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APPENDICE UM
INSTRUÇÕES PARA OS INQUIRIDORES
INQUÉRITO AOS INDICADORES MULTIPLOS
INQUÉRITO PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES
DE FIM DE DÉCADA

AO RESPONSÁVEL PELO INQUÉRITO:
Entregar uma cópia deste apendice a cada um dos inquiridores. Se necessário traduzir
este apendice para a lingua do inquiridor. Assegurar que a informação contida neste
apendice é a indicada para cada inquiridor. Alguns países poderão necessitar de
instruções ligeiramente diferentes. As notas para o coordenador do inquérito aparecerão
em CARACTERES MAIUSCULOS.
Nota: as perguntas para os inquiridores aparecerão em caracteres mais escuros; as
instruções para os inquiridores em itálico. As notas de ajuste/adaptação (coordenador
do inquérito) em CARACTERES MAIUSCULOS.
Em cada agregado familiar deverão ser inquiridas todas as mães ou o adulto principal
que cuida das crianças com menos de 5 anos (Questionário para Crianças menores de 5
anos) e das crianças dos 5 aos 14 (módulo do Trabalho Infantil no Questionário do
Agregado familiar), e todas as outras mulheres dos 15 aos 49 anos de idade que residam
no agregado (Questionário de Mulheres individuais). Ao visitar um agregado onde não
existam mulheres como as referidas nestes questionários individuais deverão mesmo
assim fazer perguntas sobre o agregado familiar. Essas perguntas poderão ser feitas a
qualquer adulto que se encontre presente. A IDADE SUPERIOR LIMITE PARA
CRIANÇAS INCLUIDAS NO MÓDULO DE TRABALHO INFANTIL PODE
VARIAR DE PAÍS PARA PAÍS.
O supervisor dará a cada inquiridor uma lista ou dir-lhe-á como encontrar as casas de
familia a visitar. Todos estes agregados familiares têm que ser visitados. Se não se
encontrar ninguém em casa na ocasião do inquérito, perguntar aos vizinhos se a casa se
encontra desabitada. Se estiver ocupada perguntar aos vizinhos quando voltam os
membros da família. Combinar com o supervisor o regresso àquela habitação quando
lá se encontrar alguém ou no fim do dia. Anotar estes planos na sua Folha de Controle e
indicar a hora a que deve lá voltar na primeira folha do questionário (Painel
Informativo do Agregado Familiar). Não substituir essa habitação por outra.
Se não se encontrar nenhum adulto em casa, combinar voltar a outra hora. Não
entrevistar a pessoa que temporariamente estiver a cuidar das crianças como, por
exemplo, uma babysitter.
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Se ninguém se encontrar em casa na segunda visita, então marcar esta habitação no
vosso impresso como “ausente”. O vosso supervisor poderá dar-vos instruções para
voltar a visitar estas habitações, ou para visitar outro agregado familiar escolhido ao
acaso.
Se não se encontrar em casa nenhuma mulher que corresponda aos requisitos do
questionário ou não se encontrar disponível para a entrevista, perguntar aos membros
da família ou aos vizinhos quando é que ela volta. Anotar isto no Painel Informativo do
Agregado Familiar e regressar para entrevistá-la á hora que tiver sido indicada, se
possível. Se isto não for possível, seguir as instruções do vosso supervisor de voltar
àquela habitação noutra altura. Não aceitar respostas para o Questionário das Mulheres
de qualquer outra que não corresponda aos requisitos pedidos.
A pessoa a ser entrevistada para o Questionário das Crianças e para o módulo
Trabalho Infantil do Questionário do Agregado Familiar deverá ser a mãe ou a pessoa
que cuida principalmente das crianças. Se ela/ele não estiver em casa ou não se
encontrar disponível para a entrevista, tentar saber quando ela/ele estará disponível e
voltar mais tarde. Se ela/ele não estiver de todo disponível e não regressar a casa nesse
dia a uma hora viável de poder ser entrevistada(o), seguir as instruções do vosso
supervisor sobre o número de vezes que a entrevista deverá ser tentada.
Se uma criança com menos de cinco anos não estiver disponível mas a mãe (ou quem
cuida dela) está, completar o questionário para a criança e não completar o último
módulo (Antropometria).
Nas áreas em que diferentes agregados familiares são difíceis de identificar, tais como
casas multi-familiares, tratar toda a casa como um único agregado familiar e entrevistar
todas as mulheres e quem cuida das crianças, que existam em toda a casa.
Perguntar ao vosso supervisor sempre que tenham dúvidas sobre o que fazer quando
não consigam localizar uma habitação, ou quando não consigam completar uma
entrevista. Manter sempre um registo destas situações na Folha de Controle dos
agregados familiares que visitaram onde ninguém estava em casa. Se não for possível
entrevistar uma mulher que corresponda às condições referidas no questionário, registar
esse facto no questionário do Painel Informativo do Agregado Familiar.
Ao longo de todo o questionário, os códigos 9, 99, 999 a 9999 são usados para referir
informação em falta (por exemplo, quando a resposta do inquirido é “não sei”). Os
códigos 8, 88, 888 a 8888 são reservados para perguntas que não se aplicam àquele
agregado familiar ou àquele inquirido. Em muitas perguntas existem instruções para
saltar para perguntas adicionais dependendo da resposta dada. Quando tiver que saltar
sobre perguntas, traçar uma linha por cima delas para que o vosso supervisor veja que
essas perguntas foram intencionalmente omitidas e não esquecidas.
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COMO CONDUZIR UMA ENTREVISTA
Deverá apresentar-se descontraido e de maneira informar, mas ser meticuloso. Use o
questionário com cuidado.

Assegure-se de que compreende o propósito exacto de cada pergunta. Isto ajudalo-á a saber se a resposta que obtem é adequada.
Faça as perguntas exactamente como estão escritas. Qualquer pequena alteração
nas palavras usadas pode alterar o sentido da pergunta.
Faça as perguntas na mesma ordem em que aparecem no questionário.
Faça todas as perguntas, mesmo que o inquirido responda a duas perguntas ao
mesmo tempo. Poderá explicar que tem que fazer cada pergunta individualmente,
ou diga “Só para eu ter a certeza …”, “Para que não restem dúvidas …” ou “Só
para confirmar …”, e depois faça a pergunta.
Ajude os seus inquiridos a que se sintam à vontade, mas certifique-se de que não
lhes sugere respostas às suas perguntas. Por exemplo, não “ajude” uma mulher a
lembrar-se da idade dos seus filhos.
Não deixe uma pergunta por responder a não ser que tenha sido instruido no
sentido de saltar a pergunta. Neste caso trace uma linha por cima dessa pergunta.
As perguntas deixadas em branco são difíceis de tratar mais tarde. Na base de
dados pode parecer que se esqueceu de fazer a pergunta. Escreva sempre 0
quando obtiver uma resposta nula. Escreva o número de código para respostas tais
como “não se aplica” (geralmente 8 ou 88) ou “não sei” (geralmente 9 ou 99),
para indicar que a pergunta foi formulada mas que não foi dada uma resposta
adequada.
Registe as respostas imediatamente. Tome nota de qualquer observação pertinente
feita por qualquer outra pessoa presente, e mencione quem é essa outra pessoa.
Verifique todo o questionário antes de deixar o agregado familiar para se
certificar de que está totalmente correcto.
Agradeça ao inquirido a sua cooperação. Não se esqueça de que o inquérito
prossegue e não fique muito tempo nem fale demasiado.
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ASPECTOS DE ORDEM GERAL
Apresente-se limpo
O seu aspecto dá ao inquirido a primeira impressão que ele tem de si. A maneira
como se apresenta vestido irá afectar o sucesso da sua entrevista. Vista-se com roupa
limpa e simples.

Ganhe a confiança do seu inquirido
Faça os possíveis para não chegar a casa do inquirido numa altura – dia e hora
– pouco convenientes tais como á hora das refeições. Tente chegar quando o inquirido
não estiver demasiado ocupado para responder às suas perguntas.
Apresente-se dizendo-lhe o seu nome e mostrando a sua identificação. Expliquelhe a importancia do inquérito e do estudo em questão e o motivo porque pretende
entrevistar as mulheres da casa, exactamente como a introdução lhe diz para fazer.
Esteja preparado para explicar o significado de confidencialidade e para
convencer o inquirido a participar se o encontrar relutante a faze-lo.
Se o inquirido recusar a ser entrevistado, tome nota das razões no questionário,
se possível.
Permaneça calmo e seja educado em todas as circunstancias.

Esforce-se por obter respostas adequadas
Faça pausas e espere se o inquirido está a tenter recordar-se de algo difícil.
Peça ao inquirido para esclarecer a resposta, se achar necessário.
acontecer que esteja a interpretar mal a resposta.

Pode

Verifique a consistencia das respostas dadas por uma mãe. Por exemplo, se ela
disser que o seu filho ontem tomou só leite materno, não deve responder “sim” á
pergunta “Desde ontem foi-lhe dado a beber algo de uma garrafa com uma chupeta
ou biberon?” Se as respostas não forem consistentes, pergunte de novo.
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COMO PREENCHER O QUESTIONÁRIO
DO AGREGADO FAMILIAR
Painel Informativo do Agregado Familiar
(1)

Indicar o número do Aglomerado segundo as instruções recebidas do vosso
supervisor.

