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ANEXO A. QUESTIONÁRIO PARA TREINAMENTO DOS ENTREVISTADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA TREINAMENTO 
DOS  

ENTREVISTADORES PARA COLETA 
DE DADOS DO ESTUDO: 

 
“HÁBITOS ALIMENTARES E 

CÂNCER DE BOCA E OROFARINGE” 
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Nome:________________________________________________data:___/___/___ 

Telefone:___________________ 

 

Grupo caso  Grupo controle 

 

I- INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1. DADOS DE PRONTUÁRIO  

1.1.APENAS PARA GRUPO CONTROLE,  1.2 A 1.7 APENAS CASO) 

 

1.1 Doença em tratamento no hospital:___________________ 

Se grupo CONTROLE, ir para 2.1. 

 

1.2. Data de entrada no hospital:___/___/___ 

1.3. Localização da Lesão (sítio primário):_________________________ 

1.4. Codigo CID:_____________Classificação TNM:  T____N____M____ 

1.5. Sofreu cirurgia? ( ) sim ( )não 

 Se SIM, há quanto tempo realizou a última cirurgia?_______ 

1.6. Sofreu radioterapia? ( ) sim ( )não 

 Se SIM, Número de sessões:________ 

 Se SIM,Há quanto tempo terminou (em dias, meses ou ano): ________ 

1.7. Sofreu quimioterapia? ( ) sim ( )não 

 Se SIM, Número de sessões:________ 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS SOCIECONÔMICAS 

 

2.1. Sexo:   ( ) Feminino  ( ) Masculino   2.2. Idade (em anos) ____ 

2.3. Instrução: ____série do ___ grau   ( ) completa ( )incompleta 

2.4. Ocupação: _________________ (se aposentado, anotar a ocupação anterior. Se “do lar”, 

anotar também a ocupação do chefe da família) 

 

 

2.5. Estado conjugal: ( )solteiro(a)   

  ( )casado(a) ou união estável 

  ( )separado(a) 

  ( )viúvo(a) 

2.6. Número de pessoas que moram no domicílio, incluíndo o paciente:______ pessoas 

2.7. Número de quartos no domicílio:______ quartos 

2.8. Renda Familiar Mensal: R$_______,00 
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2.9. Peso atual:______kg  1.10. Altura: ____m 

2.11. Número de refeições/dia atualmente (incluindo lanches e ceia):_________ 

2.12. Temperatura atual de ingestão dos alimentos:  ( )fria      ( )morna    ( )quente 

 

2.13 a 2.15. APENAS PARA GRUPO CASO, GRUPO CONTROLE IR PARA 3.1 : 

 

2.13. Peso anterior ao diagnóstico de câncer ___________kg 

2.14. Número de refeições que fazia antes do diagnóstico(incluindo lanches e ceia):___ 

2.15. Temperatura de ingestão dos alimentos antes do diagnóstico:  

( )fria  ( )morna ( )quente 
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3. CONDIÇÕES BUCAIS 

 

3.1. Utiliza(utilizou) próstese dentária removível SUPERIOR?  ( )Sim  ( )Não 

Se SIM, Tipo:  ( )Parcial ( )Total  

Período de uso: de  _______anos de idade até ________ anos de idade 

 

3.2. Utiliza(utilizou) próstese dentária removível INFERIOR? Sim( )  não ( ) 

Se SIM, tipo:  ( )Parcial ( )Total  

Período de uso: de  _______anos de  idade até ________ anos de idade 

 

3.3. Lembra de feridas, machucados ou incômodos por mal-ajuste da prótese?  

Sim( )   Não ( ) 

Se SIM, frequência com que tinha essas feridas: 

( )Frequentemente  ( )Regularmente   ( )Raramente   ( )Apenas no início do uso 

 

3.4. Lembra de feridas na boca (língua, bochecha, lábio, etc) por dentes quebrados ou mal-

posicionados?   ( )Sim  ( )Não 

Se SIM, frequência com que tinha essas feridas:  

Frequentemente ( )  Regularmente ( )  Raramente( )   Apenas no início  do uso( ) 

 

3.5. Números de vezes que sempre costumou escovar os dentes por dia: ____vezes/dia 
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II- HISTÓRICO DE HÁBITOS 

 

4.  TABAGISMO: 

 

4.1.Paciente fumante ou ex-fumante: ( ) Sim ( ) Não 

Se NÃO, ir para 5 (cerveja, pág 5) 

Se SIM,: 

Idade de início do hábito: _________anos de idade 

Tipo de tabaco no início do hábito: 

( ) Cigarro industrializado  (  ) Charuto  ( ) cahimbo  ( ) cigarro de “palha”  

 Quantidade por dia que fumava no início do hábito: __________cig/dia 

 Frequência de fumo no início do hábito: __________dias por semana 

 

4.2. Passou a fumar mais ou a fumar menos em algum período da vida, ou houve alteração no 

tipo de cigarro? 

