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Abstract 

Background: Injury currently accounts for 6% of all disability adjusted life years 

(DALYS) lost. As the global incidence of injuries increases, so does the need for care. 

Current research on access to care and injury does not always account for injury severity 

or focus on the overall effects of injury. Our project focused on a medium-sized city in 

Brazil to determine what barriers to care after injury arise in Brazil’s universal health 

care system.  

 

Methods: Households were randomly selected for survey in the 561 populated districts 

of the city of Maringa between May 2015 and September 2015. Demographic information 

was collected for the entire household; one individual from the household was then 

randomly selected to provide injury history. A chi-square analysis was used to 

determine the association between care seeking and demographics. A preliminary 

significance level of α = 0.20 was selected for inclusion of variables into the multivariate 

logistic regression. A full multivariate logistic regression model using injury as the 

primary exposure and seeking care as the outcome was run. Thirty reduced models 

were run; mean squared estimate (MSE) and Akaike Information Criterion (AIC) were 

calculated to find the best predictive model. 
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Results: 2678 households and individuals participated, 30.3% individuals reported an 

injury in their lifetime. The bivariate analysis found that gender (p = 0.034), cause of 

injury (p = 0.000), race (p = 0.051), severity (p = 0.103) and insurance status (p = 0.026) 

were potential predictors of seeking care. Education (p = 0.62), income (p = 0.343) and 

age (p = 0.838) were included in the multivariate model due to past significance in the 

literature. The reduced multivariate model that eliminated education level and race 

(MSE = 0.0274, AIC = 0.7689) was chosen as the best representative model and showed 

gender, age, socioeconomic status, and cause of injury as all strong predictors of care 

seeking. 

 

Conclusions: Cause of injury is a major predictor for seeking care, as are factors related 

to socioeconomic status such as insurance and income. Injury cause potentially masked 

the effects of gender on care seeking. More research needs to be done on specific causes 

of injuries, the role of gender, and why socioeconomic status is still a barrier to care in a 

universal access system. 
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1. Introduction  

1.1 Burden of Injury 

 Injuries, both intentional and unintentional, have been steadily and significantly 

increasing over the past two decades. Between 1990 and 2013, the global incidence of 

deaths due to injury increased by a median of 10.4%. (1) The World Health Organization 

reports that over 5 million individuals die each year from injuries, which is 1.7 times the 

number of deaths due to HIV/AIDS, tuberculosis, and malaria combined.(2) 

Furthermore, 90% of these deaths occur in low and middle-income countries (LMIC). (2) 

In regards to non-fatal injuries, approximately 6% of all disability adjusted life years 

(DALYS) are due to injuries.(2) The uneven distribution of injuries by country, gender, 

age, and socioeconomic status as well as the costs of injury - financially, emotionally, 

and physically - resulting from injuries needs to be studied more to better understand 

how to lower this increasing burden.  

In Brazil, injury and trauma are responsible for a significant portion of the 

burden of disease(3, 4); violence is the second highest cause of years of life lost, and road 

injury is the fourth (5). Rates of premature death in Brazil due to interpersonal violence 

and road traffic incidents are 4 times and 1.5 times higher, respectively, than the average 

for its trade partners and countries of similar economic status.(5) Disease due to external 

causes, mainly homicide and road traffic incidents, is the third leading cause of death in 

the entire population and the leading cause of death in those aged 10 to 39. (6) This 
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pattern of death due to injury differs from other country trends, where over half of 

deaths due to external causes generally are from suicide and war, rather than road traffic 

accidents and homicide. (7) For adults over 20, 89.3% of injuries were a result of 

unintentional injury, and 11.9% were victims of violence; however, only 11.1% of these 

reported injuries resulted in hospitalization. (1) 

1.2 Access To Care 

The ability to efficiently access quality care after an injury greatly improves 

chances of a positive treatment outcome for serious injuries such as traumatic brain 

injury; for a grave injury like this, waiting for longer than 6 hours for treatment can 

result in permanent disability that could have been prevented. (8) Patient perceptions of 

their ability to access effective treatment has been cited as one factor affecting utilization 

of care in multiple settings. (9, 10) In LMIC settings, studies have found that being male, 

of working age (between 15 and 59 years of age), and severity of injury - defined by loss 

of function - were key determinants in choosing to utilize formal health care services 

rather than self-medicating or receiving no care. (11, 12) Insurance status also impacts an 

individual’s choice to find treatment after an injury. (12, 13) 

Other known factors about accessing care, such as time to a bed, can provide 

insight into whether or not care seekers’ perceptions of access to treatment are accurate. 

Research in a clinic in Londrina, Brazil found that the mean wait time for a bed in an 

intensive care unit was 17.8 hours and the clinic bed occupancy was nearly 100%.(14) 
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Increased wait time, especially wait time for injuries exceeding six hours, is associated 

with increased mortality in most cases. (14, 15) Current research on utilization of care 

mainly focuses on very specific ailments and does not always account for illness 

severity.  

1.3 Barriers To Care 

Disproportionate access to health care is a problem throughout the world. 

Higher socioeconomic status and older age have been established in different settings as 

strong positive predictors of overall health care utilization (16, 17); among low 

socioeconomic groups, level of education also is a predicting factor.(18) As a country, 

Brazil has attempted to end disproportionate access to care by establishing the public 

health system Sistema Único de Saúde (SUS) in 1988.(16, 19) While many citizens use 

SUS, there are still many obstacles to receiving necessary care, such as lack of health 

knowledge and low quality of care. (4, 9, 16) Historically within SUS, an uneven 

distribution of specialists means that it is difficult to access emergency care in the public 

sector.(20) In regards to injuries, which often require immediate attention, this lack of 

access is a major concern. 

Examining the care-seeking habits of injured individuals based on injury severity 

and their resulting health outcomes is crucial.  Identifying key determinants for seeking 

care in Brazil will shed light on the accessibility to SUS during a time where policy 

makers are attempting to strengthen the health system. (21, 22) This research will 
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examine reasons for seeking and not seeking care based on severity of symptoms, with 

injury as a major predictor of visiting any sort of health facility. 

1.4 Study Aims and Hypotheses 

More information is needed in the following three areas: 1) the actual burden of 

disease due to non-fatal injuries, 2) what percentage of individuals do not receive care 

after an injury, and 3) what obstacles to care can be reduced. We examine the 

relationship between the severity of injury and the decision to seek care, describe the 

relationship between household demographics and care-seeking behavior, and 

determine when individuals are less likely to seek care.  The purpose of this project was 

to identify key factors influencing care-seeking behavior following an injury. We 

hypothesize that the largest predictors for seeking treatment after injury will be having 

private insurance, being in a household of less than three individuals, being male, and 

experiencing loss of function either immediately or for longer than one week.
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2. Methods 

This cross-sectional study will examine the care seeking behaviors of individuals 

following an injury using a modified version of the SOSAS survey, version 3.0. (see 

Appendices B and C) 

2.1 Setting 

This project took place in Maringá, a city in the northwestern region of Paraná, 

through the medical school at Faculdade Ingá. Parana is the ninth largest state in Brazil 

and boasts an overall population of ten million people. Maringá is the third largest city 

in Parana with a growing population of 375,596. Most research has been done in large 

metropolis areas of Brazil, such as Sao Paolo, where a large proportion of Brazil’s health 

resources are concentrated. (21) Research in Maringá is beneficial because of its agrarian, 

middle-class yet diverse population and access to a wide range of health care 

services.(23) 

2.2 Overview of Brazilian Health Care Access  

The Brazilian health system is a public-private mix that is financed mainly by 

private funds and divided into two subsystems: SUS and the private health insurance 

subsector.(19, 24) The private health insurance subsector consists of different privately 

funded health insurance plans. (19) The two subsystems, while distinct, are 

interconnected and accessible to all citizens, though some levels of service and private 

insurance have additional financial costs.(19) For instance, many emergency room 
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departments have separate service areas for public and private insurance patients. (20) 

The entry point into the healthcare system is through a primary care clinic or facility, 

where patients are then referred to secondary or tertiary services; however, some private 

insurance plans allow for patients to immediately access outpatient secondary 

services.(24) It is important to note that patients still use primary care clinics for referral 

to hospitals and the emergency department.  

2.3 Participant Selection  

Maringá is divided into 561 populated districts; the number of individuals 

needed from each district was calculated based on district density. Households in each 

district were then randomly chosen for participation. The head of the household or care 

provider provided informed consent for the household survey in the native local 

language of Brazilian Portuguese. All household members who spoke Portuguese were 

eligible; questions were asked regarding citizenship, birthplace, and years lived in the 

household were collected but did not serve as exclusion criteria. The second section of 

the survey involved random selection of one individual for a more detailed injury 

history survey. Selected individuals were required to provide consent again for 

participation in the second half. If the individual was under the age of 18, a parent or 

guardian also provided consent. If the individual was under the age of 12, the parent or 

guardian could answer questions on the child’s behalf. 
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The sample size for the entire project was calculated based on the population of 

Maringá (375,596) and a 30% prevalence of injury, defined as 30% of the population 

suffers a significant injury during their lifetime. With a precision of + 0.02 the resultant 

sample size was calculated to be 2017 individuals.(25, 26)  

2.4 Ethical Approval 

For the study, we obtained IRB approval from Duke IRB and the Faculdade Ingá 

IRB - Comite de Ética em Pesquisa (CEP). There was a minimal level of risk for this 

study. To ensure privacy, names or identifying information of participants were not 

collected.  

2.5 Procedures  

Trained research assistants from the Faculdade Ingá conducted household surveys. 

Training was conducted by our in-country project lead in Brazil in May. After being 

trained on ethical standards of research, research assistants were introduced on the 

survey tool. They then piloted questions and the tool to become familiar with 

administration. Piloting lead to improvement in wording, translation and administration 

of questions, and familiarity with using an electronic data collection system. Questions 

and issues amongst the research assistants were addressed. To ensure data collection 

validity, four individuals at the Faculdade Inga were then identified; each research 

assistant had to interview these individuals. Validity of data collection was then 

assessed and any issues that arose during data collection were addressed.  
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On arrival to the home, trained research assistants identified the head of 

household and administered an informed consent, enrolling the whole family in the 

native language of Brazilian Portuguese. The survey was verbally administered by 

research personnel to the head of the household. For the second portion, a purposive 

sampling method for selection was used based on proportions of men, women, elderly, 

adults, and children in the population. The individual selected was provided a new 

informed consent and then asked specific questions regarding injury history. 

Participants were told that they could stop their participation at any time, and no 

reimbursement or financial incentives were offered to participants.  

Data collection was completed on electronic tablets in Portuguese using REDCap 

electronic data capture tools. REDCap (Research Electronic Data Capture) is a secure, 

web-based application designed to support data capture for research studies, providing 

1) an intuitive interface for validated data entry; 2) audit trails for tracking data 

manipulation and export procedures; 3) automated export procedures for seamless data 

downloads to common statistical packages; and 4) procedures for importing data from 

external sources.(27) Prior to data analysis, the research team back translated data from 

Portuguese to English. The team also assisted in translation of data from Portuguese to 

English during the analysis stage.  
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2.6 Measures 

All variables collected were measured quantitatively and given a number code 

based on the answer. These number codes were incorporated in survey question answer 

choices (for example, Yes = 1). Age was collected as a discrete numerical variable and 

then analyzed as a categorical variable (18 and under, 19-44, 45-64, 65+) as commonly 

used in the injury literature.(2) Injury, the main exposure variable, was collected based 

on body location and then combined into three categories: none, extremity or other.  The 

categorization of injury types was based on the high frequency of extremity injuries in 

comparison to the chest, abdomen, face, back, and genitalia regions, which were 

combined to comprise the third category. The outcome variable of seeking care was a 

dichotomous variable. Monthly income was defined in five categories based on income 

levels defined by the Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD).(28) Values were rounded to the nearest R$100 for more accurate recall.  

2.7 Data Analysis  

Data was stored in a REDCap database and analyzed in STATA, version 13.0 

(StataCorp, College Station, TX). Calculations for mean squared estimate were done in 

Microsoft Excel (2011).  Descriptive statistics (frequencies and percentages) were 

compiled from demographic information, both individual and household. Continuous 

data, such as age, household size, and number of injuries, was reported in means with 

standard deviations, interquartile ranges, variance, and confidence intervals. 
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Demographic factors were tested for potential relationships with care seeking 

behavior through both a chi-square test of independence and generalized logistic 

regression model. A chi-square analysis also was used to assess the second aim 

regarding the relationship between severity and the decision to seek health care as well 

as to analyze an association between household size and care seeking behavior. A 

preliminary two-tailed p-value of α = 0.20 was used to determine which variables to 

include in the final multivariate model. Correlation between variables with α < 0.20 was 

assessed using a chi-square test of independence.   

Finally, a cohort of only injured participants was used to combine these selected 

variables into a multivariate logistic regression model. The Akaike Information Criterion 

(AIC) from each model was stored, and the odds ratio and standard error were used to 

calculate a mean squared estimate (MSE) in order to determine interaction effects 

between variables and the resultant association with choosing treatment. 
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3. Results 

3.1 Overall Sample 

In total, 2,691 households and individuals were surveyed, from which 2678 

provided complete data for analysis. The average household size for the sample was 

3.39 (95% CI: 3.34, 3.45) individuals. The mean number of children per household was 

0.65 (95% CI: 0.61, 0.68) children, and the mean number of individuals over 65 was 0.43 

(95% CI 0.40, 0.46) elderly. Of the 2678 individuals surveyed, 812 reported at least one 

injury in their lifetime, resulting in a calculated 30.32% injury prevalence for the sample 

population. Demographic information by injury status is shown in Figure 1.  
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Figure 1: Demographic Characteristics of Overall Population 

3.2 Injury Sample 

Of the 812 individuals who reported an injury, 797 had complete data that could 

be used in the multivariate analysis. Demographic information for this sample is shown 

in Figure 2. In this sample, 48.9% were male, 56.7% had public insurance, 63.9% 
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identified as white, and 60.2% had completed at least a secondary level education. 