(2)

Indicar o número do Agregado Familiar
vosso supervisor.

(3)

Indicar a data da entrevista: dia/mês/ano. Se a entrevista não ficar completa no
primeiro dia, rever e tomar nota da data em que ficar completa.

(4)

Indicar o vosso nome ou número de identificação.

(5)

Indicar o nome do chefe de família (CF).

(6)

Colocar um circulo no código da área de residencia - isto é, 1 para urbano ou 2
para rural – segundo as instruções do vosso supervisor.

(7)

Colocar um círculo no código da região.
** OS COORDENADORES
PODERÃO ADAPTAR
CONFORME ACHAREM MAIS APROPRIADO.

segundo as instruções recebidas do

ESTA

SECÇÃO

(8)

Colocar um círculo no código do material do pavimento da residência. Poderá
encontrar a resposta correcta para a maior parte dos casos, mas se tiver
dúvidas, pergunte. Se houver mais do que uma espécie de material colocado no
pavimento, registe o material que predominar.
** OS COORDENADORES PODERÃO ADAPTAR ESTA SECÇÃO
USANDO AS MAIS RELEVANTES VARIÁVEIS SOCIO-ECONÓMICAS
LOCAIS (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, O NIVEL DE EDUCAÇÃO OU A
OCUPAÇÃO DO CHEFE DE FAMILIA, MATERIAIS DO TELHADO OU
PAVIMENTO DA HABITAÇÃO, ETC.).

(9)

** OS COORDENADORES PODERÃO ADAPTAR, USANDO ESTE
ESPAÇO
PARA OUTRAS VARIANTES SOCIO-ECONÓMICAS
RELEVANTES TAIS COMO O NUMERO DE DIVISÕES DA CASA OU
DE QUARTOS USADOS PARA DORMIR, ETC.

(10)

Se os módulos do agregado familiar tiverem sido completados, coloque um
circulo no 1 para significar completo. Se não for possível completar a parte do
questionário referente ao agregado familiar coloque um circulo à volta do
motivo e refira os promenores no espaço reservado para o efeito no fim do
painel.
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(11-14)

(15)

Preencher esta secção logo que tenha completado a Lista do Agregado
Familiar, na página seguinte. Contar o número de mulheres indicados na
Coluna 5 e colocar esse número na Caixa 11. Contar o número de crianças
menores de cinco anos indicados na Coluna 7 e colocar esse número na
Caixa 13. Depois de todas as mulheres terem sido entrevistadas e dos
questionários para cada criança menor de 5 anos terem sido completados,
tomar nota do número completo de impressos preenchidos na caixa
apropriada. Para as entrevistas que não tenham sido completadas, anotar os
promenores no espaço reservado para o efeito no fim do painel.
O funcionário que der entrada dos dados deste agregado familiar deverá
preencher esta célula ao fazer a entrada dos dados.

Use o espaço no fim do painel para registar a data/hora de cada vez que tiver que
voltar ao mesmo agregado familiar.
Indique o número de vezes que foram
necessárias para compeltar a entrevista. Registe as razões para a existencia de qualquer
impresso incompleto ou em branco para este agregado familiar (módulos das mulheres ,
questionários para os menores de cinco anos, ou qualquer outro módulo incompleto).
Registe toda e qualquer outra informação que julgue pertinente sobre as
entrevistas.

Listagem do Agregado Familiar
Cada página sucessiva do questionário tem um espaço para o número do Aglomerado,
número da Habitação e, algumas vezes, o número Individual. Estes números devem ser
preenchidos para evitar que se percam partes do questionário. Os códigos 9 e 99 são
reservados para “não sei”. Os códigos 8 e 88 são usados para indicar que a pergunta
não é aplicavel para aquele caso.
Qualquer membro adulto do agregado familiar pode servir para responder a esta
secção.
Entrevistador: Em primeiro lugar, diga-me por favor o nome de cada pessoa que
usualmente vive aqui bem como de algum hóspede que tenha ficado aqui a noite
passada, a começar pelo chefe da família.
Col. 1 Número de linha: Este é o número usado para identificar cada pessoa que
consta da lista. Deve obter-se uma lista completa de todas as pessoas que geralmente
vivem na casa e de todos os visitantes que aí passaram a noite. Um agregado familiar é a
pessoa ou grupo de pessoas que geralmente vivem e comem juntas. ADAPTAR ESTA
DEFINIÇÃO À QUE MELHOR CORRESPONDER À VERDADE NO VOSSO
PAÍS.
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Col. 2 Nome: Preencher o nome de cada um dos membros do agregado familiar e de
qualquer hóspede que tenha pernoitado na casa na noite anterior, a começar pelo chefe
de família (a pessoa que seja considerada como o responsável pelo agregado familiar).
Depende da pessoa que responde definir quem é o chefe.
Se os membros do agregado familiar e dos hospedes totalizarem mais de sete pessoas,
assinalar na caixa ao fundo desta página e usar outra página do mesmo questionário.
Na segunda página da Listagem, alterar os números das linhas 01-07 para 08-14.
Depois certifique-se de que incluiu toda a gente perguntando: Há mais alguém que viva
aqui, mesmo que não esteja agora em casa? (Isto pode incluir crianças na escola ou
no trabalho). Se a resposta for “sim”, acrescente esses nomes à lista.
Logo que tenha a lista completa de nomes, avance ao longo da página fazendo uma
pergunta de cada vez a cada uma das pessoas. Quando tiver completado a informação
para a pessoa na linha 01 continue para a pessoa indicada na linha 02 - e assim
sucessivamente.
Col.3 Sexo: Colocar um círculo em 1 para o sexo masculino e em 2 para o sexo
feminino.
Col.4 Idade: Referir a idade de cada um em anos completos, isto é, a idade de cada
um no seu último aniversário. Se tiver dificuldades em obter a idade dos membros mais
idosos, pode indicar o código 99 significando “não sabe” ou “mais de 50 anos de
idade”. Se uma criança não tiver ainda atingido o seu primeiro aniversário escreva 00:
por exemplo, uma criança que tem 9 meses de idade é codificada 00. Se necessário,
mais adiante no questionário será obtida uma estimativa mais exacta sobre a idade da
criança. Tem que registar uma idade para cada criança. Não deixe este elemento em
branco para nenhuma criança.

Elegibilidade para módulos individuais
Col. 5 Coloque o número de linha nesta coluna se o membro do agregado familiar for
uma mulher com idade entre 15 e 49 anos de idade (isto inclui as de 15 e 49 anos de
idade).
Col. 6 Se o membro do agregado familiar for uma criança com idade entre 5 e 14 anos
de idade ( isto inclui as de 5 e 14 anos) escreva nesta coluna o número de linha da
mãe da criança ou da pessoa que cuida dela .
Col. 7 Se o membro do agregado familiar for uma criança menor de cinco anos de
idade (isto inclui os que acabaram de nascer e os de 4 anos de idade) escreva nesta
coluna o número de linha da mãe da criança ou da pessoa que cuida dela.
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P. 8

Grau de alfabetização do adulto: Se o membro de agregado familiar tiver 15
anos ou mais perguntar: Pode ler uma carta ou um jornal 1 = facilmente, 2 =
com dificuldade ou 3 = não sabe ler ?
Coloque um circulo nas respostas dadas ou escreva 9 para “não sabe”.
Qualquer membro adulto do agregado familiar poderá fornecer esta
informação se a pessoa em questão não estiver disponível.

P. 9

Estado civil: Para membros do agregado familiar com mais de 15 anos de
idade, coloque um circulo no código para a resposta. Ao longo de todo o
questionário “casado” refere-se a uniões formais e informais, tais como o
viver juntos.

P. 10-13 Organizacão da vida familiar:
Para todas as crianças com menos de 15 anos de idade queremos saber se algum dos
seus pais naturais vive no agregado familiar. Para todos os membros do agregado
familiar com idade superior a 15 anos de idade, estas colunas serão deixadas em branco.
Por “natural” queremos dizer pais biológicos.
Registe se a mãe natural da criança está viva colocando um círculo em 1 ou 2 da
Coluna 10. Assegure-se de que o inquirido compreende que está a interrogá-lo sobre
a mulher que deu vida a essa criança. Se o inquirido não souber se a mãe natural
ainda está viva coloque um círculo em 9 para “não sabe”. Se a mãe da criança vive
no agregado familiar coloque um circulo em 1 na Coluna 11. O seu número de linha
deverá ser registado na Coluna 6 ou 7. Verifique se esta informação aparece
corectamente referida.
Continue para P. 12 e faça as mesmas perguntas relativamente ao pai natural da
criança.
SE A INFORMAÇÃO FOR UTILIZADA PARA POSTERIOR ANALISE OS
PAÍSES DEVERÃO ADAPTAR ESTA PERGUNTA A FIM DE OBTER O
NUMERO DE LINHA DO PAI NATURAL ACRESCENTANDO OUTRA
COLUNA.