 Se NÃO, responder pergunta abaixo e ir para 5 (cerveja, pág 5) 

  Idade com que parou de fumar ou idade atual :_____ anos  

Se SIM,  

Idade com que passou a fumar mais ou a fumar menos: _____anos de idade 

Tipo de tabaco: 

( ) Cigarro industrializado  (  ) Charuto  ( ) cahimbo  ( ) cigarro de “palha”  

 Quantidade por dia que passou a fumar: __________cig/dia 

 Frequência de fumo: __________dias por semana 

 

4.3.Houve nova alteração na quantidade de cigarros por dia (passou a fumar mais ou a fumar 

menos) ou no tipo de cigarro? 

 Se NÃO, responder  pergunta abaixo e ir para 5 (cerveja, pág 5) 

  Idade com que parou de fumar ou idade atual :_____ anos  

Se SIM,  

Idade com que passou a fumar mais ou a fumar menos: _____anos de idade 

Tipo de tabaco: 

( ) Cigarro industrializado  (  ) Charuto  ( ) cahimbo  ( ) cigarro de “palha”  

 Quantidade por dia que passou a fumar: __________cig/dia 

 Frequência de fumo: __________dias por semana 

 

4.4.Houve nova alteração na quantidade de cigarros por dia  (passou a fumar mais ou a fumar 

menos) ou no tipo de cigarro? 

Se NÃO, responder  pergunta abaixo e ir para 4.2. (ETILISMO.) 

  Idade com que parou de fumar ou idade atual :_____ anos  
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Se SIM,  

Idade com que passou a fumar mais ou a fumar menos: _____anos de idade 

Tipo de tabaco: 

( ) Cigarro industrializado  (  ) Charuto  ( ) cahimbo  ( ) cigarro de “palha”  

 Quantidade por dia que passou a fumar: __________cig/dia 

 Frequência de fumo: __________dias por semana 

Parou de fumar? ( ) sim ( )não 

Se sim, idade com que idade parou: _______ 
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5. a 7. ETILISMO. 

 

5.CERVEJA. 

 

5.1. Bebe ou bebia CERVEJA regularmente? ( )sim ( ) não 

 Se NÃO, ir para 6 (vinho, pág 6) 

 Se SIM,  

 Idade de início do hábito:__________anos de idade 

 Frequência no início do hábito: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 

Quantidade de cerveja que bebia por dia no início: ______ (número) 

   ( ) lata ( ) garrafa ( )copo americano ( )copo de chopp 

 

5.2. Passou a beber mais ou a beber menos cerveja?  ( )sim  ( )não 

Se NÃO, respoder pergunta abaixo e ir para 6 (vinho, pág 6) 

  Idade com que parou de beber cerveja ou idade atual:______ 

 Se SIM,  

 Idade com que passou a beber mais ou beber menos:__________anos de idade 

 Frequência: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 

Quantidade de cerveja que passou a beber por dia: ______ (número) 

    ( ) lata ( ) garrafa ( )copo americano ( )copo de chopp 

 

5.3. Passou a beber mais ou a beber menos cerveja?  ( )sim  ( )não 

Se NÃO, respoder pergunta abaixo e ir para 6 (vinho, pág 6). 

  Com que idade parou de beber cerveja ou idade atual:______ 

 Se SIM,  

 Idade com que passou a beber mais ou beber menos:__________anos de idade 

 Frequência: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 

Quantidade de cerveja que passou a beber por dia: ______ (número) 

    ( ) lata ( ) garrafa ( )copo americano ( )copo de chopp 

 Parou de beber cerveja? ( ) sim ( )não 

 Se SIM, com que idade parou? _______anos de idade 

 

6. VINHO 

 

6.1. Bebe ou bebia VINHO regularmente? ( )sim ( ) não 

Se NÃO, ir para 7 (destilados, pág. 7) 

 Se SIM,  

 Idade de início do hábito:__________anos de idade 

 Frequência no início do hábito: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 
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Quantidade de VINHO que bebia por dia no início: ______ (anotar o número) 

      ( ) garrafa ( )copo americano  ( )taça 

 

6.2. Passou a beber mais ou a beber menos VINHO?  ( )sim  ( )não 

Se NÃO, respoder pergunta abaixo e ir para 7 (destilados, pág. 7) 

  Idade com que parou de beber VINHO ou idade atual:______ 

 Se SIM,  

 Idade com que passou a beber mais ou beber menos:__________anos de idade 

 Frequência: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 

Quantidade de VINHO que passou a beber por dia:   

    (__) garrafa (__)copo americano (__)taça 

 

6.3. Passou a beber mais ou a beber menos VINHO?  ( )sim  ( )não 

Se NÃO, respoder pergunta abaixo e ir para7 (destilados, pág. 7) 

  com que parou de beber VINHO ou idade atual:______ 

 Se SIM,  

 Idade com que passou a beber mais ou beber menos:__________anos de idade 

 Frequência: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 

Quantidade de VINHO que passou a beber por dia: ______  

       ( ) garrafa ( )copo americano  ( )taça 

 Parou de beber VINHO? ( ) sim ( )não 

 Se SIM, com que idade parou? _______anos de idade 

 

7. DESTILADOS (vodka, caipirinha, pinga, cachaça, etc.) 

 

7.1.Bebe ou bebia DESTILADOS regularmente? ( )sim ( ) não 

Se NÃO, ir para 8 (café coado, pág. 8) 

 se SIM,  

 Idade de início do hábito:__________anos de idade 

 Frequência no início: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 

Quantidade de DESTILADOS que bebia por dia no início: ____(anotar número) 

