indicar que, dentre outros, os principais pontos positivos 

dos serviços de assistência à saúde prestados pelo SUS são os listados 

a seguir. Dentre os pontos positivos listados, indique até dois pontos 

que você considera que sejam os mais importantes (MOSTRAR 

ANEXO 07):

01. No SUS todos recebem o mesmo atendimento, sem nenhum preconceito de 

cor, raça, sexo, renda ou orientação sexual

02. O SUS permite que todo e qualquer brasileiro possa ter acesso ao serviço de 

saúde gratuitamente, independentemente de ter ou não dinheiro

03. Sou atendido com respeito e atenção pelos profissionais do SUS 

04. Os médicos e profissionais de saúde do SUS são competentes

05. A distribuição gratuita de medicamentos 

06. No SUS são realizados procedimentos que não são cobertos pelos planos de 

saúde

07. O bom atendimento prestado pelos profissionais de saúde do Programa Saúde 

de Família

70. NS 80. NR 90. NSA

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SEGMENTO DE PLANOS DE SAÚDE E SEGUROS PRIVADOS DE SAÚDE

SAU19 Você tem plano ou seguro de saúde? 1. Sim, tenho 7. NS (Vá para a 55)

2. Não tenho, mas já tive (Vá para a 53) 8. NR (Vá para a 55)

3. Nunca tive (Vá para a 55)

SAU20 Nos últimos 12(doze) meses você ou alguém de sua família utilizou 

algum dos serviços ofertados pelo seu plano ou seguro de saúde 

(atendimento de urgência e emergência oferecido pelos  

hospitais/clínicas, consulta agendada com especialistas,

internações e cirurgias marcadas e exames laboratoriais e de 

imagem)?

1. Sim 2. Não (Vá para a 53) 7. NS (Vá para a 53) 8. NR (Vá para a 53) 9. NSA

SAU21 Que avaliação você faz de como costuma ser o atendimento recebido 

nos serviços ofertados pelo seu plano ou seguro de saúde (LER AS 

OPÇÕES):

1. Muito bom 3. Regular 5. Muito ruim 8. NR

2. Bom 4. Ruim 7. NS 9. NSA



SAU22 Com base em sua experiência, escolha, dentre os problemas listados 

abaixo, quais são os dois principais problemas dos planos ou seguros 

privados de saúde (MOSTRAR ANEXO 08):

01. A baixa qualidade de atendimento dos médicos

02. A rede de atendimento muito restrita (clínicas, laboratórios, hospitais)

03. A demora para ser atendido em clínicas ou hospitais

04. A demora para conseguir realizar uma consulta com especialista 

05. A demora para realização de exame de imagem (ecografia, tomografia, 

ressonância)

06. Algumas doenças ou procedimentos não são cobertos pelos planos

07. O alto preço da mensalidade

08. O fato do plano ou seguro privado de saúde às vezes se negar a pagar o 

tratamento/procedimento necessário B. [___|___]

09. A rotatividade constante dos médicos, clínicas e hospitais que aceitam planos 

ou seguros de saúde 70. NS 80. NR 90. NSA

SAU23 Qual a principal razão para você ter um plano ou seguro privado de 

saúde, uma vez que os serviços públicos de saúde estão disponíveis 

para toda população, de forma gratuita? Escolha dentre as opções 

listadas abaixo (MOSTRAR ANEXO 09):

01. O plano de saúde é um benefício oferecido gratuitamente pelo meu emprego

02. Consigo com maior rapidez realizar uma consulta ou um exame na rede 

credenciada do meu plano ou seguro do que na rede pública de saúde

03. Posso escolher com mais liberdade o médico que irá me atender

04. Não confio nos médicos que atendem na rede pública

05. As instalações dos postos, hospitais e laboratórios do sistema público são muito 

ruins e com equipamentos com tecnologia defasada

70. NS 80. NR 90. NSA

SAU24 De um modo geral, você considera seu próprio estado de saúde 

como (LER AS OPÇÕES):

1. Muito bom 3. Regular 5. Muito ruim 8. NR

2. Bom 4. Ruim 7. NS 9. NSA

LEGENDA:

NR = Não respondeu

NS = Não Sabe

NSA= Nenhuma das anteriores