Módulo sobre Educação
Continue linha por linha ao longo deste módulo, fazendo as perguntas a cada
membro do agregado familiar que esteja presente. As perguntas 15-16 questionam
sobre o grau de educação de cada membro do agregado familiar com a idade de
5 anos ou mais. (Se as crianças com menos de 5 anos frequentam a escola, esta
informação deverá ser registada no Questionário para Crianças
Menores de
Cinco anos). Qualquer membro adulto do agregado familiar poderá fornecer esta
informação relativamente aos que não estiverem presentes. As Perguntas 17-22
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questionam sobre frequencia escolar para crianças com idade compreendida ente
os 5 e os 17. Se bem que o inquirido ideal para estas perguntas fosse a mãe
ou a pessoa que cuida principalmente das crianças, qualquer membro adulto do
agregado familiar pode fornecer esta informação.
P. 15 (nome) ________ alguma vez frequentou a escola?
Coloque um circulo em 1 se a resposta for “sim”. Se a resposta for “nâo”
coloque um circulo em 2 e prossiga para o próximo membro do agregado
familiar na linha seguinte.
P. 16 Qual foi o nível escolar mais elevado que (nome)______ frequentou?
Qual foi o grau mais elevado que (nome) _________ completou nesse nivel?
Se a pessoa frequentou a escola, registar o nível mais elevado que
frequentou colocando um circulo no código para essa resposta. Registar
o grau mais elevado que completou nesse nível; se for menos do que um grau,
indicar 00.
AS PERGUNTAS 17-22 SOBRE FREQUENCIA ESCOLAR DOS 5 AOS 17
ANOS DE IDADE DEVERÃO SER ADAPTADAS SE O TRABALHO A
EFECTUAR NO TERRENO SOBRE ESTA QUESTÃO FOR FEITO NO
PRINCÍPIO DO ANO ESCOLAR, ENTRE ANOS ESCOLARES OU NO
PRINCIPIO DE UM NOVO ANO ESCOLAR.
PARA AS ENTREVISTAS FEITAS DURANTE O ULTIMO DIA DO
PRIMEIRO ANO ESCOLAR, AS PERGUNTAS NÃO SOFREM QUALQUER
ALTERAÇÃO.
PARA AS ENTREVISTAS FEITAS NO PERIODO ENTRE ANOS
ESCOLARES OU NO PRINCÍPIO DE UM NOVO ANO ESCOLAR, AS
PERGUNTAS PROCESSAR-SE-ÃO DESTA FORMA: ESCREVER AS
DATAS DO ANO ESCOLAR COM CLAREZA.
17. Não faça esta pergunta.
18. Durante o ano escolar que terminou em (mes) 1999, (nome) _____
frequentou alguma vez a escola?
19. Não faça esta pergunta, mas codifique a resposta como “não aplicável”
(88).
20. Durante este ano escolar, que nível e que grau frequentou (nome)_____?
21. Durante o ano escolar anterior que terminou em (mes) 1998,
(nome)_____ frequentou alguma vez a escola?
22. Durante este ano escolar, que nível e que grau frequentou (nome)____?
P. 17 Está (nome) _______ neste momento a frequentar a escola?
Colocar um circulo em 1 se a resposta for “sim” e passar para a Pergunta 19;
traçar uma linha ao longo da pergunta sobre a qual saltou para que o supervisor
saiba que não houve necessidade de a fazer. Se a resposta for “não”
fazer um circulo em 2. “Neste momento” refere-se ao dia da entrevista. Se
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a entrevista tiver lugar após o horário escolar desse dia, registar se a
criança esteve presente na escola nesse dia. Se a entrevista se realizar
num fim de semana ou durante as férias, registe se a criança esteve
presente na escola no dia mais recente em que a escola funcionou.
P. 18 Durante o ano escolar em curso (nome)______ frequentou a escola
alguma vez?
Faça esta pergunta se a criança não estiver actualmente a frequentar a escola.
Coloque um círculo no código correspondente á resposta certa. Se a
resposta é “não”, passe para a Pergunta 21, trace uma linha sobre as perguntas
que saltou.
P. 19 Desde o último (indicar o dia da semana), quantos dias (nome) ________
frequentou a escola?
Para crianças que estão neste momento a frequentar a escola, ou a frequentaram
alguma vez durante o ano anterior, registe quantos dias frequentaram a escola
durante os últimos sete dias. Escreva o nome do dia da entrevista no espaço
para isso reservado. Por exemplo, se a entrevista ocorrer numa Terça-Feira,
pergunte: Desde a última Terça-Feira, quantas vezes foi (nome)________ á
escola?
P. 20 Que nível e que grau está (nome) ________ a frequentar?
Coloque um círculo à volta do número de código correspondente ao nível
escolar frequentado, e indique o grau escolar que frequenta presentemente,
usando 01, 02, etc. “Curriculum não-standardizado” refere-se a escolas
religiosas tais como as escolas Corânicas, que não lecionam um curriculum
escolar completo. Deverá ser indicado “Pré-escolar” para as crianças que não
estejam a frequentar o grau 1 aos 5 anos de idade, mas que frequentam alguma
forma organizada de aprendizagem ou algum programa de educação para a
infancia, quer tal programa seja ou não considerado parte do sistema
escolar. Coloque um círculo à volta de 9 e indique 99 se o inquirido não
souber a resposta.
ENQUANTO ESCOLAS DE “CURRICULUM NÃO-STANDARDIZADO” SÃO
FREQUENTES (ISTO INCLUIRIA ESCOLAS QUE ENSINAM SOMENTE O
CORÃO MAS QUE NÃO INCLUEM OUTROS CURSOS DE APRENDIZAGEM
STANDARD; SE A ESCOLA ENSINA CURSOS RELIGIOSOS MAS TAMBEM
INCLUE DISCIPLINAS STANDARD - TAIS COMO AS ESCOLAS CATÓLICAS
– ISTO DEVERÁ SER REGISTADO COMO “STANDARD”), O COORDENADOR
PODERÁ TER NECESSIDADE DE ADAPTAR ESTE TEXTO. HÁ QUE TER A
CERTEZA DE QUE O INQUIRIDO COMPREENDE O QUE SE PRETENDE
DIZER COM “CURRICULUM NÃO-STANDARDIZADO”, INDICANDO-LHE
SE POSSÍVEL, NOMES DE ESCOLAS LOCAIS QUE CORRESPONDAM
A ESTA DESCRIÇÃO. O PESSOAL NO TERRENO PODERÁ TER QUE
SE ESFORÇAR PARA BEM DEFINIR O TIPO DE ESCOLA FREQUENTADA.
PARA EFEITOS DE TRATAMENTO DOS INDICADORES GLOBAIS A NIVEL
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INFORMÁTICO AS CRIANÇAS QUE FREQUENTEM ESCOLAS QUE NÁO
ENSINAM UM CURRICULUM STANDARD ESTÃO EXCLUIDAS.
P. 21 (nome) ___________ frequentou a escola durante o ano passado?
Se a criança frequentou a escola em qualquer altura durante o ano anterior,
coloque um circulo em 1. Se a resposta for “não” ou “não sei”, coloque um
circulo no código apropriado e avance para outro membro do agregado familiar.
P. 22 Que nivel e que grau (nome) ________ frequentou o ano passado?
Se a criança frequentou a escola durante o ano passado, coloque o círculo no
código correspondente ao nível escolar frequentado; preencha o grau que a
criança frequentou ou coloque um circulo em 9 e registe 99 para “não
sei”. As categorias são as mesmas da P. 20.
Quando tiver completado o módulo da Educação para todos os membros
do agregado familiar e para os hóspedes, preparar os questionários
individuais para este agregado familiar:
Para cada mulher com idade entre os 15 e os 49 anos de idade, escreva o nome
dela e o respectivo número de linha na parte superior de cada página do
seu Questionário para Mulheres:
Para cada criança com menos de 5 anos de idade, escreva o seu nome e o
respectivo número de linha e o número de linha correspondente à mãe ou
à pessoa que cuida dela, na parte superior de cada página do
Questionário para Crianças.
Neste momento deverá ter preenchido questionários separados para cada mulher
e criança do agregado familiar, prontos a ser utilizado quando passar ao
preenchimento dos questionários referentes a cada uma dessas pessoas.

Módulo sobre Trabalho Infantil
Este módulo deverá ser administrado á pessoa que cuida de cada criança de 5 a
14 anos de idade. . (Incluindo as de 5 e 14 anos). O COORDENADOR DEVERÁ
DECIDIR
ALARGAR A ESFERA DAS IDADES SE ISSO FOR
CONSIDERADO DESEJÁVEL PARA PROPÓSITOS NACIONAIS. (TODOS OS
INQUÉRITOS MICS INCLUEM CRIANÇAS
DE IDADE COMPREENDIDA
ENTE OS 5 E OS 14 ANOS DE IDADE).
P. 1

Numero de Linha
Escrever o número de linha da criança escolhida, copiando da Listagem do
Agregado Familiar, Coluna 6.
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P. 2

Nome
Escrever o nome da criança, copiando da Listagem do Agregado Familiar,
Coluna 2. Faz-se deste modo para evitar confusão durante a entrevista.

P. 3

Durante a semana passada (nome) ____________ fez algum trabalho para
alguém que não é membro deste agregado familiar?
Se a resposta for “sim, fez trabalho”, perguntar se o trabalho foi
remunerado e coloque um circulo em 1 se o trabalho foi remunerado;
coloque um circulo em 2 se o trabalho não foi remunerado. Por
“remunerado” queremos dizer qualquer compensação em troca do trabalho
feito, quer seja dinheiro ou objectos ou serviços prestados á criança ou á
sua família. Se o circulo tiver sido colocado em 1 ou 2 passar para a
Pergunta 4. Se a resposta for “não, não fez quallquer trabalho”, coloque um
circulo em 3 e passe para a Pergunta 5, traçando uma linha sobre as
perguntas não respondidas.

