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Origem dos dados
As informações disponíveis foram obtidas da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS),
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Estão aqui apresentados os dados das pesquisas de 2013, Módulo de Saúde da Mulher
(Módulo R).
Mais detalhes sobre a Pesquisa Nacional de Saúde, sua metodologia, questionários,
acesso os microdados e outras informações podem ser obtidos no sítio do IBGE ou
da Pesquisa Nacional de Saúde. Em caso de dúvidas sobre as informações
apresentadas no Datasus, entre em contato através do Fale conosco.

Descrição das variáveis disponíveis para tabulação
Foram selecionadas todas as variáveis do Módulo de Saúde da Mulher (módulo R),
mais variáveis de identificação, características gerais dos moradores (módulo C) e
características de educação das pessoas de 5 anos ou mais de idade (módulo D).
Os resultados apresentados se referem a moradoras selecionadas de 18 anos ou mais
(variável V0025 = “1”) e foi utilizado como peso do entrevistado a variável V00291
– “Peso do morador selecionado com correção de não entrevista com calibração pela
projeção de população para morador selecionado - usado no cálculo de indicadores
de morador selecionado”. Foram desprezadas também as entrevistas em que a
variável V00291 contém o valor 0.
Os indicadores calculados são os mesmos apresentados na publicação completa.

Variáveis de conteúdo
%Mulheres 25-64a c/prev <3 anos
Proporção (%) de mulheres de 25 a 64 anos de idade que realizaram o exame
preventivo para câncer de colo de útero nos últimos 3 anos anteriores à pesquisa.
Fórmula de cálculo:
Numerador = mulheres (C006 = “2”) de 25 a 64 anos de idade (C008 entre “025” e
“064”) que responderam as opções 1 (Menos de 1 ano atrás), 2 (De 1 ano a
menos de 2 anos) ou 3 (De 2 anos a menos de 3 anos) à questão R001:
“Quando foi a última vez que a Sra fez um exame preventivo para câncer de
colo do útero?”.
Denominador = todas as mulheres (C006 = “2”) de 25 a 64 anos de idade (C008
entre “025” e “064”) e que não responderam a opção 1 (Nunca teve relações
sexuais) à questão R002: “Qual o principal motivo da Sra nunca ter feito um
exame preventivo?”.

%Mulh.25-64a c/prev e res.<3mes
Proporção (%) de mulheres de 25 a 64 anos de idade que realizaram o exame
preventivo para câncer de colo de útero nos últimos 3 anos anteriores à pesquisa e
receberam o resultado até três meses depois da realização do exame.
Fórmula de cálculo:
Numerador = mulheres (C006 = “2”) de 25 a 64 anos de idade (C008 entre “025” e
“064”) que responderam as opções 1 (Menos de 1 ano atrás), 2 (De 1 ano a
menos de 2 anos) ou 3 (De 2 anos a menos de 3 anos) à questão R001:
“Quando foi a última vez que a Sra fez um exame preventivo para câncer de
colo do útero?” e que responderam as opções 1 (Menos de 1 mês depois) ou
2 (Entre 1 mês e menos de 3 meses depois) à questão R006: “Quando a Sra
recebeu o resultado do último exame preventivo?”.
Denominador = mulheres (C006 = “2”) de 25 a 64 anos de idade (C008 entre “025”
e “064”) que responderam as opções 1 (Menos de 1 ano atrás), 2 (De 1 ano
a menos de 2 anos) ou 3 (De 2 anos a menos de 3 anos) à questão R001:
“Quando foi a última vez que a Sra fez um exame preventivo para câncer de
colo do útero?”.

%Mulheres fizeram histerectomia
Proporção (%) de mulheres de 18 anos ou mais de idade que foram submetidas à
cirurgia para retirada do útero.
Fórmula de cálculo:
Numerador = mulheres (C006 = “2”) com 18 anos ou mais de idade (C008 maior ou
igual a “018”) que responderam positivamente à questão R010: “A Sra já foi
submetida a cirurgia para retirada do útero?”.
Denominador = mulheres (C006 = “2”) com 18 anos ou mais de idade (C008 maior
ou igual a “018”).

Idade média histerectomia
Idade média que tinham as mulheres de 18 anos ou mais de idade quando foram
submetidas à cirurgia para retirada do útero.
Fórmula de cálculo:
Numerador = somatório da idade declarada (ponderada pelo peso V00291) na
questão R012: “Que idade a Sra tinha quando foi submetida à cirurgia?” pelas
mulheres (C006 = “2”) com 18 anos ou mais de idade (C008 maior ou igual a
“018”) que responderam positivamente à questão R010: “A Sra já foi
submetida a cirurgia para retirada do útero?”.
Denominador = mulheres (C006 = “2”) com 18 anos ou mais de idade (C008 maior
ou igual a “018”) que responderam positivamente à questão R010: “A Sra já
foi submetida a cirurgia para retirada do útero?”.