Almost half (48.3%) of those who reported an injury were between the ages of 19-44.  

 

Figure 2: Demographic Information of Injured Individuals 

Of the individuals who reported an injury, 25.5% reported that the injury was 

severe, defined as a loss of normal functioning. The majority (89.2%) of these severely 

injured individuals sought care. For cause of injury, 24.5% were due to a road traffic 

incident, 33.0% were due to falls, 15.9% resulted from sport injuries, 14.4% were from 

burns, and 12% were from other incidents. In all categories except burns, over 80% of 
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individuals sought care. Only 60.87% of burn victims sought care. The clinical 

characteristics of those reporting injuries are further described in Table 1.  

Table 1: Clinical Characteristics of Injury Participants 

 Care No Care Total 

Severe Injury 181 (89.2%) 22 (10.8%) 203 

   

Road Traffic 

Incident 
180 (92.3%) 15 (7.7%) 195 

Fall 240 (91.3%) 23 (8.7%) 263 

Sport Injury 113 (89.0%) 14 (11.0%) 127 

Burn 70 (60.9%) 45 (39.1%) 115 

Other Cause of 

Injury 
81(83.5%) 16 (16.5%) 97 

 

3.3 Analysis 

3.3.1 Univariate Analysis 

Variables shown in the literature to be associated with care seeking as well as 

variables we hypothesized may be associated were included in a univariate analysis. 

This analysis consisted of a univariate logistic regression between each covariate and 

care seeking as well as a chi-square test of independence between the two variables. The 

logistic regression provided an odds ratio and confidence interval for each covariate as 

well as analyzed the effects of cause, race, household size, education level, age, and 

income by stratum. In the regression, road traffic injury was chosen as the reference 

group for cause due to its high prevalence for care seeking (92.3%) as well as the legal 

responsibilities of reporting accident involvement.(29) The chi-square tests provided a 

significance value for each covariate that allowed us to determine the presence of an 
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association with care seeking. We found that gender, severity, cause of injury, insurance, 

and race met the preliminary alpha requirement (α = 0.20). When analyzing stratum, we 

found a high level of variability within cause of injury, race, education level, and 

income. The univariate logistic regression models between each variable and care 

seeking is outlined in Table 2.  

Table 2: Univariate Logistic Regression of Variables with Seeking Care 

 OR 95% CI Chi2 P(r) 

Female 1.54 1.03, 2.32 4.49 0.034 

Severe Injury 0.672 0.409, 1.10 2.50 0.114 

Cause of Injury         

Road Traffic Accident (Ref) 1 --- 

73.4 0.000 

Fall 1.15 0.583, 2.27 

Sport Injury 1.49 0.692, 3.20 

Burn 7.72 4.04, 14.73 

Other Injury 2.37 1.12, 5.03 

Private Insurance 0.619 0.407, 0.940 5.13 0.023 

Race         

White (Ref) 1 ---- 

7.81 0.050 

Mulatto 0.949 0.567, 1.59 

Black 1.41 0.733, 2.70 

Other/Decline to Respond 2.59 1.23, 5.45 

Household Size         

2 or Fewer (Ref) 1 ---- 

1.67 0.434 

3-5 Members 1.04 0.665, 1.63 
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6+ Members 1.58 0.762, 3.28 

Education Level         

Primary Grade Incomplete (Ref) 1 ---- 

3.64 0.603 

Primary Grade Complete 1.25 0.566, 2.74 

Secondary Grade Incomplete 1.16 0.577, 2.35 

Secondary Grade Complete 0.708 0.348, 1.44 

Professional School Incomplete 1.16 0.586, 2.29 

Professional School Complete 0.871 0.441, 1.72 

Monthly Income         

Less than R $1100 (Ref) 1 --- 

4.53 0.340 

R $1100 - R $1800 0.826 0.421, 1.62 

R $1900 - R $7500 0.721 0.377, 1.38 

R $ 7500 - R $ 9500 0.614 0.219, 1.72 

Greater than R $ 9500 0.231 0.050, 1.07 

Age       

18 and Under (Ref) 1 ----- 

0.830 0.842 

19-44 1.14 0.554, 2.35 

45-64 0.940 0.431, 2.05 

65+ 0.940 0.406, 2.18 

The chi-square tests for independence showed that the cause of injury, insurance 

status, race, injury severity, and gender met the preliminary alpha requirement and 

subsequently were included in the multivariate model. While the variables of age, 

monthly income and education level were above the preliminary alpha requirement 

following chi-square and logistic regression analyses, they were also included in the 

model because they were found to be significant predictors in similar studies done in 
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other LMIC. Additionally, these three variables had significant associations with most of 

the five previously mentioned variables that were included in the regression model.  

3.3.2 Analysis Between Covariates 

Chi-square tests of independence were conducted between the eight covariates 

chosen for the final model. Significant associations (p < 0.05) found between covariates 

are highlighted in Table 3. These associations were taken into account when creating the 

reduced multivariate logistic regression models. Significantly associated variables were 

removed from the reduced models together to ensure that confounding or other 

interaction effects were not present.  Fourteen different pairings of the eight covariates 

were found to be significant. Race was significantly associated with insurance, income, 

and education. Cause was significantly associated with gender, insurance, income, 

severity, age, and education. In addition to cause and race, insurance was also associated 

with income, age, and education. The final two associations were between income and 

age and income and education.  

Table 3: Significant Associations Between Covariates 

Variable Pair Chi-Squared Statistic P-Value 

Race and Insurance 43.78 0.000 

Race and Income 39.42 0.000 

Race and Education 35.07 0.002 

Gender and Cause 49.29 0.000 

Insurance and Cause 38.17 0.000 

Income and Cause 35.36 0.004 
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Cause and Severity 24.83 0.000 

Cause and Age 38.95 0.000 

Cause and Education 59.52 0.000 

Insurance and Income 105.7 0.000 

Insurance and Age 8.43 0.038 

Insurance and Education 73.23 0.000 

Income and Age 29.95 0.003 

Income and Education 166.9 0.000 

 

3.3.3 Multivariate Logistic Regression 

For the final regression model, we used a reduced data set of only injured 

individuals so that we could report the most accurate odds ratio for care seeking 

behavior following injury. The full logistic regression model consisted of 797 records 

and was fitted with injury as the main exposure and the eight potential predictor 

variables. The models were chosen based on the results of the univariate logistic 

regression models of the variables with the decision for care and the chi-square 

associations found between variables. Each variable was dropped one at a time from the 

model to see the resultant change in the odds ratio of injury, MSE, and AIC value of the 

reduced model. Each variable was also included alone in the reduced model, with all 

other potential predictor variables taken away, to see resultant changes. The remaining 

models consisted of dropping pairs of variables that we found were strongly associated 

with one another. 
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3.3.4 Mean Squared Error and Akaike Information Criterion Analysis 

Thirty reduced models were run to calculate the MSE and AIC. A likelihood ratio 

test of the reduced model and the full model was conducted using model estimates to 

determine the chi-square statistic and significance level for each reduced model. The 

results of the models are shown in Table 4. 

Table 4: Multivariate Logistic Regression Model Results 

Model 
OR 

Full 

OR 

Reduced 
SE Bias Variance MSE AIC Chi2 P 

Full Model 0.986 ----- 0.171 ---- ----- ----- 0.775 --- ---- 

Drop 

Everything 

But Cause 

0.986 0.997 0.161 0.00011 0.0260 0.0261 0.756 21.0 0.277 

Drop Age  

& 

Education 

0.986 0.995 0.164 0.00008 0.0270 0.0270 0.763 6.5 0.592 

Drop 

Income & 

Age 

0.986 1.002 0.165 0.00025 0.0271 0.0273 0.763 4.4 0.732 

Drop Race 

& 

Education 

0.986 0.996 0.165 0.00010 0.0273 0.0274 0.769 11.1 0.194 

Drop Race 

and 

Income 

0.986 1.009 0.165 0.00054 0.0273 0.0278 0.769 8.9 0.260 

Drop Age 0.986 0.991 0.167 0.00002 0.0278 0.0278 0.768 0.3 0.966 

Drop Race 0.986 0.998 0.167 0.00014 0.0279 0.0281 0.774 5.1 0.165 

Drop Race 

and 

Insurance 

0.986 0.992 0.168 0.00003 0.0281 0.0281 0.774 7.1 0.132 

Drop 

Income & 

Education 

0.986 0.989 0.168 0.00001 0.0282 0.0282 0.765 10.1 0.342 

Drop 

Income 
0.986 0.998 0.168 0.00014 0.0283 0.0284 0.770 4.0 0.404 
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Drop 

Education 
0.986 0.983 0.169 0.00001 0.0286 0.0286 0.770 6.3 0.281 

Drop 

Insurance 

& Income 

0.986 0.987 0.169 0.00000 0.0286 0.0286 0.771 7.0 0.225 

Drop 

Severity 
0.986 0.988 0.170 0.00000 0.0289 0.0289 0.773 0.1 0.750 

Drop 

Insurance 

& 

Education 

0.986 0.973 0.170 0.00016 0.0287 0.0289 0.773 8.1 0.421 

Drop 

Insurance 
0.986 0.977 0.171 0.00009 0.0294 0.0295 0.775 1.6 0.208 

Drop 

Gender 
0.986 0.975 0.172 0.00012 0.0295 0.0296 0.773 0.5 0.492 

Drop 

Gender & 

Cause 

0.986 1.106 0.144 0.01428 0.0208 0.0350 0.837 59.5 0.000 

Drop 

Cause & 

Education 

0.986 1.121 0.141 0.01823 0.0199 0.0382 0.826 56.7 0.000 

Drop 

Everything 

But 

Insurance 

0.986 1.125 0.139 0.01916 0.0194 0.0385 0.817 75.2 0.000 

Drop 

Everything 

But 

Severity 

0.986 1.135 0.137 0.02209 0.0188 0.0409 0.820 77.7 0.000 

Drop 

Cause 
0.986 1.130 0.141 0.02066 0.0198 0.0405 0.835 55.4 0.000 

Drop 

Cause & 

Insurance 

0.986 1.134 0.140 0.02175 0.0195 0.0412 0.836 58.2 0.000 

Drop 

Cause & 

Age 

0.986 1.135 0.138 0.02228 0.0192 0.0414 0.828 56.3 0.000 

Drop 

Cause & 

Income 

0.986 1.137 0.140 0.02263 0.0196 0.0422 0.828 58.0 0.000 
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Drop 

Everything 

But Income 

0.986 1.144 0.135 0.02495 0.0183 0.0433 0.824 74.9 0.000 

Drop 

Everything 

But Race 

0.986 1.144 0.136 0.02487 0.0186 0.0434 0.820 73.6 0.000 

Drop 

Cause & 

Severity 

0.986 1.140 0.140 0.02373 0.0195 0.0433 0.835 57.5 0.000 

Drop 

Everything 
0.986 1.153 0.135 0.02787 0.0182 0.0461 0.820 80.1 0.000 

Drop 

Everything 

But Gender 

0.986 1.187 0.131 0.04047 0.0171 0.0576 0.817 75.2 0.000 

Drop 

Gender & 

Income 

0.986 0.986 0.768 0.00000 0.5903 0.5903 0.768 4.7 0.458 

 

The full model had a calculated AIC of 0.775 and an odds ratio of 0.986. The 

reduced model with the lowest MSE and AIC was the model that dropped all predictor 

variables except for cause of injury (MSE = 0.0261, AIC = 0.756). In general, models that 

eliminated cause of injury had higher MSE and AIC scores but were statistically 

significant. Models that removed combinations of age, education, race, and income had 

low MSE and AIC scores but were above α = 0.05. Table 5 outlines the odds ratios for the 

models with the lowest MSE and AIC scores. We selected the model that removed race 

and education (MSE = 0.0274, AIC = 0.769) as our final predictive model based on the 

MSE and AIC values as well as the multiple significant associations race and education 

had with other covariates that were still included in the model. 
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Table 5: Final Reduced Model Results 

 Odds Ratio 95% CI P 

Injury 0.996 0.721, 1.38 0.981 

Cause    

Road Traffic Incident  REF  

Fall 1.16 0.579, 2.32 0.676 

Sport Injury 1.80 0.812, 3.99 0.148 

Burn 7.63 3.90, 14.9 0.000 

Other 2.38 1.11, 5.13 0.026 

Female 1.25 0.801, 1.95 0.326 

Private Insurance 0.705 0.437, 1.14 0.153 

Monthly Income    

 Less than R $1100  REF  

 R $1100 - R $1800 0.922 0.447, 1.90 0.825 

 R $1900 - R $7500 0.829 0.405, 1.70 0.608 

R $ 7500 - R $ 9500 0.651 0.208, 2.03 0.459 

Greater than R $ 9500 0.270 0.0536, 1.36 0.112 

Severe Injury 0.890 0.522, 1.52 0.669 

Age    

Less Than 18  REF  

19-44 0.976 0.454, 2.10 0.950 

45-65 0.870 0.377, 2.01 0.744 

65+ 0.951 0.384, 2.36 0.914 
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This final reduced model highlighted the variability within certain variables, 

particularly cause.  Burns reported an odds ratio of 7.63 (95% CI: 3.90, 14.9) and a 

significant association (p < 0.001). Other causes of injury, which included animal attacks 

and gunshot wounds, also reported a significant association (p = 0.026) with an odds 

ratio of 2.38 (95% CI: 1.11, 5.13). Age and monthly income both had highly variable odds 

ratios and significance levels by strata; additionally, the confidence intervals for each 

stratum displayed a large margin of error, thus preventing any true effect from being 

seen. Gender, insurance, and severity all reported odds ratios in the same direction as 

they did in the univariate analysis; though their significant association with care seeking 

was not as strong as it had been in the univariate models.  
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4. Discussion 

This cross-sectional survey sought to look at what were predictors of care 

seeking behavior following injury in Maringá, Brazil. Maringá’s population is 48.1% 

male with 42.8% of the population between 19 and 44. Our sample was 37.3% male, and 

47.9% individuals were between the ages of 19 and 44. Similar to other reports (11, 12), 

we found that most of the injured patients (48.3%) came from the working class age 

group (19-44 years). In our study population, 30.3% of individuals recalled an injury 

during their lifetime; 49.1% of the injured sample was male and 50.9% female. Global 

trends indicate that twice as many men die each year due to injuries (2, 30), and injuries 

are responsible for 4740.33/10,000 DALYS lost each year for men compared to 

2149.6/10,000 DALYS for women.(5) Additionally, men are more likely to die from 

injuries than women (31); fewer males may have been included in our injured 

population since our study only looked at non-fatal injury.  

