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INSTRUMENTO PARA ENTREVISTA POR TELEFONE 45 A 60 DIAS APÓS O PARTO 
 
Nº DO QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA NA MATERNIDADE:            |___|___|___|___|___| 
 

Nome da entrevistada: ____________________________________________________________ 

Data do parto |___|___|/|___|___|/|___|___| 

Entrevistador:                                           |___|___|___| Data da Entrevista 
|___|___|/|___|___|/|___|___| 

Revisado por                                                                 |___|___|                                                                       Data da revisão 
|___|___|/|___|___|/|___|___| 

Digitado por                                                                  |___|___|                                                                               Data da digitação 
|___|___|/|___|___|/|___|___|                                                                                            

Maternidade nome:   ___________________________________ Código na pesquisa 
|___|___|___| 

- Gestação gemelar:  1.não                    2. Se sim, quantos  

- Situação do bebê:   1. Nascido vivo      2. Óbito Fetal      3. Óbito Neonatal 

|___| 

1º.|___| 2º.|___|3º. |___|4º. |___| 

Tipo de parto:  1.vaginal   2.fórcipe   3.cesariana 1º.|___| 2º.|___| 

Situação materna:  

1.no domicilio   2.permanece internada   3.reinternada   4.óbito 

|___| 

 

 

Avaliação do Near Miss materno 

As perguntas que iremos fazer agora se referem a problemas de saúde que você possa ter tido durante 
a gestação, o parto ou até 42 dias depois do parto. 
 

 A Sra. teve algum tipo de problema de saúde?         0. Não (passar para o bloco seguinte)  1. Sim   |___| 

A Sra. precisou ser internada por causa deste problema de saúde?                           0. Não   1. Sim   |___| 

A Sra. teve algum desmaio durante este problema de saúde?                                    0. Não   1. Sim  |___| 

A Sra. teve que ser transferida para outro hospital com mais recursos por causa deste problema de 
saúde?                                                                                                                          0. Não   1. Sim 

|___| 

A Sra. foi internada na UTI, por causa deste problema de saúde?                              0. Não   1. Sim |___| 

A Sra. precisou de aparelhos para respirar, nesta ocasião?                                        0. Não   1. Sim |___| 

Seu útero foi retirado por causa desta deste problema de saúde?                              0. Não   1. Sim |___| 

Por causa deste problema de saúde a Sra. permaneceu mais de uma semana internada?        
0. Não   1. Sim 

|___| 

A Sra. teve aumento da pressão durante a gravidez?                                                    0. Não   1. Sim |___| 

A Sra. teve convulsões durante a gravidez, o parto ou após o parto?                            0. Não   1. Sim |___| 

A Sra. já havia apresentado convulsões antes?                                                              0. Não   1. Sim |___| 

A Sra. apresentou sangramento vaginal intenso que molhou as suas roupas, a cama ou o chão 
durante a gravidez ou após o parto?                                                                               0. Não   1. Sim 

|___| 

A Sra. recebeu transfusão de sangue por causa desse sangramento?                          0. Não   1. Sim |___| 

A Sra. teve febre alta após o parto?                                                                                0. Não   1. Sim |___| 

Esta sua febre veio com calafrios?                                                                                  0. Não   1. Sim |___| 

Essa febre veio acompanhada de um corrimento muito mal cheiroso?                          0. Não   1. Sim |___| 
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Agora vou fazer algumas perguntas sobre alguns problemas que a Sra pode ter tido nos primeiros 
dias após o nascimento do (nome do bebê) 
 

Nas duas primeiras semanas após o parto, você teve algum dos seguintes problemas? 

Nas duas primeiras semanas após o parto, a Sra. teve dor nos pontos que levou no períneo/vagina? 
0.Não      1. Um pouco        2. Moderado       3. Bastante      4. Insuportável 8. Não levou pontos 

|___| 

Nas duas primeiras semanas após a cesariana, a Sra. teve dor nos pontos da cesariana? 
0.Não      1. Um pouco        2. Moderado       3. Bastante      4. Insuportável 8. Não teve cesárea 

|___| 

Nas duas primeiras semanas após o parto a Sra. teve dor nas mamas ou no bico do seio? 
0.Não      1. Um pouco        2. Moderado       3. Bastante      4. Insuportável 8. Não amamentei 

|___| 

Atualmente a Sra. tem sentido cansaço? 
0.Não      1. Um pouco        2. Moderado       3. Bastante      4. Insuportável 

|___| 

 
 

Avaliação do bebê 

Agora vou fazer algumas perguntas sobre a saúde do(a) (nome do bebê) desde o nascimento até  

Qual é o nome do seu bebê ? ____________________________________________ 
 

Na alta o /a (nome bebê) foi para casa junto com você ou ficou no hospital por mais tempo? 
1. Teve alta com ela 
2. Somente a criança teve alta 
3. Criança permaneceu internada  
4. Criança faleceu antes da alta (encerrar entrevista) 

 

|___| 

 

Você sabe qual era o peso do (nome bebê) quando ele recebeu alta da maternidade? |___||___||___||___|g 

O (nome bebê)  está morando com você?       