Idade média da menarca
Idade média que tinham as mulheres quando ocorreu a menarca (primeira
menstruação).
Fórmula de cálculo:
Numerador = somatório da idade declarada (ponderada pelo peso V00291) na
questão R025: “Com que idade a Sra ficou menstruada pela primeira vez?”
pelas mulheres (C006 = “2”) com 18 anos ou mais de idade (C008 maior ou
igual a “018”), desprezando os casos em que a resposta a esta questão foi 00
(Não Sabe).
Denominador = mulheres (C006 = “2”) com 18 anos ou mais de idade (C008 maior
ou igual a “018”) que não responderam a opção 00 (Não sabe) à questão
R025: “Com que idade a Sra ficou menstruada pela primeira vez?”.

%Mulheres 45a e + na menopausa
Proporção (%) de mulheres de 45 anos ou mais de idade que não fizeram cirurgia de
retirada do útero e já entraram na menopausa.
Fórmula de cálculo:

Numerador = mulheres (C006 = “2”) com 45 ou mais anos de idade (C008 maior ou
igual a “045”) que responderam negativamente à questão R010: “A Sra já foi
submetida a cirurgia para retirada do útero?” e positivamente à questão R028:
“A Sra já entrou na menopausa?”.
Denominador = mulheres (C006 = “2”) com 45 ou mais anos de idade (C008 maior
ou igual a “045”) que responderam negativamente à questão R010: “A Sra já
foi submetida a cirurgia para retirada do útero?”.

%Mulh.45a+ c/trat.p/sint.menop.
Proporção (%) de mulheres de 45 anos ou mais de idade que não fizeram cirurgia de
retirada do útero, já entraram na menopausa e que fizeram ou fazem tratamento
hormonal para alívio dos sintomas da menopausa.
Fórmula de cálculo:
Numerador = mulheres (C006 = “2”) com 45 ou mais anos de idade (C008 maior ou
igual a “045”) que responderam negativamente à questão R010: “A Sra já foi
submetida a cirurgia para retirada do útero?”, positivamente à questão R028:
“A Sra já entrou na menopausa?” e que responderam as opções 1 (Sim, faz
atualmente) ou 2 (Sim, já fez mas não faz mais) à questão R029: “Alguma
vez a Sra fez ou faz tratamento hormonal para alívio dos sintomas da
menopausa (com comprimidos, adesivos, gel ou injeções)?”.
Denominador = mulheres (C006 = “2”) com 45 ou mais anos de idade (C008 maior
ou igual a “045”) que responderam negativamente à questão R010: “A Sra já
foi submetida a cirurgia para retirada do útero?” e positivamente à questão
R028: “A Sra já entrou na menopausa?”.

%Mulh.45a+ c/trat.menop.p/méd.
Proporção (%) de mulheres de 45 anos ou mais de idade que não fizeram cirurgia de
retirada do útero, já entraram na menopausa e que fizeram ou fazem tratamento
hormonal para alívio dos sintomas da menopausa, receitado por médico.
Fórmula de cálculo:
Numerador = mulheres (C006 = “2”) com 45 ou mais anos de idade (C008 maior ou
igual a “045”) que responderam negativamente à questão R010: “A Sra já foi
submetida a cirurgia para retirada do útero?”, positivamente à questão R028:
“A Sra já entrou na menopausa?”, que responderam as opções 1 (Sim, faz
atualmente) ou 2 (Sim, já fez mas não faz mais) à questão R029: “Alguma
vez a Sra fez ou faz tratamento hormonal para alívio dos sintomas da
menopausa (com comprimidos, adesivos, gel ou injeções)?” e que
responderam positivamente à questão R030: “Este medicamento foi receitado
por médico?”.
Denominador = = mulheres (C006 = “2”) com 45 ou mais anos de idade (C008 maior
ou igual a “045”) que responderam negativamente à questão R010: “A Sra já
foi submetida a cirurgia para retirada do útero?”, positivamente à questão
R028: “A Sra já entrou na menopausa?” e que responderam as opções 1 (Sim,
faz atualmente) ou 2 (Sim, já fez mas não faz mais) à questão R029: “Alguma
vez a Sra fez ou faz tratamento hormonal para alívio dos sintomas da
menopausa (com comprimidos, adesivos, gel ou injeções)?”.