The gender gap between our overall sample (37.3% male) and our injury sample 

(49.1% male) highlights how men are responsible for the majority of the burden of 

injury. Having a higher percentage of injured women in our study population is likely 

due to our large representation of females in our overall sample; however when looking 

at specific causes of injury, our data reflects global trends more accurately. When 

stratified by cause, more women suffer injuries due to falls and fire-related incidents 

than men, and men are more likely to be injured due to road traffic accidents and acts of 
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violence.(2, 30) This is reflected in our data, where men accounted for 56.4% of road 

traffic incident injuries and 59.8% of other injuries, which included gunshot wounds and 

other acts of interpersonal violence. Women were responsible for 58.6% of injuries from 

falls and 71.3% of burns. These fluctuations by cause are a reflection of both lifestyle and 

biological factors. For instance, women have a higher rate of falls due to increased 

incidence of osteoporosis.(2) Men tend to have higher occupational-related injuries or 

injuries away from the home, which may be responsible for the higher rate of road 

traffic incidents and other injuries. (31)  

One of the most significant findings we found was the association between burns 

and seeking care. We found that the cause of injury is one of the major predictors of care 

seeking; additionally, in our final reduced model burns and other injuries were 

significantly associated with care seeking. When further analyzing cause, burn victims 

were the least likely to seek care, with 39.13% not seeking treatment. Furthermore, the 

vast majority of burn victims were females. Our odds ratio of 7.63 indicates that burn 

victims, who were mostly female, have an odds of not seeking care that was 7 times 

greater than road traffic injury victims, who were mostly male. This odd ratio, combined 

with the significant association between burns and no care and the high rate of female 

burn victims leads us to infer that there is a stronger association between gender and 

care seeking than we found in our statistical analysis. This association has been reported 

in other manuscripts.(11, 12) Our sample size of men may not have been large enough to 
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show this association, yet by analyzing the relationship between gender and cause, we 

can infer that there is an association between gender and care seeking, with men more 

likely to seek care than women. Whether or not this association is due to the type of 

injuries each gender is more prone to or whether it is due to other societal factors should 

be a focus of future research. Specifically focusing on burns, more information on when 

and where these types of injuries tend to occur in Brazil and how these factors relate to 

care decisions needs to be further explored.  

Race and education were removed from the final predictive model due to their 

significant association with one another as well as with both insurance and income. All 

four of these variables can serve as indirect representations of socioeconomic status 

(32).Of these four, we felt that insurance and income were stronger predictors than 

education and race. Past literature states is not very conclusive on the overall effect of 

education on care seeking; it was only reported as an effect in very low or very high 

socioeconomic status levels.(18) We did not see this trend in our analysis, either through 

significance or looking at the demographic and clinical data. None of the studies 

included in our extensive literature review found race to be a predictor of care seeking. 

Therefore, we excluded education and race to increase precision of the model while still 

accounting for the barrier of socioeconomic status.  

Socioeconomic status is a complex predictor of both care seeking and injury. 

Particularly in a universal access setting such as Brazil, it is imperative to note that it is 
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not necessarily poverty that is the barrier to access to care. (31) Rather, factors related to 

socioeconomic status such as occupation, household size, and insurance plan may be the 

reason for lower patterns of care seeking behavior. We hypothesized that one of these 

factors, household size, would have a significant effect on care seeking behavior. The 

univariate analysis showed no significant preliminary association (α = 0.20) between 

household size and care seeking. Based on further analysis of this variable with a chi-

square test of independence, we found that household size is significantly associated 

with income (p < 0.001), race (p < 0.001), and insurance (p < 0.001). A more in-depth 

analysis of the effect of household size on socioeconomic status as well as the effects of 

socioeconomic status factors on care seeking behavior will be beneficial to better 

understand this multifactorial barrier to care.   

4.1 Strengths 

This study incorporated severity, all forms of health care, and all forms of injury 

into one survey, something that has not previously been done in the literature. By 

focusing on the broader topic of accessing health care after injury we were able to 

identify many potential predictors that influence care seeking. This provides many 

avenues for future research projects. Furthermore, we used a randomized sample of the 

entire city in order to get a broad survey. We also utilized medical students to collect our 

data; by incorporating members of the healthcare system into our data collection, we 

were able to strengthen discussions with participants. Additionally, we feel that there 
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was an increased level of trust due to being interviewed by someone familiar with the 

healthcare system that resulted in better responses.  

4.2 Limitations 

A major limitation in our study was the male to female ratio. Globally, men 

report a higher incidence of injury (5, 30); while our ratio of men to women was much 

closer when only including individuals reporting injury; women still were the majority 

of the population. A reason for this was likely due to the fact that most data collection 

occurred during weekdays, when men were more likely to be away from the home due 

to work. By having a much higher prevalence of females in our study the relationship 

between gender and seeking care found may not be a true representation of the real 

association. Furthermore, as previously discussed, injury cause may have masked the 

association between gender and care seeking. We also had small subgroups of injured 

individuals that prevented us from analyzing the effects of care seeking by specific 

locations of injuries, more specific causes of injuries, and race. Expanding the sample 

size of injured individuals may reveal associations that were masked due to a lower 

sample size. Our third limitation was the possibility of recall bias due to the survey 

study design; individuals may have been more prone to remember injuries that resulted 

in a hospital visit or certain types of injuries, such as falls or road traffic accidents, which 

could have a greater impact on lifestyle or other family members.  
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4.3 Implications for Policy and Future Research 

 While the majority of injured patients reported seeking care, there is still 

evidence of disproportionate access to care. Of the 230 health facilities in Maringá, 194 

(84.3%) are privately owned. (33) This does not reflect the trend in the state of Parana or 

the entire country, both of which have more public facilities. While almost half of our 

study population reported using private insurance and those using SUS can still access 

most private health facilities, the prevalence of privately owned health care facilities 

may alter care seeking behavior. The quality of care provided by public versus private- 

owned facilities an important area of research moving forward.  

The factors surrounding burns as well as less common injuries and the potential 

barriers that make burn victims less likely to seek care needs to be further explored. The 

epidemiology of burns is very specific to region (34); therefore, more focused studies 

throughout Brazil will be needed to fully understand the association between treatment 

seeking behavior and burns. Similarly, analyzing injury severity through the scope of 

more specific injuries is an important next step for research. In our study, injury severity 

was strongly associated with cause but not care seeking; examining severity without 

cause potentially masking the association between this variable and care seeking will be 

an important area to analyze.  
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5. Conclusion 

We found that gender, insurance, injury cause, and SES are all driving factors in 

care seeking. Severity is a potential factor that needs to be analyzed more; especially 

with consideration to the length of time loss of function was seen after injury. The 

decision to seek care is multifactorial; furthermore, many of the potential predictors are 

associated with one another or could be representative of an unmeasured variable, such 

as socioeconomic status. Factors that can be seen as components of socioeconomic status 

- insurance status and income - and cause of injury are major predictors of seeking care. 

The roles of severity, age, and gender are not yet fully understood. Future research 

should focus on the relationship between cause of injury, severity, and the decision to 

seek care as well as how the barrier presented by socioeconomic status can be reduced. 

The role of socioeconomic status as a barrier to seeking care is especially important to 

understand in countries like Brazil that provide universal access to care for citizens.  
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Appendix A: Map of Maringá 

 

Source: Institute Brasileiro de Geografia e Estatística. 2014. Available from: 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php. 



 

 32

Appendix B: Modified SOSAS Survey: Portuguese 

 

ID de registo   

Nome do Coletor de Dados   

Bom dia / noite. Meu nome é 

______. 

  

Sou aluno de Medicina da 

Faculdade Ingá e estou aqui em nome de 

Nicole Toomey e do Prof. João Ricardo 

Vissoci, dois pesquisadores que estão 

conduzindo um estudo em nome da 

Faculdade Ingá e do Instituto de Saúde 

Global da Duke University dos Estados 

Unidos. [Mostrar a carta de informação]. 

Estamos tentando descobrir se as pessoas na 

sua área estão tendo acesso aos cuidados de 

saúde necessários após uma lesão. Nosso 

objetivo é saber se as clínicas ou unidades de 

saúde dessa área estão tendo sucesso ao 

cuidar dos problemas de saúde do seu bairro. 

Assim, gostaríamos de pedir que você e 

alguns membros de sua família 

respondessem algumas perguntas. Gostaria 

de enfatizar que não pediremos seu nome ou 

qualquer outra informação pessoal sua  e de 

seu membro familiar, não queremos de forma 
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alguma que suas resposta sejam identificadas 

de forma que nenhum aluno que tiver acesso 

a essa informações saberá que veio de você 

ou de seu membro familiar. Nós apenas 

utilizaremos esses dados para fins 

acadêmicos e não comerciais, utilizaremos 

apenas para publicações científicas que 

venham a contribuir para melhora do serviço 

de saúde pública no Brasil. Nessa pesquisa 

vamos fazer perguntas sobre saúde como 

feridas, fraturas de ossos ou outros tipos de 

ferimentos seus ou de algum membro de sua 

família. Algumas perguntas são sobre lesões 

de partes específicas do seu corpo, incluíndo 

partes íntimas. Outras perguntas são sobre 

membros da família que morreram 

recentemente após uma lesão, se for o caso. 

Gostaria também de destacar que nós não 

vamos oferecer assistência médica agora, 

mas esperamos que as informações que você 

fornecer venha ajudar a criar serviços 

melhores no futuro. Esta pesquisa durará em 

volta de 15 a 30 minutos. Todas as suas 

respostas serão confidenciais. Você tem o 

direito de não participar da pesquisa, ou 

poderá parar durante a entrevista em 

qualquer momento. Decidir participar ou não 
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da pesquisa não irá afetar a sua capacidade 

de acesso a cuidados de saúde, nem afetar 

sua saúde. 



 

 35

Participar nos permitirá determinar 

melhor as necessidades de saúde da 

comunidade local. Se você optar por ter a sua 

familia participando, vou primeiro fazer-lhe 

algumas perguntas sobre as pessoas que 

vivem nesta casa; isso inclui qualquer 

membro da família recentemente falecido. 

Depois disso, vou usar um programa de 

software para escolher aleatoriamente duas 

pessoas de sua casa e perguntar-lhes mais 

detalhadas sobre a saúde deles, incluindo 

lesões de partes específicas do corpo. Esta 

informação é confidencial, e ninguém vai 

descobrir o que você respondeu, nem outra 

pessoa, nem a minha equipe de pesquisa e eu 

mesmo. Temos uma ficha de informação 

para você, e nós vamos obter o seu 

consentimento para participar e separar os 

membros da sua familia que irão participar. 

Você tem alguma dúvida neste momento? 

Você gostaria de participar do 

estudo ? 
Required 

NÃO MOVE ON Se a resposta for 

NÃO 
0 Não 

  1 Sim 

    

  Stop actions: 0 
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Data de Consentimento Informado 

Assinatura (date_dmy), Required, 

DD/MM/YYYY 

Quantas pessoas vivem em sua 

casa? 
Required 

Quantos pessoas de sexo masculino 

vivem na sua casa? Required 

Digite o número de homens 

Quantos pessoas com idade inferor 

a 18 vivem na sua casa? 
Required 

Quantos pessoas mais de 65 anos 

de idade vivem na sua casa? 

  

A sua família se identificam com 

uma religião? 

Required 

0 Não 

1 Sim 

Qual é a religião que sua família se 

identifica? 

  

0 Católica 

1  Evangélica 

2  Espírita 

3  Budismo 

4  Shinto 

5  Outras 

6  Não Sabe/Não declaro 

    

A sua religião desempenha um 

papel em suas decisões de procurar cuidados 

  

0 Não 
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médicos ? 1 Sim 

Qual é o principal meio de 

transporte para 

  

você ou seus membros familiares 

chegarem a uma instituição de saúde (UBS, 

Hospitais ou Clínicas Locais)? 

