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Auto-avaliação da Saúde e maternidade

• Estudos suecos (Schytt 2011, 2004) evidenciaram 
que a autoavaliação da saúde em mulheres pode 
sofrer alterações em relação à história reprodutiva:   

• sendo que mulheres com história reprodutiva recente tenderiam a 
avaliar melhor sua saúde em relação às mulheres sem história 
reprodutiva;

• e, posteriormente, ocorrendo uma inversão, sendo que mulheres 
com história reprodutiva há mais tempo tenderiam a avaliar sua 
saúde de forma pior.
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Relação também observada no Brasil?

• Procuramos verificar se essa relação encontrada em 
estudos realizados na Suécia também é observada 
no Brasil, com emprego de dados da Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS) de 2013.
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PNS de 2013

• Estudo brasileiro de base nacional com delineamento 
transversal realizado entre 2013 e 2014 pelo IBGE, 
com seus dados divulgados publicamente:

• pessoas que residem em dormitórios particulares permanentes de 
todo País compõem a população-alvo.

• visou caracterizar a situação de saúde e estilos de vida da 
população brasileira.

• dividida em 21 módulos, divulgados em partes; atualização mais 
recente em março de 2017.

• seu desenho contou com um plano de amostragem complexa 
considerando as cinco macrorregiões do país.
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PNS de 2013

• Foram consideradas para a análise 22.621 
observações de moradores selecionados da pesquisa 
(Módulo R) que representam (com peso amostral) 
50.143.520 mulheres brasileiras com menos de 50 
anos de idade.
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Plano amostral da PNS

Amostragem estratificada e três estágios de 
conglomeração:

• os setores censitários como unidades primárias;
• os domicílios foram as unidades de segundo estágio;
• os moradores adultos foram as de terceiro estágio.
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Plano amostral da PNS
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Figura 1. Esquema de estratificação da Amostra Mestra do Sistema Integrado de Pesquisas 
Domiciliares, utilizado na Pesquisa Nacional de Saúde. Brasil, 2013 (extraído de Souza-Júnior 
et al. 2015).



Plano amostral da PNS

•“Toda amostra oriunda de pesquisas por 
conglomerados deve ser analisada em programas 
estatísticos com algoritmos para análise de dados 
complexos, capazes de corrigir o efeito que a 
conglomeração das unidades primárias de 
amostragem causa nas estimativas: o efeito do plano 
amostral - EPA” (Souza-Júnior et al. 2015).
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Análise de dados complexos no Stata

• No software Stata, empregamos o comando “svyset” 
para definição do peso amostral:
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Análise de dados complexos no Stata

•Posteriormente, outros comandos são antecipados 
por “svy:” para aplicação do peso:
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Análise de dados complexos no Stata
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Análise de dados complexos no Stata
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Análise de dados complexos no Stata
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Resultados
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Autoavaliação da Saúde e Faixa Etária
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Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 19,36 referência 61,99 referência 17,6 referência 0,94 referência 0,12 referência

IC95% (17,1-21,8) (59,1-64,8) (15,5-19,9) (0,6-1,4) (0,0-0,3)

30 a 39 17,77 referência 60,84 referência 18,44 referência 2,12 referência 0,83 referência

IC95% (14,4-21,8) (56,2-65,3) (15,3-22,1) (1,3-3,5) (0,2-2,9)

40 a 49 12,89 referência 58,26 referência 23,12 referência 5,03 referência 0,7 referência

IC95% (9,7-17,0) (52,6-63,7) (18,9-28,0) (3,2-7,8) (0,3-1,6)

Total 18,19 referência 61,26 referência 18,48 referência 1,71 referência 0,35 referência

IC95% (16,5-20,1) (59,0-63,5) (16,8-20,3) (1,3-2,2) (0,2-0,7)

Faixa Etária Grupo comparação - Mulheres sem história reprodutiva

Autoavaliação da Saúde

*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência.
**Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 13,03 -32,7 61,4 -1,0 22,88 30,0 2,23 137,2 0,47 291,7

IC95% (11,3-14,9)* (58,4-64,3) (20,2-25,8)* (1,6-3,1)* (0,0-0,9)

30 a 39 15,01 -15,5 56,78 -6,7 24,4 32,3 3,38 59,4 0,43 -48,2

IC95% (13,4-16,7) (54,6-59,0) (22,6-26,3)* (2,4-4,7) (0,2-0,8)

40 a 49 11,72 -9,1 49,68 -14,7 32,05 38,6 5,54 10,1 1,02 45,7

IC95% (10,2-13,5) (47,2-52,2)* (29,7-34,5)* (4,6-6,7) (0,7-1,6)

Total 13,34 -26,7 55,49 -9,4 26,68 44,4 3,84 124,6 0,65 85,7

IC95% (12,4-14,4)* (54,0-56,9)* (25,4-28,0)* (3,3-4,5)* (0,5-0,9)

Faixa Etária

Autoavaliação da Saúde

Mulheres com história reprodutiva**
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Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 19,36 referência 61,99 referência 17,6 referência 0,94 referência 0,12 referência

IC95% (17,1-21,8) (59,1-64,8) (15,5-19,9) (0,6-1,4) (0,0-0,3)

30 a 39 17,77 referência 60,84 referência 18,44 referência 2,12 referência 0,83 referência

IC95% (14,4-21,8) (56,2-65,3) (15,3-22,1) (1,3-3,5) (0,2-2,9)

40 a 49 12,89 referência 58,26 referência 23,12 referência 5,03 referência 0,7 referência

IC95% (9,7-17,0) (52,6-63,7) (18,9-28,0) (3,2-7,8) (0,3-1,6)

Total 18,19 referência 61,26 referência 18,48 referência 1,71 referência 0,35 referência

