
 
 

 

Inquérito sobre experiência do paciente na triagem dermatológica 

fotográfica 

Convidamo-lo a contar-nos a sua opinião sobre a sua experiência com o serviço de triagem 
dermatológica fotográfica.  

Queremos assegurar um serviço de triagem fotográfica o mais satisfatório possível e, para 
tal, gostaríamos de poder contar com a sua colaboração. A participação neste inquérito é 
totalmente confidencial. 

Agradecemos que preencha o questionário e que o devolva aos nossos serviços através do 
envelope de REMESSA LIVRE fornecido. 

Para cada uma das perguntas, assinale a caixa selecionada com uma cruz ☒ claramente 

visível. Não se preocupe se se enganar; risque todo o interior da caixa  e coloque outra 

cruz ☒ na caixa correta.  

Preencha o inquérito com base na sua experiência recente no processo de 
encaminhamento por triagem dermatológica fotográfica. A sua experiência e opinião sobre 
o serviço são fundamentais para podermos determinar a qualidade do mesmo e 
realizarmos ajustes que visem melhorar a experiência geral do paciente.  

Tem alguma dificuldade de aprendizagem ou precisa de um questionário de fácil 
leitura, com caracteres grandes ou em braille? 
Se tem uma dificuldade de aprendizagem e precisa de ajuda para preencher este 
questionário ou se precisa de uma cópia do questionário em formato de leitura fácil, em 
caracteres grandes ou em braille, contacte a equipa do projeto de triagem dermatológica 
fotográfica através do e-mail phototriageNI@hscni.net  
 

Serviço de interpretação 

Pode recorrer ao serviço de interpretação ou obter a tradução deste documento no seu 

idioma contactando os serviços de interpretação através do n.º 028 9536 3777. Estes 

serviços são disponibilizados gratuitamente.  

O processo de triagem dermatológica fotográfica 

O processo de triagem dermatológica fotográfica permite obter imagens da sua lesão/sinal 
no consultório do seu médico de família, as quais serão depois enviadas para um hospital, 
onde serão avaliadas por um especialista. O especialista irá então determinar o plano de 
gestão mais adequado ao seu caso, tanto com base na informação clínica, como nas 

imagens fornecidas pelo seu médico de família.  
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1. Confirme o nome do consultório do médico de família 

onde teve a sua consulta 

 

2. Confirme o seu ano de nascimento. Escreva do 

seguinte modo:    

 

3. Quando nasceu, foi registado como: 

Homem   ☐ 

Mulher   ☐ 

Prefiro não dizer  ☐ 

 

4. O seu género atual é o mesmo que consta na sua 

certidão de nascimento? 

Sim ☐ Não ☐     Prefiro não dizer    ☐ 

5. Foi a primeira vez que utilizou o serviço de triagem 

dermatológica fotográfica? 

Sim ☐ Não   ☐ 

6. Antes da sua experiência recente, sabia da existência 

deste serviço no consultório do seu médico de família?  

Sim ☐ Não   ☐ 

7. Na consulta com o seu médico de família, ele explicou-

lhe como decorria o processo de encaminhamento e, 

se pertinente, permitiu-lhe colocar perguntas?   

Sim ☐ Não   ☐ 

Comentários (insira eventuais comentários adicionais) 

 

 

8. Foram-lhe fornecidas informações sobre o processo 

de encaminhamento por triagem dermatológica 

fotográfica?  

Sim ☐ Não   ☐ 

Se sim, que informações? 

_________________________________________________

_____________________________________________ 

_______________________________________________ 

9. Considera que essas informações lhe foram úteis? 

Sim ☐ Não ☐ 

Se não, agradecíamos que nos fornecesse quaisquer 
sugestões que nos possam ajudar a melhorar este 
documento.  
 

1 9 6 4       

 

 

 

 

 

 



 
 

10. O seu médico de família explicou-lhe o processo de 

«consentimento» para que pudessem tirar fotografias à 

sua lesão/sinal?  

Sim ☐ Não ☐ 

11. Sentiu-se confortável quando lhe tiraram essas 

fotografias no consultório?  

Sim ☐ Não ☐ 

12. Como considera ter sido a sua experiência geral em 

relação ao serviço? (Circunde um número) 

Insatisfatória      Muito boa 
  0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   

13. Teve de ir ao hospital para uma consulta com um 

especialista?  

Sim ☐ Não ☐ 

 

14. Qual foi o resultado da sua consulta no hospital? 

Conselhos para tratar a sua lesão/sinal na pele  ☐ 

Medicação para tratar a sua lesão/sinal na pele  ☐ 

Biópsia para tratar a sua lesão/sinal na pele       ☐ 

Remoção cirúrgica da sua lesão/sinal na pele   ☐ 

15. Como considera ter sido a sua experiência na 

consulta do hospital? (Circunde um número) 

Insatisfatória      Muito boa 

   0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   

16. Considera que as decisões foram tomadas 

conjuntamente consigo e com os profissionais que 

o(a) atenderam no hospital?  

Sim ☐ Não ☐ 

17. Recebeu alguma correspondência sobre o resultado 

da sua consulta no hospital? 

Sim ☐ Não ☐ 

18. Sob que forma recebeu essa correspondência? 

[Assinale a opção adequada] 

Carta do hospital  ☐ 

Carta do médico de família  ☐ 

Telefonema  ☐ 

Outro    ☐ 



 
 

19. Foi a mais alguma consulta com o seu médico de 

família após a sua consulta no hospital? 

Sim ☐ Não ☐ 

20. O seu médico de família tinha conhecimento da sua 

consulta no hospital e abordou o assunto consigo? 

Sim ☐ Não ☐ Não tenho a certeza ☐ 

Comentários adicionais 

 

 

21. Estaria disposto(a) a utilizar novamente este serviço? 

Sim ☐ Não ☐ 

22. Existe algo que possa ser melhorado? 

 

 

 

 

 

 

23. Tem mais algum comentário que gostasse de incluir a 

respeito de qualquer aspeto deste serviço? 

Sim ☐ Não ☐ 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração no preenchimento deste 

questionário. 

 

 

 


