
Questionário  
 

Cara utente. 

Chamo-me Ana Rita Martins Afonso, sou aluna do4º ano do curso de Licenciatura em 

Enfermagem, da Universidade Fernando Pessoa, e estou a efetuar um estudo, relativo á 

satisfação da mulher que recorre á consulta de enfermagem pré-concecional de 

enfermagem. O objetivo deste estudo é identificar a satisfação das mulheres face a 

consulta de enfermagem pré-concecional. Para isso a sua colaboração é importante. Por 

favor responda as questões que se seguem. 

O questionário é composto por perguntas fechadas, às quais tem que responder com um 

X no local da resposta que se adequa á sua situação. O preenchimento do questionário 

demora cerca de dez minutos.  

Os dados recolhidos são anónimos e confidências, portanto não escreva o seu nome em 

nenhum local deste questionário. 

 

Responda as questões da forma que melhor entender, com o máximo de sinceridade, 

será muito útil para obter um estudo com o máximo de objetividade e rigor. 

 

Desde já agradeço a sua preciosa colaboração e disponibilidade. Muito obrigada e 

muitas felicidades… 

 
 

A aluna: Ana Rita Afonso 
_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 



Questionário 
 

1) Idade: __________anos. 
 

2) Estado civil: 
 Solteira  
 Casada 
 Divorciada 
 Viúva 
 Outro. Qual? ____________ 

 
3) Habilitações literárias: 

 Analfabeta  
 Ensino básico  
 Ensino secundário (12ºano) 
 Ensino superior  
 Ensino profissional 

 
4) Profissão ________________ 

 
5) Quanta vez já esteve grávida? 

 Uma  
 Duas  
 Três  
 Quatro ou mais  

 
6) Foi a primeira vez que recorreu á consulta pré-concecional? 

 Sim  
 Não 

 
7) Onde fez essa consulta?  

 Centro de saúde  
 Hospital  
 Consulta privada    
 Outro. Qual? _____________   

                                       
8) Indique os conteúdos que foram abordados na consulta pré-concecional? 

 
Conteúdos abordados  
 

              
Sim  

                
Não  

Conselhos sobre exercício físico  
 

  

Conselhos sobre o tabaco 
 

  

Conselhos sobre o álcool   
Conselhos sobre a droga 
 

  

Conselhos sobre o uso de medicamentos  
 

  



Conselhos sobre a vigilância materna  
 

  

Conselhos acerca de infeções sexualmente 
transmissíveis 
 

  

Conselhos sobre vivências sexuais durante a 
gravidez 

  

Verificar se as vacinas estão atualizadas  
 

  

Esclarecimento de dúvidas   
 
 

9) Acha importante a existência desta consulta? 
 

Nada 
importante  

Pouco 
importante 

Importante Muito 
importante 

Extremamente 
importante  

 
10) Sentiu-se mais esclarecida após a consulta?  

 
Nada 
esclarecida 

Pouco 
esclarecida 

Esclarecida Muito 
esclarecida 

Extremamente 
esclarecida 

 
 

11) O enfermeiro mostrou-se disponível?  
 

Nada 
disponível 
 

Pouco 
disponível 

Disponível Muito 
disponível  

Extremamente 
disponível  

 
12) Ficou satisfeita por ter recorrido a esta consulta?  

 
Nada 
satisfeita 

Pouco 
satisfeita 

Satisfeita Muito 
satisfeita 

Extremamente 
satisfeita 

 
13)  Relativamente á competência do enfermeiro considera-o: 

 
Má Razoável  Boa Muito boa Excelente 
 

 

 

 

 

 

                                                   Obrigada pela atenção e o tempo disponibilizado 


