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SEÇÃO D1:  

ASSÉDIO SEXUAL E FÍSICO 
 

  

                                                           
1 [Nota: Caso seja decidido incluir esta Seção no questionário nuclear, você deve garantir que seu nome seja "SEÇÃO D. ASSÉDIO SEXUAL E FÍSICO". Deve ser incluída 
após a Seção C2 do Questionário Nuclear. Além disso, esta Seção será aplicada através do modo CASI – Entrevista Autoadministrada Assistida por Computador 
(Computer Assisted Self Interview)]. 



Da. Assédio Sexual   

 

[NOTA: * Cada país deve adaptar essa questão] 

As seguintes perguntas investigam os tipos de violência que as pessoas vivenciam no [país].    Entendo que algumas delas são 

delicadas e podem parecer muito íntimas, mas é muito importante  fazê-las para entender os problemas enfrentados pelas 

pessoas - homens e mulheres - no país. Deixe-me assegurá-lo(a) mais uma vez que suas respostas serão tratadas com a mais 

estrita confidencialidade e que ninguém mais saberá que lhe foram feitas essas perguntas, nem as respostas que você deu. 

 

Da.01.   Às vezes, as pessoas podem ser abordadas de uma forma que as coloca em uma situação desconfortável, seja por 

alguém conhecido ou por um estranho. 

 

Nos últimos três (3) anos, ou seja, entre [mês/ano] e [mês/ano], você já experimentou pessoalmente algum dos 

seguintes comportamentos direcionados contra você? 

 

(1) GESTOS SEXUAIS INDESEJADOS, ASSOVIOS E OLHARES LASCIVOS OU ALGUÉM SE 

APROXIMANDO DE VOCÊ DE FORMA INAPROPRIADA.  

(2)  COMENTÁRIOS SEXUAIS INDESEJADOS SOBRE SUA APARÊNCIA FÍSICA OU SEU 

CORPO 

(3)  Alguém o(a) seguiu e o(a) deixou desconfortável com intenções sexuais. 

(4)  PROPOSIÇÃO SEXUAL  INDESEJADA ou pressão para ter um encontro 

(5)  Recebeu PRESENTES SEXUAIS INDESEJADOS como brinquedos, acessórios ou roupas 

íntimas. 

(6)  MENSAGENS, E-MAILS, LIGAÇÕES SEXUAIS INDESEJADAS QUE O(A) OFENDERAM 

(7)  MENSAGENS VERGONHOSAS E SEXUALMENTE EXPLÍCITAS sobre você e/ou FOTOS 

OU VÍDEOS DE VOCÊ POSTADOS ON-LINE OU ENVIADOS PARA QUALQUER PESSOA 

SEM O SEU CONSENTIMENTO 

(8)  Alguém se expôs INDECENTEMENTE diante de você 

 

(1) Sim  

(2) Não  →    << IR À  SEÇÃO Db >> 

(99) Não sabe / Não responde →    << IR À SEÇÃO Db >> 

 

 

 Da.02. Você poderia me dizer 

que situação ocorreu 

durante os últimos doze 

(12) meses, ou seja, entre 

[mês/ano] e [mês/ano] 

ou antes disso? 

 

<< REGISTRE O CÓDIGO PARA 

CADA OPÇÃO >> 

 
(1) Sim 

(2) Não  

(66) Recusa-se a responder 

(99) Não sabe /  

       Não responde  

Da.03. Quantas vezes o evento 

ocorreu nos últimos 

doze (12) meses? 

 

<< REGISTRE O CÓDIGO PARA 

CADA OPÇÃO E PASSE PARA A 

PRÓXIMA 

LINHA EM Da.02 >> 

 

(1) Uma vez 

(2) Duas vezes 

(3) De 3 a 5 vezes 

(4) De 6 a 10 vezes 

(5) Mais de 10 vezes 

(66) Recusa-se a responder 

(99) Não sabe /  

       Não responde  

 

  Número de vezes 

(1) GESTOS SEXUAIS INDESEJADOS, 

Assovios E OLHARES LASCIVOS 

OU QUE ALGUEM SE 

APROXIMANDO DE VOCÊ DE 

FORMA INAPROPRIADA.  

 

|___| 

 

|___| 

(2)  COMENTÁRIOS SEXUAIS  

INDESEJADOS SOBRE SUA 

 

|___| 

 

|___| 



APARÊNCIA FÍSICA OU SEU 

CORPO 

(3)  Alguém o(a) seguiu e o(a) deixou 

desconfortável com intenções 

sexuais. 