IC95% (16,5-20,1) (59,0-63,5) (16,8-20,3) (1,3-2,2) (0,2-0,7)

Faixa Etária Grupo comparação - Mulheres sem história reprodutiva

Autoavaliação da Saúde

*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência.
**Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 13,39 -30,8 60,73 -2,0 23,11 31,3 2,28 142,6 0,5 316,7

IC95% (11,4-15,7)* (57,1-64,2) (20,0-26,7)* (1,6-3,3)* (0,3-1,0)

30 a 39 14,11 -20,6 56,7 -6,8 25,17 36,5 3,56 67,9 0,45 -45,8

IC95% (12,5-15,9) (54,3-59,0) (23,3-27,2)* (2,5-5,0) (0,2-0,9)

40 a 49 11,69 -9,3 49,55 -15,0 32,15 39,1 5,58 10,9 1,03 47,1

IC95% (10,1-13,5) (47,0-52,1)* (29,8-34,6)* (4,6-6,8) (0,7-1,6)

Total 13,01 -28,5 54,75 -10,6 27,47 48,6 4,08 138,6 0,69 97,1

IC95% (12,0-14,1)* (53,2-56,3)* (26,1-28,9)* (3,5-4,8)* (0,5-1,0)

Faixa Etária

Autoavaliação da Saúde

Mulheres com história reprodutiva anterior (antes de 2011)**



18

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 19,36 referência 61,99 referência 17,6 referência 0,94 referência 0,12 referência

IC95% (17,1-21,8) (59,1-64,8) (15,5-19,9) (0,6-1,4) (0,0-0,3)

30 a 39 17,77 referência 60,84 referência 18,44 referência 2,12 referência 0,83 referência

IC95% (14,4-21,8) (56,2-65,3) (15,3-22,1) (1,3-3,5) (0,2-2,9)

40 a 49 12,89 referência 58,26 referência 23,12 referência 5,03 referência 0,7 referência

IC95% (9,7-17,0) (52,6-63,7) (18,9-28,0) (3,2-7,8) (0,3-1,6)

Total 18,19 referência 61,26 referência 18,48 referência 1,71 referência 0,35 referência

IC95% (16,5-20,1) (59,0-63,5) (16,8-20,3) (1,3-2,2) (0,2-0,7)

Faixa Etária Grupo comparação - Mulheres sem história reprodutiva

Autoavaliação da Saúde

*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência.
**Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 12,1 -37,5 63,12 1,8 22,27 26,5 2,12 125,5 0,39 225,0

IC95% (9,3-15,7)* (57,8-68,1) (17,9-27,4) (1,2-3,8) (0,0-1,5)

30 a 39 22,53 26,8 57,43 -5,6 17,93 -2,8 1,84 -13,2 0,27 -67,5

IC95% (16,9-29,4) (50,6-64,0) (13,7-23,1) (0,6-5,7) (0,0-0,8)

40 a 49 14,59 13,2 59,88 2,8 23,37 1,1 2,16 -57,1 0

IC95% (5,0-35,5) (40,1-76,9) (10,9-43,1) (0,5-8,8) -

Total 15,85 -12,9 61,01 -0,4 20,79 12,5 2,02 18,1 0,33 -5,7

IC95% (13,0-19,1) (56,9-64,9) (17,6-24,4) (1,2-3,4) (0,1-0,9)

Faixa Etária

Autoavaliação da Saúde

Mulheres com história reprodutiva recente (2011 a 2013)**



Autoavaliação da Saúde, Faixa Etária e 
Paridade
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Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 19,36 referência 61,99 referência 17,6 referência 0,94 referência 0,12 referência

IC95% (17,1-21,8) (59,1-64,8) (15,5-19,9) (0,6-1,4) (0,0-0,3)

30 a 39 17,77 referência 60,84 referência 18,44 referência 2,12 referência 0,83 referência

IC95% (14,4-21,8) (56,2-65,3) (15,3-22,1) (1,3-3,5) (0,2-2,9)

40 a 49 12,89 referência 58,26 referência 23,12 referência 5,03 referência 0,7 referência

IC95% (9,7-17,0) (52,6-63,7) (18,9-28,0) (3,2-7,8) (0,3-1,6)

Total 18,19 referência 61,26 referência 18,48 referência 1,71 referência 0,35 referência

IC95% (16,5-20,1) (59,0-63,5) (16,8-20,3) (1,3-2,2) (0,2-0,7)

Faixa Etária Grupo comparação - Mulheres sem história reprodutiva

Autoavaliação da Saúde

*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência.
**Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 14,44 -25,4 61,18 -1,3 22,38 27,2 1,75 86,2 0,25 108,3

IC95% (12,1-17,2) (57,0-65,2) (18,7-26,6) (1,1-2,9) (0,1-0,9)

30 a 39 21,41 20,5 58,68 -3,6 18,11 -1,8 1,50 -29,2 0,30 -63,9

IC95% (18,1-25,1) (54,8-62,5) (15,6-20,9) (0,9-2,4) (0,1-0,8)

40 a 49 15,71 21,9 51,46 -11,7 27,81 20,3 4,11 -18,3 0,92 31,4

IC95% (12,5-19,6) (46,3-56,6) (23,4-32,8) (2,4-6,9) (0,3-2,6)

Total 17,23 -5,3 58,23 -4,9 21,98 18,9 2,16 26,3 0,41 17,1

IC95% (15,5-19,2) (55,7-60,7) (19,9-24,3) (1,6-2,9) (0,2-0,8)

Faixa Etária

Auto-avaliação da Saúde

Mulheres com história reprodutiva - primíparas**



21

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 19,36 referência 61,99 referência 17,6 referência 0,94 referência 0,12 referência