0  Transporte Público 

1 Carro 

  2 Motos 

  3 Bicicletas 

  4  Transporte Animal 

  5  A pé/andado 

  6 SAMU/ambulância 

Você precisa esperar que o 

transporte venha até você, para ir até o 

serviço de saúde local? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você leva para 

chegar ao seu centro de saúde primária , se 

você não tem que esperar para o transporte ? 

(minutos) 

  

0  Menos de 5 minutos 

1  6-15 minutos 

2  16-30 minutos 

3  Mais que 30 minutos 

Qual é o custo que você tem que 

pagar 

  

para o serviço de saúde local para 

um 
0 Não custa nada 1  R $1-50 
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familiar doente (incluindo 

transporte)? 

  2  R $ 51-100 

  3  R $ 101-250 

  4  R $ 251- 500 

  5  R$ > 500 

Você tem recursos para pagar os 

cuidados para você e sua família no serviço 

de saúde local (incluindo o transporte)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual é a renda média mensal de sua   

familia? 0  < R $1100 

  1  R $1100 - R $1800 

  2  R $1900 - R $7500 

  3  R $ 7500 - R $ 9500 

  4  > R $ 9500 

Você geralmente vai para um 

hospital público ou privado? 

  

0 Privado 

1 Público 

Voce tem seguro de saúde 

particular? 

  

0 Não 

    

  1 Sim 

Algum membro da família faleceu 

no ano passado? 

  

0 Não 
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1 Sim 

Quantos anos tinha o membro da 

familia no momento da morte? 

  

Qual foi o sexo do falecido? 

  

0 Feminino 

1 Masculino 

Ela estava grávida no momento da 

morte? 

  

0 Náo 

1 Sim 

O membro familiar falecido teve 

algum dos seguintes problemas uma semana 

ou menos antes do seu falecimento? 

  

0 Lesão 

1  Sangramento 

2  Deformidade congênita 

3  Distensão ou dor abdominal 

4  Ferida não devido a uma lesão 

5  Massa ( crescimento ou 

inchaço) 

6  Deformidade adquirida 7  

Nenhuma das anteriores 

Será que este problema começou 

após uma lesão ou acidente ? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de lesão / acidente? 

  

0 Acidente de carro, caminhão ou 

ônibus 
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1  Acidente de moto 

2  Acidente a pé ou de bicicleta 3  

Tiro por arma de fogo 

4  Facada / corte 

5  Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Incêndio ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

Será que o membro da família foi 

para um centro de saúde ou consultou um 

médico / enfermeiro antes de morrer ? 

  

0 Náo 

1 Sim 

Será que o membro foi a um 

curandeiro tradicional ou benzedeira para 

este 

  

0 Náo 

    

problema? 1 Sim 

Que tipo de tratamento o membro 

da família recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento cirúrgico 

2  Medicação 

3  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde? 

  

1  Sem dinheiro para cuidados 

2  Sem dinheiro para o transporte 
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3  Sem tempo (falecido antes) 

4  Medo ou nenhuma confiança 

5  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

6  Não achei necessárioo 

Em que local seu membro familiar 

faleceu? 

  

1  Em Casa 

2  Estabelecimento de saúde 3  

Outro lugar 

Algum membro da família faleceu 

no ano passado? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quantos anos tinha o membro da 

familia no momento da morte? 

  

Qual foi o sexo do falecido? 

  

0 Feminino 

1 Masculino 

Ela estava grávida no momento da 

morte? 

  

0 Náo 

1 Sim 

Será que o membro familiar teve 

qualquer um dos seguintes problemas, há 

menos de uma semana antes que ela ou ele 

viesse a falecer? 

  

0 Lesão 

1  Sangramento 

2  Deformidade congênita 

3  Distensão ou dor abdominal 
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4  Ferida não devido a uma lesão 

5  Massa (crescimento ou 

inchaço) 

6  Deformidade adquirida 

    

  7  Nenhuma das anteriores 

Será que este problema começou 

após uma lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de lesão / acidente? 

  

0 Acidente de carro, caminhão, ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Acidente á pé ou de bicicleta 3  

Tiro por arma de fogo 

4  Facada /corte 

5  Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Incêndio ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

Será que o membro da família foi 

para um centro de saúde ou consultou um 

médico / enfermeiro antes de morrer? 

  

0 Não 

1 Sim 

Será que o membro foi a um   
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curandeiro tradicional ou benzedeira para 

este problema? 

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de tratamento que o 

membro da família recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento cirúrgico 

2  Medicaçao 

3  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde? 

  

1  Sem dinheiro para cuidados 

2  Sem dinheiro para o transporte 

3  Sem tempo (falecido antes) 

4  Medo ou nenhuma confiança 

5  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

6  Não achou necessárioo 

Em que local seu membro familiar 

faleceu? 

  

1  Em Casa 

2  Estabelecimento de saúde 3  

Outro lugar 

    

Algum membro da família faleceu 

no ano passado? 

  

0 Não 

1 Sim 



 

 44

Quantos anos tinha o membro da 

familia no momento da morte? 

  

Qual foi o sexo do falecido? 

  

0 Feminino 

1 Masculino 

Ela estava grávida no momento da 

morte? 

  

0 Não 

1 Sim 

Será que o membro familiar teve 

qualquer um dos seguintes problemas, há 

menos de uma semana antes que ela ou ele 

viesse a falecer? 

  

0 Lesão 

1  Sangramento 

2  Deformidade congênita 

3  Distensão ou dor abdominal 

4  Ferida não devido a uma lesão 

5  Massa ( crescimento ou 

inchaço) 

6  Deformidade adquirida 7  

Nenhuma das anteriores 

Será que este problema começou 

após uma lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de lesão / acidente? 

  

0 Acidente de carro, caminhão, ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Acidente á pé ou de bicicleta 3  

Tiro por arma de fogo 
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4  Facada / cortar, corte 

5  Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Incêndio ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

Será que o membro da família foi 

para um centro de saúde ou consultou um 

médico / enfermeiro antes de morrer? 

  

0 Não 

1 Sim 

Será que o membro foi a um 

curandeiro tradicional ou benzedeira para 

este problema? 

  

0 Não 

1 Sim 

    

Que tipo de tratamento que o 

membro da família recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento cirúrgico 

2  Medicaçao 

3  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde? 

  

1  Sem dinheiro para cuidados 

2  Sem dinheiro para o transporte 

3  Sem tempo (falecido antes) 
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4  Medo ou nenhuma confiança 

5  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

6  Não achou necessárioo 

Em que local seu membro familiar 

faleceu? 

  

1  Em Casa 

2  Estabelecimento de saúde 3  

Outro lugar 

PARA ADULTOS 

  

  

Bom dia / noite. Meu nome é 

_______________. Estou aqui em 

nome de Nicole Toomey e João Ricardo 

Vissoci, que são pesquisadores da Faculdade 

Ingá e do Instituto de Saúde Global Duke. 

[Mostrar a carta de informação]. Estamos 

tentando descobrir se os indivíduos na área 

estāo recebendo cuidados necessários após 

uma lesão. Para saber se os serviços de saúde 

da área estão cuidando desses problemas em 

seu bairro, gostaríamos de lhe fazer algumas 

perguntas sobre os ferimentos que você teve 

durante sua vida. As perguntas serão sobre 

lesões em várias áreas do seu corpo; se você 

não quiser responder a perguntas sobre certas 

áreas do seu corpo, como órgãos genitais, 
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você  pode ignorar quaisquer perguntas. Ao 

fazer estas perguntas, nós esperamos poder 

determinar  as  necessidades  da comunidade, 

e fornecer essas informações as autoridades 

de saúde locais. Nós não estaremos 

oferecendo assistência médica agora, mas 

esperamos que as informações que você 

fornecer vai ajudar a criar serviços 

melhorados no futuro. Esta 
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cuidados de saúde do seu filho. 

Todas as respostas serão confidenciais. Você 

tem o direito de o seu filho não participar da 

pesquisa, ou poderá parar durante a 

entrevista. Esta informação é confidencial, e 

ninguém vai descobrir o que seu filho 

respondeu ou outra pessoa, ou a minha 

equipe de pesquisa e eu, e não vamos 

recolher o seu nome ou endereço. Temos 

uma ficha de informação para você, e nós 

vamos obter o consentimento do seu filho 

para participar se desejar. Você tem dúvidas 

neste momento? 

  

Qual a sua idade? 

Required 

0  Acima de 18 anos 

1  Abaixo de 18 anos 

Você gostaria de participar deste 

estudo ? 

Required 

0 Não 

1 Sim 

Gostaria que o seu filho 

participasse? ou (PARA PAIS) 
Required 

Você gostaria de responder pelo seu 

filho? Se não, pedir a outro membro do 

agregado familiar 

0 Não 

  1 Sim 

PARA CRIANÇAS 
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Bom dia / noite. Meu nome é 

_____. Estamos tentando descobrir se os 

indivíduos na área estão acessando cuidados 

necessários após uma lesão. Seu pai / 

responsável concordou em permitir- lhe 

participar, mas você ainda pode optar por 

recusar, se desejar. 

  

[Se criança tiver menos de 12]: O 

seu pai vai permanecer no quarto durante a 

pesquisa e vai responder perguntas em seu 

nome. 

  

[Se filho está entre 12 e 18]: Você 

também pode permitir que o seu pai 

permaneça no quarto e / ou você pode 

responder perguntas sobre você mesmo, se 

você aceitar. 

  

O objetivo destas questões é 

determinar se as necessidades de saúde da 

comunidade estão sendo atendidas; nós 

queremos fornecer estas informação para as 
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autoridades de saúde locais. 

Perguntas irão lidar com lesões em várias 

áreas do seu corpo; se você não quiser 

responder a perguntas sobre certas áreas do 

corpo, como órgãos genitais, você pode 

ignorar quaisquer perguntas. Nós não 

estaremos oferecendo assistência médica 

agora, mas esperamos que as informações 

que você fornecer vai ajudar a criar serviços 

melhorados no futuro. Esta pesquisa dura 

cerca de 30 minutos a 1 hora. A sua 

participação não terá um efeito direto  sobre 

a sua saúde. Todas as respostas serão 

confidenciais. Você tem o direito de não 

participar da pesquisa, ou para parar durante 

a entrevista. Esta informação é confidencial, 

e ninguém vai descobrir o que você 

respondeu, nem outra pessoa alem de mim ou 

a minha equipe de pesquisa, e não vamos 

recolher o seu nome ou endereço. Temos 

uma ficha de informação para você, e nós 

vamos obter o seu para participar se desejar. 

Você tem dúvidas neste momento? 

(Responder a perguntas) 

  

Você gostaria de participar? 

Required 

0 Não 

1 Sim 
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Qual é o seu sexo? 

  

0 Masculino 

1 Feminino 

Qual é a sua idade?   

Qual o nível de educação mais alto 

que você atingiu ou que você esteja 

cursando? 

  

0 Primeiro Grau Incompleto 1  

Primeiro Grau Completo 2 Segundo Grau 

Incompleto 3  Segundo Grau Completo 4  

Superior Incompleto 

5  Superior Completo 

Qual é a sua ocupação principal? 

  

0 Desempregado 

1  Estudante 

2  Dona de casa 3 Empregada 

doméstica/governanta 4  

Trabalhador rural 

5  Autônomo 

6  Funcionário público 

    

  
7 Funcionário do setor privado 8 

Outro 

Qual é a sua raça? 

  

0 Branco 

1  Pardo 

2  Preto 

3  Asiático 
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4  Indígena 

5  Outros 

6  Se recusa a responder 

Você nasceu no Brasil? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você é um cidadão Brasileiro? 

  

0 Não 

1 Sim 

A quanto tempo você vive nessa 

casa?   

Años e meses 

Quantas vezes você esteve doente 

no ano passado 

  

0 Nunca 

1 1-3 

2  > 3 

Quantas vezes você visitou um 

serviço de saúde, enfermeiro/médico ou 

hospital no último ano ? 

  

0 Nunca 

1 1-3 

2  > 3 

Você já se recuperou totalmente da 

doença que você teve? 

  

0 Não 

1 Sim 

Alguma vez você já teve uma (a) 

ferida , 
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(b) queimadura, (c) massa / bócio , 

(d) deformidade, (e) problema com comer ou 

beber, (f) algum problema com os seus olhos 

ou ouvidos , (g) ou uma operação em seu 

rosto , cabeça ou pescoço? 

0 Não 

  1 Sim 

Em que parte de sua cabeça / 

pescoço / rosto que o problema ocorreu? 

  

0  location_f___0 Olho 

1  location_f___1 Cabeça 

2  location_f___2 Ouvido, nariz, 

garganta 

3  location_f___3  Dentes , 

lábios, boca 4  location_f___4 

Pescoço 

5  location_f___5 Medula 

    

  
espinhal 6  location_f___6 

Cérebro 

Qual é o problema que você teve ? 

  

0 Ferida -relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Queimadura 

3  Massa ou crescimento , bócio 

4  Deformidade congênita 

5  Deformidade adquirida 
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O problema começou com uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de acidente? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Acidente a pé ou de bicicleta 3  

Tiro por arma de fogo 

4  Facada / Corte 

5  Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Incêndio ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mes passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como a lesão afetou suas 

habilidades funcionais? 