%Mulh.18-49a evitam gravidez
Proporção (%) de mulheres de 18 a 49 anos de idade que tiveram relações sexuais
nos últimos 12 meses, ainda menstruam e fazem uso de métodos para evitar a
gravidez.
Fórmula de cálculo:
Numerador = mulheres (C006 = “2”) de 18 a 49 anos de idade (C008 entre “018” e
“049”) que responderam positivamente à questão R026: “A Sra ainda fica
menstruada?”, positivamente à questão R031: “Nos últimos 12 meses, a Sra
teve relações sexuais?” e também positivamente à questão R034: “A Sra usa
algum método para evitar a gravidez atualmente?”.
Denominador = = mulheres (C006 = “2”) de 18 a 49 anos de idade (C008 entre
“018” e “049”) que responderam positivamente à questão R026: “A Sra ainda
fica menstruada?” e positivamente à questão R031: “Nos últimos 12 meses,
a Sra teve relações sexuais?”.

%Mulh.18-49a c/tratam.gravidez
Proporção (%) de mulheres de 18 a 49 anos de idade que fazem algum tratamento
para engravidar.
Fórmula de cálculo:
Numerador = mulheres (C006 = “2”) de 18 a 49 anos de idade (C008 entre “018” e
“049”) e que responderam as opções 1 (Sim, fazem atualmente) ou 2 (Sim,
já fizeram) à questão R037: “A Sra e/ou seu companheiro já fizeram ou fazem
algum tratamento para engravidar?”.
Denominador = mulheres (C006 = “2”) de 18 a 49 anos de idade (C008 entre “018”
e “049”).

%Mulh.18-49a já ficaram grávid
Proporção (%) de mulheres de 18 a 49 anos de idade que já ficaram grávidas.
Fórmula de cálculo:
Numerador = mulheres (C006 = “2”) de 18 a 49 anos de idade (C008 entre “018” e
“049”) e que responderam positivamente à questão R039: “Durante a sua
vida, a sra já ficou grávida (mesmo que a gravidez não tenha chegado até o
final)?”.
Denominador = mulheres (C006 = “2”) de 18 a 49 anos de idade (C008 entre “018”
e “049”).

Idade média primeira gravidez
Idade média que tinham as mulheres de 18 a 49 anos de idade quando tiveram a
primeira gravidez.
Fórmula de cálculo:

Numerador = somatório da idade declarada (ponderada pelo peso V00291) na
questão R040: “Com que idade a Sra teve a sua primeira gravidez?” pelas
mulheres (C006 = “2”) de 18 a 49 anos de idade (C008 entre “018” e “049”)
e que responderam positivamente à questão R039: “Durante a sua vida, a sra
já ficou grávida (mesmo que a gravidez não tenha chegado até o final)?”,
desprezando os casos em que a resposta à questão R040 foi 00 (Não Sabe).
Denominador = mulheres (C006 = “2”) de 18 a 49 anos de idade (C008 entre “018”
e “049”) que responderam positivamente à questão R039: “Durante a sua
vida, a sra já ficou grávida (mesmo que a gravidez não tenha chegado até o
final)?” e que não responderam a opção 00 (Não sabe) à questão R040: “Com
que idade a Sra teve a sua primeira gravidez?”.

%Mulh.18-49a c/aborto espont.
Proporção (%) de mulheres de 18 a 49 anos de idade que já tiveram algum aborto
espontâneo.
Fórmula de cálculo:
Numerador = mulheres (C006 = “2”) de 18 a 49 anos de idade (C008 entre “018” e
“049”) e que responderam positivamente à questão R041: “A Sra já teve
algum aborto espontâneo?”.
Denominador = mulheres (C006 = “2”) de 18 a 49 anos de idade (C008 entre “018”
e “049”).

%Mulh.18-49a c/aborto provoc.
Proporção (%) de mulheres de 18 a 49 anos de idade que já tiveram algum aborto
provocado.
Fórmula de cálculo:
Numerador = mulheres (C006 = “2”) de 18 a 49 anos de idade (C008 entre “018” e
“049”) e que responderam positivamente à questão R042: “A Sra já teve
algum aborto provocado?”.
Denominador = mulheres (C006 = “2”) de 18 a 49 anos de idade (C008 entre “018”
e “049”).

Distribuição na linha
Distribuição percentual da população residente de mulheres de 18 anos ou mais de
idade, já expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que
estiver sendo apresentada na coluna. O total da linha é de 100%.

Distribuição na coluna
Distribuição percentual da população residente de mulheres de 18 anos ou mais de
idade, já expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que
estiver sendo apresentada na linha. O total da coluna é de 100%.