IC95% (17,1-21,8) (59,1-64,8) (15,5-19,9) (0,6-1,4) (0,0-0,3)

30 a 39 17,77 referência 60,84 referência 18,44 referência 2,12 referência 0,83 referência

IC95% (14,4-21,8) (56,2-65,3) (15,3-22,1) (1,3-3,5) (0,2-2,9)

40 a 49 12,89 referência 58,26 referência 23,12 referência 5,03 referência 0,7 referência

IC95% (9,7-17,0) (52,6-63,7) (18,9-28,0) (3,2-7,8) (0,3-1,6)

Total 18,19 referência 61,26 referência 18,48 referência 1,71 referência 0,35 referência

IC95% (16,5-20,1) (59,0-63,5) (16,8-20,3) (1,3-2,2) (0,2-0,7)

Faixa Etária Grupo comparação - Mulheres sem história reprodutiva

Autoavaliação da Saúde

*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência.
**Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 14,06 -27,4 60,34 -2,7 23,48 33,4 1,79 90,4 0,33 175,0

IC95% (11,4-17,2) (55,4-65,1) (19,0-28,6) (1,0-3,2) (0,1-1,1)

30 a 39 20,82 17,2 59,02 -3,0 18,20 -1,3 1,63 -23,1 0,33 -60,2

IC95% (17,4-24,8) (54,9-63,1) (15,6-21,2) (1,0-2,6) (0,1-0,9)

40 a 49 15,43 19,7 51,30 -11,9 28,17 21,8 4,17 -17,1 0,93 32,9

IC95% (12,2-19,3) (46,1-56,5) (23,7-33,2) (2,4-7,0) (0,3-2,7)

Total 16,99 -6,6 57,66 -5,9 22,58 22,2 2,30 34,5 0,47 34,3

IC95% (15,1-19,1) (54,9-60,3) (20,3-25,1) (1,7-3,2) (0,3-0,9)

Faixa Etária

Auto-avaliação da Saúde

Mulheres com história reprodutiva anterior - primíparas**
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Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 19,36 referência 61,99 referência 17,6 referência 0,94 referência 0,12 referência

IC95% (17,1-21,8) (59,1-64,8) (15,5-19,9) (0,6-1,4) (0,0-0,3)

30 a 39 17,77 referência 60,84 referência 18,44 referência 2,12 referência 0,83 referência

IC95% (14,4-21,8) (56,2-65,3) (15,3-22,1) (1,3-3,5) (0,2-2,9)

40 a 49 12,89 referência 58,26 referência 23,12 referência 5,03 referência 0,7 referência

IC95% (9,7-17,0) (52,6-63,7) (18,9-28,0) (3,2-7,8) (0,3-1,6)

Total 18,19 referência 61,26 referência 18,48 referência 1,71 referência 0,35 referência

IC95% (16,5-20,1) (59,0-63,5) (16,8-20,3) (1,3-2,2) (0,2-0,7)

Faixa Etária Grupo comparação - Mulheres sem história reprodutiva

Autoavaliação da Saúde

*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência.
**Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 15,36 -20,7 63,05 1,7 19,97 13,5 1,62 72,3 -

IC95% (10,9-21,2) (55,6-70,0) (14,3-27,2) (0,7-3,8) -

30 a 39 29,34 65,1 52,50 -13,7 17,45 -5,4 0,71 -66,5 -

IC95% (20,4-40,3) (41,2-63,5) (11,0-26,5) (0,4-4,9) -

40 a 49 35,93 178,7 64,07 10,0 - - -

IC95% (8,4-77,3) (22,7-91,6) - - -

Total 18,84 3,6 60,76 -0,8 19,02 2,9 1,39 -18,7 -

IC95% (14,7-23,9) (54,5-66,6) (14,4-24,8) (0,6-3,0) -

Faixa Etária

Auto-avaliação da Saúde

Mulheres com história reprodutiva recente - primíparas**
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Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 19,36 referência 61,99 referência 17,6 referência 0,94 referência 0,12 referência

IC95% (17,1-21,8) (59,1-64,8) (15,5-19,9) (0,6-1,4) (0,0-0,3)

30 a 39 17,77 referência 60,84 referência 18,44 referência 2,12 referência 0,83 referência

IC95% (14,4-21,8) (56,2-65,3) (15,3-22,1) (1,3-3,5) (0,2-2,9)

40 a 49 12,89 referência 58,26 referência 23,12 referência 5,03 referência 0,7 referência

IC95% (9,7-17,0) (52,6-63,7) (18,9-28,0) (3,2-7,8) (0,3-1,6)

Total 18,19 referência 61,26 referência 18,48 referência 1,71 referência 0,35 referência

IC95% (16,5-20,1) (59,0-63,5) (16,8-20,3) (1,3-2,2) (0,2-0,7)

Faixa Etária Grupo comparação - Mulheres sem história reprodutiva

Autoavaliação da Saúde

*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência.
**Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 11,00 -43,2 61,71 -0,5 23,59 34,0 2,92 210,6 0,78 550,0

IC95% (8,8-13,6)* (57,6-65,7) (20,1-27,5)* (1,9-4,5)* (0,4-1,6)*

30 a 39 11,83 -33,4 55,83 -8,2 27,53 49,3 4,32 103,8 0,50 -39,8

IC95% (10,2-13,6)* (53,1-58,5) (25,2-30,0)* (3,0-6,2) (0,2-1,0)

40 a 49 10,62 -17,6 49,19 -15,6 33,22 43,7 5,93 17,9 1,05 50,0

IC95% (8,9-12,6) (46,3-52,1)* (30,5-36,0)* (4,8-7,3) (0,7-1,7)