 

|___| 

 

|___| 

(4)  PROPOSIÇÃO SEXUAL 

INDESEJADA ou pressão para ter 

um encontro 

 

|___| 

 

|___| 

(5)  Recebeu presentes sexuais 

indesejados, como brinquedos, 

acessórios ou roupas íntimas 

 

|___| 

 

|___| 

(6)  MENSAGENS, E-MAILS, LIGAÇÕES 

SEXUAIS INDESEJADAS QUE O(A) 

OFENDERAM 

 

|___| 

 

|___| 

(7)  MENSAGENS VERGONHOSAS E 

SEXUALMENTE EXPLÍCITAS SOBRE 

VOCÊ E/OU FOTOS OU VÍDEOS 

DE VOCÊ POSTADOS ON-LINE OU 

ENVIADOS A QUALQUER 

PESSOA SEM O SEU 

CONSENTIMENTO 

 

|___| 

 

|___| 

(8)  Alguém se expôs 

INDECENTEMENTE diante de você 

 

|___| 

 

|___| 

 

<< SE VOCÊ REGISTRAR O CÓDIGO 1 EM QUALQUER UMA DAS OPÇÕES DO Da.02, PERGUNTE SOBRE A EXPERIÊNCIA MAIS RECENTE 

>> 

 

 

Da.04.  Muitas situações poderiam ter ocorrido no mesmo incidente. Você poderia identificar a situação que você 

experimentou durante o último incidente?   

 

<<RESPOSTA MÚLTIPLA: CIRCULE OS CÓDIGOS CORRESPONDENTES >> 

 

(1) GESTOS SEXUAIS INDESEJADOS, ASSOVIOS E OLHARES LASCIVOS OU ALGUÉM SE 

APROXIMANDO DE VOCÊ DE FORMA  INAPROPRIADA 

(2)  COMENTÁRIOS SEXUAIS  INDESEJADOS SOBRE SUA APARÊNCIA FÍSICA OU SEU 

CORPO 

(3)  Alguém o(a) seguiu e o(a) deixou desconfortável com intenções sexuais. 

(4)  PROPOSIÇÃO SEXUAL  INDESEJADA ou pressão para ter um ENCONTRO 

(5)  Recebeu presentes sexuais indesejados, como brinquedos, acessórios ou roupa íntima 

(6)  MENSAGENS, E-MAILS, LIGAÇÕES SEXUAIS INDESEJADAS QUE O(A) OFENDERAM 

(7)  MENSAGENS VERGONHOSAS E SEXUALMENTE EXPLÍCITAS SOBRE VOCÊ E/OU FOTOS 

OU VÍDEOS DE VOCÊ POSTADOS ON-LINE OU ENVIADOS A QUALQUER 

PESSOA SEM O SEU CONSENTIMENTO 

(8)  Alguém se expôs INDECENTEMENTE diante de você 

 

 

Da.05. Em que mês essa situação aconteceu? 

 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

 

(01)  Janeiro (07)  Julho 

(02)  Fevereiro (08)  Agosto 

(03)  Março (09)  Setembro 

(04)  Abril (10)  Outubro 

(05)  Maio (11)  Novembro 



(06)  Junho (12)  Dezembro 

  (99)  Não sabe / Não responde 

 

 

Da.06.    Poderia me dizer onde aconteceu? 

 

  

[NOTA: * Cada país adaptará as respostas de acordo com sua divisão política] 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) No seu bairro 

(2) Em sua cidade, mas em outro bairro 

(3) No seu estado               

(4) Em outro estado do país que não seja o seu 

(5) Em outro país →     << IR À SEÇÃO Db. ASSÉDIO FÍSICO >> 

(99) Não sabe / Não responde   

 

 

Da.07.  E para ser mais específico, poderia me dizer onde isso aconteceu? 