Variáveis de linha, coluna ou seleção
Região
Região de residência (variável V0001), nas seguintes categorias:






Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Unidade da Federação
Unidade da Federação (estado ou Distrito Federal) de residência (variável V0001),
nas seguintes categorias:




























Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Goiás
Distrito Federal

Capital
Capital de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas
seguintes categorias:








Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá
Palmas






















São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador
Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília

Região Metropolitana
Região metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) de
residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes
categorias:























RM Manaus
RM Belém
RM Macapá
RM São Luís
RIDE Teresina
RM Fortaleza
RM Natal
RM João Pessoa
RM Recife
RM Maceió
RM Aracaju
RM Salvador
RM Belo Horizonte
RM Vitória
RM Rio de Janeiro
RM São Paulo
RM Curitiba
RM Florianópolis
RM Porto Alegre
RM Cuiabá
RM Goiânia
RIDE Distrito Federal

Situação
Situação censitária (variável V0026 do arquivo de domicílios), nas seguintes
categorias:



Urbana
Rural

Condição no domicílio
Condição da pessoa entrevistada (variável C004), nas seguintes categorias:




















Pessoa responsável pelo domicílio
Cônjuge ou companheiro de sexo diferente
Cônjuge ou companheiro do mesmo sexo
Filho do responsável e do cônjuge
Filho somente do responsável
Enteado
Genro ou nora
Pai, mãe, padrasto ou madrasta
Sogro
Neto
Bisneto
Irmão ou irmã
Avô ou avó
Outro parente
Agregado – Não parente que não compartilha despesas
Convivente – Não parente que compartilha despesas
Pensionista
Empregado doméstico
Parente do empregado doméstico

Faixa etária (preventivo)
Idade da pessoa entrevista (variável C008), nas seguintes faixas, utilizadas para os
indicadores relativos à realização de exame preventivo para câncer do colo do útero:




De 25 a 64 anos
De 18 a 24 anos
Com 65 anos ou mais

Faixa etária (histerectomia)
Idade da pessoa entrevista (variável C008), nas seguintes faixas, utilizadas para os
indicadores relativos à realização de cirurgia para retirada do útero (histerectomia):





De 18 a
De 30 a
De 40 a
Com 60

29 anos
39 anos
59 anos
anos ou mais

Faixa etária (mamografia)
Idade da pessoa entrevista (variável C008), nas seguintes faixas, utilizadas para os
indicadores relativos à realização de mamografia:




De 50 a 69 anos
De 18 a 49 anos
Com 70 anos ou mais

Faixa etária (menopausa)
Idade da pessoa entrevista (variável C008), nas seguintes faixas, utilizadas para os
indicadores relativos à menopausa:




Com 45 anos ou mais
De 18 a 44 anos

Faixa etária (gravid/rel.sex.)
Idade da pessoa entrevista (variável C008), nas seguintes faixas, utilizadas para os
indicadores relativos a planejamento familiar, contracepção e história reprodutiva:



De 18 a 49 anos
Com 50 anos ou mais

Faixa etária detalhada
Idade, ano a ano, para permitir seleções em faixas etárias distintas das pré-definidas
(variável C008).

Cor ou raça
Cor ou raça (variável C009), nas seguintes categorias:







Branca
Preta
Amarela
Parda
Indígena
Sem declaração

Vive com cônjuge/companheiro
Indicador se o entrevistado vive com cônjuge ou companheiro (variável C010), nas
seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – para a população de até 9 anos.

Estado civil
Estado civil (variável C011) nas seguintes categorias:







Casado
Separado ou desquitado judicialmente
Divorciado
Viúvo
Solteiro
Não aplicável – para a população de até 9 anos.

Sabe ler e escrever
Indicador se sabe ler e escrever (variável D001), nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – população de até 4 anos.

Nível de instrução
Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), mais detalhado, para
permitir nas seguintes categorias:






Sem instrução e fundamental incompleto
Fundamental completo e médio incompleto
Médio completo e superior incompleto
Superior completo
Não aplicável – população de até 4 anos.

Nível de instrução detalhado
Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), com mais detalhes,
para seleções em níveis distintos dos pré-definidos, nas seguintes categorias:









Sem instrução
Fundamental incompleto ou equivalente
Fundamental completo ou equivalente
Médio incompleto ou equivalente
Médio completo ou equivalente
Superior incompleto ou equivalente
Superior completo
Não aplicável – população de até 4 anos.

Último prev.colo útero realiz.
Tempo de realização do último exame preventivo para câncer do colo do útero da
moradora (variável R001), nas seguintes categorias:






Menos de 1 ano atrás
De 1 ano a menos de 2 anos
De 2 anos a menos de 3 anos
3 anos ou mais atrás
Nunca fez

Motivo ñ fez prev.colo útero
Principal motivo pelo qual a moradora nunca fez exame preventivo para câncer do
colo do útero (variável R002), nas seguintes categorias:















Nunca teve relações sexuais
Não acha necessário
Tem vergonha
Nunca foi orientada para fazer o exame
Não sabe quem procurar ou aonde ir
Tem dificuldades financeiras
Tem dificuldades de transporte
Teve dificuldades para marcar consulta
O tempo de espera no serviço de saúde é muito grande
O serviço de saúde é muito distante
O horário de funcionamento do serviço é incompatível com suas atividades de
trabalho ou domésticas
O plano de saúde não cobre a consulta
Está marcado, mas ainda não realizou
Outro



Não aplicável – moradoras que fizeram exame preventivo para câncer do colo
do útero.