Total 11,17 -38,6 53,96 -11,9 29,31 58,6 4,78 179,5 0,78 122,9

IC95% (10,1-12,4)* (52,2-55,8)* (27,7-31,0)* (4,0-5,7)* (0,6-1,1)

Faixa Etária

Auto-avaliação da Saúde

Mulheres com história reprodutiva - multíparas**



24

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 19,36 referência 61,99 referência 17,6 referência 0,94 referência 0,12 referência

IC95% (17,1-21,8) (59,1-64,8) (15,5-19,9) (0,6-1,4) (0,0-0,3)

30 a 39 17,77 referência 60,84 referência 18,44 referência 2,12 referência 0,83 referência

IC95% (14,4-21,8) (56,2-65,3) (15,3-22,1) (1,3-3,5) (0,2-2,9)

40 a 49 12,89 referência 58,26 referência 23,12 referência 5,03 referência 0,7 referência

IC95% (9,7-17,0) (52,6-63,7) (18,9-28,0) (3,2-7,8) (0,3-1,6)

Total 18,19 referência 61,26 referência 18,48 referência 1,71 referência 0,35 referência

IC95% (16,5-20,1) (59,0-63,5) (16,8-20,3) (1,3-2,2) (0,2-0,7)

Faixa Etária Grupo comparação - Mulheres sem história reprodutiva

Autoavaliação da Saúde

*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência.
**Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 12,27 -36,6 61,38 -1,0 22,50 27,8 3,08 227,7 0,78 550,0

IC95% (9,5-15,8)* (56,4-66,1) (18,6-27,0) (1,8-5,1)* (0,4-1,7)*

30 a 39 10,62 -40,2 55,50 -8,8 28,79 56,1 4,57 115,6 0,52 -37,3

IC95% (9,1-12,3)* (52,6-58,3) (26,3-31,4)* (3,1-6,7) (0,2-1,2)

40 a 49 10,65 -17,4 49,07 -15,8 33,25 43,8 5,97 18,7 1,06 51,4

IC95% (8,9-12,7) (46,2-52,0)* (30,5-36,1)* (4,9-7,3) (0,7-1,7)

Total 10,84 -40,4 53,17 -13,2 30,13 63,0 5,05 195,3 0,81 131,4

IC95% (9,7-12,1)* (51,3-55,1)* (28,4-31,9)* (4,2-6,1)* (0,6-1,2)

Faixa Etária

Auto-avaliação da Saúde

Mulheres com história reprodutiva anterior - multíparas**
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Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 19,36 referência 61,99 referência 17,6 referência 0,94 referência 0,12 referência

IC95% (17,1-21,8) (59,1-64,8) (15,5-19,9) (0,6-1,4) (0,0-0,3)

30 a 39 17,77 referência 60,84 referência 18,44 referência 2,12 referência 0,83 referência

IC95% (14,4-21,8) (56,2-65,3) (15,3-22,1) (1,3-3,5) (0,2-2,9)

40 a 49 12,89 referência 58,26 referência 23,12 referência 5,03 referência 0,7 referência

IC95% (9,7-17,0) (52,6-63,7) (18,9-28,0) (3,2-7,8) (0,3-1,6)

Total 18,19 referência 61,26 referência 18,48 referência 1,71 referência 0,35 referência

IC95% (16,5-20,1) (59,0-63,5) (16,8-20,3) (1,3-2,2) (0,2-0,7)

Faixa Etária Grupo comparação - Mulheres sem história reprodutiva

Autoavaliação da Saúde

*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência.
**Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 8,12 -58,1 61,47 -0,8 25,72 46,1 3,97 322,3 0,72 500,0

IC95% (5,5-11,9)* (54,5-68,0) (19,7-32,8) (2,1-7,4)* (0,2-2,8)

30 a 39 20,50 15,4 57,86 -4,9 18,81 2,0 2,50 17,9 0,33 -60,2

IC95% (14,2-28,6) (50,1-65,3) (13,9-24,9) (0,9-7,0) (0,1-1,0)

40 a 49 7,70 -40,3 58,22 -0,1 31,55 36,5 2,53 -49,7 -

IC95% (2,6-20,6) (38,0-76,0) (16,2-52,4) (0,6-10,2) -

Total 13,53 -25,6 59,74 -2,5 22,96 24,2 3,26 90,6 0,51 45,7

IC95% (10,2-17,7) (54,7-64,6) (19,0-27,5) (1,9-5,5) (0,2-1,4)

Faixa Etária Mulheres com história reprodutiva recente - multíparas**

Auto-avaliação da Saúde



Autoavaliação da Saúde, Faixa Etária e 
situação de família (nuclear/não-nuclear)
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*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência.
**Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 18,10 referência 64,29 referência 16,35 referência 0,93 referência 0,33 referência

IC95% (14,5-22,3) (59,3-69,0) (13,0-20,4) (0,3-2,7) (0,1-1,2)

30 a 39 16,84 referência 63,37 referência 16,10 referência 2,50 referência 1,19 referência

IC95% (12,2-22,8) (56,6-69,7) (12,0-21,2) (1,2-5,1) (0,2-7,6)

40 a 49 14,15 referência 57,98 referência 22,91 referência 4,64 referência 0,31 referência

IC95% (9,0-21,6) (49,0-66,5) (16,9-30,3) (2,5-8,5) (0,1-1,3)

Total 16,94 referência 62,79 referência 17,54 referência 2,13 referência 0,60 referência

IC95% (14,3-19,9) (59,1-66,3) (15,1-20,3) (1,4-3,3) (0,2-2,1)

Mulheres sem história reprodutiva e família nuclear

Faixa Etária

Auto-avaliação da Saúde

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 13,85 -23,48 59,57 -7,34 24,11 47,46 1,93 107,53 0,01 -96,97

