F. Saúde da Mulher (mulheres de 18 anos e mais de idade)

Horário de Início __ __ : __ __

Neste módulo, vamos fazer perguntas sobre a sua saúde, exames preventivos, reprodução e planejamento familiar.
[Entrevistador: este módulo deve ser aplicado, preferencialmente, por uma mulher]
F1

Com que idade a sra ficou menstruada pela primeira vez?

_________ anos

888. Não sabe

F2

A sra ainda fica menstruada?

1. Sim

2. Não

F3

Com que idade a sra parou de menstruar?

_________ anos

888. Não sabe

1. Cirurgia para retirada de útero ou ovário
F4

Por qual motivo a sra não menstrua mais?

2. Menopausa natural
3. Outros tratamentos (hormônios, quimioterapia ou radiação)
4. Outro (especifique): ______________________________________________

Se 1: Ir para
F13

Se 2: Ir para
F7
Se 3, 4: Ir
para F6

1. Mioma uterino
2. Prolapso do útero (útero caído)
3. Endometriose
F5

Segundo o médico, qual foi o motivo principal para a cirurgia de retirada do
útero?

4. Câncer ginecológico
5. Complicações da gravidez ou parto
6. Sangramento vaginal anormal
7. Outro (especifique): ______________________________________________
1. Sim

F6

A sra já entrou na menopausa?

F7

Alguma vez a sra fez tratamento hormonal para alívio dos sintomas da
menopausa (com comprimidos, adesivos, gel ou injeções)?

2. Não

Se 2: Ir para
F13

1. Sim, usa atualmente
Se 3: Ir para
F10

2. Sim, já usou, mas não usa mais
3. Não

F8

Este medicamento foi prescrito por médico?

1. Sim

2. Não
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F9

Por quanto tempo faz ou fez uso do medicamento?

F10

E fitoterápico, a sra já usou alguma vez para alívio dos sintomas da
menopausa?

______anos

0. Menos de um ano

1. Sim, usa atualmente
Se 3: Ir para
F13

2. Sim, já usou, mas não usa mais
3. Não

F11

O fitoterápico foi prescrito por médico?

1. Sim

2. Não

F12

Por quanto tempo faz ou fez uso do fitoterápico?

______anos

0. Menos de um ano

1. Nunca fez
2. Menos de 1 ano atrás
F13

Quando foi a última vez que a sra fez um exame preventivo para câncer de
colo do útero?

3. De 1 ano a menos de 2 anos
4. De 2 anos a menos de 3 anos

Se 2, 3, 4 ou
5: Ir para
F15

5. 3 anos ou mais atrás
1. Nunca teve relações sexuais
2. Não acha necessário
3. Nunca foi orientada para fazer o exame
4. Teve dificuldades para marcar consulta.
5. O tempo de espera no serviço de saúde é muito grande
6. O serviço de saúde é muito distante
F14

Qual o principal motivo da sra nunca tenha feito um exame preventivo?

7. Tem dificuldades financeiras

Ir para F21

8. Tem dificuldades de transporte
9. O horário de funcionamento do serviço é incompatível com suas atividades de
trabalho ou domésticas
10. O plano de saúde não cobre a consulta
11. Não sabe quem procurar ou aonde ir
12. Outro (especifique): _____________________________________________
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F15

1. Sim

O atendimento foi feito pelo SUS?

2. Não

1. Sim, pagou diretamente sem reembolso
2. Sim, mas teve reembolso total através do plano de saúde
F16

3. Sim, mas teve reembolso parcial através do plano de saúde

A sra pagou pelo atendimento?

4. Não, porque o plano de saúde cobriu totalmente o serviço
5. Não, porque o atendimento foi pago por entidade filantrópica, igreja, ONG
6. Não, porque o atendimento foi feito pelo SUS
1. Sim, menos de 1 mês depois
2. Sim, entre 1 mês e menos de 3 meses depois

F17

A sra recebeu o resultado do último exame preventivo?