Preventivo coberto p/pl. saúde
Indica se o último exame preventivo para câncer do colo do útero realizado foi
coberta por plano de saúde (variável R003), nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – moradoras que nunca fizeram exame preventivo para câncer
do colo do útero.

Pagou por preventivo
Indica se a moradora pagou algum valor pelo último exame preventivo para câncer
do colo do útero realizado (variável R004), nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – moradoras que nunca fizeram exame preventivo para câncer
do colo do útero.

Preventivo feito p/SUS
Indica se o último exame preventivo para câncer do colo do útero realizado foi feito
através do Sistema Único de Saúde (SUS) (variável R005), nas seguintes categorias:





Sim
Não
Não sabe
Não aplicável – moradoras que nunca fizeram exame preventivo para câncer
do colo do útero.

Quando recebeu result.prevent
Tempo em que foi recebido o resultado do último exame preventivo para câncer do
colo do útero (variável R006), nas seguintes categorias:









Menos de 1 mês depois
Entre 1 mês e menos de 3 meses depois
Entre 3 meses e menos de 6 meses depois
6 meses ou mais depois
Ainda não recebeu
Nunca recebeu
Nunca foi buscar
Não aplicável – moradoras que nunca fizeram exame preventivo para câncer
do colo do útero.

Encaminh.médico p/result.prev.
Indica se, após receber o resultado do último exame preventivo para câncer do colo
do útero, houve encaminhamento a alguma consulta com ginecologista ou outro
médico especialista (variável R007), nas seguintes categorias:



Sim
Não




Não houve encaminhamento, pois todas as consultas por este motivo foram
com médico especialista
Não aplicável – moradoras que nunca fizeram ou não obtiveram resultado do
exame preventivo para câncer do colo do útero.

Foi ao médico p/result.prevent
Indica se a moradora foi à consulta encaminhada com ginecologista ou outro médico
especialista após receber o resultado do último exame preventivo para câncer do colo
do útero (variável R008), nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – moradoras que nunca fizeram ou não obtiveram resultado do
exame preventivo para câncer do colo do útero ou que não foram
encaminhadas para consulta com especialista após recebimento do último
resultado do exame.

Motivo não foi médico p/preven
Principal motivo pelo qual a moradora não foi à consulta encaminhada com
ginecologista ou outro médico especialista após receber o resultado do último exame
preventivo para câncer do colo do útero (variável R009), nas seguintes categorias:













A consulta está marcada, mas ainda não foi à consulta
Não achou necessário
Não sabia quem procurar ou aonde ir
Estava com dificuldades financeiras
Teve dificuldades de transporte
Não conseguiu marcar
O tempo de espera no serviço de saúde era muito grande
O plano de saúde não cobria a consulta
O serviço de saúde era muito distante
O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as
atividades de trabalho ou domésticas
Outro
Não aplicável – moradoras que nunca fizeram ou não obtiveram resultado do
exame preventivo para câncer do colo do útero, que não foram encaminhadas
para consulta com especialista após recebimento do último resultado do
exame ou que foram a esta consulta.

Fez histerectomia
Indica se a moradora já foi já foi submetida a cirurgia para retirada do útero
(histerectomia) (variável R010), nas seguintes categorias:



Sim
Não

Motivo histerectomia
Motivo da cirurgia para retirada do útero (histerectomia) ou ovário, segundo o médico
(variável R011), nas seguintes categorias:




Mioma uterino
Prolapso do útero (útero caído)
Endometriose







Câncer ginecológico
Complicações da gravidez ou parto
Sangramento vaginal anormal
Outro
Não aplicável – moradoras que não fizeram cirurgia para retirada do útero ou
ovário (histerectomia).

Idade histerectomia
Idade da moradora quando da cirurgia para retirada do útero (histerectomia) ou
ovário (variável R012), nas seguintes categorias:






De 10 a 29 anos
De 30 a 39 anos
De 40 a 59 anos
Com 60 anos ou mais
Não aplicável – moradoras que não fizeram cirurgia para retirada do útero ou
ovário (histerectomia).