IC95% (11,8-16,2) (56,0-63,0) (20,8-27,8)* (1,3-3,0) (0,03-1,1)

30 a 39 15,14 -10,10 57,22 -9,70 23,61 46,65 3,60 44,00 0,42 -64,71

IC95% (13,4-17,1) (54,7-59,7) (21,6-25,7)* (2,5-5,3) (0,2-0,9)

40 a 49 10,30 -27,21 50,53 -12,85 32,43 41,55 5,84 25,86 0,90 190,32

IC95% (8,6-12,3) (47,5-53,6) (29,6-35,4) (4,7-7,3) (0,5-1,6)

Total 13,15 -22,37 55,48 -11,64 26,79 52,74 3,97 86,38 0,62 3,33

IC95% (12,1-14,3) (53,8-57,2)* (25,3-28,4)* (3,3-4,8) (0,4-0,9)

Auto-avaliação da Saúde

 Mulheres com história reprodutiva e família nuclear**

Faixa Etária
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*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência.
**Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 18,10 referência 64,29 referência 16,35 referência 0,93 referência 0,33 referência

IC95% (14,5-22,3) (59,3-69,0) (13,0-20,4) (0,3-2,7) (0,1-1,2)

30 a 39 16,84 referência 63,37 referência 16,10 referência 2,50 referência 1,19 referência

IC95% (12,2-22,8) (56,6-69,7) (12,0-21,2) (1,2-5,1) (0,2-7,6)

40 a 49 14,15 referência 57,98 referência 22,91 referência 4,64 referência 0,31 referência

IC95% (9,0-21,6) (49,0-66,5) (16,9-30,3) (2,5-8,5) (0,1-1,3)

Total 16,94 referência 62,79 referência 17,54 referência 2,13 referência 0,60 referência

IC95% (14,3-19,9) (59,1-66,3) (15,1-20,3) (1,4-3,3) (0,2-2,1)

Mulheres sem história reprodutiva e família nuclear

Faixa Etária

Auto-avaliação da Saúde

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 13,65 -24,59 57,91 -9,92 25,71 57,25 2,14 130,11 0,30 -9,09

IC95% (11,3-16,4) (53,6-62,1) (21,6-30,3)* (1,3-3,5) (0,3-1,3)

30 a 39 14,13 -16,09 57,09 -9,91 24,50 52,17 3,84 53,60 0,45 -62,18

IC95% (12,3-16,2) (54,3-59,8) (22,3-26,8)* (2,6-5,7) (0,2-1,0)

40 a 49 10,23 -27,70 50,36 -13,14 32,59 42,25 5,90 27,16 0,91 193,55

IC95% (8,6-12,2) (47,3-53,4) (29,8-35,6) (4,7-7,4) (0,5-1,6)

Total 12,51 -26,15 54,63 -13,00 27,90 59,06 4,30 101,88 0,66 10,00

IC95% (11,4-13,7)* (52,8-56,5)* (26,2-29,6)* (3,5-5,2)* (0,4-1,0)

Auto-avaliação da Saúde

Mulheres com história reprodutiva anterior e família nuclear**

Faixa Etária
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*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência.
**Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 18,10 referência 64,29 referência 16,35 referência 0,93 referência 0,33 referência

IC95% (14,5-22,3) (59,3-69,0) (13,0-20,4) (0,3-2,7) (0,1-1,2)

30 a 39 16,84 referência 63,37 referência 16,10 referência 2,50 referência 1,19 referência

IC95% (12,2-22,8) (56,6-69,7) (12,0-21,2) (1,2-5,1) (0,2-7,6)

40 a 49 14,15 referência 57,98 referência 22,91 referência 4,64 referência 0,31 referência

IC95% (9,0-21,6) (49,0-66,5) (16,9-30,3) (2,5-8,5) (0,1-1,3)

Total 16,94 referência 62,79 referência 17,54 referência 2,13 referência 0,60 referência

IC95% (14,3-19,9) (59,1-66,3) (15,1-20,3) (1,4-3,3) (0,2-2,1)

Mulheres sem história reprodutiva e família nuclear

Faixa Etária

Auto-avaliação da Saúde

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 14,33 -20,83 63,63 -1,03 20,17 23,36 1,43 53,76 0,01 -96,97

IC95% (10,7-19,0) (57,4-69,4) (15,4-25,9) (0,6-3,2) (0,0-2,2)

30 a 39 22,73 34,98 58,25 -8,08 16,95 5,28 1,85 -26,00 0,21 -82,35

IC95% (17,2-29,5) (51,2-65,0) (12,5-22,6) (0,5-6,5) (0,0-0,9)

40 a 49 15,60 10,25 62,81 8,33 20,76 -9,38 0,83 -82,11 -

IC95% (4,8-40,5) (39,8-81,2) (8,2-43,6) (0,2-3,5) -

Total 17,63 4,07 61,52 -2,02 18,95 8,04 1,57 -26,29 0,34 -43,33

IC95% (14,4-21,4) (57,0-65,9) (15,6-22,9) (0,8-3,2) (0,0-1,2)

Auto-avaliação da Saúde

Mulheres com história reprodutiva recente e família nuclear**

Faixa Etária
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*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência.
**Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 19,73 referência 61,30 referência 17,97 referência 0,94 referência 0,10 referência

IC95% (17,1-22,7) (57,9-64,6) (15,5-20,8) (0,6-1,4) (0,0-0,3)

30 a 39 18,50 referência 58,86 referência 20,27 referência 1,82 referência 0,54 referência

IC95% (13,9-24,2) 52,5-64,9) (15,8-25,6) (0,9-3,7) (0,2-1,7)

40 a 49 11,79 referência 58,50 referência 23,30 referência 5,37 referência 1,04 referência