( ) mL    ( ) garrafa 600mL   ( ) garrafa 1L   ( )copo americano  ( )doses 

 

7.2. Passou a beber mais ou a beber menos DESTILADOS?  ( )sim  ( )não 

Se NÃO, respoder pergunta abaixo e ir para 8 (café coado, pág. 8) 

  Idade com que parou de beber DESTILADOS ou idade atual:______ 

 Se SIM,  

 Idade com que passou a beber mais ou beber menos:__________anos de idade 

 Frequência: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 

Quantidade de DESTILADOS que passou a beber por dia: ______ (em número) 
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( ) mL    ( ) garrafa 600mL   ( ) garrafa 1L   ( )copo americano  ( )doses 

 

7.3. Passou a beber mais ou a beber menos DESTILADOS?  ( )sim  ( )não 

Se NÃO, respoder pergunta abaixo e ir para 8 (café coado, pág. 8) 

  Idade com que parou de beber DESTILADOS ou idade atual:______ 

 Se SIM,  

 Idade com que passou a beber mais ou beber menos:__________anos de idade 

 Frequência: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 

Quantidade de DESTILADOS que passou a beber por dia: ______ (em número) 

( ) mL    ( ) garrafa 600mL   ( ) garrafa 1L   ( )copo americano  ( )doses 

 Parou de beber DESTILADOS? ( ) sim ( )não 

 Se SIM, com que idade parou? _______anos de idade 
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 8. a 10. INGESTÃO DE CAFÉ 

 

8. CAFÉ COADO 

 

8.1. Bebe ou bebia CAFÉ COADO regularmente?  ( )sim      ( ) não 

 Se NÃO, ir para 9 (café expresso, pág 9) 

 Se SIM,  

 Idade de início do hábito:__________anos de idade 

 Frequência no início: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 

Quantidade de CAFÉ COADO por dia no início do hábito: ___ (anotar o número) 

( )xícara de café ( )xícara de chá ( )copo americano ( )copo de requeijão ( )mL 

 

8.2. Passou a beber mais ou a beber menos CAFÉ COADO?  ( )sim    ( )não 

Se NÃO, respoder pergunta abaixo e ir para 9 (café expresso, pág 9) 

  Idade com parou de beber CAFÉ COADO ou idade atual:______ 

 Se SIM,  

 Idade com que passou a beber mais ou beber menos:__________anos de idade 

 Frequência: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 

Quantidade de CAFÉ COADO que passou a beber por dia: ______ (em número) 

( )xícara de café ( )xícara de chá ( )copo americano ( )copo de requeijão ( )mL 

 

8.3. Passou a beber mais ou a beber menos CAFÉ COADO?  ( )sim  ( )não 

Se NÃO, respoder pergunta abaixo e ir para 9 (café expresso, pág 9) 

  Idade com que parou de beber CAFÉ COADO ou idade atual:______ 

 Se SIM,  

 Idade com que passou a beber mais ou beber menos:__________anos de idade 

 Frequência: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 

Quantidade de CAFÉ COADO que passou a beber por dia: ______ (em número) 

( )xícara de café ( )xícara de chá ( )copo americano ( )copo de requeijão ( )mL 

 Parou de beber CAFÉ COADO? ( ) sim ( )não 

 Se SIM, com que idade parou? _______anos de idade 

9. CAFÉ EXPRESSO 

 

9.1. Bebe ou bebia CAFÉ EXPRESSO regularmente? ( )sim ( ) não 

 Se NÃO, ir para 10 (café descafeinado, pág 10) 

 Se SIM,  

 Idade de início do hábito:__________anos de idade 

 Frequência no início: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 

Quantidade de CAFÉ EXPRESSO por dia no início do hábito: ___( número) 
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( )xícara de café ( )xícara de chá ( )copo americano ( )copo de requeijão ( )mL 

 

9.2. Passou a beber mais ou a beber menos CAFÉ EXPRESSO? ( )sim  ( )não 

Se NÃO, respoder pergunta abaixo e ir para 10 (café descafeinado, pág 10) 

  Idade com que parou de beber CAFÉ EXPRESSO  ou idade atual:______

 Se SIM,  

 Idade com que passou a beber mais ou beber menos:__________anos de idade 

 Frequência: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 

Quantidade de CAFÉ EXPRESSO que passou a beber por dia: ___ (número) 

( )xícara de café ( )xícara de chá ( )copo americano ( )copo de requeijão ( )mL 

 

9.3. Passou a beber mais ou a beber menos CAFÉ EXPRESSO? ( )sim  ( )não 

Se NÃO, respoder pergunta abaixo e ir para 10 (café descafeinado, pág 10) 

  Idade com que parou de beber CAFÉ EXPRESSO  ou idade atual:______ 

 Se SIM,  

 Idade com que passou a beber mais ou beber menos:__________anos de idade 

 Frequência: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 

Quantidade de CAFÉ EXPRESSO que passou a beber por dia:____ (número) 

( )xícara de café ( )xícara de chá ( )copo americano ( )copo de requeijão ( )mL 

 Parou de beber CAFÉ EXPRESSO? ( ) sim ( )não 

 Se SIM, com que idade parou? _______anos de idade 
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10. CAFÉ DESCAFEINADO 