3. Sim, entre 3 meses e menos de 6 meses depois
4. Sim, 6 meses ou mais depois

Se 5 ou 6: Ir
para F21

5. Nunca recebi
6. Nunca fui buscar
F18

Após receber o resultado do exame, a sra foi encaminhada para consulta com
médico especialista?

1. Sim

2. Não

Se 2: Ir para
F21

F19

A sra foi à consulta com o especialista?

1. Sim

2. Não

Se 1: Ir para
F21
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1. A consulta está marcada, mas ainda não foi
2. O tempo de espera no serviço de saúde era muito grande
3. Não conseguiu marcar
4. Não achou necessário
5. Não sabia quem procurar ou aonde ir
F20

Qual o principal motivo da sra não ter ido à consulta com o especialista?

6. Estava com dificuldades financeiras
7. O plano de saúde não cobria a consulta
8. O serviço de saúde era muito distante
9. O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as
atividades de trabalho ou domésticas
10. Outro (especifique): ____________________________________________
1. Menos de 1 ano atrás
2. De 1 ano a menos de 2 anos

F21

Quando foi a última vez que um médico ou enfermeiro fez o exame clínico
das suas mamas?

3. De 2 anos a menos de 3 anos
4. 3 anos ou mais atrás
5. Nunca fez

F22

Algum médico já lhe solicitou um exame de mamografia?

1. Sim

2. Não

Se 2: Ir para
F32

F23

A sra fez o exame de mamografia?

1. Sim

2. Não

Se 1: Ir para
F25
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1. O exame está marcado, mas ainda não fez
2. Não conseguiu marcar
3. Não achou necessário
4. O tempo de espera no serviço de saúde era muito grande
5. Estava com dificuldades financeiras
F24

Qual o principal motivo da sra não ter feito o exame de mamografia?

6. O serviço de saúde era muito distante

Ir para F32

7. Teve dificuldades de transporte
8. O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as suas
atividades de trabalho e domésticas
9. O plano de saúde não cobria a mamografia
10. Não sabia onde realizar o exame
11. Outro (especifique): ____________________________________________
1. Menos de 1 ano atrás
F25

Quando foi a última vez que a sra fez um exame de mamografia?

2. De 1 ano a menos de 2 anos
3. De 2 anos a menos de 3 anos
4. 3 anos ou mais atrás

F26

1. Sim

O exame foi feito pelo SUS?

2. Não

1. Sim, pagou diretamente sem reembolso
2. Sim, mas teve reembolso total através do plano de saúde
F27

A sra pagou pelo exame de mamografia?

3. Sim, mas teve reembolso parcial através do plano de saúde
4. Não, porque o plano de saúde cobriu totalmente o serviço
5. Não, porque o atendimento foi pago por entidade filantrópica, igreja, ONG
6. Não, porque o atendimento foi feito pelo SUS
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1. Sim, menos de 1 mês depois
2. Sim, entre 1 mês e menos de 3 meses depois
F28

A sra recebeu o resultado do exame de mamografia?

3. Sim, entre 3 meses e menos de 6 meses depois
4. Sim, 6 meses ou mais depois

Se 5 ou 6: Ir
para F32

5. Nunca recebi
6. Nunca fui buscar
F29

Após receber o resultado da mamografia, a sra foi encaminhada para
consulta com médico especialista?

1. Sim

2. Não

Se 2: Ir para
F32

F30

A sra foi à consulta com o especialista?

1. Sim

2. Não

Se 1: Ir para
F32

1. A consulta está marcada, mas ainda não foi
2. O tempo de espera no serviço de saúde era muito grande
3. Não conseguiu marcar
4. Não achou necessário
5. Não sabia quem procurar ou aonde ir
F31

Qual o principal motivo da sra não ter ido à consulta com o especialista?

6. Estava com dificuldades financeiras
7. O plano de saúde não cobria a consulta
8. O serviço de saúde era muito distante
9. O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as
atividades de trabalho ou domésticas
10. Outro (especifique): ____________________________________________

Agora vou lhe fazer perguntas sobre planejamento familiar e contracepção.
[Entrevistador: As questões F32-F38 são dirigidas às mulheres de 18-49 anos que ainda menstruam, isto é que responderam "1"na questãoF2]
F32

Nos últimos 12 meses, a sra teve relações sexuais?