IC95% (8,3-16,4) (51,3-65,3) (17,7-30,0) (2,9-9,8) (0,4-2,7)

Total 18,74 referência 60,59 referência 18,90 referência 1,53 referência 0,24 referência

IC95% (16,6-21,1) (57,8-63,3) (16,8-21,2) (1,1-2,1) (0,1-0,5)

Faixa Etária

Auto-avaliação da Saúde

Mulheres sem história reprodutiva e família não-nuclear

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 10,97 -44,40 65,99 7,65 19,79 10,13 2,98 217,02 0,28 180,00

IC95% (8,2-14,5)* (60,7-70,9) (15,9-24,4) (1,8-4,9)* (0,1-0,7)

30 a 39 14,51 -21,57 55,14 -6,32 27,33 34,83 2,56 40,66 0,46 -14,81

IC95% (11,3-18,5) (50,6-59,6) (23,6-31,5) (1,7-3,9) (0,2-0,9)

40 a 49 15,88 34,69 47,18 -19,35 30,90 32,62 4,66 -13,22 1,38 32,69

IC95% (12,6-19,9) (42,8-51,6) (26,9-35,2) (3,2-6,7) (0,7-2,7)

Total 13,94 -25,61 55,53 -8,35 26,35 39,42 3,44 124,84 0,74 208,33

IC95% (12,0-16,1)* (52,7-58,3) (24,0-28,8)* (2,7-4,4)* (0,5-1,2)

Auto-avaliação da Saúde

 Mulheres com história reprodutiva e família não-nuclear**

Faixa Etária
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*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência.
**Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 19,73 referência 61,30 referência 17,97 referência 0,94 referência 0,10 referência

IC95% (17,1-22,7) (57,9-64,6) (15,5-20,8) (0,6-1,4) (0,0-0,3)

30 a 39 18,50 referência 58,86 referência 20,27 referência 1,82 referência 0,54 referência

IC95% (13,9-24,2) 52,5-64,9) (15,8-25,6) (0,9-3,7) (0,2-1,7)

40 a 49 11,79 referência 58,50 referência 23,30 referência 5,37 referência 1,04 referência

IC95% (8,3-16,4) (51,3-65,3) (17,7-30,0) (2,9-9,8) (0,4-2,7)

Total 18,74 referência 60,59 referência 18,90 referência 1,53 referência 0,24 referência

IC95% (16,6-21,1) (57,8-63,3) (16,8-21,2) (1,1-2,1) (0,1-0,5)

Faixa Etária

Auto-avaliação da Saúde

Mulheres sem história reprodutiva e família não-nuclear

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 12,76 -35,33 67,48 10,08 16,88 -6,07 2,60 176,60 0,28 180,00

IC95% (9,2-17,4) (61,4-73,0) (13,1-21,6) (1,4-4,7) (0,1-0,8)

30 a 39 14,05 -24,05 55,36 -5,95 27,52 35,77 2,61 43,41 0,45 -16,67

IC95% (11,0-17,8) (50,7-59,9) (23,6-31,8) (1,7-4,0) (0,2-0,9)

40 a 49 15,93 35,11 47,19 -19,33 30,86 32,45 4,62 -13,97 1,39 33,65

IC95% (12,6-20,0) (42,7-51,7) (26,9-35,2) (3,2-6,7) (0,7-2,7)

Total 14,48 -22,73 55,11 -9,04 26,20 38,62 3,41 122,88 0,79 229,17

IC95% (12,5-16,8) (52,2-58,0) (23,8-28,8)* (2,6-4,4)* (0,5-1,3)

Auto-avaliação da Saúde

Faixa Etária

 Mulheres com história reprodutiva anterior e família não-nuclear**
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*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência.
**Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 19,73 referência 61,30 referência 17,97 referência 0,94 referência 0,10 referência

IC95% (17,1-22,7) (57,9-64,6) (15,5-20,8) (0,6-1,4) (0,0-0,3)

30 a 39 18,50 referência 58,86 referência 20,27 referência 1,82 referência 0,54 referência

IC95% (13,9-24,2) 52,5-64,9) (15,8-25,6) (0,9-3,7) (0,2-1,7)

40 a 49 11,79 referência 58,50 referência 23,30 referência 5,37 referência 1,04 referência

IC95% (8,3-16,4) (51,3-65,3) (17,7-30,0) (2,9-9,8) (0,4-2,7)

Total 18,74 referência 60,59 referência 18,90 referência 1,53 referência 0,24 referência

IC95% (16,6-21,1) (57,8-63,3) (16,8-21,2) (1,1-2,1) (0,1-0,5)

Faixa Etária

Auto-avaliação da Saúde

Mulheres sem história reprodutiva e família não-nuclear

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

18 a 29 5,77 -70,76 61,69 0,64 28,21 56,98 4,07 332,98 0,26 160,00

IC95% (3,4-9,6)* (51,3-71,1) (19,2-39,5) (1,7-9,4)* (0,1-1,2)

30 a 39 21,17 14,43 51,91 -11,81 24,52 20,97 1,77 -2,75 0,62 14,81

IC95% (5,8-54,2) (31,1-72,1) (13,3-40,7) (0,2-11,8) (0,1-4,5)

40 a 49 9,80 -16,88 46,05 -21,28 35,69 53,18 8,46 57,54 -

IC95% (1,3-47,0) (17,5-77,4) (10,2-73,1) (1,1-42,9) -

Total 9,19 -50,96 59,14 -2,39 27,64 46,24 3,71 142,48 0,33 37,50

IC95% (4,5-17,9) (49,9-67,7) (20,0-36,8) (1,7-7,8) (0,1-1,1)

Auto-avaliação da Saúde

Faixa Etária

 Mulheres com história reprodutiva recente e família não-nuclear**



Autoavaliação da Saúde e Renda 
média domiciliar per capita
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Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