 

10.1. Bebe ou bebia CAFÉ DESCAFEINADO regularmente? ( )sim ( ) não 

 Se NÃO, ir para 11 (QFA, pág 11) 

 Se SIM,  

 Idade de início do hábito:__________anos de idade 

 Frequência no início: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 

Quantidade de CAFÉ DESCAFEINADO por dia no início do hábito: ___( número) 

( )xícara de café ( )xícara de chá ( )copo americano ( )copo de requeijão ( )mL 

 

10.2. Passou a beber mais ou a beber menos CAFÉ DESCAFEINADO? ( )sim ( )não 

Se NÃO, respoder pergunta abaixo e ir para 11 (QFA, pág 11) 

   Idade com que parou de beber CAFÉ DESCAFEINADO ou idade atual:______ 

 Se SIM,  

 Idade com que passou a beber mais ou beber menos:__________anos de idade 

 Frequência: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 

Quantidade de CAFÉ DESCAFEINADO que passou a beber por dia: __(número) 

( )xícara de café ( )xícara de chá ( )copo americano ( )copo de requeijão ( )mL 

 

10.3. Passou a beber mais ou a beber menos CAFÉ DESCAFEINADO? ( )sim ( )não 

Se NÃO, respoder pergunta abaixo e ir para 11 (QFA, pág 11) 

    Idade com que parou de beber CAFÉ DESCAFEINADO ou idade atual:______ 

 Se SIM,  

 Idade com que passou a beber mais ou beber menos:__________anos de idade 

 Frequência: _______dias por  ( )semana  ( ) mês 

Quantidade de CAFÉ DESCAFEINADO que passou a beber por dia:__(número) 

( )xícara de café ( )xícara de chá ( )copo americano ( )copo de requeijão ( )mL 

 Parou de beber CAFÉ DESCAFEINADO? ( ) sim ( )não 

 Se SIM, com que idade parou? _______anos de idade 
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III- HÁBITOS ALIMENTARES 

 

11. (QFA) QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA ALIMENTAR 

 

- Esclarecer ao paciente que o importante para próxima parte é apenas a frequência de 

ingestão dos alimentos, e não a quantidade. 

 

- Anotar o número de vezes que o paciente ingere cada alimento por dia(D), semana(S), 

mês(M) ou ano(A).  

 

- 11.1 corresponde „a frequência alimentar ATUAL e 11.2 (APENAS PARA GRUPO CASO) „a 

frequência alimentar no ANO ANTERIOR ao diagnóstico de câncer.  

 

- Para grupo controle, caso a alimentação do paciente tenha se alterado por conta da doença 

atual, perguntar a frequência alimentar antes de adoecer. 

 

- “Fim de semana” pode corresponder a 1 ou 2 dias por semana. Nessa ocasião, perguntar ao 

paciente a quantos dias por semana corresponde. 
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11.1. FREQUÊNCIA DE INGESTÃO DOS ALIMENTOS ATUALMENTE 

       Leite ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Chocolate em pó/achocolatad ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Iogurte ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Pão ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Queijo Branco ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Queijo Amarelo ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano  

       Requeijão ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Manteiga ou margarina ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Alface ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Couve ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Repolho ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Cheiro verde ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Chicória ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Outros vegetais ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Tomate/molho ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Couve-Flor ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Beterraba ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Batata ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Cenoura ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Chuchu ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Abóbora ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Abobrinha ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Outros legumes ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Arroz ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Feijão ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Macarrão ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Farinha de mandioca / milho ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Polenta ou angu ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Mandioca ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 
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       Milho verde ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Inhame, cará ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Lentilha, ervilha, grão de bico ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Pizza ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Carne de boi  ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Carne de porco ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Frango ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Vísceras (fígado,coração,bucho) ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Salsicha ou lingüiça ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Peixe fresco ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Peixe enlatado sardinha / atum ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Bacon ou toucinho ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Ovos Cozidos ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Ovos Fritos ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Maionese ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Refrigerante ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Laranja ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Mexerica ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Banana ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Maçã ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Outras frutas ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Sucos naturais ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Açúcar ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Caramelos, balas ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Chocolate em barra ou bombom ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Sorvete ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Pudim/ doce de fruta ou leite ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Biscoito doce ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Biscoito salgado ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Bolos ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Pipoca ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 
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       Frituras (exceto bife e ovos) ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Pimenta ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Chá Mate  Q ( ) F ( ) ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Chá Verde Q ( )F ( ) ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Outros chás  Q ( )F ( ) ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 
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11.2. FREQUÊNCIA ALIMENTAR NO ANO ANTERIOR AO DIAGNÓSTICO  

(APENAS GRUPO CASO). 