 

<< LEIA LENTAMENTE (OPÇÃO POR OPÇÃO) >> 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Em casa 

(2) No seu trabalho 

(3) Na sua escola ou instituição educacional 

(4)  Na rua, transporte público ou outro espaço aberto 

(5) No shopping center, supermercado ou mercado 

(6) No banco 

(7) No parque 

(8) No estádio 

(9) No restaurante/bar 

(10) Na estrada 

(77) Outro (especifique) ________________________________ 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

Da.08.  Lembra quantas pessoas o(a) colocaram nessa situação desagradável? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Uma 

(2) Duas 

(3) Três 

(4) Mais de três 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

Da.09.  Poderia me dizer se eram homens, mulheres ou homens e mulheres? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Só homens 

(2) Só mulheres 

(3) Homens e mulheres 



(77) Outro (especifique) ______________________________ 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

Da.10.  Você conhecia a pessoa que o(a) colocou nessa situação desagradável? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim  

(2) Sim, apenas por seu pseudônimo/apelido  

(3) Sim, somente de vista  

(4) Não →   << IR A Da.12 >>  

(99) Não sabe / Não responde →   << IR A Da.12 >>  

 

 

Da.11. Qual era a sua relação com essa pessoa? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Cônjuge, parceiro (na época) 

(2) Ex-cônjuge, ex-parceiro (na época) 

(3) Noivo/a / Namorado/a (naquela época) 

(4) Amigo/a (na época) 

(5) Parente 

(6) Alguém com quem trabalhava (nesse momento) 

(7) Vizinho 

(77) Outro (especifique) _____________________ 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

 

 

Da.12.Poderia me dizer se a pessoa que a colocou nessa situação desconfortável parecia estar sob a influência de álcool ou 

qualquer outra droga/substância? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim 

(2) Não 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

 

Da.13. Às vezes, as vítimas podem estar em uma situação mais vulnerável sob a influência de álcool ou outras substâncias. Você 

estava nesta situação de vulnerabilidade quando passou por este último incidente? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim 

(2) Não 

(66) Recusa-se a responder 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

 

Da.14. Você teve alguma perda econômica como resultado desta situação? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 



 

(1) Sim  

(2) Não →   << IR A Da.16 >> 

(66) Recusa-se a responder →   << IR A Da.16 >> 

(99) Não sabe / Não responde →   << IR A Da.16 >> 

 

 

Da.15. Quanto você estima mais ou menos sua perda econômica devido a esta situação que você sofreu? 

 

<< PERGUNTE SOBRE O CUSTO APROXIMADO DO ROUBO, MESMO QUE  

SEJA APENAS UMA ESTIMATIVA >> 

 

[NOTA: * Cada país deve adaptar esta questão à sua moeda local] 

 

 

Valor em  

moeda local: 

 

 

|___|___|___|___|___|___|___|___| 

<< QUANTIDADE  

COM NÚMERO >> 

  

_____________________________________________________ << REGISTRE A QUANTIDADE  

POR EXTENSO >> 

 

Da.16. Você ou qualquer outra pessoa denunciou formalmente o assunto a qualquer autoridade competente, como [a Polícia, o 

Ministério Público etc.]? 

 

[NOTA: * Cada país deve incluir as autoridades ante as quais uma queixa formal pode ser apresentada] 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim  

(2) Não →   << IR A Da.21 >> 

(99) Não sabe / Não responde →   << IR A Da.22 >> 

 

 

[NOTA: * Cada país deve incluir as autoridades ante as quais uma queixa formal pode ser apresentada] 

 

<< INCLUA APENAS AUTORIDADES COMPETENTES >> 

 Da.17.  A que autoridade 

você denunciou? 

 

 

 

<< REGISTRE UM ÚNICO CÓDIGO 

COM CADA AUTORIDADE >> 

 

 

 

(1) Sim 

(2) Não 

(99) Não sabe / Não       << PASS  

responde                           PARA A 

SEGUINTE  

LINHA >> 

 

Da.18.   No geral, quão 

satisfeito(a) você ficou 

com a forma como a 

autoridade competente 

lidou com a denúncia? 

 

<< REGISTRE UM ÚNICO CÓDIGO 

COM CADA AUTORIDADE >> 

 

 

(1) Muito satisfeito        << PASSE  

(2) Satisfeito                      PARA A 

SEGUINTE LINHA 

EM Da.17 >> 

(3) Insatisfeito           

(4) Muito insatisfeito   

  

(99) Não sabe /           << PASSE PARA 

não responde           SEGUINTE LINHA 

<< ESTA PERGUNTA PODE TER 

MÚLTIPLAS RESPOSTAS.  NÃO LEIA AS 

OPÇÕES EM VOZ ALTA, ESPERE O 

INFORMANTE INDICÁ-LO E APONTE 

A(A) RESPOSTA CORRETA(S)>> 

 

Da.19. Por que ficou 

insatisfeito? Você 

pode dar mais de 

uma resposta. 