Último ex.clín.mamas realiz.
Tempo de realização do último exame clínico de mamas por médico ou enfermeiro
da moradora (variável R013), nas seguintes categorias:







Menos de 1 ano atrás
De 1 ano a menos de 2 anos atrás
De 2 anos a menos de 3 anos atrás
3 anos ou mais atrás
Nunca fez
Não aplicável

Já foi solicitada mamografia
Indica se algum médico já solicitou exame de mamografia para a moradora (variável
R014), nas seguintes categorias:



Sim
Não

Já fez mamografia
Indica se foi feito o exame de mamografia solicitado (variável R015), nas seguintes
categorias:




Sim
Não
Não aplicável – moradoras para as quais não foi solicitado o exame de
mamografia.

Motivo não fez mamografia
Principal motivo pelo qual a moradora não fez o exame solicitado de mamografia
(variável R016), nas seguintes categorias:




O exame está marcado, mas ainda não fez o exame
Não achou necessário
Não sabia onde realizar o exame











Não conseguiu marcar
Estava com dificuldades financeiras
Teve dificuldades de transporte
O tempo de espera no serviço de saúde era muito grande
O serviço de saúde era muito distante
O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as suas
atividades de trabalho e domésticas
O plano de saúde não cobria a mamografia
Outro
Não aplicável – moradoras para as quais não foi solicitado ou que fizeram o
exame de mamografia.

Última mamografia realizada
Tempo de realização do último exame de mamografia da moradora (variável R017),
nas seguintes categorias:






Menos de 1 ano atrás
De 1 ano a menos de 2 anos
De 2 anos a menos de 3 anos
3 anos ou mais atrás
Não aplicável - moradoras para as quais não foi solicitado ou que não fizeram
o exame de mamografia.

Mamografia coberta p/pl. saúde
Indica se a última mamografia realizada foi coberta por plano de saúde (variável
R018), nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável - moradoras para as quais não foi solicitado ou que não fizeram
o exame de mamografia.

Pagou por mamografia
Indica se a moradora pagou algum valor pela última mamografia realizada (variável
R019), nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável - moradoras para as quais não foi solicitado ou que não fizeram
o exame de mamografia.

Mamografia feita p/SUS
Indica se a última mamografia realizada foi feita através do Sistema Único de Saúde
(SUS) (variável R020), nas seguintes categorias:





Sim
Não
Não sabe
Não aplicável - moradoras para as quais não foi solicitado ou que não fizeram
o exame de mamografia.

Quando recebeu result.mamograf
Tempo em que foi recebido o resultado da última mamografia (variável R021), nas
seguintes categorias:









Menos de 1 mês depois
Entre 1 mês e menos de 3 meses depois
Entre 3 meses e menos de 6 meses depois
6 meses ou mais depois
Ainda não recebeu
Nunca recebeu
Nunca foi buscar
Não aplicável - moradoras para as quais não foi solicitado ou que não fizeram
o exame de mamografia.

Encaminh.médico p/result.mamog
Indica se, após receber o resultado da última mamografia, houve encaminhamento
a alguma consulta com médico especialista (variável R022), nas seguintes
categorias:





Sim
Não
Não houve encaminhamento, pois todas as consultas por este motivo foram
com médico especialista
Não aplicável - moradoras para as quais não foi solicitado ou que não fizeram
o exame de mamografia ou que não tiveram os resultados do exame.

Foi ao médico p/result.mamogr.
Indica se a moradora foi à consulta encaminhada com médico especialista após
receber o resultado da última mamografia (variável R023), nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável - moradoras para as quais não foi solicitado ou que não fizeram
o exame de mamografia, que não tiveram os resultados do exame ou que não
foram encaminhadas para consulta com médico especialista.

Motivo não foi médico p/mamogr
Principal motivo pelo qual a moradora não foi à consulta encaminhada com
ginecologista ou outro médico especialista após receber o resultado da última
mamografia (variável R024), nas seguintes categorias:












A consulta está marcada, mas ainda não foi à consulta
Não conseguiu marcar
Não achou necessário
Não sabia quem procurar ou aonde ir
Estava com dificuldades financeiras
Teve dificuldades de transporte
O tempo de espera no serviço de saúde era muito grande
O plano de saúde não cobria a consulta
O serviço de saúde era muito distante
O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as
atividades de trabalho ou domésticas
Outro



Não aplicável - moradoras para as quais não foi solicitado ou que não fizeram
o exame de mamografia, que não tiveram os resultados do exame, que não
foram encaminhadas para consulta com médico especialista ou que foram a
esta consulta.

Idade primeira menstruação
Idade da moradora quando da primeira menstruação (menarca) (variável R025), nas
seguintes categorias:







Até 9 anos
De 10 até 12
De 13 até 15
De 15 até 18
Com 18 anos
Não sabe

anos
anos
anos
ou mais

Ainda menstrua
Indica se a moradora ainda menstrua (variável R026), nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável - moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero.