       Leite ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Chocolate em pó/achocolatad ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Iogurte ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Pão ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Queijo Branco ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Queijo Amarelo ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano  

       Requeijão ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Manteiga ou margarina ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Alface ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Couve ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Repolho ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Cheiro verde ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Chicória ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Outros vegetais ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Tomate/molho ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Couve-Flor ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Beterraba ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Batata ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Cenoura ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Chuchu ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Abóbora ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Abobrinha ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Outros legumes ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Arroz ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Feijão ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Macarrão ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Farinha de mandioca / milho ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Polenta ou angu ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Mandioca ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 
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       Milho verde ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Inhame, cará ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Lentilha, ervilha, grão de bico ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Pizza ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Carne de boi  ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Carne de porco ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Frango ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Vísceras (fígado,coração,bucho) ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Salsicha ou lingüiça ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Peixe fresco ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Peixe enlatado sardinha / atum ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Bacon ou toucinho ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Ovos Cozidos ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Ovos Fritos ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Maionese ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Refrigerante ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Laranja ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Mexerica ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Banana ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Maçã ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Outras frutas ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Sucos naturais ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Açúcar ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Caramelos, balas ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Chocolate em barra ou bombom ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Sorvete ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Pudim/ doce de fruta ou leite ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Biscoito doce ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Biscoito salgado ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Bolos ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Pipoca ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 
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       Frituras (exceto bife e ovos) ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Pimenta ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Chá Mate  Q ( ) F ( ) ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Chá Verde Q ( )F ( ) ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 

       Outros chás  Q ( )F ( ) ______vezes por ( )dia  ( )semana  ( )mês  ( ) ano 
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12. RESTRIÇÕES ALIMENTARES (APENAS GRUPO CASO) 

 

12.1. ALTERAÇÕES NO PREPARO dos alimentos, decorrentes do câncer ou de seu 

tratamento (marcar mais do que uma alternativa, se necessário): 

 

( ) Alimenta-se APENAS por sonda. 

( ) Ingere APENAS alimentos batidos no liquidificador ou sopas. 

( ) Ingere APENAS alimentos muito cozidos e amassados. 

( ) Ingere alimentos cozidos por mais tempo, mas não é necessário amassá-los. 

( ) Ingere qualquer tipo de alimento, mas com “caldos” ou na forma de ensopados. 

( ) Não ingere alimentos ácidos (abacaxi, vinagre, laranja) 

( ) Não ingere alimentos apimentados ou condimentados. 

( ) Não houve alteração no preparo dos alimentos. 

 ( ) outras alterações_______________________________ 

 

12. 2. CAUSAS DAS  RESTRIÇÕES ALIMENTARES 

:  

 Percebe alterações em seus hábitos alimentares em decorrência do câncer ou ao 

tratamento?  ( ) Sim   ( )Não 

Se NÃO, deixar a parte abaixo em branco e terminar a entrevista  

Se SIM:  

Perguntar ao paciente quais são os motivos dessas alterações, e deixá-lo responder 

espontaneamente.  

ENUMERAR as caselas abaixo em ordem de importância, sendo 1 o sintoma que mais 

impossibilita sua alimentação.  

As caselas com sintomas não apresentados pelo paciente, ou que não o incomodem 

para se alimentar devem ser deixadas em branco. 

 

( ) Xerostomia (boca seca, perda da salivação) 

( ) Perda de apetite 

( ) Dor para engolir 

( ) Perda de paladar 

( ) Disfunções no trato gastrointestinal por uso de medicamentos 

( ) Perda dos dentes 

( ) Perda da língua 

( ) Perda de mobilidade da língua 

( ) Outros motivos ___________________________________ 
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ANEXO B. MANUAL DO ENTREVISTADOR E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
UTILIZADO 

 

 

 

 

 
 
 

 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA 

DE DADOS 
 DO ESTUDO: 

 
“HÁBITOS ALIMENTARES E CÂNCER DE 

BOCA E OROFARINGE” 
 
 

MANUAL DO ENTREVISTADOR 
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I-APRESENTAÇÃO INICIAL AO ENTREVISTADO 
 
Inicialmente, o entrevistador: 
 
- Identifica-se, descreve os objetivos da entrevista e informa ao entrevistado quais dados serão 
obtidos e a duração média da entrevista 
 
- Expõe o compromisso dos responsáveis pela pesquisa para a confidencialidade dos dados. 
 
- Explica ao entrevistado o conteúdo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido(TCLE), e 
expõe o direito ‘a não participação, sem qualquer prejuízo. 
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II-CONDUÇÃO DA ENTREVISTA 

 
 

   IIa-PRIMEIRA PARTE: CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E SAÚDE BUCAL 
 
Renda Familiar: Somando os salários de todos os moradores de sua casa (incluindo você), qual 
é o valor médio recebido por mês?. 
 
Instrução: Até que série (de que grau) você estudou? Anotar a série. 
 
Ocupação: Qual é a sua profissão? Ou qual profissão você exerceu por mais tempo durante a 
vida adulta?. Caso seja aposentado, anotar também a profissão que exercia, por exemplo 
“aposentado (professor)”, caso a entrevistada seja do lar, anotar ao lado a profissão do chefe 
da família, por exemplo “do lar (marido-professor)”. 
 
Estado Conjugal: Qual é o seu estado conjugal? Você mora com ou sem companheiro(a) ? 
Fazer um “x” na opção que corresponde ao estado civil do entrevistado. Caso seja amaziado, 
classificá-lo como “casado(a)”.  
 