  

0 Foi possível executar todas as 
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atividades de rotina diárias 

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples) 

2  Não conseguia realizar 

    

  
atividades diárias extenuantes ( levantar 

coisas pesadas ou praticar esportes ) 

Você tem esse problema agora (ou 

na semana passada ) ? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzendeira? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/médico sobre 

esta problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperou antes 

de procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 

3  > 4 semanas 

Foi recomendado cirugia para essa   
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lesão (problema de saúde)? 0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a consulta/ 

tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

    

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 
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2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não, condição não é incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Alguma vez você já teve uma outra 

(a) ferida, (b) queimadura, (c) massa / bócio, 
  

(d) deformidade (e) problema com 

comer ou beber, (f) um problema com os 

seus olhos ou ouvidos, ou (g) uma operação 

em seu rosto, cabeça ou pescoço? 

0 Não 

  1 Sim 

Onde é que esta lesão ocorreu? 

  

0  location_f2___0 Olho 

1  location_f2___1 Cabeça 

2  location_f2___2 Ouvido, 

nariz, garganta 

3  location_f2___3 Dental, 
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lábios, boca 4  location_f2___4 

Pescoço 

5  location_f2___5 Medula 

espinhal 6  location_f2___6 

Cérebro 

Qual é o problema que você teve? 

  

0 Ferida- relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  A queimadura 

3  Crescimento, tumor ou bócio 

    

  

4  Deformidade congênita 

5  Deformidade adquirida 

O problema começou com uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de acidente / lesão? 

  

0 Carro, caminhão, acidente de ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Acidente a pé ou de bicicleta 3  

Tiro por arma de fogo 

4  Facada /corte 

5  Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Incêndio ou explosão 
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8  Contato com objeto ou líquido quente 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mês passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como a lesão afetou suas 

habilidades funcionais? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diária 

1  Não poderia realizar atividades leves 

(vestuário, tarefas simples) 

2  Não conseguia realizar atividades 

diárias extenuantes (levantar coisas 

pesadas ou praticar esportes ) 

Você tem esse problema agora (ou 

na semana passada)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

o uma benzedeira? 

  

0 Não 
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  1 Sim 

Você procurou uma uniade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperou antes 

de procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais do que uma semana, mas menos 

de 4 semanas 

3  Mais do que 4 semanas 

Foi recomendado cirugia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a   
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cirurgia? 0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde? 

  

0 Nenhum dinheiro para o cuidado 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

    

  5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não , a condição não é incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 
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Alguma vez você já teve uma outra 

(a) ferida, (b) queimadura, (c) massa / bócio, 
  

(d) deformidade (e) problema com 

comer ou beber, (f) um problema com os 

seus olhos ou ouvidos, ou (g) uma operação 

em seu rosto, cabeça ou pescoço? 

0 Não 

  1 Sim 

Em que parte de sua cabeça / 

pescoço / rosto que o problema ocorreu? 

  

0  location_f3___0 Olho 

1  location_f3___1 Cabeça 

2  location_f3___2 Ouvido, 

nariz, garganta 

3  location_f3___3  Dentes , 

lábios, boca 4  location_f3___4 

Pescoço 

5  location_f3___5 Medula 

espinhal 6  location_f3___6 

Cérebro 

Qual é o problema que você teve? 

  

0 Ferida -relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Queimadura 

3  Massa ou crescimento , bócio 

4  Deformidade congênita 

5  Deformidade adquirida 



 

 63

O problema começou com uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de acidente ou lesão? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Pedestre ou acidente de 

    

  

bicicleta 

3 Tiro de arma de fogo 4  Facada 

/ Corte 

5 Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Pegar fogo ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mes passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 
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Como a lesão afetou suas 

habilidades funcionais? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diárias 

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples) 

2  Não conseguia realizar extenuantes 

atividades diárias extenuantes ( levantar 

coisas pesadas ou praticar esportes ) 

Você tem esse problema agora (ou 

na semana passada)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzendeira? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/médico sobre 

esta problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperou antes 

de procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 
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  3  > 4 semanas 

Foi recomendado cirugia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a consulta/ 

tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde? 

  

0 Sem recursos para pagar a consulta/ 

tratamento 
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1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não, condição não é incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a 

    

  vida diária 

Alguma vez você já teve uma outra 

(a) ferida, (b) queimadura, (c) massa / bócio, 
  

(d) deformidade (e) problema com 

comer ou beber, (f) um problema com os 

seus olhos ou ouvidos, ou (g) uma operação 

em seu rosto, cabeça ou pescoço? 

0 Não 

  1 Sim 

Em que parte de sua cabeça / 

pescoço / rosto que o problema ocorreu? 

  

0  location_f4___0 Olho 

1  location_f4___1 Cabeça 
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2  location_f4___2 Ouvido, 

nariz, garganta 

3  location_f4___3  Dentes , 

lábios, boca 4  location_f4___4 

Pescoço 

5  location_f4___5 Medula 

espinhal 6  location_f4___6 

Cérebro 

Qual é o problema que você teve? 

  

0 Ferida -relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Queimadura 

3  Massa ou crescimento , bócio 

4  Deformidade congênita 

5  Deformidade adquirida 

O problema começo   

u com uma lesão ou acidente? 0 Não 

  1 Sim 

Que tipo de acidente ou lesão? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Pedestre ou acidente de bicicleta 

3  Tiro de arma de fogo 4  Facada 

/ Corte 

5 Mordida ou ataque de animal 6 
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Queda 

7  Incêndio ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica 

  

    

cerca de 2 horas antes da sua 

injúria? 

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mes passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como a lesão afetou suas 

habilidades funcionais? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diárias 

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples) 

2  Não conseguia realizar extenuantes 

atividades diárias extenuantes ( levantar 

coisas pesadas ou praticar esportes ) 

Você tem esse problema agora (ou 

na semana passada)? 

  

0 Não 
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1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzendeira? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/médico sobre 

esta problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperou antes 

de procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 

3  > 4 semanas 

Foi recomendado cirugia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 
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1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a consulta/ 

tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde? 

  

0 Sem recursos para pagar a consulta/ 

tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não, condição não é incapacitante 
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1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Alguma vez você já teve uma (a) 

ferida , 
  

(b) queimadura, (c) câncer de mama 

, (d) deformidade ou (e) uma operação em 

seu peito (incluindo coração e os pulmões ) 

ou da mama ? 

0 Não 

  1 Sim 

Por favor me diga qual é o 

problema que você teve 

  

0 Ferida - relacionada a alguma lesão 

1 Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

    

  

2  Uma queimadura 

3  Deformidade congênita 

4  Deformidade adquirida 

O problema começou após uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 

1  Acidente de moto 
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2  Acidente a pé ou de bicicleta 3  

Tiro por arma de fogo 

4  Facada / corte 

5  Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Incêndio ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mês passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto que a lesão afetou suas 

habilidades funcionais ? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diárias 

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples) 

2  Não foi possível realizar extenuantes 

atividades diárias ( levantar coisas pesadas 

, esportes ) 
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Você tem esse problema agora (ou 

durante a última semana)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzedeira? 

  

0 Não 

  

    

  1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperou antes 

de procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 

3  > 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 
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Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde ? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 
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  5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não , a condição não é incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Você já teve outra (a) ferida , (b) 

queimadura, (c) deformidade, ou (d) uma 

operação em seu peito (incluindo coração e 

os pulmões) ou da mama? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual é o problema que você teve? 

  

0 Ferida - relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Uma queimadura 

3  Deformidade congênita 

4  Deformidade adquirida 

O problema começou após uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 
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Que tipo de lesão ou acidente? 

  

0 Carro, caminhão, acidente de ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Acidente a pé ou de bicicleta 3  

Tiro de arma de fogo 

4  Facada / corte 

5  Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Incêndio ou explosão 
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8  Contato com objeto ou líquido quente 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mês passado 

1  Durante os últimos 12 meses, 

    

  
mas mais de um mês atrás 2  

Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto é que a lesão afetou suas 

habilidades funcionais? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diária 

1  Não poderia realizar atividades leves 

(vestuário, tarefas simples) 

2  Não conseguia realizar atividades 

diárias extenuantes (levantar coisas 

pesadas ou praticar esportes) 

Você tem esse problema agora (ou 

durante a última semana) ? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeior 

  

0 Não 
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o uma benzedeira? 1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/ médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperou antes 

de procurar atendimento ? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais do que uma semana, mas menos 

de 4 semanas 

3  Mais do que 4 semana 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

    

Qual foi o motivo para não fazer a   
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cirurgia? 0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Se você não buscou atendimento , 

qual foi a principal razão para não ir para um 

estabelecimento de saúde ? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não, a condição não é incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 
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Você já teve outra (a) ferida , (b) 

queimadura, (c) deformidade, ou (d) uma 

operação em seu peito (incluindo coração e 

os pulmões) ou da mama? 

  

0 Não 

1 Sim 

Por favor me diga qual é o 

problema que você teve. 

  

0 Ferida - relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Uma queimadura 

3  Deformidade congênita 

4  Deformidade adquirida 

O problema começou após uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

    

  1 Sim 

Que tipo de lesão ou acidente? 

  

1  Acidente de moto 

2  Pedestre ou acidente de bicicleta 

3  Tiro por arma de fogo 4  

Facada / corte , corte 

5 Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Pegar fogo ou explosão 

8  O com objeto ou líquido quente 



 

 81

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No passado mês 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto que a lesão afetou suas 

habilidades funcionais? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diárias 

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples) 

2  Não foi possível realizar extenuantes 

atividades diárias ( levantar coisas pesadas 

, esportes ) 

Você tem esse problema agora (ou 

durante a última semana)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzedeira? 

  

0 Não 

1 Sim 
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Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperou antes 

de procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

    

  

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 

3  > 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 
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Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde ? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não , a condição não é incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar 

    

  como eu costumava fazer 3  Eu 
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preciso de ajuda com 

transporte 

4 Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Você já teve outra (a) ferida , (b) 

queimadura, (c) deformidade, ou (d) uma 

operação em seu peito (incluindo coração e 

os pulmões) ou da mama? 

  

0 Não 

1 Sim 

Por favor me diga qual é o 

problema que você teve. 

  

0 Ferida - relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Uma queimadura 

3  Deformidade congênita 

4  Deformidade adquirida 

O problema começou após uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de lesão ou acidente? 

  

1  Acidente de moto 

2  Acidente a pé ou de bicicleta 3  

Tiro por arma de fogo 

4  Facada /corte 

5  Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 
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7  Incêndio ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No passado mês 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto que a lesão afetou suas 

habilidades funcionais? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diárias 

    

  

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples) 

2  Não foi possível realizar extenuantes 

atividades diárias ( levantar coisas pesadas 

, esportes ) 

Você tem esse problema agora (ou 

durante a última semana)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu   
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problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzedeira? 

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperou antes 

de procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 

3  > 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 
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Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi 

    

  

para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde ? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não , a condição não é incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 
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eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Alguma vez você já teve uma (a) 

ferida , 
  

(b) queimadura, (c) massa , (d) 

deformidade, ou (e) uma operação nas 

costas? 

0 Não 

  1 Sim 

Qual era o problema que você tem? 

  

0 Ferida - relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Uma queimadura 

3  Massa ou crescimento , bócio 

4  Deformidade congênita 

5  Deformidade adquirida 

O problema começou com uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Pedestre ou acidente de bicicleta 

    

  3 Tiro por arma de fogo 4  
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Facada /corte 

5 Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Incêndio ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mês passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto é que esta lesão afetou suas 

habilidades funcionais ? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diária 

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples ) 

2  Não conseguia realizar atividades 

diárias extenuantes ( levantar coisas 

pesadas ou practicar esportes ) 

Você tem esse problema agora (ou 

durante a última semana)? 

  

0 Não 
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1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzedeira? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital, ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperou antes 

de procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 

3  > 4 semanas 

    

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 
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cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde ? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não , a condição não é incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 
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2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Você já teve outra (a) ferida , (b)   

    

queimadura, (c) massa , (d) 

deformidade ou (e) uma operação nas costas? 

0 Não 

1 Sim 

Qual é o problema que você teve ? 

  

0 Ferida - relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Uma queimadura 

3  Massa ou crescimento , bócio 

4  Deformidade congênita 

5  Deformidade adquirida 

Será que este problema começou 

após uma lesão ? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de lesão ou acidente? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Acidente a pé ou de bicicleta 3  

Tiro de arma de fogo 



 

 93

4  Facada / corte 

5  Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Incêndio ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mês passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto é que esta lesão afetou suas 

habilidades funcionais ? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diária 

1 Não poderia realizar atividades leves ( 

vestuário, tarefas simples ) 

    

  

2 Não conseguia realizar atividades 

diárias extenuantes ( levantar coisas 

pesadas ou praticar esportes ) 

Você tem esse problema agora (ou   
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durante a última semana)? 0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzedeira? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital, ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/ médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperou antes 

de procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais do que uma semana, mas menos 

de 4 semanas 

3  Mais de 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores = curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 
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gesso 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

    

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não , a condição não é incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 
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2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Você já teve outra (a) ferida , (b) 

queimadura, (c) massa , (d) deformidade ou 

(e) uma operação nas costas? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual era o problema que você tem? 