Idade última menstruação
Idade da moradora quando da primeira menstruação (menarca) (variável R027), nas
seguintes categorias:









Com até 29 anos
De 30 até 39 anos
De 40 até 44 anos
De 45 até 49 anos
De 50 a 54 anos
Com 55 anos ou mais
Não sabe
Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero ou que
ainda menstruam.

Entrou na menopausa
Indica se a moradora entrou na menopausa (variável R028), nas seguintes
categorias:





Sim
Não
Não sabe
Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero ou que
ainda menstruam.

Faz trat.horm.p/sint.menopausa
Indica se alguma vez a moradora fez ou faz tratamento hormonal para alívio dos
sintomas da menopausa (com comprimidos, adesivos, gel ou injeções) (variável
R029), nas seguintes categorias:






Sim, faz atualmente
Sim, já fez, mas não faz mais
Não, nunca fez
Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que
ainda menstruam ou que não entraram ou não sabem se entraram na
menopausa.

Medicam.p/sint.menopausa p/méd
Indica se o medicamento utilizado para alívio dos sintomas da menopausa (com
comprimidos, adesivos, gel ou injeções) foi receitado por médico (variável R030),
nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que
ainda menstruam, que não entraram ou não sabem se entraram na
menopausa ou que nunca fez tratamento hormonal para alívio dos sintomas
da menopausa.

Teve relações sexuais últ.12m
Indica se a moradora teve relações sexuais nos últimos 12 meses (variável R031),
nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero ou que
não mais menstruam.

Partic.grupo plan.fam.últ.12m
Indica se a moradora participou de grupo de planejamento familiar nos últimos 12
meses (variável R032), nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que
não mais menstruam ou que não tiveram relações sexuais nos últimos 12
meses.

Parc.partic.gr.pl.fam.últ.12m
Indica se o parceiro da moradora participou de grupo de planejamento familiar nos
últimos 12 meses (variável R033), nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que
não mais menstruam, que não tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses
ou que não participam de grupo de planejamento familiar.

Usa método p/evitar gravidez
Indica se a moradora usa algum método para evitar a gravidez na época da entrevista
(variável R034), nas seguintes categorias:





Sim
Não
Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que
não mais menstruam ou que não tiveram relações sexuais nos últimos 12
meses.

Nota: Existem casos em que esta questão foi respondida positivamente, mas
nenhum dos métodos (variáveis R03601 a R03611) foi assinalado.

Motivo p/não evitar gravidez
Principal motivo pelo qual a moradora não usa algum método para evitar a gravidez
na época da entrevista (variável R035), nas seguintes categorias:











Quer engravidar ou não se incomoda de engravidar
Por motivos religiosos
Não sabe como evitar
Não sabe aonde ir ou quem procurar para lhe dar orientações
Está grávida
Ligou as trompas
O companheiro fez vasectomia
Não tem relações sexuais com homens
Outro
Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que
não mais menstruam, que não tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses
ou que usam algum método para evitar a gravidez.

Usa pílula anticoncepcional /
Usa tabela p/evitar gravidez /
Parceiro usa camisinha masc. /
Usa camisinha feminina /
Usa diafragma feminino /
Usa dispositivo intra uterino /
Usa contraceptivo injetável /
Usa implante (norplant) /
Usa creme/óvulo p/evitar grav. /
Usa pílula do dia seguinte /
Usa outro método p/evit.grav.
Indica o método que a moradora usa para evitar a gravidez na época da entrevista
(variáveis R03601 a R03611: pílula, tabela, camisinha masculina, camisinha
feminina, diafragma, DIU, contraceptivo injetável, implantes (Norplant),
creme/óvulo, pílula do dia seguinte (contracepção de emergência), outros), nas
seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que
não mais menstruam, que não tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses
ou que não usam algum método para evitar a gravidez.

Nota: Existem casos em que nenhum dos métodos foi assinalado, apesar de a
questão se a moradora usa algum método para evitar a gravidez (R034) ter sido
respondida positivamente.

Fez tratamento para engravidar
Indica se a moradora e/ou seu companheiro já fizeram ou fazem algum tratamento
para engravidar (variável R037), nas seguintes categorias:





Sim, fazem atualmente
Sim, já fizeram
Nunca fizeram
Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que
não mais menstruam ou que não tiveram relações sexuais nos últimos 12
meses.

Tempo que tenta engravidar
Tempo que a moradora está tentando engravidar (variável R038), nas seguintes
categorias:





Há menos de 6 meses
De 6 meses a menos de 1 ano
Há 1 ano ou mais
Não aplicável – moradoras que fizeram cirurgia para retirada do útero, que
não mais menstruam, que não tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses
ou que não fazem ou nunca fizeram tratamento para engravidar.