P. 4

Desde o último (dia da semana), durante quantas horas fez este trabalho
para alguém que não é membro deste agregado familiar?
Escrever o número de horas estimado durante as quais a criança trabalhou ao
longo da última semana, e passar para a Pergunta 6, traçando uma linha sobre a
questão por cima da qual saltou.. Certifique-se de que a pessoa que cuida da
criança compreende o que quer dizer “desde o último (dia da semana)” especificando qual é o dia da semana de hoje, como já fez no módulo da
Educação. Se a criança tem mais do que um trabalho incluir o número total
de horas que a criança passa a fazer todos esses trabalhos.

P. 5

Em qualquer altura durante o ano passado, (nome) _______ fez algum
trabalho para alguém que não é um membro deste agregado familiar?
Se a respota é “sim”, pergunte se o trabalho foi remunerado; coloque um
circulo em 1 se o trabalho foi remunerado, coloque um circulo em 2 se o
trabalho não foi remunerado. Por “remunerado” queremos dizer qualquer
compensação pelo trabalho, quer seja dinheiro, objectos ou serviços
prestados á criança ou á sua família. Passar para a Pergunta 6.

P. 6

Durante a semana passada, (nome) _________ ajudou no trabalho da casa
tais como na cozinha, nas compras, na limpeza da casa, na lavagem da
roupa, indo buscar água ou tratando de crianças?
Colocar um circulo em 1 se a resposta for “sim”, e passar para a Pergunta 7.
Se “não”, coloque um circulo em 2 e passe para a Pergunta 8, traçando uma
linha por cima da pergunta que saltou. A “semana passada” quer dizer os
sete dias anteriores ao dia da entrevista.

P. 7

Desde o ultimo (dia da semana), quantas horas
fazer essas tarefas?

passou (nome)________ a
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Escrever o numero de horas estimado durante as quais a criança passou a fazer
essas tarefas durante os últimos sete dias. Assegure-se de que a pessoa que
cuida da criança compreende o que se quer dizer por “desde último (dia
da semana) “ especificando o nome do dia da semana de hoje, tal como
fez para P. 4.
P. 8

Durante a semana passada, (nome) ________ fez qualquer outro trabalho
para a família (numa quinta ou nalgum negócio)?
Coloque um circulo em 1 se “sim”, e passe para a Pergunta 9. Se “não”
coloque um cirulo em 2 e passe para a linha seguinte para a próxima
criança escolhida.. “Outro trabalho para a família” significa qualquer outro
trabalho feito que não seja uma tarefa caseira ou um trabalho doméstico
para ajudar ao rendimento familiar ou ajudar a resolver problemas de
subsistencia. Isto pode incluir criação de gado que pertença á família, ou
qualquer trabalho num negócio ou empresa familiar.

Módulo de Água e Saneamento
P. 1

Qual é a fonte principal de água potável para os membros do agregado
familiar?
O propósito desta questão é certificar a qualidade da água que o agregado
familiar usa para beber. Se forem mencionadas diversas
fontes de
abastecimento, tente determinar qual a fonte mais usual. Coloque um circulo
á volta do código correspondente á fonte mais usada. Se a fonte de
abastecimento variar em funçao da estação do ano, coloque um circulo á volta do
código correspondente á fonte da estação em que a entrevista for feita.

O PRE-TESTE DETERMINARÁ SE ALGUMA FONTE ADICIONAL DE ÁGUA
GERALMENTE UTILIZADA NA LOCALIDADE EM QUESTÃO PRECISA DE
SER ACRESCENTADA A ESTA LISTA. ESFORCE-SE POR MANTER AS
SOLUÇÕES REFERIDAS NO QUESTIONÁRIO. ESTAS DETERMINARÃO O
NUMERO DE AGREGADOS FAMILIARES A CONTAR PARA OS
INDICADORES DE AGUA E SANEAMENTO.
P. 2

Quanto tempo demora a ir até lá, tirar água e voltar para casa?
Esta pergunta tem como propósito saber se a fonte de água potável convem ás
famílias que a utilizam. Preencha o tempo estimado (em minutos, convertendo
a partir de horas, se necessário) que leva usando os meios usuais de transporte,
para chegar á fonte de água, esperar para tirar água, e regressar a casa. Use
zero antes do número se inferior a 100 minutos, por exemplo 060 ou 090. Se a
fonte de água estiver no terreno circundante á casa de habitação, ou se a água é
distribuida por um vendedor, registe “nas instalações” colocando um circulo á
volta de 888. Coloque um circulo á volta de 999 para uma resposta “não sei”.
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P. 3

Que espécie de condições sanitárias (casa de banho) se utiliza na habitação?
O propósito desta pergunta é obter dados sobre as condições de asseio das
facilidades sanitárias usadas pelos membros do agregado familiar. Se o
inquirido responder que os membros do agregado familiar usam o campo aberto
ou o mato coloque um circulo em 6 para indicar “não existem facilidades” e
salte para a Pergunta 5, traçando uma linha por cima das perguntas não
respondidas.
Uma casa de banho com sanita ligada ao esgoto é aquela em que a água leva os
detritos para uma fossa séptica ligada ao esgoto local, quer a água entre na
sanita por um tubo ou através de baldes. Uma latrina com vazadouro de água
é aquela em que existe um selo de água ou qualquer esquema semelhante
para impedir os fumos e as bactérias de se escaparem para o ar. Uma latrina
com Ventilação Melhorada (VIP) é a que tem escoamento para fumos
(geralmente um tubo), em vez de um simples orificio. As latrinas tradicionais
não são ventiladas.

QUALQUER OUTRO TIPO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS NÃO REFERIDAS
NESTAS CATEGORIAS DEVERÃO SER INDICADAS AQUI. ADAPTAR ESTAS
INSTRUÇÕES, ACRESCENTANDO EXPLICAÇÕES SOBRE QUALQUER OUTRA
CATEGORIA.
DEVERÁ
MANTER AS CATEGORIAS REFERIDAS NO
QUESTIONÁRIO. ESTAS IRÃO DETERMINAR O NUMERO DE AGREGADOS
FAMILIARES A CONTAR NOS INDICADORES DE AGUA E SANEAMENTO.
P. 4

Estas condições sanitárias localizam-se na própria casa, no quintal ou no
logradouro da habitação?

ESTA QUESTÃO PRECISA DE SER ADAPTADA DE ACORDO COM AS
CONDIÇÕES LOCAIS. O PROPÓSITO DA PERGUNTA É SABER SE AS
CONDIÇÕES SANITÁRIAS EXISTENTES SE LOCALIZAM DENTRO “DA
ÁREA PRIVADA DE RESIDENCIA”. ASSEGURE-SE DE QUE CONSEGUE
TRANSMITIR ESTE SENTIDO QUANDO FORMULA A QUESTÃO - DENTRO
DO ESPAÇO NUCLEAR DE HABITAÇÃO DA FAMILIA QUER SEJA DENTRO
DA PRÓPRIA HABITAÇÃO, NO QUINTAL OU NO LOGRADOURO DA
HABITAÇÃO.
P. 5

O que acontece às fezes das crianças (0 a 3 anos de idade) quando não usam a
latrina ou a casa de banho?
O destino dado às fezes das crianças está estreitamente ligado ás doenças. O
propósito desta pergunta é saber o que, na casa, fazem com estes detritos.
Coloque um circulo á volta do numero correspondente á resposta dada. Se não
houver crianças pequenas no agregado familiar coloque um circulo no 8 para
“não se aplica”.
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AS SOLUÇÕES REFERIDAS PODEM NÃO INCLUIR TODAS AS RESPOSTAS
POSSÍVEIS. UM PRE-TESTE DESTAS QUESTÕES PODERÁ SUGERIR A
INCLUSÃO DE SOLUÇÕES LOCAIS RELEVANTES QUE NÃO ESTÃO AQUI
INCLUIDAS . CONTUDO, DEVERÁ MANTER AS SOLUÇÕES INDICADAS
NO
QUESTIONÁRIO.
ESTAS
DETERMINARÃO
O
NUMERO
DE
AGREGADOS FAMILIARES A CONTAR NOS INDICADORES DE ÁGUA E
SANEAMENTO.

Módulo sobre Sal Iodado
INFORMAÇÕES SOBRE O KIT RECOMENDADO PARA O TESTE DE SAL
ENCONTRAM-SE NO TEXTO DO MANUAL, CAPITULO 3.
P. 1

Gostariamos de verificar se o sal utilizado no agregado familiar é iodado.
Posso ver uma amostra do sal usado na preparação da refeição principal
consumida por todos os membros do agregado familiar, na noite
passada?
Esta questão serve para registar o tipo de sal usado na preparação da
refeição principal da família no dia anterior á entrevista, e como
resultado do teste de sal iodado. Seguir os passos referidos nas instruções
para o teste de sal e coloque um circulo em 1 (não iodado) se o teste for
negativo (0 PPM - percentagem por milhão - ou não cor). Coloque um circulo
em 2 se o teste mostrar menos de 15 PPM de iodo (cor fraca). Coloque um
circulo em 3 se o teste for positivo (15 PPM ou mais, cor forte). Coloque um
circulo em 8 para “não aplicável” - se não existir sal na casa. Coloque um
circulo em 9 se existe sal mas, por qualquer razão, não foi testado.