  

0 Ferida - relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Uma queimadura 

3  Massa ou crescimento , bócio 

4  Deformidade congênita 

5  Deformidade adquirida 

O problema começou com uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Acidente a pé ou de bicicleta 3  

Tiro por arma de fogo 

4  Facada / corte 

5  Mordida ou ataque de animal 6 
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Queda 

    

  

7  Incêndio ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No passado mês 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto é que esta lesão afetou suas 

habilidades funcionais ? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diária 

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples ) 

2  Não conseguia realizar atividades 

diárias extenuantes (levantar coisas 

pesadas ou practicar esportes) 

Você tem esse problema agora (ou 

durante a última semana)? 

  

0 Não 

1 Sim 
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Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzedeira? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital, ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperar antes de 

procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 

3  > 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

    

  

0 Não 

1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 
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1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não , a condição não é incapacitante 
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1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Você já teve outra (a) ferida , (b) 

queimadura, (c) massa , (d) deformidade ou 

(e) uma operação nas costas? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual era o problema que você tem?   

    

  

0 Ferida - relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Uma queimadura 

3  Massa ou crescimento , bócio 

4  Deformidade congênita 

5  Deformidade adquirida 

O problema começou com uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 

1  Acidente de moto 
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2  Pedestre ou acidente de bicicleta 

3  Tiro de espingarda 

4  Facada / corte , corte 

5  Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Pegar fogo ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No passado mês 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto é que esta lesão afetou suas 

habilidades funcionais ? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diária 

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples ) 

2  Não conseguia realizar atividades 

diárias extenuantes (levantar coisas 

pesadas ou practicar esportes) 
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Você tem esse problema agora (ou 

durante a última semana)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzedeira? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital, ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperar antes de 

procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 

3  > 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 
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Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1  Sem dinheiro para o transporte 

    

  

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 
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5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não , a condição não é incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Alguma vez você já teve uma (a) 

ferida, 
  

(b) queimadura , (c) deformidade, 

ou (d) uma cirurgia em seu abdômen ? 
0 Não 

  1 Sim 

Que tipo de problema que você teve 

? 

  

0 Ferida- relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Queimar 

3  Deformidade congênita 

4  Deformidade adquirida 

5  Distensão abdominal ou dor 

O problema começou com uma 

lesão ou acidente ? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de lesão ou acidente? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 
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1  Acidente de moto 

2  Acidente a pé ou de bicicleta 3  

Tiro por arma de fogo 

4  Facada /corte 

5  Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Incêndio ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

    

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mês passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto é que esta lesão afeta suas 

habilidades funcionais? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diárias 

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples) 
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2  Não conseguia realizar atividaded 

diárias extenuantes ( levantar coisas 

pesadas ou praticar esportes ) 

Você tem esse problema agora (ou 

durante a última semana)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeior 

ou uma benzedeira? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/ médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperou antes 

de procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 

3  > 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 
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Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde ? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 
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5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não, a condição não é incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Você já teve outra (a) ferida, (b) 

queimadura, (c) deformidade, (d) entrega 

abdominal, ou (e) uma operação em seu 

abdômen? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de problema que você 

teve? 

  

0 Ferida- relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a 

    

  

alguma lesão 2 Queimar 

3  Deformidade congênita 

4  Deformidade adquirida 

5  Distensão abdominal ou dor 

O problema começou com uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de lesão ou acidente ? 

  

0 Carro, caminhão, acidente de ônibus 
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1  Acidente de moto 

2  Pedestre ou acidente de bicicleta 

3  Tiro por arma de fogo 4  

Facada / corte, corte 

5 Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Pegar fogo ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mês passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto esta lesão afetou suas 

habilidades funcionais? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diária 

1  Não poderia realizar atividades leves 

(vestuário, tarefas simples) 

2  Não conseguia realizar atividades 

diárias extenuantes (levantar coisas 



 

 110

pesadas ou praticar esportes) 

Você tem esse problema agora (ou 

durante a última semana)? 

  

0 Não 

    

  1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzedeira? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperou antes 

de procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais do que uma semana, mas menos 

de 4 semanas 

3  Mais do que 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 
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Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

    

  

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 
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5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não, esta condição não é incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Você já teve outra (a) ferida, (b) 

queimadura, (c) deformidade, (d) entrega 

abdominal, ou (e) uma operação em seu 

abdômen? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de problema que você 

teve? 

  

0 Ferida- relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Queimar 

3  Deformidade congênita 

4  Deformidade adquirida 

5  Distensão abdominal ou dor 

O problema começou com uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de lesão ou acidente? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 
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1  Acidente de moto 

2  Pedestre ou acidente de bicicleta 

3  Tiro por arma de fogo 4  

Facada / corte , corte 

5 Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Pegar fogo ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

    

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mês passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto é que esta lesão afetar suas 

habilidades funcionais? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diárias 

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples) 
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2  Não conseguia realizar atividaded 

diárias extenuantes ( levantar coisas 

pesadas ou praticar esportes) 

Você tem esse problema agora (ou 

durante a última semana)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeior 

ou uma benzedeira? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/ médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperar antes de 

procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 

3  > 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 
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1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

    

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde ? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 
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4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não, a condição não é incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Você já teve outra (a) ferida, (b) 

queimadura, (c) deformidade, (d) entrega 

abdominal, ou (e) uma operação em seu 

abdômen? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de problema que você 

teve? 

  

0 Ferida- relacionada a alguma lesão 

1 Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

    

  

2  Queimar 

3  Deformidade congênita 

4  Deformidade adquirida 

5  Distensão abdominal ou dor 

O problema começou com uma   
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lesão ou acidente? 0 Não 

1 Sim 

Que tipo de lesão ou acidente? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Pedestre ou acidente de bicicleta 

3  Tiro por arma de fogo 4  

Facada / corte , corte 

5 Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Pegar fogo ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mês passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto é que esta lesão afetar suas 

habilidades funcionais? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diárias 
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1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples) 

2  Não conseguia realizar atividaded 

diárias extenuantes ( levantar coisas 

pesadas ou praticar esportes) 

Você tem esse problema agora (ou 

durante a última semana)? 

  

0 Não 

1 Sim 

    

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeior 

ou uma benzedeira? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/ médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperar antes de 

procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 

3  > 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 
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1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde ? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 
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4  Não disponível ( falta de 

    

  

equipamento necessário, falta de 

pessoas ou profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não, a condição não é incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Alguma vez você já teve uma (a) 

ferida , 
  

(b) queimadura, (c) massa , (d) 

deformidade , (e) vazamento de urina ou 

fezes , (f) o sangramento de seu pênis/vagina, 

ou gh) uma operação em sua virilha, genitais 

ou nádegas ? 

0 Não 

  1 Sim 

Por favor me diga qual é o 

problema que você teve 

  

0 Ferida - relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Uma queimadura 

3  Deformidade congênita 
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4  Deformidade adquirida 

5  Vazamento de urina ou fezes (como 

uma fístula) 

6  Incapacidade de urinar 7  

Sangramento pelo 

pênis/vagina 

O problema começou com uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de lesão ou acidente? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Acidente a pé ou de bicicleta 3  

Tiro de rma de fogo 

4  Facada /corte 

5  Mordida ou ataque animal 6 

Queda 

7  Incêndio ou explosão 

    

  8 Contato com objeto o líquido quente 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mês passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 
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mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto é que esta lesão afetou suas 

habilidades funcionais ? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diária 

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples) 

2  Não conseguia realizar atividadeds 

diárias extenuantes ( levantar coisas 

pesadas ou praticar esportes ) 

Você tem esse problema agora (ou 

durante a última semana) ? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzedeira? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/ médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperou antes 

de procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 
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1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 

3  > 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

    

  1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulto/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 
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profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Nenhuma , a condição não é 

incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Você já teve outra (a) ferida , (b) 

queimadura, (c) massa , (d) deformidade , 
  

(e) vazamento de urina ou fezes , (f) 

o sangramento de seu pênis/vagina, ou (g) 

uma operação em sua virilha, genitais ou 

nádegas? 

0 Não 
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  1 Sim 

Que tipo de problema que você teve 

? 

  

    

  

0 Ferida - relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Uma queimadura 

3  Deformidade congênita 

4  Deformidade adquirida 

5  Vazamento de urina ou fezes (como 

uma fístula) 

6  Incapacidade de urinar 7  

Sangramento pelo 

pênis/vagina 

O problema começou com uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de lesão ou acidente? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Acidente a pé ou de bicicleta 3  

Tiro por arma de fogo 

4  Facada /corte 

5  Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 



 

 126

7  Incêndio ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mês passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto esta lesão afetou suas 

habilidades funcionais ? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diária 

1 Não poderia realizar atividades leves ( 

vestuário, tarefas simples ) 

    

  

2 Não conseguia realizar atividaded 

diárias extenuantes ( levantar coisas 

pesadas ou praticar esportes ) 

Você tem esse problema agora (ou 

durante a última semana)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu   
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problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzedeira? 

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperar antes de 

procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais do que uma semana, mas menos 

de 4 semanas 

3  Mais do que 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a   
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cirurgia? 0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

    

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde ? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não, esta condição não é incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 
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4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Você já teve outra (a) ferida , (b) 

queimadura, (c) massa , (d) deformidade , 
  

(e) vazamento de urina ou fezes , (f) 

o sangramento de seu pênis/vagina, ou (g) 

uma operação em sua virilha, genitais ou 

nádegas? 

0 Não 

  1 Sim 

Por favor me diga qual é o 

problema que você teve. 

  

0 Ferida - relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Uma queimadura 

3  Deformidade congênita 

4  Deformidade adquirida 

5  Vazamento de urina ou fezes (como 

uma fístula) 

6  Incapacidade de urinar 7  

Sangramento pelo 

pênis/vagina 

O problema começou com uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de lesão ou acidente? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 
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1  Acidente de moto 

2  Pedestre ou acidente de bicicleta 

3  Tiro de rma de fogo 4  Facada 

/ corte , corte 

5 Mordida ou ataque animal 6 

Queda 

7  Pegar fogo ou explosão 

8  Contato com objeto o líquido quente 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mês passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto é que esta lesão afetou suas 

habilidades funcionais? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diária 

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples) 

2  Não conseguia realizar atividadeds 

diárias extenuantes ( levantar coisas 
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pesadas ou praticar esportes) 

Você tem esse problema agora (ou 

durante a última semana)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzedeira? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/ médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperar antes de 

procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1 Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

    

  

2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 

3  > 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 
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1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulto/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulto/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 
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5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Nenhuma , a condição não é 

incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com 

    

  

transporte 

4 Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Você já teve outra (a) ferida , (b) 

queimadura, (c) massa , (d) deformidade , 
  

(e) vazamento de urina ou fezes , (f) 

o sangramento de seu pênis/vagina, ou (g) 

uma operação em sua virilha, genitais ou 

nádegas? 

0 Não 

  1 Sim 

Por favor me diga qual é o 

problema que você teve 

  

0 Ferida - relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Uma queimadura 

3  Deformidade congênita 

4  Deformidade adquirida 

5  Vazamento de urina ou fezes (como 
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uma fístula) 

6  Incapacidade de urinar 7  

Sangramento pelo 

pênis/vagina 

O problema começou com uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de lesão ou acidente? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Pedestre ou acidente de bicicleta 

3  Tiro de rma de fogo 4  Facada 

/ corte , corte 

5 Mordida ou ataque animal 6 

Queda 

7  Pegar fogo ou explosão 

8  Contato com objeto o líquido quente 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

r 

0  No mês passado 

1 Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

    

  2  Mais de 12 meses atrás 
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O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto é que esta lesão afetou suas 

habilidades funcionais? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diária 

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples) 

2  Não conseguia realizar atividadeds 

diárias extenuantes ( levantar coisas 

pesadas ou praticar esportes) 

Você tem esse problema agora (ou 

durante a última semana)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzedeira? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/ médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperar antes de 

procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 
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2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 

3  > 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0  Sem recursos para pagar a 

    

  

consulto/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 
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Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulto/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Nenhuma , a condição não é 

incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Alguma vez você já teve uma (a) 

lesão , 
  

(b) queimadura, (c) ferida , (d) 

massa, (e) deformidade, (f) osso quebrado, 

ou (g) operação em suas mãos, pés , braços 

ou pernas? 

0 Não 

  1 Sim 

Em que parte do corpo ocorreu o   
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problema? 0  location_e___0 Dedos 

1  location_e___1 Mão 

2  location_e___2 Braço 

3  location_e___3 Pé 

4  location_e___4 Perna 

5  location_e___5 Joelho 

6  location_e___6 Ombro 

Qual é o problema que você teve ? 

  

0 Ferida - relacionada a alguma lesão 

    

  

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Uma queimadura 

3  Massa ou crescimento , bócio 

4  Deformidade congênita 

5  Deformidade adquirida 

6  Lesão esportiva 

O problema começou com uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de lesão ou acidente? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Acidente a pé ou de bicicleta 3  

Tiro por arma de fogo 

4  Facada / corte 
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5  Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Incêndio ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

9  Lesão esportiva 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mês passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto é que esta lesão afetou suas 

habilidades funcionais ? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diária 

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples ) 

2  Não conseguia realizar atividades 

diárias extenuantes ( levantar coisas 

pesadas ou practicar esportes ) 

    

Você tem esse problema agora (ou   
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durante a última semana)? 0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzendiera? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperou antes 

de procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 

3  > 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 
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gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1  Sem dinheiro para o transporte 

    

  

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não, esta condição não é incapacitante 
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1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Você já teve outra uma (a) lesão , 

(b) queimadura, (c) ferida , (d) massa, (e) 

deformidade, (f) osso quebrado, ou (g) 

operação em suas mãos, pés , braços ou 

pernas? 