1. Sim

2. Não

F33

Nos últimos 12 meses, a sra participou de grupo de planejamento familiar?

1. Sim

2. Não
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F34

A sra usa algum método para evitar a gravidez atualmente?

1. Sim

2. Não

Se 1: Ir para
F36

1. Quer engravidar ou não se incomoda de engravidar
2. Por motivos religiosos
3. Não conseguiu participar de grupo sobre planejamento familiar
4. Não sabe como evitar
F35

Qual o principal motivo de não evitar a gravidez?

5. Não sabe aonde ir ou quem procurar para lhe dar orientações

Ir para F37

6. Está grávida
7. Ligou as trompas
8. O companheiro fez vasectomia
9. Outro (especifique): ____________________________________________
Que método para evitar a gravidez a sra usa atualmente?

F36

a. Pílula

1. Sim

2. Não

b. Tabela

1. Sim

2. Não

c. Camisinha masculina

1. Sim

2. Não

d. Camisinha feminina

1. Sim

2. Não

e. Diafragma

1. Sim

2. Não

f. DIU

1. Sim

2. Não

g. Contraceptivo Injetável

1. Sim

2. Não

h. Implantes (Norplant)

1. Sim

2. Não

i. Creme/óvulo

1. Sim

2. Não

j. Pílula do dia seguinte (Contracepcão de emergência)

1. Sim

2. Não

k. Outro (especifique): __________________________________________________________________________________________________
1. Sim, fazem atualmente
F37

A sra e/ou seu companheiro já fizeram ou fazem algum tratamento para
engravidar?

2. Sim, já fizeram

Se 2 ou 3: Ir
para F39

3. Nunca fizeram
1. Há menos de 6 meses
F38

Há quanto tempo a sra está tentando engravidar?

2. De 6 meses a menos de 1 ano
3. Há 1 ano ou mais
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Agora vou lhe fazer perguntas sobre reprodução familiar
[Entrevistador: As questões F39-F47 são dirigidas a todas as mulheres]
F39

A sra já ficou grávida?

1. Sim

2. Não

F40

Com que idade a sra teve a sua primeira gravidez?

_________ anos

888. Não sabe

F41

A sra já teve algum aborto espontâneo?

1. Sim, quantos? ____________

2. Não

F42

Quantos partos a sra já teve?

_______ partos

0. Nenhum

F43

Quantos partos foram cesarianas?

________ cesarianas

0. Nenhum

F44

Quantos filhos nasceram vivos?

________ filhos vivos

F45

Algum filho nasceu com peso menor que 2500g?

1. Sim, quantos? ____________

Se 2: Ir para
o módulo G

Se 0: Ir para
o módulo G

2. Não

1. Não
F46

Algum filho nasceu vivo e morreu antes de completar 1 ano?

2. Sim, com menos de 7 dias
3. Sim, entre 7 e 27 dias
4. Sim, com 28 dias e mais

F47

Em que data foi o último parto?

Se anterior a
31/07/2008 ir
para o
módulo G

_____/______/________

Horário de Término __ __ : __ __
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Horário de Início __ __ : __ __

Agora vou lhe fazer perguntas sobre o atendimento pré-natal e a assistência ao parto.
[Entrevistador: As questões F48-F104 são dirigidas às mulheres que tiveram o último parto posteriores a 01/08/2008]
F48

Na última vez que a sra esteve grávida, a sra fez pré-natal?

1. Sim

2. Não

F49

Na última vez que a sra esteve grávida a sra recebeu o cartão de pré-natal?

1. Sim

2. Não

F50

Com quantos meses de gravidez a sra iniciou o pré-natal?

_____________ meses

F51

Quantas consultas de pré-natal a sra teve?

_____________ consultas

F52

F53

Onde foi realizada a maioria das consultas do pré-natal?