Se existem mulheres no agregado familiar com condições para poder responder á
entrevista, continue. Se no agregado familiar não existirem quaisquer membros que
possam responder ás entrevistas Individuais (Questionário das Mulheres e
Questionário para Crianças com menos de cinco anos), terminar a entrevista aqui
e agradecer ao inquirido.
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COMO PREENCHER O QUESTIONÁRIO DAS MULHERES
Os módulos para as mulheres em idade reprodutiva são: Painel Informativo das
Mulheres, Mortalidade Infantil, Tetano Toxoide, Saúde Materno Infantil, Uso do
Contraceptivo, e um módulo sobre Conhecimento sobre o HIV e AIDS. Estes
módulos deverão ser administrados somente por um entrevistador do sexo
feminino, com experiência. A entrevistadora deverá fazer os possíveis por efectuar
a entrevista em privado com a entrevistada. Deverá solicitar, de forma educada,
aos outros membros do agregado familiar ou a quem quer que esteja presente
(incluindo os elementos masculinos da equipe de entrevistadores), que se retirem.
Se a inquirida for mãe deverá pedir-lhe que vá buscar todos as certidões de
nascimento e cartões de saúde / vacinação que ela tenha para si própria ou para as
suas crianças, antes de começar a entrevista. Vai precisar destes documentos
quando prosseguir para a entrevista sobre a própria entrevistada e sobre os seus
filhos menores de cinco anos de idade.

APÓS TER COMPLETADO A ENTREVISTA SOBRE O AGREGADO
FAMILIAR DEVERÁ TER UM IMPRESSO A SER PREENCHIDO PARA
CADA QUESTIONÁRIO PARA MULHERES INDIVIDUAIS. ASSEGURE-SE
DE QUE PREENCHE A INFORMAÇÃO IDENTIFICADORA (AGLOMERADO,
AGREGADO FAMILIAR E NUMERO DE LINHA INDIVIDUAL) NO TOPO DE
CADA PÁGINA PARA QUE NÃO SE PERCAM QUAISQUER PÁGINAS.

Painel Informativo das Mulheres (A administrar a todas as Mulheres)
P. 1

Número de Linha
Registar o numero de linha referente a mulher Individual a copiar da
Listagem do Agregado Familiar, Coluna 5 - se ainda não o tiver feito.

P. 2

Nome
Registar o nome da mulher a copiar da Listagem do Agregado Familiar,
Coluna 2 (a fim de se evitar confusão durante a entrevista).

P. 3

Data de nascimento ou idade
Registar a data de nascimento ou a idade da mulher. Esta é uma questão
importante, porque muitos dos resultados do inquérito serão calculados a
partir da idade da mulher. Deverá obter a indicação do mes e do ano
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relativamente á data de nascimento da mulher, ou então a sua idade em anos
completos, quer dizer, a sua idade no seu ultimo aniversário.
P. 3A. Em que mes do ano nasceu?
Se ela souber a data do seu nascimento, escreva-a no espaço reservado
para isso e passe para o próximo módulo. Se ela não souber a data do seu
nascimento, coloque um circulo em
9s para “não sabe” e pergunte-lhe
quantos anos tem:
P. 3B Quantos anos fez no seu ultimo aniversário?
Registe a sua idade em anos completos.
Se a inquirida não souber dar resposta a nenhuma destas perguntas,
esforce-se por obter pistas que possam levar a concluir sobre a idade
dela. Pergunte-lhe quantos anos tinha quando se casou pela primeira vez,
ou quando teve o primeiro filho. Tente descobrir há quantos anos se casou
ou teve o primeiro filho. (Poderá saber a idade do filho mais velho se este
ainda for vivo. Poderá relacionar a idade dela com a de alguma outra
pessoa do agregado familiar cuja idade seja conhecida. Poderá chegar á
idade dela baseando-se num acontecimento importante que tenha ocorrido e
na idade que ela tinha nessa altura, e nos anos que entretanto
decorreram).
Como último recurso, se não conseguir obter a idade da inquirida de
nenhuma forma, terá que a calcular. Esta informação tem que ser
preenchida. Não deixar este ponto em branco.

Módulo sobre Mortalidade Infantil (A administrar a todas as mulheres)
Estas perguntas servem para obter informação sobre todos os partos que a mulher
teve (incluindo os de casaamentos anteriores). As respostas serão usadas para se
chegar ás taxas de mortalidade infantil. É importante que a inquirida
compreenda que acontecimentos deverão ser aqui incluidos. Queremos saber tudo
sobre o número de vezes que deu á luz, ainda que a criança já não viva com ela
e mesmo que a criança já não esteja viva. Queremos saber sobre as crianças
que nasceram vivas - que respiraram ou choraram ou mostraram quaisquer
outros sinais de vida - mesmo que tenham vivido só alguns minutos ou horas.
Não queremos que registe nenhum nado-morto (crianças nascidas já mortas), ou
abortos, ou crianças adotadas pela mulher, ou crianças do actual marido
nascidas de outra mulher (as quais a inquirida não deu á luz).
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P. 1

Agora gostaria de saber sobre os partos que já teve durante a sua
vida. Já alguma vez deu á luz?
Esta pergunta serve para determinar se o módulo Mortalidade Infantil e
vários módulos subsequentes deverão ser administrados a esta mulher. Se a
resposta for “sim” coloque um circulo em 1 e passe para a Pergunta 2.
Se a mulher responder que nunca deu á luz esforce-se para ter a certeza
de que a mulher compreendeu o significado de “dar á luz um filho
vivo”, conforme descrito nas vossas instruções de formação: Eu quero
dizer, dar á luz uma criança que tenha respirado ou chorado ou
mostrado quaisquer outros sinais de vida - ainda que essa criança
tenha vivido somente durante alguns minutos ou horas. Se a resposta
continuar a ser “não”, traçar uma linha por cima do resto de todo o
módulo e saltar directamente para o módulo Uso do Contraceptivo.

Para cada mulher que tenha registado pelo menos um nascimento (quer ainda
esteja vivo ou já morto), pergunte:
P. 2A Em que data deu pela primeira vez á luz? Quero dizer mesmo a primeira
vez em que deu á luz, ainda que a criança já não esteja viva, ou seja
filha de outro pai diferente do seu parceiro actual.
Precisa de obter o ano em que a mulher deu á luz pela primeira vez ou
seja, a primeira vez que teve um parto, mesmo que a criança já não esteja
viva, ou seja filha de um outro parceiro diferente do actual. Tal como
com todas as perguntas relacionadas com datas e idades, poderá ter que
se esforçar e insistir para poder obter a melhor informação possível.
Escreva a data do primeiro nascimenro se ela souber indicá-la, e avance
para a Pergunta 3. Se ela não souber coloque um circulo em 9s para “não
sabe”. Se ela não souber indicar a data, o numero de anos que decorreram
desde o nascimento do seu primeiro filho será uma resposta aceitável.
Pergunte:
P. 2B Há quantos anos deu á luz pela primeira vez?
Poderá ser mais fácil obter a informação desejada usando esta forma de
pergunta, especialmente se o primeiro filho ainda estiver vivo, e neste caso
a resposta será a idade actual em anos completos desse primeiro filho.
P. 3

Tem alguns filhos ou filhas que tenha dado á luz e que vivam agora
consigo?
Ler a pergunta de vagar. Os filhos e filhas a considerar serão os que
vivem com ela no agregado familiar. Se “não”, avance para a Pergunta 5,
traçando uma linha por cima das perguntas que saltou.

P. 4

Quantos filhos vivem consigo? Quantas filhas vivem consigo?
Se a resposta á Pergunta 3 foi “sim”, registe o número de filhos e de
filhas
que vivem com a mulher no espaço reservado para isso. Se a
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resposta foi “nenhum” para filhos (ou se não tem nenhum filho-homem),
registe 00 no espaço para filhos. Se a resposta foi “nenhuma” para filhas
(ou se não tem nenhumas filhas), registe 00 no espaço para filhas.
Lembre-se que apenas nos interessam respostas sobre os filhos nascidos
da inquirida - não filhos de criação, nem filhos do seu marido com outra
mulherr, ou filhos de outro parente.
P. 5

Tem
filhos ou filhas que tenha dado á luz, que estejam vivos, mas
que não vivem consigo?
Isto refere-se a filhos e filhas vivos mas que já não vivem com ela. Por
exemplo, podem viver com um parente, ou estar numa escola interna, ter
sido dados para adoção, ou serem já crescidos e ter a sua própria casa.
Assegure-se de que a inquirida não inclui filhos mortos na sua resposta.
Se ela responder “não”, saltar por cima da pergunta seguinte traçando uma
linha por cima dela, e faça a Pergunta 7.