1. Não, faleceu (passar para a questão da internação)   

2. Não, está morando com outra pessoa    

3. Não, ainda está internado na maternidade  

4. Sim 

|___| 

 

O (a) (nome do bebê) saiu da maternidade mamando só no peito?    
                                  0. Não         1. Sim  (passar para questão sobre problemas de saúde) 

|___| 

 

Por que não estava só no peito?     
1. Problema de saúde da mãe     
2. Problema de saúde do bebê            
3. Rotina do hospital /passaram outro leite         
4. Pouco leite/leite fraco/bebê não pegou  
5. Eu não queria amamentar      
6. Outro__________________________________________________________ 

 

 

|___| 

 De ontem de manhã até hoje de manhã, o (a) (nome do bebê) mamou no peito?                                                                                                                                                           
0. Não     1. Sim    

|___| 

De ontem de manhã até hoje de manhã, o (a) (nome do bebê) tomou outro leite?                                                                                                             
0. Não    1. Sim  

|___| 

De ontem de manhã até hoje de manhã, o (a) (nome do bebê) tomou água, chá ou suco?   
                                                                                                         0. Não    1. Sim     

|___| 

O (a) (nome do bebê) teve algum problema de saúde após a alta?   

0. Não   

Sim , qual?     1. Ficou amarelo (icterícia)   2. Infecção    

3. Febre sem ser por causa de vacina    4.Perdeu muito peso    5. Refluxo 

6. Problema respiratório    7. Outros. Qual ________________________________ 

 

|___| 

|___| 

|___| 



3 

 

O (a) (nome do bebê) precisou de banho de luz artificial?                   0. Não    1. Sim    |___| 

Depois da alta da maternidade, alguma vez o (a) (nome do bebê) foi internado (por 24h ou 
mais) por algum problema de saúde?       0. Não            Sim, quantas vezes?  

|___| 

Qual foi o motivo da internação?  

1. Ficou amarelo (icterícia)     

2. Infecção 

3. Febre sem ser por causa de vacina 

4. Perdeu muito peso 

5. Refluxo 

6. Problema respiratório 

7. Outros? _______________________________________________________ 

 

 

|___| 

|___| 

|___| 

Por quanto tempo o (a) (nome do bebê) permaneceu internado?                                      
|___||___|dias 

Onde o (a) (nome do bebê) foi internado na última vez? 

1. Na mesma maternidade onde ocorreu o parto 
2. UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
3. Pronto- socorro ou emergência de hospital público 
4. Pronto- socorro ou emergência de hospital privado 
5. Hospital público do seu município 
6. Hospital público de outro município 
7. Hospital privado 
8.  Outro – especifique: _______________________________________________ 

 

 

|___| 

 
 
 
 

Apenas para os bebês que morreram após alta da maternidade onde ele nasceu, 
anotar data do óbito 

____/____/____ 

Hora do óbito 
|___||___|h 

|___||___|min 

Local do óbito:  0. Em casa   1. No caminho para o hospital/serviços de saúde 

2. No hospital/serviço de saúde – Nome: __________________________________ 

|___| 

Qual foi a causa da morte do seu bebê? 

1. Problemas por ser prematuro 

2. Problema na respiração 

3. Problema no coração 

4. Infecção 

5. Mal formação congênita 

6. Diarréia  

7. Desidratação  

8. Problema no sangue 

9. Outros 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

Em sua opinião o atendimento ao parto foi:  

1. Muito bom   2. Bom    3.Satisfatório    4.Ruim    5. Muito ruim 
|___| 

Em sua opinião, o atendimento ao bebê na maternidade onde ele nasceu foi:  
 

1. Muito bom    2. Bom    3.Satisfatório    4.Ruim      5. Muito ruim 

|___| 
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Agora gostaria de fazer algumas perguntas relativas ao seu parto e a sua satisfação com a maneira 
como ele aconteceu. 

Experiências maternas com a gestação, o parto e o puerpério. 

PARAS AS MULHERES QUE TIVERAM PARTO NORMAL 

A Sra considera que estava preparada para o parto do (nome do bebe)? 