N. Pessoas domicílio: Incluindo você, quantas pessoas moram na sua casa? 
 
N. quartos domicílio: Quantos quartos há em sua casa? 
 
Peso ant. –Durante a vida adulta até o diagnóstico de câncer, qual era seu peso médio? 
(apenas para grupo caso) 
 
Peso dep.- Quanto você pesa atualmente? 
 
N. refeições por dia-Quantas refeições você costumava realizar durante a vida adulta até 
adoecer? (Para grupo controle: perguntar sobre o numero de refeições/dia atual). Lanches da 
tarde e ceias também podem ser considerados refeições. 
 
Temperatura da refeição-Você costuma fazer refeições “frias”, “mornas” ou “quentes” ? Como 
você classifica a temperatura de suas refeições? 
 
Dados do prontuário- Os dados do prontuário serão referentes ‘a data mais próxima da data 
da entrevista. Não serão perguntados ao paciente. 
 
 
Obs:As pergunta sa seguir, relativas a prótese, feridas e escovação dentária, dizem respeito 
ao período de vida a partir dos 20 anos de idade até o ano anterior ao diagnóstico para os 
indivíduos do grupo caso. Para o grupo controle, desde os 20 anos de idade até atualmente. 
 
Uso de Prótese- Marcar com “x” em sim ou não. 
 
Tipo de prótese: tipo de prótese mais recente utilizado pelo paciente. Serão consideradas 
apenas as próteses que não sejam fixas ou seja: Prótese Parcial Removível ou Prótese Total. 
 
Tempo de uso: Há quanto tempo você usa alguma prótese que pode ser retirada da boca para 
higienização ou “limpeza”? Anotar tempo total de uso de prótese removível (parcial ou total). 
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Lembrança de Feridas por uso de prótese mal ajustada- Você se lembra de algum 
“machucado” ou alguma “ferida” causada por alguma prótese utilizada? 
 
Com que frequência-Quando você percebe essa ferida? frequentemente? ‘As vezes? Ocorreu 
apenas no início do uso da prótese ou permanece até hoje?.  
 
Lembrança de feridas por irregularidade de mordida (dentes quebrados ou mal 
posicionados)- Você se lembra de algum “machucado” ou alguma “ferida” causada por dentes 
que você acha que estão “fora do lugar” ou quebrados?  
 
Com que frequência- Quando você percebe essa ferida? frequentemente? ‘As vezes? 
 
Escovação Dentária- Quantas vezes por dia você costumava escovar os dentes durante a vida 
adulta até adoecer? (para grupo controle, perguntar sobre o hábito durante a vida adulta até 
atualmente). 
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   IIb-SEGUNDA PARTE: HISTÓRICO DE HÁBITOS  
(Anotar tipo e alterações em quantidade ou freqüência de ingestão ao longo da vida, a partir 
dos 20 anos de idade.) 

 
Tabagismo. Você fuma ou fumou? Se sim, o que costuma(va) fumar? Poderia relatar a 
quantidade de cigarros que costumava fumar em cada período de sua vida até hoje em dia? 
 
Exemplo de resposta e anotação:Paciente com 60 anos. 
“Dos 20 aos 30 anos eu costumava fumar  2 cigarros de palha por dia. Depois, até os 35 fumei  
2 maços de cigarros normais, industrializados, e então parei. Aos 45 voltei a fumar, mas 
apenas cachimbos, um por dia, e assim continuo até hoje.” 

Tabagismo- Marcar 1- Cigarro industrializado, 2. Charuto, 3 cahimbo, 4. cigarro de “palha” 

 Freqüência  Quantidade (Cig) Período 

Cigarro (1) (2) (3) (χ) Todos os  dias 2 20-30 anos 

Cigarro (1) (χ) (3) (4) Todos os dias 40 30-35 anos 

Cigarro (1) (2) (χ) (4) Todos os dias 1 45-60 anos 

Cigarro (1) (2) (3) (4)    

Cigarro (1) (2) (3) (4)    

 
 
Etilismo. Costuma ingerir bebidas alcoólicas? Se sim, que tipo de bebida alcoólica costuma(va) 
beber? Poderia relatar a quantidade de bebidas alcoólicas que costumava tomar em cada 
período de sua vida até hoje em dia? As transformações para ml serão realizadas na análise 
 
Exemplo de anotação: 

Etilismo    

Cerveja 3x por semana 1 lata  20-40 anos 

Cerveja 1x por semana 1 garrafa 41-52 anos 

Cerveja    

Cerveja    

Cerveja    

Vinho Todos os dias 1 taça 20-37 

Vinho Todos os dias  2 taças 38-50 

Vinho    

Vinho    

Vinho    

Destilados 3x por semana 1 copo 51-60 

Destilados    

Destilados    

Destilados    

Destilados    
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Café Você costuma beber café? Se sim, de que tipo você costuma(va) tomar? Poderia relatar a 
quantidade de café que costumava tomar em cada período de sua vida até hoje em dia? As 
transformações para ml serão realizadas na análise 
 
Exemplo de  anotação:Paciente com 50 anos: 

Café    

Café Coado Todos os dias 1 xícara de café 20-30 

Café Coado Todos os dias 2 xícara de café 31-40 

Café Coado Todos os dias 1 xícara de café 41-50 

Café Coado    

Café Coado    

Café Expresso 2x por semana 1 xícara de café 31-45 

Café Expresso 1x por semana 1 xícara de café 46-50 

Café Expresso    

Café Expresso    

Café Expresso    

Café Descafeinado Nunca   

Café Descafeinado    

Café Descafeinado    

Café Descafeinado    

Café Descafeinado    
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IIc- TERCEIRA PARTE- QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA ALIMENTAR (Para cada alimento, 
anotar a frequência de ingestão por dia(D), semana(S), mês(M) ou ano(A) tendo como 
referência o ano anterior ao diagnóstico para a primeira coluna e a frequência atual de 
ingestão para a segunda coluna.) 
 