<500 9,18 -26,85 62,63 -1,82 24,44 10,34 3,31 162,70 0,43 72,00

IC95% (7,4-11,3) (59,3-65,9) (21,5-27,6) (2,3-4,7)* (0,2-0,8)

500|-1000 16,77 2,88 58,75 -8,90 23,36 29,99 0,68 -39,29 0,44 238,46

IC95% (13,1-21,3) (51,8-65,4) (17,1-31,1) (0,3-1,4) (0,1-1,7)

1000|-1500 18,00 -17,54 64,89 13,90 15,12 -26,82 0,74 34,55 1,25

IC95% (11,1-27,8) (53,7-74,7) (8,8-24,7) (0,1-4,1) (0,2-8,3)

1500|-2000 25,01 11,45 60,07 -11,30 14,10 43,29 0,82 -

IC95% (14,4-39,9) (42,2-75,6) (4,6-35,9) (0,1-5,8) -

2000|-2500 41,10 12,30 48,61 -13,47 10,30 56,06 - -

IC95% (22,7-62,4) (28,7-68,9) (3,6-25,9) - -

>=2500 21,29 -44,94 61,50 14,02 17,20 151,09 - -

IC95% (10,3-39,1) (40,9-78,7) (5,4-43,2) - -

Total 13,03 -32,70 61,40 -0,95 22,88 30,00 2,23 137,23 0,47 291,67

IC95% (11,3-14,9)* (58,4-64,3) (20,2-25,8)* (1,6-3,1)* (0,3-0,9)

Renda média 

domicilar per 

capita em 

reais

Auto-avaliação da Saúde

Mulheres com história reprodutiva - 18 a 29 anos de idade**

*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência. **Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

<500 12,55 referência 63,79 referência 22,15 referência 1,26 referência 0,25 referência

IC95% (9,9-15,9) (58,9-68,4) (18,4-26,5) (0,8-2,1) (0,0-0,9)

500|-1000 16,30 referência 64,49 referência 17,97 referência 1,12 referência 0,13 referência

IC95% (12,9-20,3) (59,4-69,2) (14,2-22,4) (0,5-2,4) (0,0-0,6)

1000|-1500 21,83 referência 56,97 referência 20,66 referência 0,55 referência - referência

IC95% (15,4-30,0) (48,8-64,8) (14,6-28,3) (0,2-1,7) -

1500|-2000 22,44 referência 67,72 referência 9,84 referência - referência - referência

IC95% (15,4-31,5) (58,1-76,1) (5,8-16,2) - -

2000|-2500 36,60 referência 56,18 referência 6,60 referência 0,63 referência - referência

IC95% (24,2-51,1) (42,5-69,0) (3,6-11,8) (0,2-2,1) -

>=2500 38,67 referência 53,94 referência 6,85 referência 0,54 referência - referência

IC95% (30,2-47,9) (45,0-62,7) (4,0-11,6) (0,2-1,9) -

Total 19,36 referência 61,99 referência 17,60 referência 0,94 referência 0,12 referência

IC95% (17,1-21,8) (59,1-64,8) (15,5-20,0) (0,6-1,4) (0,0-0,3)

Renda média 

domicilar per 

capita em 

reais

Auto-avaliação da Saúde

Grupo comparação - Mulheres sem história reprodutiva - 18 a 29 anos de idade



35*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência. **Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

<500 12,55 referência 63,79 referência 22,15 referência 1,26 referência 0,25 referência

IC95% (9,9-15,9) (58,9-68,4) (18,4-26,5) (0,8-2,1) (0,0-0,9)

500|-1000 16,30 referência 64,49 referência 17,97 referência 1,12 referência 0,13 referência

IC95% (12,9-20,3) (59,4-69,2) (14,2-22,4) (0,5-2,4) (0,0-0,6)

1000|-1500 21,83 referência 56,97 referência 20,66 referência 0,55 referência - referência

IC95% (15,4-30,0) (48,8-64,8) (14,6-28,3) (0,2-1,7) -

1500|-2000 22,44 referência 67,72 referência 9,84 referência - referência - referência

IC95% (15,4-31,5) (58,1-76,1) (5,8-16,2) - -

2000|-2500 36,60 referência 56,18 referência 6,60 referência 0,63 referência - referência

IC95% (24,2-51,1) (42,5-69,0) (3,6-11,8) (0,2-2,1) -

>=2500 38,67 referência 53,94 referência 6,85 referência 0,54 referência - referência

IC95% (30,2-47,9) (45,0-62,7) (4,0-11,6) (0,2-1,9) -

Total 19,36 referência 61,99 referência 17,60 referência 0,94 referência 0,12 referência

IC95% (17,1-21,8) (59,1-64,8) (15,5-20,0) (0,6-1,4) (0,0-0,3)

Renda média 

domicilar per 

capita em 

reais

Auto-avaliação da Saúde

Grupo comparação - Mulheres sem história reprodutiva - 18 a 29 anos de idade

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

<500 9,47 -24,54 61,97 -2,85 24,36 9,98 3,65 189,68 0,55 120,00

IC95% (7,3-12,2) (58,0-65,8) (21,1-28,0) (2,4-5,5)* (0,3-1,1)

500|-1000 17,74 8,83 57,47 -10,89 23,87 32,83 0,71 -36,61 0,21 61,54

IC95% (13,3-23,2) (49,2-65,4) (16,2-33,5) (0,3-1,6) (0,1-1,2)

1000|-1500 14,41 -33,99 67,47 18,43 16,32 -21,01 0,12 -78,18 1,67

IC95% (8,4-23,6) (54,4-78,3) (8,6-27,7 (0,0-0,4) (0,2-11,0)