P. 6

Quantos filhos tem vivos e não vivem consigo? Quantas filhas tem
vivas e não vivem consigo?
Se a resposta 5 foi “sim”, registe o número de filhos e filhas que vivem
com a mulher no espaço reservado para isso. Se a resposta foi “não” para
filhos (ou se ela não tem filho-homem), registe 00 no espaço para filhos.
Se a resposta foi “nenhuma” para filhas (ou se ela não tem filhas), registe 00
no espaço reservado ás filhas.

P. 7

Deu alguma vez á luz uma criança que tenham nascido viva mas que
mais tarde tenha morrido?
Esta pergunta é extremamente importante, mas por vezes é muito difícil
obter uma informação correcta sobre os filhos que morreram. Algumas
inquiridas podem esquecer-se de mencionar filhos que tenham morrido
muito jovens e responder “não”, por conseguinte é importante que insista
perguntando: Algum bebé que chorou ou mostrou sinais de vida mas que
sobreviveu só algumas horas ou dias (ou mesmo só pouco tempo)? Algumas
inquiridas poderão estar relutantes em falar sobre este assunto e poderão
ficar tristes ou aborrecidas por se estar a abordar estas questões. Nestas
situações seja simpática e tenha tacto. Diga que sabe que o assunto é
delicado mas que a informação é importante.

P. 8

Quantos filhos - homem morreram? Quantas filhas morreram?
Se a resposta á Pergunta 7 foi “sim”, faça esta pergunta e registe o
número de filhos e de filhas mortos, no espaço reservado a essa
informação. Registe 00 para a ausencia de mortes, e também para o caso
de ela não ter tido quaisquer filhos ou filhas.

P. 9

Acrescentar o número de nascimentos registados na P. 4, 6 e 8 e escreva o
total aqui. Depois verifique:
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P. 10 Vamos só verificar se eu tenho o número certo: teve um total de ________
(numero total) nascimentos durante a sua vida. Está correcto?
Pergunte á inquirida se o total está correcto. Se ela diz que “não” , primeiro
verifique a sua adição, e depois verifique a lista com a inquirida para se
certificar se obteve a informação correcta. Por exemplo, começando com a P.
4 poderá perguntar: Tem dois filhos e uma filha que vivem consigo,
está correcto? Faça o mesmo com a P. 6 e 8. Corrija as respostas e a soma
registada na P. 9. Depois passe para a Pergunta 11.
P. 11 Deste número total de nascimentos que teve ______, quando foi a
ultima vez que deu á luz (mesmo que a criança tenha morrido)?
Esta pergunta destina-se a verificar se esta mulher deve responder ao próximo
módulo. Registe, no espaço reservado para isso, a data da ultima vez em
que deu á luz, mesmo que a criança já não esteja viva. .
Agora verifique a data de nascimento da última criança. Se a criança nascei após
Janeiro de 1998* passe para o módulo Tétano Tóxoide. Se a criança nasceu antes
desta data, passe para o módulo Uso de Contraceptivo, traçando uma linha por cima
dos módulos sobre os quais saltou.
* ESTA DATA DEVERÁ SER AJUSTADA DE ACORDO COM AS DATAS
DO TRABALHO NO TERRENO. NOS PRÓXIMOS DOIS MÓDULOS APENAS
QUEREMOS RECOLHER INFORMAÇÃO SOBRE OS NASCIMENTOS QUE
OCORRERAM NO ANO ANTERIOR AO INQUÉRITO. ESCREVA O NOME
DO MES EM QUE OS TRABALHOS NO TERRENO COMEÇARAM, E
ESCREVA O ANO ANTERIOR AO ANO DE CALENDÁRIO EM QUE OS
TRABALHOS NO TERRENO FORAM LEVADOS A CABO. POR EXEMPLO,
SE O INQUÉRITO COMEÇAR EM SETEMBRO DE 1999, DEVERÁ SER
RECOLHIDA INFORMAÇÃO SOBRE NASCIMENTOS OCORRIDOS DESDE 1
DE SETEMBRO DE 1998.

Módulo sobre Imunização contra o Tétano
O propósito deste módulo é obter informação sobre imunização contra tétano
infantil através da vacinação das mães. Tétano pré-natal é facilmente evitado se a
mulher receber imunização durante a gravidez do bebé, ou receber várias doses
de vacina contra o tétano em intervalos apropriados e recomendados pelo
médico, antes de dar á luz. Faça-lhe estas perguntas mesmo que o bebé nascido
no decorrer do ano já não esteja vivo.
P. 1

Tem algum cartão ou documento com a indicação das vacinas que
apanhou?
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Primeiro pergunte se a mãe tem algum cartão de vacinas ou qualquer outra
prova documental de vacinação. Peça para ver essa prova e registe que a
viu. Se lhe for apresentado um cartão, use-o para o ajudar nas respostas ás
seguintes perguntas.
Se não existir nenhum cartão tem que tentar saber há quanto tempo recebeu
a última dose de TT e o numero total de doses de TT que a mãe
recebeu em toda a sua vida. Registe as respostas obtidas nas respectivas
caixas.
AS MULHERES QUE NÃO TÊM CARTÃO DE VACINAÇÃO PODERÃO TER
DIFICULDADE EM IDENTIFICAR SE AS INJECÇÕES QUE RECEBERAM
ERAM INJECÇÕES DE TETANO TOXOIDE. OS COORDENADORES DO
INQUÉRITO DEVEM ADAPTAR A DESCRIÇÃO DA INJECÇÃO CONTRA O
TÉTANO TÓXOIDE REFERINDO POR EXEMPLO QUE GERALMENTE É
DADA NO BRAÇO OU NO OMBRO.
P. 2

Quando esteve grávida pela última vez apanhou alguma injecção para
evitar que a criança tivesse convulsões após o nascimento ( uma
injecção anti-tétano, uma injecção na parte superior do braço ou no ombro)?
Pergunte se recebeu alguma injecção tétano tóxoide durante a última gravidez.
Coloque um círculo em 1 para uma resposta “sim”. Se a resposta é “não”
ou “não sei”, coloque um circulo no código apropriado e passe para a
Pergunta 4, traçando uma linha por cima da pergunta que saltou.

P. 3

Se “sim”: Quantas doses de tétano-tóxoide (vacina anti-tétano) recebeu
durante a última gravidez?
Registe o número de doses referidas pela mãe no espaço a isso reservado. Se a
mãe indicar duas doses durante a última gravidez, não é necessário
averiguar se anteriormente já tinha tomado doses de TT: depois de
registar 02, pare aqui e passe para o módulo seguinte depois de ter
traçado uma linha por cima do ressto do presente módulo.
Mas se ela indicar apenas uma dose ou nenhuma durante a última
gravidez, ou não sabe, tente saber algo sobre doses anteriores de TT:

P. 4

Recebeu uma injecção tétano tóxoide alguma vez antes da sua última
gravidez, inclusivé durante uma gravidez anterior ou entre os períodos
de gravidez?
Se referir que nunca recebeu nenhuma TT antes da última gravidez ou que
não sabe coloque um circulo na resposta apropriada e passe para a
Pergunta 7, traçando uma linha por cima das perguntas que saltou.

P. 5

Se “sim” : Quantas doses recebeu?
Se referir apenas uma dose antes da última gravidez, tente ainda: pergunte
sobre doses recebidas durante a penultima gravidez ou entre uma gravidez
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e outra. Registe a resposta obtida no espaço a ela reservado, conforme fez
para as Ps. 2 e 3 acima indicadas
.
P. 6A Quando recebeu a última dose?
Pergunte-lhe a data em que recebeu a ultima dose de TT anteriormente á
sua última gravidez.
Se não souber referir o mes e o ano, coloque um
circulo em 9s para “não sei” e pergunte:
P. 6B Há quantos anos recebeu a última dose?
Pergunte-lhe há quantos anos calcula que recebeu a última dose de TT e
registe a resposta obtida.
P. 7

Some o número de doses que a mãe referiu (acrescente as doses das P.3 e
5) e registe o total na caixa a seguir á Pergunta 7 (total de doses recebidas ao
longo da vida). Se ela respondeu “não sei” ás P. 3 e 5, registe 99 (“não sei”)
como o total ao longo da vida.