  

0 Não 

1 Sim 

Em que parte do corpo ocorreu o 

problema 
  

? 0  location_e2___0 Dedos 

  1  location_e2___1 Mão 

  2  location_e2___2 Braço 

  3  location_e2___3 Pé 

  4  location_e2___4 Perna 

  5  location_e2___5 Joelho 

  6  location_e2___6 Ombro 

Que tipo de problema que você teve 

? 

  

0 Ferida - relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Uma queimadura 

3  Massa ou crescimento , bócio 
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4  Deformidade congênita 

5  Deformidade adquirida 

6  Lesão esportiva 

O problema começou com uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de lesão ou acidente? 

  

0  Carro , caminhão, acidente de 

    

  

ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Pedestre ou acidente de bicicleta 

3  Tiro por arma de fogo 4  

Facada / corte 

5 Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Incêndio ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

9  Lesão esportiva 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mês passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 
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2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto é que esta lesão afetou suas 

habilidades funcionais? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diária 

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples ) 

2  Não conseguia realizar atividades 

diárias extenuantes ( levantar coisas 

pesadas ou praticar esportes ) 

Você tem esse problema agora (ou 

durante a última semana ) ? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver sua 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzedeira? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/médico sobre 

este problema de saude? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperou antes 

de 

  

    

procurar atendimento? 0  No mesmo dia 
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1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais do que uma semana, mas menos 

de 4 semanas 

3  Mais de 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 
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5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde ? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Nenhuma , a condição não é 

incapacitante 

1  Eu sinto envergonhado 

    

  

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Você já teve outra uma (a) lesão , 

(b) queimadura, (c) ferida , (d) massa, (e) 

deformidade, (f) osso quebrado, ou (g) 

operação em suas mãos, pés , braços ou 

pernas? 

  

0 Não 

1 Sim 
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Em que parte do corpo ocorreu o 

problema? 

  

0  location_e3___0 Dedos 

1  location_e3___1 Mão 

2  location_e3___2 Braço 

3  location_e3___3 Pé 

4  location_e3___4 Perna 

5  location_e3___5 Joelho 

6  location_e3___6 Ombro 

Qual é o problema que você teve ? 

  

0 Ferida - relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Uma queimadura 

3  Massa ou crescimento , bócio 

4  Deformidade congênita 

5  Deformidade adquirida 

6  Lesão esportiva 

O problema começou com uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de lesão ou acidente? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Pedestre ou acidente de bicicleta 

3  Tiro por arma de fogo 4  

Facada / corte , corte 
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5 Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Pegar fogo ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

    

  9  Lesão esportiva 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mês passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 

O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto é que esta lesão afetou suas 

habilidades funcionais? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diária 

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples ) 

2  Não conseguia realizar atividades 

diárias extenuantes ( levantar coisas 

pesadas ou practicar esportes) 

Você tem esse problema agora (ou   
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durante a última semana)? 0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzendiera? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperou antes 

de procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 

1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 

3  > 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 

    

Qual tipo de tratamento o seu   
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familiar (ou você) recebeu? 0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto   
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na sua vida diária? 0 Não, esta condição não é incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Você já teve outra uma (a) lesão , 

(b) queimadura, (c) ferida , (d) massa, (e) 

deformidade, (f) osso quebrado, ou (g) 

operação em suas mãos, pés , braços ou 

pernas? 

  

0 Não 

1 Sim 

Em que parte do corpo ocorreu o 

problema? 

  

0  location_e4___0 Dedos 

1  location_e4___1 Mão 

    

  

2  location_e4___2 Braço 

3  location_e4___3 Pé 

4  location_e4___4 Perna 

5  location_e4___5 Joelho 

6  location_e4___6 Ombro 

Qual é o problema que você teve ? 

  

0 Ferida - relacionada a alguma lesão 

1  Ferida - não relacionada a alguma 

lesão 

2  Uma queimadura 
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3  Massa ou crescimento , bócio 

4  Deformidade congênita 

5  Deformidade adquirida 

6  Lesão esportiva 

O problema começou com uma 

lesão ou acidente? 

  

0 Não 

1 Sim 

Que tipo de lesão ou acidente? 

  

0 Carro , caminhão, acidente de ônibus 

1  Acidente de moto 

2  Pedestre ou acidente de bicicleta 

3  Tiro por arma de fogo 4  

Facada / corte , corte 

5 Mordida ou ataque de animal 6 

Queda 

7  Pegar fogo ou explosão 

8  Contato com objeto ou líquido quente 

9  Lesão esportiva 

Você consumiu alguma bebida 

alcólica cerca de 2 horas antes da sua injúria? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quando esse problema começou? 

  

0  No mês passado 

1  Durante os últimos 12 meses, mas 

mais de um mês atrás 

2  Mais de 12 meses atrás 
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O seu ferimento te impede de 

realizar alguma atividade? 

  

0 Não 

1 Sim 

    

Quanto é que esta lesão afetou suas 

habilidades funcionais? 

  

0 Foi possível executar todas as 

atividades de rotina diária 

1  Não poderia realizar atividades leves 

( vestuário, tarefas simples ) 

2  Não conseguia realizar atividades 

diárias extenuantes ( levantar coisas 

pesadas ou practicar esportes) 

Você tem esse problema agora (ou 

durante a última semana)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Como forma de resolver seu 

problema de saúde, você foi a um curandeiro 

ou uma benzendiera? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você procurou uma unidade de 

saúde (UBS, Hospital ou Clínica Local) ou 

consultou com um enfermeiro/médico sobre 

este problema de saúde? 

  

0 Não 

1 Sim 

Quanto tempo você esperou antes 

de procurar atendimento? 

  

0  No mesmo dia 
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1  Mais do que um dia, mas menos de 

uma semana 

2  Mais de uma semana, mas menos de 4 

semanas 

3  > 4 semanas 

Foi recomendado cirurgia para essa 

lesão (problema de saúde)? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você realizou o procedimento 

cirurgico? 

  

0 Não 

1 Sim 

Qual tipo de tratamento o seu 

familiar (ou você) recebeu? 

  

0 Nenhum 

1  Procedimento menores (curativos, 

cuidados ao ferimento, sutura, punçoes ou 

gesso) 

2  Medicação 

Qual foi o motivo para não fazer a 

cirurgia? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

    

  
4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 
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profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Qual foi a principal razão para não 

ir para um estabelecimento de saúde? 

  

0 Sem recursos para pagar a 

consulta/tratamento 

1 Sem dinheiro para o transporte 

2  Sem tempo 

3  Sem confiança, medo 

4  Não disponível ( falta de equipamento 

necessário, falta de pessoas ou 

profissionasi para atender) 

5  Não achei necessário 

Esse problema ainda tem impacto 

na sua vida diária? 

  

0 Não, esta condição não é incapacitante 

1  Eu me sinto envergonhado 

2  Eu não sou capaz de trabalhar como 

eu costumava fazer 

3  Eu preciso de ajuda com transporte 

4  Eu preciso de ajuda com a vida diária 

Para as mulheres : Você está 

atualmente grávida? 

  

0 Não 

1 Sim 

Você tebe alguma das seguintes 

doenças / probemas de saúde ? 

  

1  comorbid___1 Doença 

cardíaca 2  comorbid___2 
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Diabetes 

3  comorbid___3 Acidente 

vascular cerebral 

4  comorbid___4 Depressão 

5  comorbid___5 Infecção 

respiratória baixa 

6  comorbid___6 Hipertensão 

7  comorbid___7 Nenhum 

Obrigado por completar esta 

pesquisa. Você tem alguma dúvida? 

  
  

PARA O ENTREVISTADOR: 

PARA FINALIZAR O TESTE VOCE 

DEVE 

    

CLICAR EM " SUBMIT" ANTES 

DE FECHAR A JANELA DO 

NAVEGADOR!!! 

  

Complete? 

  

0 Incomplete 

1  Unverified 

2  Complete 
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Appendix C: Modified SOSAS Survey: English 

Field Label Choices 

ID Number   

Data Collector Name   

Would you like to participate in 

this survey? 
0, No | 1, Yes 

Date of Consent   

How many persons live in your 

home? 
  

How many males live in your 

home? 
  

How many persons under 18 live in 

your home? 
  

How many persons over 65 live in 

your home? 
  

Does your family identify with a 

religion? 
0, No | 1, Yes 

What religion does your family 

practice? 

0,Catholic | 1, Evangelical | 2, Espiritism | 3, 

Buddhism | 4, Shinto | 5, Other | 6, I don't 

know/Not declared 

Do your religious beliefs play a role 

in your decisions to seek medical 

care? 

0, No | 1, Yes 

What is the main way for your 

household members to go ot a 

health facility? 

0, Public Transport | 1, Car | 2, Motorcycle | 3, 

Bicycle | 4, Transport animal | 5, Walk | 6, 

SAMU/Ambulance 

Do you need to wait for transport 

to a health facility? 
0, No | 1, Yes 

How much time do you have to 

wait for transport? 

0, Less than 5 minutes | 1, 6-15 minutes | 2, 

16-30 minutes | 3, More than 30 minutes 

How much do you have to pay for 

transport? 

0, Nothing | 1, R $1-50 | 2, R $ 51-100 | 3, R $ 

101-250 | 4, R $ 251- 500 | 5, R$ > 500 

Do you have the resources to pay 

for transport to a health facility for 

your family? 

0, No | 1, Yes 

How much does it cost on average 

for your family to receive medical 

care? 

0, < R $1100 | 1, R $1100 - R $1800 | 2, R 

$1900 - R $7500 | 3, R $ 7500 - R $ 9500 | 4, > 

R $ 9500 
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Is the hospital you would go to 

private or public? 
0, Private | 1, Public 

Do you have private insurance? 0, No | 1, Yes 

Have any of your family members 

died in the past year? 
0, No | 1, Yes 

How old was the family member?   

What was the gender of the family 

member? 
0, Female | 1, Male 

If female, was she pregnant at the 

time of death? 
0, No | 1, Yes 

Did the deceased family member 

have any of these conditions a 

week or less before his death? 

0, Injury | 1, Bleeding | 2, Congenital Deformity 

| 3, Abdomina pain/distentionl | 4, Wound due 

to an injury | 5, Mass/Tumor | 6, Acquired 

deformity | 7, None of the above 

Did this problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What type of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Was the family member taken to a 

health care facility for a consult 

prior to death? 

0, No | 1, Yes 

Did the family member go to a 

traditional healer prior to death? 
0, No | 1, Yes 

What type of treatment did the 

family member receive? 

0, None | 1, Surgical Procedure | 2, Medication 

| 3, Minor Procedure (dressings, wound care, 

sutures, cast) 

What was the primary reason for 

not seeking a health care facility? 

1, No money for care | 2, No money for 

transport | 3, No Time (died before) | 4, 

Fear/No Confidence | 5, Not possible ( missing 

necessary equipment/personel) | 6, Thought 

not necessary 

Where did the family member die? 
1, House | 2, Health Establishment | 3, Other 

Place 

Did another family member die in 

the past year? 
0, No | 1, Yes 

How old was the family member?   
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What was the gender of the family 

member? 
0, Female | 1, Male 

If female, was she pregnant at the 

time of death? 
0, No | 1, Yes 

Did the deceased family member 

have any of these conditions a 

week or less before his death? 

0, Injury | 1, Bleeding | 2, Congenital Deformity 

| 3, Abdominal pain/distention | 4, Wound 

from an injury | 5, Tumor/Mass | 6, Acquired 

deformity | 7, None of the above 

Did this problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What type of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Was the family member taken to a 

health care facility for a consult 

prior to death? 

0, No | 1, Yes 

Did the family member go to a 

traditional healer prior to death? 
0, No | 1, Yes 

What type of treatment did the 

family member receive? 

0, None | 1, Surgical Procedure | 2, Medication 

| 3, Minor Procedure (dressings, wound care, 

sutures, cast) 

What was the primary reason for 

not seeking a health care facility? 

1, No money for care | 2, No money for 

transport | 3, No Time (died before) | 4, 

Fear/No Confidence | 5, Not possible ( missing 

necessary equipment/personel) | 6, Thought 

not necessary 

Where did the family member die? 
1, House | 2, Health Establishment | 3, Other 

Place 

Did another family member die in 

the past year? 
0, No | 1, Yes 

How old was the family member?   

What was the gender of the family 

member? 
0, Female | 1, Male 

If female, was she pregnant at the 

time of death? 
0, No | 1, Yes 

Did the deceased family member 

have any of these conditions a 

week or less before his death? 

0, Injury | 1, Bleeding | 2, Congenital Deformity 

| 3, Abdominal pain/distention | 4, Wound 

from an injury | 5, Tumor/Mass | 6, Acquired 

deformity | 7, None of the above 
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Did this problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What type of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Was the family member taken to a 

health care facility for a consult 

prior to death? 

0, No | 1, Yes 

Did the family member go to a 

traditional healer prior to death? 
0, No | 1, Yes 

What type of treatment did the 

family member receive? 

0, None | 1, Surgical Procedure | 2, Medication 

| 3, Minor Procedure (dressings, wound care, 

sutures, cast) 

What was the primary reason for 

not seeking a health care facility? 

1, No money for care | 2, No money for 

transport | 3, No Time (died before) | 4, 

Fear/No Confidence | 5, Not possible ( missing 

necessary equipment/personel) | 6, Thought 

not necessary 

Where did the family member die? 
1, House | 2, Health Establishment | 3, Other 

Place 

Individual Survey   

What is your age? 0, Under 18 years | 1, Over de 18 years 

Would you like to participate in 

this study? 
0, No | 1, Yes 

Will you allow your child to 

participate? 