1500|-2000 27,29 21,61 56,19 -17,03 16,52 67,89 - -

IC95% (15,0-44,3) (36,5-74,1) (5,4-40,8) - -

2000|-2500 29,12 -20,44 58,45 4,04 12,43 88,33 - -

IC95% (13,9-51,1) (36,0-77,9) (4,0-32,8) - -

>=2500 21,83 -43,55 58,38 8,23 19,80 189,05 - -

IC95% (9,6-42,3) (35,9-77,9) (6,1-48,5) - -

Total 13,39 -30,84 60,73 -2,03 23,11 31,31 2,28 142,55 0,50 316,67

IC95% (11,4-15,7)* (57,1-64,2) (19,9-26,7) (1,6-3,3)* (0,3-1,0)

Mulheres com história reprodutiva anterior - 18 a 29 anos de idade**

Renda média 

domicilar per 

capita em 

reais

Auto-avaliação da Saúde



36*Intervalo de confiança sem sobreposição em relação ao intervalo da categoria de referência. **Não foram consideradas as mães que tiveram filhos que nasceram vivos e que foram a óbito. 

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

<500 12,55 referência 63,79 referência 22,15 referência 1,26 referência 0,25 referência

IC95% (9,9-15,9) (58,9-68,4) (18,4-26,5) (0,8-2,1) (0,0-0,9)

500|-1000 16,30 referência 64,49 referência 17,97 referência 1,12 referência 0,13 referência

IC95% (12,9-20,3) (59,4-69,2) (14,2-22,4) (0,5-2,4) (0,0-0,6)

1000|-1500 21,83 referência 56,97 referência 20,66 referência 0,55 referência - referência

IC95% (15,4-30,0) (48,8-64,8) (14,6-28,3) (0,2-1,7) -

1500|-2000 22,44 referência 67,72 referência 9,84 referência - referência - referência

IC95% (15,4-31,5) (58,1-76,1) (5,8-16,2) - -

2000|-2500 36,60 referência 56,18 referência 6,60 referência 0,63 referência - referência

IC95% (24,2-51,1) (42,5-69,0) (3,6-11,8) (0,2-2,1) -

>=2500 38,67 referência 53,94 referência 6,85 referência 0,54 referência - referência

IC95% (30,2-47,9) (45,0-62,7) (4,0-11,6) (0,2-1,9) -

Total 19,36 referência 61,99 referência 17,60 referência 0,94 referência 0,12 referência

IC95% (17,1-21,8) (59,1-64,8) (15,5-20,0) (0,6-1,4) (0,0-0,3)

Renda média 

domicilar per 

capita em 

reais

Auto-avaliação da Saúde

Grupo comparação - Mulheres sem história reprodutiva - 18 a 29 anos de idade

Muito boa variação % Boa variação % Regular variação % Ruim variação % Muito Ruim variação %

<500 8,57 -31,71 64,07 0,44 24,59 11,02 2,60 106,35 0,17 -32,00

IC95% (6,0-12,1) (57,6-70,1) (19,0-31,2) (1,3-5,1) (0,0-0,7)

500|-1000 13,49 -17,24 63,05 -2,23 21,65 20,48 0,60 -46,43 1,22 838,46

IC95% (8,2-21,4) (51,4-73,4) (13,6-32,7) (0,1-2,8) (0,2-7,3)

1000|-1500 28,54 30,74 57,29 0,56 11,60 -43,85 2,57 367,27

IC95% (12,4-53,0) (37,0-75,4) (4,7-25,7) (0,4-16,3)

1500|-2000 12,32 -45,10 81,60 20,50 0,68 -93,09 5,40 -

IC95% (2,4-45,0) (49,7-95,2) (0,1-5,3)* (0,7-32,4) -

2000|-2500 75,02 104,97 20,73 -63,10 4,25 -35,61 - -

IC95% (38,4-93,5) (4,8-57,8) (0,8-20,8) - -

>=2500 18,24 -52,83 79,43 47,26 2,33 -65,99 - -

IC95% (4,6-50,9) (47,2-94,3) (0,3-16,7) - -

Total 12,10 -37,50 63,12 1,82 22,27 26,53 2,12 125,53 0,39 225,00

IC95% (9,3-15,7)* (57,8-68,1) (17,9-27,4) (1,2-3,8) (0,1-1,5)

Mulheres com história reprodutiva recente - 18 a 29 anos de idade**

Auto-avaliação da SaúdeRenda média 

domicilar per 

capita em 

reais



Discussão
• Inicialmente, os resultados das comparações realizadas 

sugeriram que a autoavaliação de mulheres com história 
reprodutiva recente seria, em geral, melhor ou não diferente 
da autoavaliação de mulheres sem história reprodutiva, e 
que a autoavaliação de mulheres com história anterior seria 
pior. Entretanto, quando aplicamos mais restrições, nem 
sempre fica nítida essa relação.

• Limitações:
• A definição de “história reprodutiva recente” que usamos (período entre

2011 e 2013 em que foi realizada a PNS de 2013) é maior do que o 
considerado nos estudos suecos.

• Uso de restrições nas comparações reduz a amostra acarretando em 
maiores amplitudes de intervalos de confiança ao aplicar peso, 
aumentando probabilidade de haver sobreposição. 
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Discussão
• Resultados apontam na direção do que foi evidenciado nos

estudos suecos (apesar das limitações desse estudo), 
sugerindo que essa relação pode ser mais explorada para 
verificação de reprodutibilidade e potencial de generalização 
dos achados para outras populações.

• O software Stata versão 10.1 se mostrou adequado para 
realização da análise e processamentos envolvidos, 
contemplando recursos necessários para se trabalhar com 
dados de estudo de base nacional com amostragem 
complexa.
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