1.sim totalmente preparada 

2.sim, um pouco preparada 

3.não, completamente despreparada 

 

|___| 

Em relação a preparação para o parto a Sra. considera que o atendimento pré-natal que 
recebeu, incluindo as consultas médicas, de enfermagem e outras atividades foi:  

1.o pré-natal ajudou bastante na preparação para o parto 

 2. o pré-natal ajudou um pouco na preparação para o parto     

3. o pré-natal não ajudou na preparação para o parto     

 

|___| 

Em relação ao momento em que foi internada em trabalho de parto a Sra. diria que o 
atendimento e as informações que recebeu foram: 

 1.Muito bons    2. Bons    3.Satisfatórios    4.Ruins      5. Muito ruins 

 

|___| 

Em relação ao conforto físico e privacidade que teve no atendimento ao trabalho de parto e 
parto a Sra. diria que foram: 

1.Muito bom    2. Bom    3.Satisfatório    4.Ruim      5. Muito ruim 

 

|___| 

Em relação ao tempo que os profissionais ficaram ao seu lado durante o trabalho de parto 
a Sra. diria que: 

1.ficaram ao seu lado o tempo todo   

2. ficaram ao seu lado a maior parte do tempo  

3.ficaram pouco tempo ao seu lado 

4. não ficaram com você e apenas apareciam para fazer o exame de toque 

 

|___| 

Em relação as informações que recebeu durante seu trabalho de parto e parto dos 
profissionais que a assistiram a Sra. diria que foram: 

1.Suficientes para te tranqüilizar sobre o que estava acontecendo e te ajudaram; 

2.Insuficientes para te tranqüilizar sobre o que estava acontecendo e não te ajudaram; 

3.Não recebi qualquer informação dos profissionais que assistiram meu trabalho de parto; 

 

|___| 

Em relação ao atendimento durante sua internação para o trabalho de parto a Sra. 
considera que foi vítima de alguma forma de violência por parte dos profissionais ? 

1.Não  2.Violência verbal  3.Violência psicológica 4. Violência fisica 

 

|___| 

Em relação aos cuidados e orientações que recebeu no período do pós-parto até a alta do 
hospital  a Sra. considera que foram: 

1.Muito bons    2. Bons    3.Satisfatórios    4.Ruins      5. Muito ruins 

|___| 

Em relação a posição que.ficou na hora de ganhar o (nome do bebe) a Sra considera que: 

1.era confortável e a posição ajudou a fazer força 

2.era confortável, mas a posição não ajudava a fazer força 

3. não era confortável, mas a posição ajudava a fazer força 

4. não era confortável, mas a posição não ajudava a fazer força 

|___| 

Em sua opinião, o atendimento de uma forma geral ao bebê na maternidade onde ele 
nasceu foi:  

1.Muito bom    2. Bom    3.Satisfatório    4.Ruim      5. Muito ruim 

|___| 

Em sua opinião o atendimento de uma forma geral ao parto foi:  

1.Muito bom   2. Bom    3.Satisfatório    4.Ruim    5. Muito ruim 
|___| 
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Experiências maternas com a gestação, o parto e o puerpério. 

PARAS AS MULHERES QUE TIVERAM CESARIANA 

A Sra considera que estava preparada para o parto do (nome do bebe)? 

1.sim totalmente preparada 

2.sim, um pouco preparada 

3.não, completamente despreparada 

 

|___| 

Em relação a preparação para o parto a Sra. considera que o atendimento pré-natal que 
recebeu, incluindo as consultas médicas, de enfermagem e outras atividades foi:  

1.o pré-natal ajudou bastante na preparação para o parto 

 2. o pré-natal ajudou um pouco na preparação para o parto     

3. o pré-natal não ajudou na preparação para o parto     

 

|___| 

Em relação ao momento em que foi internada em trabalho de parto a Sra. diria que o 
atendimento e as informações que recebeu foram: 

 1.Muito bons    2. Bons    3.Satisfatórios    4.Ruins      5. Muito ruins 

 

|___| 

Em relação ao conforto físico e privacidade que teve no centro obstétrico onde fez a 
cesariana a Sra diria que foi: 

1.Muito bom    2. Bom    3.Satisfatório    4.Ruim      5. Muito ruim 

 

|___| 

Em relação ao atendimento durante sua internação para o parto a Sra. considera que foi 
vítima de alguma forma de violência por parte dos profissionais ? 

1.Não  2.Violência verbal  3.Violência psicológica 4. Violência fisica 

 

|___| 

Em relação aos cuidados e orientações que recebeu no período do pós-parto até a alta do 
hospital  a Sra. considera que foram: 

1.Muito bons    2. Bons    3.Satisfatórios    4.Ruins      5. Muito ruins 

|___| 

Em sua opinião, o atendimento de uma forma geral ao bebê na maternidade onde ele 
nasceu foi:  

1.Muito bom    2. Bom    3.Satisfatório    4.Ruim      5. Muito ruim 

|___| 

Em sua opinião o atendimento de uma forma geral ao parto foi:  

1.Muito bom   2. Bom    3.Satisfatório    4.Ruim    5. Muito ruim 
|___| 

 
 
 
 