Agora vou fazer algumas questões relativas ‘a sua alimentação no ano anterior ao diagnóstico 
do câncer (Essas informações devem ser anotadas na primeira coluna de cada alimento e são 
colhidas apenas no grupo caso. Para o grupo controle, a primeira coluna será descartada). Vou 
citar algunas alimentos e gostaria que você me dissesse a frequência , ou seja, quantas vezes 
por dia, mês, ou ano, você costumava ingerir o alimento citado, em média.  
 
Exemplo de anotação: 
 

Produtos 
Freq. 

 Produtos 
Freq. 

 

 Antes 
diagn. 

Atual  Antes 
diagn. 

Atual 

Leite 1D  Carne de boi  2S  

Chocolate em pó ou achocolatado 1D  Carne de porco 2S  

Iogurte 1S  Frango 1S  

Pão 1D  Vísceras(fígado,coração,bucho...) 1A  

Queijo Branco 1M  Salsicha ou lingüiça 1S  

  
 
Agora, gostaria que você me dissesse a frequência de ingestão dos mesmos alimentos,porém 
atualmente.Eu os citarei novamente. (Anotar na segunda coluna. Essa coluna é válida para o 
grupo controle ) 
 
Exemplo de anotação: 
 

Produtos 
Freq. 

 Produtos 
Freq. 

 

 Antes 
diagn. 

Atual  Antes 
diagn. 

Atual 

Leite 1D 1S Carne de boi  2S 2S 

Chocolate em pó ou achocolatado 1D 1S Carne de porco 2S 2S 

Iogurte 1S 1M Frango 1S 1S 

Pão 1D 1D Vísceras(fígado,coração,bucho...) 1A 1A 

Queijo Branco 1M 1M Salsicha ou lingüiça 1S 1S 
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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INSTRUMENTO PARA A COLETA DE DADOS 
 
 

 
Grupo caso  Grupo controle Dados do prontuário - SÓ GRUPO CASO- 

data entrada __/__/__ 

Sexo           Feminino              Masculino Localização da lesão  

Renda Familiar   Código CID10   

Instrução   Classificação TNM   

Ocupação   Cirurgia Sim  Não 

Estado conjugal Solteiro(a)  Radioterapia Sim Não 

 Casado(a)  Quimioterapia Sim Não 

 Separado(a)  Prótese superior Sim Não 

 Viúvo(a)  Tipo de prótese   

no pessoas domicílio   Tempo de uso   

no quartos domicílio   Prótese inferior Sim Não 

Peso ant.  Peso dep.  Tipo de prótese   

Altura   Tempo de uso   

 
no refeições/dia 

  Lembrança de feridas por uso de 
prótese mal ajustada 

 
Sim 

 
Não 

Temperat. da refeição   Com que freqüência?   

   Lembrança de feridas por 
irregularidade de mordida (dentes 
quebrados ou mal posicionados) 

 
 
Sim 

 
 
Não 

Idade   Com que freqüência?   

Doença, se controle   Escovação dentária  vezes/dia 
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HISTÓRICO DE HÁBITOS (Tabagismo, Etilismo e Ingestão de Café) 

Anotar tipo e alterações em quantidade ou freqüência de ingestão ao longo da vida, a partir 
dos 20 anos de idade. 

 

Tabagismo- Marcar 1- Cigarro industrializado, 2. Charuto, 3 cahimbo, 4. cigarro de “palha” 

 Freqüência  Quantidade (Cig/dia) Período 

Cigarro (1) (2) (3) (4)    

Cigarro (1) (2) (3) (4)    

Cigarro (1) (2) (3) (4)    

Cigarro (1) (2) (3) (4)    

Cigarro (1) (2) (3) (4)    

Etilismo    

Cerveja    

Cerveja    

Cerveja    

Cerveja    

Cerveja    

Vinho    

Vinho    

Vinho    

Vinho    

Vinho    

Destilados    

Destilados    

Destilados    

Destilados    

Destilados    

Café    

Café Coado    

Café Coado    

Café Coado    

Café Coado    

Café Coado    

Café Expresso    

Café Expresso    

Café Expresso    

Café Expresso    

Café Expresso    

Café Descafeinado    

Café Descafeinado    

Café Descafeinado    

Café Descafeinado    

Café Descafeinado    
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QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA ALIMENTAR 

 
Para cada alimento, anotar a frequência de ingestão por dia(D), semana(S), mês(M) ou ano(A) 

tendo como referência o ano anterior ao diagnóstico para a primeira coluna e a frequência 
atual de ingestão para a segunda coluna. 

Produtos 
Freq. 

 Produtos 
Freq. 