 

<< REGISTRE NAS  

LACUNAS OS CÓDIGOS  

CORRESPONDENTES >> 

 

(1)    Eles não fizeram o 

suficiente ou não se 

importaram. 

(2)    Eles me fizeram sentir 

desconfortável ou me fizeram 



 

 

Da.20. No momento da denúncia à autoridade competente, você assinou um documento descrevendo o que aconteceu, 

pessoalmente ou através de um advogado? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim 

(2) Não 

(99) Não sabe / Não responde 

 

<< IR A Da.22 >>  

 

 

Da.21.  Por que não denunciou à polícia/autoridades competentes?    

 

<< ESTA PERGUNTA PODE TER MÚLTIPLAS RESPOSTAS.  NÃO LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA, ESPERE O INFORMANTE INDICÁ-LO E 

APONTE PARA A RESPOSTA CORRETA>> 

 

<<RESPOSTA MÚLTIPLA: CIRCULE OS CÓDIGOS CORRESPONDENTES >> 

 

(1) Coisa de pouca importância    

(2) O procedimento de denúncia é muito demorado 

(3) Resolvi do meu jeito. / Conhecia o autor 

(4) Não é adequado para a polícia ou autoridade competente / nenhuma autoridade policial ou competente 

era necessária 

(5) Falta de provas 

(6) A autoridade policial/competente não teria feito nada 

(7) Desagrado ou medo da polícia/autoridades / não queria ter nada com a polícia/autoridades 

(8) Não tive coragem por medo de represálias 

(9) O processo burocrático é muito complicado 

(10) Eu não sei o procedimento para denunciar crimes 

(11) O custo do procedimento é caro 

(12) Eles não falam meu idioma 

(13) Fui discriminado. 

(77) Outra (especifique) ________________________________ 

EM  Da.17 >> 

 

 

 

 

 

 

 

sentir como se fosse minha 

culpa. 

(3)   Eles não encontraram ou 

não detiveram o autor. 

(4)   Não me mantiveram 

informado(a) 

(5)   Não me trataram 

corretamente (ou foram mal-

educados) 

(6)  Demoraram um pouco 

para chegar lá. 

(7) Não falaram meu idioma 

(8) Me discriminaram 

(77)  Outra razão (por favor, 

especifique em observações) 

(99)  Não sabe / Não responde 

(1) Polícia |___| |___| 1 |___|   2 |___|   3|___| 

(2) Ministério 

Público 
|___| |___| 1 |___|   2 |___|   3|___| 

(3) Autoridade 

Judicial 
|___| |___| 1 |___|   2 |___|   3|___| 



(99) Não sabe / não responde  

 

 

Da.22. Em alguns países, centros foram criados para ajudar vítimas de crimes e oferecer informações, ou apoio prático ou 

emocional. Você recebeu apoio de uma organização especializada desse tipo? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim  

(2) Não →   << IR À SEÇÃO Db >> 

(99) Não sabe / Não responde →   << IR À SEÇÃO Db >> 

 

 

Da.22. Pode me dizer que tipo de organização era? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

(1) Uma agência governamental           

(2) Um hospital 

(3) Um centro religioso 

(4) Uma ONG 

(77) Outra (especifique) __________________________________________________________ 

(99) Não sabe / Não responde     

 

 

Db. Assédio físico  

 

Db.01. Além dos comportamentos já mencionados sobre assédio sexual, as pessoas às vezes podem ser assediadas, 

fisicamente ou não. Nos últimos 3 anos, você experimentou algum dos seguintes comportamentos dirigidos contra 

você?  

 

Por favor, exclua os incidentes já discutidos acima. Como no caso acima, esses comportamentos podem ser de 

um estranho ou alguém que você conhece, por exemplo, do seu local de trabalho, ou de alguém da sua família, 

ou mesmo do seu atual ou ex-parceiro. [SE NECESSÁRIO, ADICIONE: Como um casal queremos dizer um namorado, 

marido ou parceiro]. 