1. Unidade de saúde pública (posto ou centro de saúde ou unidade de saúde da
família ou policlínica pública ou PAM - Posto de Assistência Médica)
2. Ambulatório de hospital público
3. Consultório particular ou consultório de estabelecimento de saúde privado ou
ambulatório de empresa ou sindicato
4. Outro (especifique): _______________________________________________

O atendimento foi feito pelo SUS?

1. Sim

Se 2: Ir para
F89

2. Não

1. Sim, pagou diretamente sem reembolso
2. Sim, mas teve reembolso total através do plano de saúde
F54

3. Sim, mas teve reembolso parcial através do plano de saúde

A sra pagou pelo atendimento?

4. Não, porque o plano de saúde cobriu totalmente o serviço
5. Não, porque o atendimento foi pago por entidade filantrópica, igreja, ONG
6. Não, porque o atendimento foi feito pelo SUS
1. Médico

F55

Quem lhe atendeu na maioria das consultas?

2. Enfermeira
3. Auxiliar de enfermagem (incluindo estudantes de enfermagem e ajudantes)
4. Parteira
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Durante as consultas de pré-natal, a sra recebeu algum dos seguintes aconselhamentos?
1. Não faltar às consultas agendadas

1. Sim

2. Não

2. Manter uma alimentação saudável

1. Sim

2. Não

3. Não fumar

1. Sim

2. Não

4. Não beber

1. Sim

2. Não

1. Sobre sinais de trabalho de parto

1. Sim

2. Não

2. Sobre sinais de risco na gravidez

1. Sim

2. Não

3. Sobre aleitamento materno

1. Sim

2. Não

F58

Durante o pré-natal a sra foi informada sobre qual serviço de saúde a sra
deveria ir no momento do parto?

1. Sim

2. Não

F59

Mediram a sua altura na primeira consulta de pré-natal?

1. Sim

F56

Durante as consultas de pré-natal, a sra recebeu alguma destas orientações?
F57

2. Não, a altura foi
referida

3. Não

Durante as consultas de pré-natal, com que freqüência os seguintes procedimentos foram realizados?
a. Medida da pressão arterial

1. Todas as consultas

2. Algumas consultas

3. Nenhuma consulta

b. Medida do peso

1. Todas as consultas

2. Algumas consultas

3. Nenhuma consulta

c. Medida do fundo de útero (medida da barriga)

1. Todas as consultas

2. Algumas consultas

3. Nenhuma consulta

d. Ausculta do bebê

1. Todas as consultas

2. Algumas consultas

3. Nenhuma consulta

e. Exame das mamas

1. Todas as consultas

2. Algumas consultas

3. Nenhuma consulta

F61

Em alguma consulta do pré-natal o médico ou enfermeiro falou que sua
pressão estava alta?

1. Sim

2. Não

F62

O médico ou enfermeiro explicou sobre os riscos da pressão alta para a sra
e para o bebê?

1. Sim

2. Não

F60
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F63

A sra foi encaminhada para consulta com médico especialista por causa da
pressão alta?

1. Sim

2. Não

Se 2: Ir para
F66

F64

A sra foi à consulta com o especialista?

1. Sim

2. Não

Se 1: Ir para
F66

1. O tempo de espera no serviço de saúde era muito grande
2. Não conseguiu marcar
3. Não achou necessário
4. Não sabia quem procurar ou aonde ir
5. Estava com dificuldades financeiras
F65

Qual o principal motivo da sra não ter ido à consulta com o especialista?

6. O plano de saúde não cobria a consulta
7. O serviço de saúde era muito distante
8. O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as
atividades de trabalho ou domésticas
9. Não havia especialista no serviço de saúde
10. Outro (especifique): _____________________________________________

F66

Durante o pré-natal, a sra fez exame de sangue?

1. Sim

2. Não

Se 2: Ir para
F83

F67

Em alguma consulta do pré-natal o médico ou enfermeiro falou que seu
exame de sangue mostrou açúcar alto (presença de diabetes)?