Já esteve grávida
Indica, para mulheres de 18 a 49 anos, se a moradora, durante a sua vida, já ficou
grávida (mesmo que a gravidez não tenha chegado até o final) (variável R039), nas
seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade.

Idade primeira gravidez
Idade da moradora de 18 a 49 anos quando da primeira gravidez (variável R040),
nas seguintes categorias:








De 10 a 14 anos
De 15 a 19 anos
De 20 a 29 anos
De 30 a 39 anos
De 40 a 49 anos
Não sabe
Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade ou que nunca
estiveram grávidas.

Já teve aborto espontâneo
Indica, para mulheres de 18 a 49 anos, se a moradora já teve algum aborto
espontâneo (variável R041), nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade ou que nunca
estiveram grávidas.

Número de abortos espontâneos
Número de abortos espontâneos ocorridos, para mulheres de 18 a 49 anos (variável
R04101), nas seguintes categorias:





1 aborto espontâneo
2 abortos espontâneos
3 ou mais abortos espontâneos
Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade, que nunca
estiveram grávidas ou que nunca tiveram abortos espontâneos.

Já teve aborto provocado
Indica, para mulheres de 18 a 49 anos, se a moradora já teve algum aborto
provocado (variável R042), nas seguintes categorias:




Sim
Não
Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade ou que nunca
estiveram grávidas.

Número de abortos provocados
Número de abortos provocados ocorridos, para mulheres de 18 a 49 anos (variável
R04201), nas seguintes categorias:





1 aborto provocado
2 abortos provocados
3 ou mais abortos provocados
Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade, que nunca
estiveram grávidas ou que nunca tiveram abortos provocados.

Número de partos
Número de partos ocorridos, para mulheres de 18 a 49 anos (variável R043), nas
seguintes categorias:









Nenhum parto
1 parto
2 partos
3 partos
4 partos
De 5 a 9 partos
Com 10 ou mais partos
Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade ou que nunca
estiveram grávidas.

Número de partos cesáreos
Número de partos cesáreos ocorridos, para mulheres de 18 a 49 anos (variável
R044), nas seguintes categorias:






Nenhum parto cesáreo
1 parto cesáreo
2 partos cesáreos
3 partos cesáreos
4 partos cesáreos




5 partos cesáreos
Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade, que nunca
estiveram grávidas ou que nunca pariram.

Número de nascidos vivos
Número de filhos que nasceram vivos (ou seja, que apresentaram algum sinal de
vida ao nascer), para mulheres de 18 a 49 anos (variável R045), nas seguintes
categorias:









Nenhum filho nascido vivo
1 filho nascido vivo
2 filhos nascidos vivos
3 filhos nascidos vivos
4 filhos nascidos vivos
De 5 a 9 filhos nascidos vivos
Com 10 ou mais filhos nascidos vivos
Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade, que nunca
estiveram grávidas ou que nunca pariram.

Nascidos vivos que já morreram
Número de filhos que nasceram vivos e que já morreram, para mulheres de 18 a 49
anos (variável R046), nas seguintes categorias:







Nenhum filho nascido vivo que já morreu
1 filho nascido vivo que já morreu
2 filhos nascidos vivos que já morreram
3 filhos nascidos vivos que já morreram
Com 4 ou mais filhos nascidos vivos que já morreram
Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade, que nunca
estiveram grávidas ou que nunca pariram.

Nascidos vivos com baixo peso
Número de filhos que nasceram vivos, com peso menor que dois quilos e meio, para
mulheres de 18 a 49 anos (variável R047), nas seguintes categorias:






Nenhum filho nascido vivo com baixo peso
1 filho nascido vivo com baixo peso
2 filhos nascidos vivos com baixo peso
Com 3 ou mais filhos nascidos vivos com baixo peso
Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade, que nunca
estiveram grávidas ou que nunca pariram.

Nascidos vivos prematuros
Número de filhos que nasceram vivos antes do tempo, isto é, antes de completar 9
meses de gestação, para mulheres de 18 a 49 anos (variável R048), nas seguintes
categorias:






Nenhum filho nascido vivo prematuro
1 filho nascido vivo prematuro
2 filhos nascidos vivos prematuros
Com 3 ou mais filhos nascidos vivos prematuros
Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade, que nunca
estiveram grávidas ou que nunca pariram.

Ano do último parto
Ano em que ocorreu o último parto, para mulheres de 18 a 49 anos (variável
R04903), nas seguintes categorias:







De 1974 a 1979
De 1980 a 1989
De 1990 a 1999
De 2000 a 2009
De 2010 a 2013
Não aplicável – moradoras com 50 anos ou mais de idade, que nunca
estiveram grávidas ou que nunca pariram.