(1) Você recebeu mensagens ameaçadoras ou ofensivas, e-mails ou ligações de natureza 

não sexual 

(2)  Alguém fez pessoalmente comentários ofensivos, ameaçadores ou humilhantes, como 

insultos ou apelidos 

(3)  Alguém fez gestos ofensivos ou ameaçadores para degradar, insultar ou humilhá-lo(la) 

(4)  Alguém postou comentários ofensivos, denegrindo ou desagradáveis, fotos ou vídeos 

de você na Internet 

(5)  Alguém o(a) seguiu contra sua vontade, fisicamente ou on-line, de modo que você se 

sentiu desconfortável 

 

(1) Sim  

(2) Não →   << FINALIZE SEÇÃO D >> 

(99) Não sabe / Não responde →   << FINALIZE SEÇÃO D >> 

 

 

 Db.02. Você poderia me dizer 

que situação ocorreu 

durante os últimos doze 

(12) meses, ou seja, entre 

[mês/ano] e [mês/ano] 

ou antes disso? 

 

Db.03. Quantas vezes o evento 

ocorreu nos últimos 

doze (12) meses? 

 

<< REGISTRE O CÓDIGO PARA 

CADA OPÇÃO E PASSE PARA A 

PRÓXIMA 



<< REGISTRE O CÓDIGO PARA 

CADA OPÇÃO >> 

 
(1) Sim  

(2) Não  

(66) Recusa-se a responder 

(99) Não sabe /  

       Não responde 

LINHA EM Db.02 >> 

 

(1) Uma vez 

(2) Duas vezes 

(3) De 3 a 5 vezes 

(4) De 6 a 10 vezes 

(5) Mais de 10 vezes 

(66) Recusa-se a responder 

(99) Não sabe /  

       Não responde  

 

  Número de vezes 

(1) Você recebeu mensagens 

ameaçadoras ou ofensivas, e-

mails ou ligações de natureza não 

sexual 

 

|___| 

 

|___| 

(2)  Alguém fez pessoalmente 

comentários ofensivos, 

ameaçadores ou humilhantes, 

como insultos ou apelidos 

 

|___| 

 

|___| 

(3)  Alguém fez gestos ofensivos ou 

ameaçadores para degradar, 

insultar ou humilhá-lo(a) 

 

|___| 

 

|___| 

(4)  Alguém postou comentários 

ofensivos, denegrindo ou 

desagradáveis, fotos ou vídeos de 

você na Internet 

 

|___| 

 

|___| 

(5)  Alguém o(a) seguiu contra sua 

vontade, física ou on-line, de 

modo que você se sentiu 

desconfortável.  

 

|___| 

 

|___| 

 

<< SE VOCÊ REGISTRAR O CÓDIGO 1 EM QUALQUER UMA DAS OPÇÕES DO Db.02, POR FAVOR, INFORME SOBRE A EXPERIÊNCIA MAIS 

RECENTE >> 

 

 

Db.04. Muitas situações poderiam ter ocorrido no mesmo incidente. Você poderia identificar a situação que você experimentou 

durante o último incidente? 

 

<<RESPOSTA MÚLTIPLA: CIRCULE OS CÓDIGOS CORRESPONDENTES >> 

 

(1) Você recebeu mensagens ameaçadoras ou ofensivas, e-mails ou ligações de natureza 

não sexual 

(2)  Alguém fez pessoalmente comentários ofensivos, ameaçadores ou humilhantes, como 

insultos ou apelidos 

(3)  Alguém fez GESTOS OFENSIVOS OU AMEAÇADORES para degradar, insultar ou 

humilhá-lo(a) 

(4)  Alguém postou comentários ofensivos, denegrindo ou desagradáveis, fotos ou vídeos 

de você na Internet 

(5)  Alguém o(a) seguiu contra sua vontade, de forma física ou on-line, de modo que você 

se sentiu desconfortável 

 

 

Db.05. Em que mês essa situação aconteceu? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

 

(01)  Janeiro (07)  Julho 



(02)  Fevereiro (08)  Agosto 

(03)  Março (09)  Setembro 

(04)  Abril (10)  Outubro 

(05)  Maio (11)  Novembro 

(06)  Junho (12)  Dezembro 

  (99)  Não sabe / Não responde 

 

 

Db.06. Poderia me dizer onde aconteceu? 

  

[NOTA: * Cada país adaptará as respostas de acordo com sua divisão política] 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) No seu bairro 

(2) Na sua cidade, mas em outro bairro 

(3) No seu Estado               

(4) Em outro Estado do país que não seja o seu 

(5) Em outro país →     << FINALIZE SEÇÃO D >> 

(99) Não sabe / Não responde   

 

 

Db.07.  E para ser mais específico, poderia me dizer onde isso aconteceu? 