 

 Antes 
diagn. 

Atual  Antes 
diagn. 

Atual 

Leite   Carne de boi    

Chocolate em pó ou achocolat.   Carne de porco   

Iogurte   Frango   

Pão   Vísceras (fígado/coração/bucho)   

Queijo Branco   Salsicha ou lingüiça   

Queijo Amarelo   Peixe fresco   

Requeijão   Peixe enlatado sardinha / atum   

Manteiga ou margarina   Bacon ou toucinho   

Alface   Ovos Cozidos   

Couve   Ovos Fritos   

Repolho   Maionese   

Cheiro verde   Refrigerante   

Chicória   Laranja   

Outros vegetais   Mexerica   

Tomate/molho   Banana   

Couve-Flor   Maçã   

Beterraba   Outras frutas   

Batata   Sucos naturais   

Cenoura   Açúcar   

Chuchu   Caramelos, balas   

Abóbora   Chocolate em barra ou bombom   

Abobrinha   Sorvete   

Outros legumes   Pudim/ doce de fruta ou leite   

Arroz   Biscoito doce   

Feijão   Biscoito salgado   

Macarrão   Bolos   

Farinha de mandioca / milho   Pipoca   

Polenta ou angu   Frituras (exceto bife e ovos)   

Mandioca   Pimenta   

Milho verde   Chá Mate Q ( ) F ( )   

Inhame, cará   Chá Verde Q ( )F ( )   

Lentilha, ervilha, grão de bico   Outros chás  Q ( )F ( )   

Pizza      
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RESTRIÇÕES ALIMENTARES (apenas para grupo caso): 

 
 
Causas de restrições alimentares (Numerar a partir da mais importante para a menos 
importante, caso haja mais de uma causa): 
 
(  ) xerostomia 
(  ) perda de apetite 
(  ) dor para engolir 
(  ) perda de paladar 
(  ) Disfunções no trato gastrointestinal por uso de medicamentos 
(  ) Outros motivos ___________________________________ 
 
 
 
 
 
Alterações ocorridas no preparo dos alimentos atualmente, decorrentes do câncer e/ou de 
seu tratamento (pergunta aberta): 
 
__________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3. TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE 

E ESCLARECIDO PARA O  ESTUDO: 

“HÁBITOS ALIMENTARES E CÂNCER 

DE BOCA E OROFARINGE” 
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TERMO DE CONSENTIMENTO (grupo caso) 

 Por este meio, aceito colaborar com a pesquisa “Hábitos alimentares e câncer de 

boca e orofaringe”. Fui informado que o objetivo desse estudo é avaliar a dieta de 

pacientes com câncer de boca e orofaringe e compará-la com a de outros pacientes 

atendidos neste hospital. 

 Meu consentimento em participar é voluntário. Foi esclarecido que tenho o 

direito de terminar a entrevista no momento em que desejar. Aceito responder um 

questionário sobre meus hábitos alimentares e que sejam anotadas informações de meu 

prontuário. 

 Entendo que serão tomadas as medidas necessárias para manter confidenciais 

essas informações, e que minha identidade não será revelada. Foi-me informado que se 

eu tiver alguma dúvida ou pergunta adicional sobre o estudo, posso telefonar para o 

responsável pela pesquisa e que também posso solicitar minha exclusão do estudo 

posteriormente. 

 Entendo que não terei benefício direto para participar desse estudo, nem 

prejuízos caso venha a negar o consentimento. Fui também informado que não há perigo 

ou desconforto algum para participar do estudo. 

Data ______/________/_________ 

 

Nome legível e assinatura do paciente. 

 

Responsável pela pesquisa: Prof. Dr. José Leopoldo Ferreira Antunes 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 cep 05508-900, São Paulo, SP 

Tel 30917891. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO (grupo controle) 

 Por este meio, aceito colaborar com a pesquisa “Hábitos alimentares e câncer de 

boca e orofaringe”. Fui informado que o objetivo desse estudo é avaliar a dieta de 

pacientes atendidos neste hospital, para compará-la com a de pacientes com câncer de 

boca e orofaringe. 

 Meu consentimento em participar é voluntário. Foi esclarecido que tenho o 

direito de terminar a entrevista no momento em que desejar. Aceito responder um 

questionário sobre meus hábitos alimentares e que seja realizado um exame visual de 

minha boca. 

 Entendo que serão tomadas as medidas necessárias para manter confidenciais 

essas informações e que minha identidade não será revelada. Foi-me informado que se 

eu tiver alguma dúvida ou pergunta adicional sobre o estudo, posso telefonar para o 

responsável pela pesquisa e que também posso solicitar minha exclusão do estudo 

posteriormente. 

 Entendo que não terei benefício direto para participar desse estudo, nem 

prejuízos caso venha a negar o consentimento. Fui também informado que não há perigo 

ou desconforto algum para participar do estudo. 

Data ______/________/______ 

 

Nome legível e assinatura do paciente. 

 

Responsável pela pesquisa: Prof. Dr. José Leopoldo Ferreira Antunes 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 cep 05508-900, São Paulo, SP 

Tel 30917891. 
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ANEXO 4. APROVAÇÃO DOS HOSPITAIS E COMITÊS DE ÉTICA 
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