1. Sim

2. Não

Se 2: Ir para
F73

F68

O médico ou enfermeiro explicou os riscos do açúcar alto no sangue para a
sra e seu bebê?

1. Sim

2. Não

F69

Explicaram sobre a alimentação que a sra deveria ter para ajudar a
controlar o açúcar no sangue?

1. Sim

2. Não

F70

A sra foi encaminhada para consulta com médico especialista por causa do
diabetes?

1. Sim

2. Não

Se 2: Ir para
F73

F71

A sra foi à consulta com o especialista?

1. Sim

2. Não

Se 1: Ir para
F73
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1. O tempo de espera no serviço de saúde era muito grande
2. Não conseguiu marcar
3. Não achou necessário
4. Não sabia quem procurar ou aonde ir
5. Estava com dificuldades financeiras
F72

Qual o principal motivo da sra não ter ido à consulta com o especialista?

6. O plano de saúde não cobria a consulta
7. O serviço de saúde era muito distante
8. O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatíveis com as
atividades de trabalho ou domésticas
9. Não havia especialista no serviço de saúde
10. Outro (especifique): _____________________________________________

F73

Durante o atendimento pré-natal a sra realizou exame de sangue para
sífilis?

1. Sim

2. Não

888. Não sabe

Se 2 ou 888:
Ir para F77

F74

A sra recebeu o resultado do exame para sífilis antes do parto?

1. Sim, foi negativo

2. Sim, foi positivo

3. Não recebeu o
resultado/Não foi
informada antes do parto

Se 1 ou 3: Ir
para F77

F75

A sra recebeu tratamento para sífilis?

1. Sim

2. Não

F76

Foi pedido exame de sífilis para o seu parceiro?

1. Sim

2. Não

F77

Durante o seu pré-natal, foi solicitado o teste para HIV?

1. Sim

2. Não

888. Não sabe

Se 2 ou 888:
Ir para F83

F78

A sra concordou em ser testada?

1. Sim

2. Não
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84

1. Positivo
2. Negativo
F79

A sra se importa de me dizer qual foi o resultado do teste de HIV?

Se 2, 3, 4 ou
5: Ir para
F83

3. Não quis dizer
4. Não recebeu o resultado
5. Não foi buscar o resultado

F80

A sra foi encaminhada para serviço de atendimento especializado ou
consulta com infectologista ou outro médico especialista?

1. Sim

2. Não

Se 2: Ir para
F83

F81

A sra foi à consulta no serviço de atendimento especializado ou à consulta
com médico especialista?

1. Sim

2. Não

Se 1: Ir para
F83

1. Tinha que esperar muito tempo
2. Não conseguiu marcar
3. Não achou necessário
4. Não sabia quem procurar ou aonde ir
F82

Por qual motivo a sra não foi à consulta no serviço de atendimento
especializado ou à consulta com médico especialista?

5. Estava com dificuldades financeiras
6. O plano de saúde não cobria a consulta
7. O serviço de saúde era muito distante
8. O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as
atividades de trabalho ou domésticas
9. Outro (especifique): _____________________________________________

F83

Durante o atendimento pré-natal a sra realizou exame de urina?

1. Sim

2. Não

F84

Durante o atendimento pré-natal foi solicitado algum exame de
ultrassonografia?

1. Sim, quantos? _________

2. Não

Se 2: Ir para
F89

F85

A sra conseguiu realizar todos os exames de ultrassonografia solicitados?

1. Sim

2. Não

Se 1: Ir para
F88
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1. O tempo de espera no serviço de saúde era muito grande
2. Não conseguiu marcar
3. Não achou necessário
4. Não sabia quem procurar ou aonde ir
5. Estava com dificuldades financeiras
F86

Qual o principal motivo da sra não ter conseguido fazer todos os exames
de ultrassonografia solicitados?

6. O plano de saúde não cobria todos os exames
7. O serviço de saúde era muito distante
8. O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as
atividades de trabalho ou domésticas
9. Não havia especialista no serviço de saúde para fazer o exame
10. Não havia equipamento disponível no serviço de saúde
11. Outro (especifique): _______________________________________________

F87

Durante o pré-natal, quantos exames de ultrassonografia a sra realizou?