 

<< LEIA LENTAMENTE (OPÇÃO POR OPÇÃO) >> 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Na sua casa 

(2) No seu trabalho 

(3) Na sua escola ou instituição educacional 

(4)  Na rua, transporte público ou outro espaço aberto 

(5) No shopping, supermercado ou mercado 

(6) No banco 

(7) No parque 

(8) No estádio 

(9) No restaurante/bar 

(10) Na estrada 

(77) Outro (especifique) ________________________________ 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

Db.08. Você se lembra quantas pessoas te colocaram nessa situação desagradável? 

 

 

<< CIRCULE UM UNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Uma 

(2) Duas 

(3) Três 

(4) Mais de três 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

Db.09. Poderia me dizer se eram homens, mulheres ou homens e mulheres? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 



 

(1) Só homens 

(2) Só mulheres 

(3) Homens e mulheres 

(77) Outro (especifique) ______________________________ 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

Db.10. Você conhecia a pessoa que o(a) colocou nessa situação desagradável? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim  

(2) Sim, apenas por seu pseudônimo/apelido  

(3) Sim, só de vista  

(4) Não →   << IR A Db.12 >>  

(99) Não sabe / Não responde →   << IR A Db.12 >>  

 

 

Db.11. Qual era a sua relação com essa pessoa? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Cônjuge, parceiro (na época) 

(2) Ex-cônjuge, ex-parceiro (na época) 

(3) Noivo/a / Namorado/a (naquela época) 

(4) Amigo/a (na época) 

(5) Parente 

(6) Alguém com quem trabalhei (na época) 

(7) Vizinho 

(77) Outro (especifique) _____________________ 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

 

Db.12. Poderia me dizer se a pessoa que o(a) colocou nessa situação desconfortável parecia estar sob a influência de álcool ou 

qualquer outra droga/substância? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim 

(2) Não 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

Db.13. Às vezes, as vítimas podem estar em uma situação mais vulnerável enquanto sob a influência de álcool ou outras 

substâncias. Você estava nesta situação de vulnerabilidade quando passou por este último incidente? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim 

(2) Não 

(66) Recusa-se a responder 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

Db.14. Você teve alguma perda econômica como resultado dessa situação? 

 



<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim  

(2) Não →   << IR A Db.16 >> 

(66) Recusa-se a responder →   << IR A Db.16 >> 

(99) Não sabe / Não responde →   << IR A Db.16 >> 

 

 

Db.15. Quanto você estima mais ou menos sua perda econômica devido a esta situação que você sofreu? 

 

<< PERGUNTE SOBRE O CUSTO APROXIMADO DO ROUBO, MESMO QUE  

SEJA APENAS UMA ESTIMATIVA >> 

 

[NOTA: * Cada país deve adaptar esta pergunta a sua moeda local] 

 

 

Valor na  

moeda local: 

 

 

|___|___|___|___|___|___|___|___| 

<< REGISTRE A QUANTIDADE  

COM NÚMERO >> 

  

_____________________________________________________ << REGISTRE A QUANTIDADE  

POR EXTENSO >> 

 

Db.16. Você ou qualquer outra pessoa denunciou formalmente o assunto a qualquer autoridade competente, como [a Polícia, o 

Ministério Público etc.]?   

 

[NOTA: * Cada país deve incluir as autoridades que uma queixa formal possa ser apresentada] 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim  

(2) Não →   << IR A Db.21 >> 

(99) Não sabe / Não responde →   << IR A Db.22 >> 

 

 

[NOTA: * Cada país deve incluir as autoridades antes que uma queixa formal possa ser apresentada] 

 

<< INCLUA APENAS AUTORIDADES COMPETENTES >> 

 Db.17.  A que autoridade 

você  denunciou? 

 

 

 

<< REGISTRE UM ÚNICO CÓDIGO 

COM CADA AUTORIDADE >> 

 

 

 

(1) Sim 

(2) Não 

(99) Não sabe/ 

Não responde    

Db.18.   No geral, quão 

satisfeito(a) você ficou 

com a forma como a 

autoridade competente 

lidou com a denúncia? 