Módulo sobre Saúde Materno-Infantil
O propósito deste módulo é obter informações sobre a saúde da mãe e da criança
recém-nascida. O módulo pergunta sobre a saúde da mãe e os cuidados de saúde
recebidos durante a gravidez, durante as dores de parto e o parto. Também se
pergunta sobre o peso da criança ao nascer.
P. 1

Nos primeiros dois meses após o seu último parto recebeu alguma dose de
vitamina A, como esta?
SE FOR UTILIZADO MAIS DO QUE UM TIPO DE CÁPSULA OU DE
FÁRMACO, DEVERÁ SER DADA AO ENTREVISTADOR UMA AMOSTRA
DE CADA TIPO. A DOSE RECOMENDADA PARA POS-PARTO DAS
MULHERES É DE 200.000 UNIDADES.
A Vitamina A dada ás mães que amamentam é
filho e pode melhorar o estado de saude quer da
Mostre a cápsula de Vitamina A (ou o método
geralmente ministrada ás mães que amamentam.
código apropriado á resposta obtida.
P. 2

transferida para o seu
mãe, quer da criança.
como deve ser tomada)
Coloque um circulo no

Consultou alguém para cuidados de saúde pré-natal relativamente a esta
gravidez? Se “sim” : Quem consultou? Mais alguém?
Check-ups de cuidados de saúde pré-natal ajudam a detectar problemas
associados com a gravidez e o parto. Todas as mulheres grávidas
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deveriam ter consultas de check-up de rotina. Esta pergunta refere-se a
qualquer cuidado de saúde pré-natal dado por qualquer agente de saude
durante a gravidez - um check-up feito especificamente para a gravidez e
não por qualquer outra razão. Trata-se de uma pergunta com duas partes
porque se a mulher responde “sim”, tem que lhe perguntar quem é que
consultou para este check-up. Pergunte-lhe se viu mais do que uma pessoa,
e registe todas as pessoas que ela tenha consultado. Se não tiver a
certeza de onde deve registar alguém que a entrevistada indique, escreva
no espaço onde aparece “Outros” e coloque um circulo em 6. Se ela não
viu ninguém para os cuidados de saúde pré-natal, coloque um circulo em 0.
AS DIFERENTES CATEGORIAS DOS FORNECEDORES DE CUIDADOS DE
SAUDE DEVEM SER DEVIDAMENTE ADAPTADAS E TRADUZIDAS PARA
O CONTEXTO LOCAL, COM BASE NO PRE-TEXTE. É IMPORTANTE
MANTER
AS
DIVERSAS
CATEGORIAS
AQUI
REFERIDAS.
“AS
TRADICIONAIS AJUDANTES DE PARTO” PODEM SER TREINADAS OU
NÃO. OS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, PARTEIRAS E AUXILIARES
ENFERMAGEM/PARTEIRAS SÃO PESSOAL DE SAÚDE TREINADO QUE
TÊM MUITA PRÁTICA DE TRABALHO DE PARTEIRA DE FORMA A
SOLUCIONAR PARTOS NORMAIS E A DIAGNOSTICAR OU REFERIR
COMPLICAÇÕES DE NATUREZA OBSTETRA (WHO, 1997 Reproductive Health
Indicators for Global Monitoring, Geneva). DEVERÁ SER FORNECIDA AO
ENTREVISTADOR A DEFINIÇÃO DE CADA UM DOS FORNECEDORES DE
CUIDADOS DE SAÚDE.
P. 3

Quem ajudou no parto do seu último filho (pode referir o nome)?
Alguém mais?
Se a mulher não sabe quais as qualificações da pessoa que ajudou no parto,
por exemplo, se ela não sabe se a pessoa era uma parteira ou uma tradicional
ajudante de parto, sonde melhor a questão. Registe todas as pessoas que
assistiram ao parto. Se não tiver a certeza de onde registar alguma pessoa
indicada, escreva a descrição dada no espaço reservado a “Outros” e coloque
um circulo em 6. Se ninguém esteve presente no parto, coloque um circulo em
0.

P. 4

Quando o seu último filho (nome) nasceu, era muito grande, maior do que o
normal, de tamanho normal, mais pequeno do que o normal ou muito
pequeno?
Os bebés com baixo peso á nascença correm mais riscos de contrair doenças
graves ou de morrer do que os outros bebés. Pede-se ás mães que deem o
peso do bebé á nascença, e como muitos bebés não são pesados quando nascem,
pede-se-lhes que deem o seu parecer subjectivo sobre o tamanho do bebé á
nascença. Quando a informação das mulheres que respondem a estas perguntas
é analisada, podemos obter uma indicação do que as mulheres querem
dizer quando referem categorias subjectivas. Esta informação pode fornecer
uma ideia aproximada sobre a média do peso á nascença.
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Leia toda a pergunta exactamente como está escrita antes de aceitar a resposta.
Esta é a própria opinião da mulher sobre o tamanho do seu bebé. Mesmo que ela
saiba o peso de nascença da criança, diga-lhe que quer saber a sua própria
opinião sobre se o bebé era “muito grande”, “maior do que o normal”, “de
tamanho normal”, “mais pequeno do que o normal”, ou “muito pequeno”. Se
a inquirida não for capaz de lhe dizer, não tente adivinhar a resposta baseada na
informação sobre o peso á nascença ou na aparencia do bebé; coloque um
circulo em 9 para “não sei”.
P. 5

O/A (nome do filho) foi pesado á nascença?
Se o bebé não foi pesado á nascença, ou se a mãe não sabe, salte sobre a
próxima pergunta, traçando uma linha por cima, e avance para a Pergunta 7.
SE P. 7 E 8 NÃO ESTIVEREM INCLUIDOS NESTE MÓDULO, O
ENTREVISTADOR TEM INSTRUÇÕES PARA SALTAR PARA O
MÓDULO SEGUINTE.

P. 6

Quanto pesava (nome) ?
Se foi pesado, registe o peso á nascença em gramas. Existem dois espaços – um
para o caso do peso ser tirado de um cartão ou de qualquer registo escrito do
peso á nascença num documento (cartão de vacionação, cartão pré-natal ou
certidão de nascimento). O outro – “gramas de memória” – é para registar o
peso á nascença referido pela mãe, se não existir nenhum outro registo.
Preencha só um destes espaços, e sempre que possível registe o peso referido
num cartão. Se não houver nenhum cartão, e a mãe não se lembrar do peso
exacto, registe o que ela referir. Só coloque um cirulo no código para “não
sei” se de modo nenhum ela não recordar o peso aproximado.

PERGUNTAS 7 E 8 SÓ DEVERÃO SER USADAS EM PAISES ONDE
EXISTA UM VOCÁBULO LOCAL PARA CEGUEIRA NOCTURNA.
P. 7

Quando esteve grávida do seu último filho teve dificuldades com a sua
visão durante o dia?
Esta é uma pergunta chave para se descobrir se a inquirida tem algum
problema de vista.

P. 8

Durante essa gravidez sofreu de cegueira nocturna?
Usar o termo local que descreve a cegueira nocturna. Se a mulher referir um
problema que lhe suscite dúvidas, escreva os termos referidos por ela e verifique
com o seu supervisor.

Quando terminar todos os registos avance
Contraceptivo.

para

o módulo

sobre Uso de
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Módulo sobre Uso de Contraceptivo
Estas perguntas servem para obter informação básica para calcular as taxas de
utilizacão de contraceptivos e os tipos de métodos usados. O módulo deve ser
administrado a mulheres dos 15 aos 49 que estejam actualmente casadas ou
vivam com um parceiro.
ALGUNS PAISES PODERÃO PREFERIR FAZER ESTAS PERGUNTAS A
TODAS AS MULHERES. O ESTADO CIVIL
OBTEM-SE A PARTIR DA
LISTAGEM DO AGREGADO FAMILIAR (P. 9): A
PERGUNTA É AQUI
REPETIDA SÓ PARA CONFIRMAÇÃO.
ESTAS PERGUNTAS BEM COMO AS DO MÓDULO HIV/AIDS ESTÃO
RELACIONADAS COM O COMPORTAMENTO PRIVADO E AS ATITUDES DE
CADA UM. CADA COORDENADOR NACIONAL ( E O GRUPO DE
ACONSELHAMENTO DO INQUÉRITO)
PODERÁ
TER
QUE
TOMAR
DECISÕES SOBRE COMO
INTRODUZIR ESTAS QUESTÕES.
UMA
INTRODUÇÃO ADEQUADA, SEMELHANTE AO EXEMPLO
DADO EM
BAIXO NA PERGUNTA 2, DEVERÁ SER
FORNECIDA ÁS PESSOAS QUE
TRABALHAREM NO TERRENO. OS ENTREVISTADORES PRECISAM DE
TER MUITO TACTO
AO ABORDAR ESTES TÓPICOS SENSÍVEIS.
ENTREVISTADORES DEVERÃO SER SEMPRE
DO SEXO FEMININO.
ENTREVISTADORES DO SEXO MASCULINO NÃO DEVERÃO ABORDAR
AS MULHERES SOBRE ESTAS QUESTÕES.
Se estiverem presentes, os membros masculino das equipes no terrreno (tais como
supervisores, ajudantes e condutores) deverão retirar-se da área da entrevista.
P. 1

Verifique o estado civil no Impresso Listagem do Agregado Familiar (P. 9), ou
pergunte: Actualmente é casada ou vive com um companheiro?
Registe o estado civil da mulher na altura da entrevista. Se a mulher está
actualmente casada ou vive uma união informar, coloque um circulo em 1. Se
actualmente não vive com ninguém, esforce-se por descobrir se ela alguma vez
foi casada (coloque um circulo em 3 se nunca casou) e se agora é viuva,
divorciada ou separada. Se se encontra numa destas últimas situações, coloque
um circulo em 2. Lembre-se que neste questionário “casada” quer dizer
viver em união formal ou informal. Se neste momento está casada (ou em
união) avance para a Pergunta 2. Se não, passe para o módulo seguinte
depois de ter traçado uma linha por cima deste módulo
.
O COORDENADOR DO INQUÉRITO
PODE DECIDIR USAR
CÓDIGOS
DIFERENTES
PARA
“VIUVA”,
“DIVORCIADA”
E
“SEPARADA”.