______________ exames

0. Nenhum

Se 0: Ir para
F89

1. Sim, pagou todos sem reembolso
2. Sim, mas teve reembolso total através do plano de saúde
3. Sim, mas teve reembolso parcial através do plano de saúde
F88

A sra pagou pelo(s) exame(s) de ultrassonografia?

4. Sim, pagou alguns pois não consegui fazer todos os exames pelo SUS
5. Não, porque todos os exames foram feitos pelo SUS
6. Não, porque o plano de saúde cobriu todos os exames
7. Não, porque os exames foram pagos por entidade filantrópica, igreja, ONG
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Agora vou lhe fazer perguntas sobre a assistência ao parto.
1. Médico
2. Enfermeira
3. Parteira
F89

Quem lhe atendeu no último parto?

4. Auxiliar de enfermagem
5. Estudantes de enfermagem ou medicina
6. Outro (parente, amigo sem treinamento)
7. Ninguém
1. Hospital ou maternidade
2. Casa de parto

F90

Onde foi realizado o seu último parto?

Se 3, 4 ou 5:
Ir para F93

3. Outro tipo de serviço de saúde
4. Em casa
5. Outro (especifique): ______________________________________________

F91

O parto foi realizado no primeiro estabelecimento de saúde que procurou?

1. Sim

2. Não. Quantos estabelecimentos de saúde a sra teve
que ir? __________
3. Não houve indicação

F92

O parto foi realizado no estabelecimento de saúde indicado no pré-natal?

1. Sim

2. Não

F93

O último parto foi feito pelo SUS?

1. Sim

2. Não

[Entrevistador: este item
pode ser preenchido a
partir da questão F58]

1. Sim, pagou diretamente sem reembolso
2. Sim, mas teve reembolso total através do plano de saúde
F94

A sra pagou pelo último parto?

3. Sim, mas teve reembolso parcial através do plano de saúde
4. Não, porque o plano de saúde cobriu totalmente o parto
5. Não, porque o parto foi pago por entidade filantrópica, igreja, ONG
6. Não, porque o parto foi feito pelo SUS
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F95

O seu companheiro ou alguma pessoa da família, ou amiga ficou
com a sra durante o trabalho de parto?

1. Sim

2. Não

Se 1: Ir para
F97

2. Cesáreo

Se 1: Ir para
F99

1. Não sabia que podia
F96

Por que a sra não teve acompanhante durante o trabalho de parto?

2. Não quis
3. Não deixaram
4. Não tinha quem acompanhasse

F97

O seu parto foi:

1. Vaginal
1. Já tinha tido um parto cesáreo

2. Escolha da entrevistada desde o início da gravidez porque queria ligar as trompas
3. Escolha da entrevistada desde o início da gravidez por outro motivo, como não
sentir dor, ser mais conveniente, etc
F98

Qual o principal motivo da sra ter tido parto cesáreo?

4. Escolha do médico que a assistiu desde o início da gravidez
5. Por indicação médica, durante o pré-natal, porque teve complicações na gravidez
6. Por indicação médica, durante o trabalho de parto
7. Por indicação médica, pois não entrou em trabalho de parto
8. Outro (especifique): __________________________________________

F99

Quanto tempo de gravidez a sra tinha no momento do parto?

_______________ semanas

888. Não sabe

F100

Qual o peso do bebê ao nascer?

_______________ gramas

888. Não sabe

F101

O bebê está vivo?

1. Sim

F102

Com que idade o bebê morreu?

________ horas _________ dias ________ meses

F103

A sra fez consulta de puerpério (consulta com médico ou
enfermeiro até 42 dias após o parto)?

1. Sim

2. Não, nasceu vivo,
mas já morreu

2. Não, apesar de ter
recebido orientação
para fazer

3. Não, nasceu morto

Se 1 ou 3: Ir
para F103

3. Não, pois não
recebeu orientação para
fazer

Horário de Término __ __ : __ __
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