 

<< REGISTRE UM ÚNICO CÓDIGO 

COM CADA AUTORIDADE >> 

 

 

                                                 

(1) Muito satisfeito        << PASSE  

(2) Satisfeito                     PARA A 

SEGUINTE LINHA 

EM Db.17 >> 

(3) Insatisfeito           

(4) Muito insatisfeito   

  

(99) Não sabe /           << PASSE PARA 

<< ESTA PERGUNTA PODE TER 

MÚLTIPLAS RESPOSTAS.  NÃO LEIA AS 

OPÇÕES EM VOZ ALTA, ESPERE O 

INFORMANTE INDICÁ-LO E APONTE 

A(s) RESPOSTA(s) CORRETA(S) >> 

 

Db.19. Por que ficou 

insatisfeito? Você 

pode dar mais de 

uma resposta. 

 

<< REGISTRE NAS  

LACUNAS OS CÓDIGOS  

CORRESPONDENTES >> 

 

(1)    Eles não fizeram o 

suficiente ou não se 

importaram. 

<< PASSE 

PARA A 

PRÓXIMA 

LINHA>> 



 

 

Db.20. No momento da denúncia à autoridade competente, você assinou um documento descrevendo o que aconteceu. 

Pessoalmente ou através de um advogado? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim 

(2) Não 

(99) Não sabe / Não responde 

 

<< IR A Db.22 >>  

 

 

Db.21. Por que não denunciou à polícia/autoridades competentes?    

 

 

<< ESTA PERGUNTA PODE TER MÚLTIPLAS RESPOSTAS.  NÃO LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA, ESPERE O INFORMANTE INDICÁ-LO E 

APONTE PARA A RESPOSTA CORRETA>> 

 

<<RESPOSTA MÚLTIPLA: CIRCULE OS CÓDIGOS CORRESPONDENTES >> 

 

(1) Coisa de pouca importância    

(2) O procedimento de denúncia é muito demorado 

(3) Resolvi do meu jeito. / Conhecia o autor 

(4) Não é adequado para a polícia ou autoridade competente / nenhuma autoridade policial ou competente 

era necessária 

(5) Falta de provas 

(6) A autoridade policial/competente não teria feito nada 

(7) Desagrado ou medo da polícia/autoridades / não queria ter nada com a polícia/autoridades 

(8) Não tive coragem por medo de represálias 

(9) O processo burocrático é muito complicado 

(10) Eu não sei o procedimento para denunciar crimes 

(11) O custo do procedimento é caro 

não responde           SEGUINTE LINHA 

EM  Db.17 >>                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)    Eles me fizeram sentir 

desconfortável ou me fizeram 

sentir como se fosse minha 

culpa. 

(3) Eles não encontraram ou 

não prenderam o autor 

(4)   Eles não me mantêm 

informado(a). 

(5)   Não fui tratada 

corretamente. (ou foram mal-

educados) 

(6)  Demoraram a chegar 

(7) Não falavam meu idioma 

(8) Me discriminaram 

(77)  Outra razão (Por favor,  

especifique em observações) 

(99)  Não sabe / Não responde 

(1) Polícia |___| |___| 1 |___|   2 |___|   3|___| 

(2) Ministério 

Público 
|___| |___| 1 |___|   2 |___|   3|___| 

(3) Autoridade 

judicial 
|___| |___| 1 |___|   2 |___|   3|___| 



(12) Eles não falam meu idioma 

(13) Fui discriminado. 

(77) Outra (especifique) ________________________________ 

(99) Não sabe / não responde  

 

 

Db.22. Em alguns países, centros foram criados para ajudar vítimas de crimes e oferecer informações, ou apoio prático ou 

emocional. Recebeu apoio de uma organização especializada desse tipo? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim  

(2) Não →   << FINALIZE SEÇÃO D >> 

(99) Não sabe / Não responde →   << FINALIZE SEÇÃO D >> 

 

 

Db.22. Pode me dizer que tipo de organização era? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

(1) Uma agência do governo           

(2) Um hospital 

(3) Um centro religioso 

(4) Uma ONG 

(77) Outra (especifique) __________________________________________________________ 

(99) Não sabe / Não responde     

 

 

 

<< FINALIZE A SEÇÃO D >> 

 

<< CONTINUE COM A SEÇÃO E. POSSE DE ARMAS DE FOGO.  CASO A SEÇÃO DE POSSE DE ARMAS NÃO SE 

APLIQUE, FINALIZE A ENTREVISTA >> 

 

 

 

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES: 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 