 

 

 

(Or for children under 12) 

 

 

 

Would you like to respond for your 

child? 

0, No | 1, Yes 

    

What is your gender? 0, Male | 1, Female 

What is your age?   
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What is your highest level of 

education? 

0, Primary Grade Incomplete | 1, Primary 

Grade Complete | 2, Secondary Grade 

Incomplete | 3, Secondary Grade Complete | 4, 

Professional School Incomplete | 5, 

Professional School Complete 

What is your primary occupation? 

0, Unemployed | 1, Student | 2, Housewife | 3, 

Housekeeper | 4, Farmer | 5, Self-employed | 

6, Public Employee | 7, Private Employee | 8, 

Other 

What is your race? 
0, White | 1, Brown | 2, Black | 3, Asian | 4, 

Indigenous | 5, Other | 6, Decline to Respond 

Were you born in Brazil? 0, No | 1, Yes 

Are you a citizen of Brazil? 0, No | 1, Yes 

How long have you lived in this 

house? 
  

How many times have you been ill 

in the last year? 
0, Never | 1, 1-3 | 2, > 3 

How many times have you visited a 

health care facility in the last year? 
0, Never | 1, 1-3 | 2, > 3 

Have you recovered fully from the 

illness you had? 
0, No | 1, Yes 

Have you ever had a wound, burn 

mass, deformity, problem with 

eating/drinking, a prolbem with 

your eyes or ears, or an operation 

on your face, head, or neck? 

0, No | 1, Yes 

On what part of your 

head/neck/face did the problem 

occur? 

0, Eye | 1, Head | 2, Ear, nose, or throat | 

3,Teeth, mouth | 4, Neck | 5, Spine | 6, Brain 

What type of problem did you 

have? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did the problem begin after an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What type of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 
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Did you consume alcohol 2 hours 

or less before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Does this injury affect your ability 

to do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did the injury 

affect your functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now, or 

in the last week? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health facility to 

see a doctor/nurse for this 

problem? 

0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have a surgical 

procedure? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the reason for not 

seeking care? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still impact your 

daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 
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Have you ever had another wound, 

burn mass, deformity, problem 

with eating/drinking, a prolbem 

with your eyes or ears, or an 

operation on your face, head, or 

neck? 

0, No | 1, Yes 

Where did this problem occur? 
0, Eye | 1, Head | 2, Ear, nose, or throat | 

3,Teeth, mouth | 4, Neck | 5, Spine | 6, Brain 

What type of problem did you 

have? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did the problem begin after an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What type of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

or less before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Does this injury affect your ability 

to do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did the injury 

affect your functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now, or 

in the last week? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health facility to 

see a doctor/nurse for this 

problem? 

0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 
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If yes, did you have a surgical 

procedure? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the reason for not 

seeking care? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this injury affect your ability 

to do activities? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you ever had another wound, 

burn mass, deformity, problem 

with eating/drinking, a prolbem 

with your eyes or ears, or an 

operation on your face, head, or 

neck? 

0, No | 1, Yes 

Where did this problem occur? 
0, Eye | 1, Head | 2, Ear, nose, or throat | 

3,Teeth, mouth | 4, Neck | 5, Spine | 6, Brain 

What type of problem did you 

have? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did the problem begin after an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What type of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

or less before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 
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Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did it affect your 

functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

during the last week)? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have a surgical 

procedure? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the reason for not 

seeking care? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still impact your 

daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you ever had another wound, 

burn mass, deformity, problem 

with eating/drinking, a problem 

with your eyes or ears, or an 

operation on your face, head, or 

0, No | 1, Yes 
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neck? 

Where did this problem occur? 
0, Eye | 1, Head | 2, Ear, nose, or throat | 

3,Teeth, mouth | 4, Neck | 5, Spine | 6, Brain 

What type of problem did you 

have? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did the problem begin after an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What type of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

or less before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did it affect your 

functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

during the last week)? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have a surgical 

procedure? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 
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treatment did you receive? | 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you ever had a a) wound, b) 

burn, c) breast mass, d) deformity, 

or e) operation on your chest 

(including heart and lungs) or 

breast? 

0, No | 1, Yes 

What type of problem did you 

have? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did this problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did the injury 

affect your functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 
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Do you have this problem now (or 

in the past week)? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care?? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you had another a) wound, b) 

burn, c) breast mass, d) deformity, 

or e) operation on your chest 

(including heart and lungs) or 

breast? 

0, No | 1, Yes 

What type of problem did you 

have? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did this problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 
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What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did the injury 

affect your functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care?? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 
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Does this problem impact your 

daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you had another a) wound, b) 

burn, c) breast mass, d) deformity, 

or e) operation on your chest 

(including heart and lungs) or 

breast? 

0, No | 1, Yes 

What type of problem did you 

have? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did this problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did the injury 

affect your functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 
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If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you had another a) wound, b) 

burn, c) breast mass, d) deformity, 

or e) operation on your chest 

(including heart and lungs) or 

breast? 

0, No | 1, Yes 

What type of problem did you 

have? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did this problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 
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If yes, how much did the injury 

affect your functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care?? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you ever had a a) wound, b) 

burn, c)mass, d) deformity, or e) 

operation on your back? 

0, No | 1, Yes 

What type of problem did you 

have? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 
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Did the problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did the injury 

affect your functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)?  
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health facility for 

this injury? 
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care?  

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care?? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 
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necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life?  

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you had another a) wound, b) 

burn, c)mass, d) deformity, or e) 

operation on your back? 

0, No | 1, Yes 

What type of problem did you 

have?? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did this problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did the injury 

affect your functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury?  
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury?  
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 0, No | 1, Yes 
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injury? 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you had another a) wound, b) 

burn, c)mass, d) deformity, or e) 

operation on your back? 

0, No | 1, Yes 

What type of problem did you 

have? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did the problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 
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If yes, how much did the injury 

affect your functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)?  
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health facility for 

this injury? 
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life?  

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you had another a) wound, b) 

burn, c)mass, d) deformity, or e) 

operation on your back? 

0, No | 1, Yes 

What type of problem did you 

have? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 
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Did the problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did the injury 

affect your functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)?  
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health facility for 

this injury? 
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 
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necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life?  

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you ever had a a) wound, b) 

burn, c) mass, d) deformity, e) 

inability to urniate, f) bleeding 

from your bottom, or g) operation 

on your abdomen?  

0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did the problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did the injury 

affect your functional ability? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)?  
0, No | 1, Yes 

Did you seek care from a 

traditional healer? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury?  
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care?  

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 
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during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care?? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you had another a) wound, b) 

burn, c) mass, d) deformity, e) 

inability to urniate, f) bleeding 

from your bottom, or g) operation 

on your abdomen?  

0, No | 1, Yes 

What type of problem did you 

have? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did the problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 
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When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did the injury 

affect your functional ability? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you had another a) wound, b) 

burn, c) mass, d) deformity, e) 

inability to urniate, f) bleeding 

0, No | 1, Yes 
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from your bottom, or g) operation 

on your abdomen?  

What kind of injury? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did the problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did it affect your 

functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)?  
0, No | 1, Yes 

Did you seek care from a 

traditional healer? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury?  
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 
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What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care?? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you had another a) wound, b) 

burn, c) mass, d) deformity, e) 

inability to urniate, f) bleeding 

from your bottom, or g) operation 

on your abdomen?  

0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did the problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did it affect your 

functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 0, No | 1, Yes 
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in the past week)?  

Did you seek care from a 

traditional healer? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury?  
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care?? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you ever had a a)wound, b) 

burn, c) mass, d)deformity, 

e)leaking of urine or feces, f) 

bleeding from your bottom or 

penis, or g) an opeartion on your 

groin, genitalia, or buttocks?  

0, No | 1, Yes 

What type of problem did you 

have? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did the problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 
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What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did the injury 

affect your functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)??  
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 
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Does this problem still have an 

impact on your daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you ever had another 

a)wound, b) burn, c) mass, 

d)deformity, e)leaking of urine or 

feces, f) bleeding from your 

bottom or penis, or g) an opeartion 

on your groin, genitalia, or 

buttocks?  

0, No | 1, Yes 

What type of problem did you 

have? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did the problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did it affect your 

functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 



 

 186

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care?? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you ever had another 

a)wound, b) burn, c) mass, 

d)deformity, e)leaking of urine or 

feces, f) bleeding from your 

bottom or penis, or g) an opeartion 

on your groin, genitalia, or 

buttocks?  

0, No | 1, Yes 

What type of problem did you 

have?. 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did the problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 



 

 187

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did the injury 

affect your functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)?  
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 
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Have you ever had another 

a)wound, b) burn, c) mass, 

d)deformity, e)leaking of urine or 

feces, f) bleeding from your 

bottom or penis, or g) an opeartion 

on your groin, genitalia, or 

buttocks?  

0, No | 1, Yes 

What type of problem did you 

have? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did the problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did the injury 

affect your functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)?  
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 
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If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you ever had an a) injury, 

b)burn, c) wound, d)mass, 

e)broken bone, or e) an operation 

on your hands, feet, arms, or legs? 

0, No | 1, Yes 

Where did the problem occur? 
0, Fingers | 1, Hand| 2, Arm | 3, Feet| 4, Leg | 

5, Knee | 6, Shoulder 

What type of problem did you 

have? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did the problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn | 9, Sport Injury 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 



 

 190

If yes, how much did the injury 

affect your functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you had another a) injury, 

b)burn, c) wound, d)mass, 

e)broken bone, or e) an operation 

on your hands, feet, arms, or legs? 

0, No | 1, Yes 

Where did the problem occur? 
0, Fingers | 1, Hand| 2, Arm | 3, Feet| 4, Leg | 

5, Knee | 6, Shoulder 
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What type of problem? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did the problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn | 9, Sport Injury 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did the injury 

affect your functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury?  
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 
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What was the primary reason for 

not seeking care?? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you had another a) injury, 

b)burn, c) wound, d)mass, 

e)broken bone, or e) an operation 

on your hands, feet, arms, or legs? 

0, No | 1, Yes 

Where did the problem occur? 
0, Fingers | 1, Hand| 2, Arm | 3, Feet| 4, Leg | 

5, Knee | 6, Shoulder 

What type of problem did you 

have? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did the problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn | 9, Sport Injury 

Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did the injury 

affect your functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a traditional healer 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 0, No | 1, Yes 
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for this injury? 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

Have you had another a) injury, 

b)burn, c) wound, d)mass, 

e)broken bone, or e) an operation 

on your hands, feet, arms, or legs? 

0, No | 1, Yes 

Where did the problem occur? 
0, Fingers | 1, Hand| 2, Arm | 3, Feet| 4, Leg | 

5, Knee | 6, Shoulder 

What type of problem did you 

have?? 

0, Wound, injury-related | 1, Wound, not 

injury-related | 2, Burn| 3, Mass/Tumor, 

benign | 4, Congenital Deformity | 5, Acquired 

Deformity 

Did the problem begin with an 

injury? 
0, No | 1, Yes 

What kind of injury? 

0, Car, bus, or pedestrian incident | 1, 

Motorcycle crash | 2, Bicycle crash | 3, 

Gunshot | 4, Stab/Cut | 5, Animal Attack | 6, 

Fall | 7, Explosion | 8, Burn | 9, Sport Injury 
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Did you consume alcohol 2 hours 

before the injury? 
0, No | 1, Yes 

When did this problem begin? 
0, In the last month | 1, During the last 12 

months | 2, Over 12 months ago 

Did this injury affect your ability to 

do activities? 
0, No | 1, Yes 

If yes, how much did the injury 

affect your functional abilities? 

0, Able to do all daily activities | 1, Not able to 

do light activites (simple tasks) | 2, Not able to 

do strenuous activities( lifting heavy things, 

practicing sports) 

Do you have this problem now (or 

in the past week)? 
0, No | 1, Yes 

Did you seek care from a 

traditional healer? 
0, No | 1, Yes 

Did you go to a health care facility 

for this injury? 
0, No | 1, Yes 

How long did you wait before 

seeking care? 

0, The same day | 1, More than one day, but 

within one week | 2, More than one week, but 

during the last 4 weeks | 3, > 4 weeks 

Was surgery recommended for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If yes, did you have surgery for this 

injury? 
0, No | 1, Yes 

If no surgery, what type of 

treatment did you receive? 

0, Nothing | 1, Minor Procedure (sutures, cast) 

| 2, Medication 

What was the reason for not 

having surgery? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

What was the primary reason for 

not seeking care? 

0, Could not pay for treatment | 1, No money 

for transport | 2, No time | 3, Fear/no 

confidence | 4, Not possible ( without proper 

equipment or personel) | 5, Did not think 

necessary 

Does this problem still have an 

impact on your daily life? 

0, No, condition is not disabling | 1, I feel 

ashamed| 2, Not able to work like I used to | 3, 

I need help with transport | 4,I need help with 

daily living 

For women: Are you currently 0, No | 1, Yes 



 

 195

 

 

pregnant? 

Do you have any other 

conditions/health problems? 

1, Heart disease | 2, Diabetes | 3, Cerebral 

Vascular accident | 4, Depression | 5, Lower 

respiratory infection | 6, Hypertension | 7, 

None 
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