25

PAGE 26

P. 2

Agora vou mudar de tópico.
Gostaria de falar consigo sobre outro assunto - planeamento familiar – e
sobre a sua saude reproductiva. Sei que isto é um assunto difícil de falar,
mas é importante obter esta informação. Naturalmente, toda a informação
que me fornecer será estritamente confidencial. Nunca será identificada a
partir das respostas que der a estas perguntas.
Encontra-se gravida neste momento?
Esta pergunta é importante porque perguntas posteriores deste módulo não
precisarão de ser feitas a mulheres grávidas. Uma mulher gravida não precisa
de usar contraceptivo!
Coloque um circulo no número correspondente á
resposta dada; se a mulher estiver insegura ou não souber de certeza se
está gravida, coloque um circulo em 9 para “não sei”. Se estiver gravida
coloque um circulo em 1 e passe para o módulo seguinte traçando uma
linha por cima das Perguntas 3 e 4.

P. 3

Alguns casais usam várias maneiras ou métodos para evitar a gravidez.
Neste momento está a fazer algo ou usa algum método para evitar a
gravidez?
Coloque um circulo em 1 se “sim” e avance para a Pergunta 4.
Se a resposta é “não”, coloque um circulo em 2 e avance para o próximo
módulo, traçando uma linha por cima da Pergunta 4.

P. 4

Que método está a usar?
Uma vez que os métodos são efectivos durante periodos de tempo diferente,
poderá haver dificuldade em determinar se uma determinada inquirida está
actualmente a usar um metodo. As que usam normalmente a pilula deverão
tomar uma pílula diariamente. Metodos tais como perservaticos, métodos
vaginais e interrupção do coito são usados em cada acto de relação sexual,
por conseguinte os utilizadores destes metodos te-los-ão usado do decurso das
relações sexuais mais recentes. Outros metodos fornecem protecção durante um
certo tempo sem que seja necessária qualquer acção diária ou regular da parte
da mulher. Injecções contraceptivas podem ser administradas 3 - 6 meses antes
e ainda fornecer protecção. Os implantes protegem contra a gravides até 5
anos. Um DIU protege até ser removido ou expelido. Se a mulher tiver sido
esterilizada, faça um circulo em 01 para esterilização feminina. Se o
parceiro actual da inquirida foi esterilizado, faça um circulo em 2 para
esterilização masculina. No entanto, se a mulher já não vive com o parceiro
anterior que tinha feito uma vasectomia, isto não deve ser indicado como
um método usual.
Não sugira respostas á mulher. Se ela mencionar mais do que um método
registe só o que aparece em primeiro lugar na lista fornecida. Se ela
mencionar um metodo que não conhece descreva a descrição por ela
fornecida no espaço reservado (“Outros”) e coloque um circulo em 14.
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Módulo sobre HIV / SIDA
O propósito deste módulo é obter informações que ajudem os administradores do
programa e os planos de acção elaborados a planear programas mais efectivos na
prevenção da infecção provocada pelo HIV.
Em primeiro lugar, as perguntas são feitas para avaliar o conhecimento básico da
inquirida sobre a transmissão do HIV e o SIDA :
P. 1

Agora gostaria de falar consigo sobre o que sabe a propósito de doenças
graves, em particular o HIV e o SIDA.
Já alguma vez ouviu falar do virus HIV ou de uma doença chamada SIDA?
Esta pergunta abre a discussão sobre o HIV e o SIDA, servindo como uma
introdução. O propósito desta questão, e das próximas sete perguntas, é avaliar
o nivel básico do conhecimento que cada um tem sobre a transmissáo do virus
HIV e da SIDA. Se uma inquirida nunca ouviu falar do virus HIV ou da
SIDA, avançar para a P.18 no final deste módulo, traçando uma linha sobre as
perguntas não respondidas.

P. 2

Há alguma coisa que uma pessoa possa fazer para evitar de contrair HIV, o
virus que causa a SIDA?
Esta pergunta serve para identificar quem vai responder ás P.s 3 – 7. Se a
resposta é “não” ou “não sei” passar para P. 8, traçando uma linha por cima
das perguntas a que saltou..
O propósito das Ps. 3 – 18 é obter informação sobre o conhecimento das
maneiras correctas de evitar a infecção com o HIV, e avaliar a existencia de
interpretações erradas sobre como o virus HIV se transmite. As Perguntas
3, 5 e 7 descreve três formas correctas de protecção contra a infecção do
HIV. As Perguntas 4 e 6 referem duas interpretações erradas comuns
sobre como o HIV é transmitido. Uma resposta “não” á P. 8 também
indica que a inquirida está mal informada sobre o HIV.

ENQUANTO O CONHECIMENTO CORRECTO SOBRE COMO SE PODE
CONTRAIR HIV E COMO EVITÁ-LO NÃO VARIA, AS INTERPRETAÇÕES
ERRADAS SOBRE COMO O HIV SE PROPAGA
ABUNDAM. OS
COORDENADORES DO INQUÉRITO PRECISARÃO DE IDENTIFICAR AS
INTERPRETAÇÕES ERRADAS MAIS COMUNS EXISTENTES NO PAIS PARA
O CASO DAS PERGUNTAS 4 OU 6 DO QUESTIONÁRIO MODELO
PRECISAREM DE SER ADAPTADAS PARA USO LOCAL. ALÉM DE
MOSQUITOS E DE MEIOS SOBRENATURAIS, INTERPRETAÇÕES ERRADAS
PODEM INCLUIR OUTROS INSECTOS, AS SANITAS DAS CASAS DE
BANHO, IDEIAS LOCAIS DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS, ETC. AS
INFORMAÇÕES SOBRE COMO AS INTERPRETAÇÕES ERRADAS SÃO
COMUNS NO VOSSO PAIS OU LOCALIDADE PODEM OBTER-SE A
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PARTIR DE ESTUDOS QUALIFICADOS EFECTUADOS POR OUTRAS
ORGANIZAÇÕES
OU DE PESQUISAS
BEM CONDUZIDAS
SOBRE
PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DE SIDA ELABORADOS NO VOSSO PAIS.
CONTUDO, A PERGUNTA 8 NÃO DEVE SER ALTERADA.
P. 3

Agora vou ler algumas perguntas sobre como as pessoas se podem proteger
do virus do SIDA. Estas perguntas incluem questões relacionadas com a
sexualidade e algumas pessoas poderão achar difícil falar sobre isto e dar
respostas. No entanto, as suas respostas são muito importantes para ajudar
a compreender as necessidades das pessoas na Guiné Bissau. Mais uma vez,
estas informações são completamente privadas e anónimas. Por favor
responda sim ou não a cada pergunta.
Podem as pessoas proteger-se de ser infectadas pelo virus do SIDA se tiverem
um parceiro imune que por sua vez não tem mais nenhum parceiro?

P. 4

Pensa que uma pessoa pode contrair o virus do SIDA através de meios
sobrenaturais?
ESTA QUESTÃO TAMBÉM PODE SER COLOCADA DESTA FORMA: Pensa
que o virus do SIDA pode ser transmitido por “mistério”? SE UMA
INTERPRETAÇÃO ERRADA COMO ESTA É COMUM NA LOCALIDADE
ONDE O INQUÉRIDO DECORRE, ENTÃO AS ADAPTAÇÕES E AS
TRADUÇÕES DEVEM MANTER ESTA IDEIA.
P. 5

As pessoas podem proteger-se do virus do SIDA usando correctamente o
preservativo durante o acto sexual?

P. 6

Alguém pode contrair o virus do SIDA através da picada de
mosquitos?
NOS PAISES ONDE NÃO EXISTEM MOSQUITOS PODE SUBSTITUIRSE ESTA PERGUNTA POR UMA INTERPRETAÇÃO ERRADA QUE
EXISTA LOCALMENTE.

P. 7

As pessoas podem proteger-se da infecção do virus do SIDA se evitarem por
completo as relações sexuais?

Não sugira respostas á inquirida nem indique a resposta “correcta” seja em que
circunstância for. Coloque um circulo nos códigos para as respostas dadas. Se a
inquirida não poder dar uma resposta “sim” ou “não”, coloque o circulo em 9 para
“não sei”.
P. 8

É possível que uma pessoa de aspecto saudável seja portadora do virus do
SIDA?
Outra má interpretação comun é que uma pessoa com SIDA ou HIV aparenta
estar sempre doente. Esta pergunta é para ser feita a todas as mulheres que já
tenham ouvido falar do HIV ou do SIDA. Colocar um circulo no código
correspondente á resposta dada e passar para a Pergunta 9.
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Uma compreensão mais profunda do conhecimento relacionado com o SIDA será
obtido com as Perguntas 9 – 12, que pretendem trazer á luz se a mulher sabe que o
virus do HIV pode ser tranamitido verticalmente:
P. 9

Pode o virus do SIDA ser transmitido de mãe para filho?
Se a inquirida responder “não” ou “não sei” a esta pergunta, trace uma linha
por cima das três perguntas seguintes e passe para a Pergunta 13.

P. 10 Pode o virus do SIDA ser transmitido da mãe para o filho durante a
gravidez?
P. 11 Pode o virus do SIDA ser transmitido da mãe para o filho durante o parto?
P. 12 Pode o virus do SIDA ser transmitido da mãe para o filho durante o
aleitamento?
Coloque um circulo nos códigos correspondentes ás respostas dadas e passe para a
pergunta seguinte.
As atitudes em relação ás pessoas com SIDA e a discriminação contra elas afecta os
esforços para prevenir a transmissão e para cuidar das pessoas com SIDA.
As
perguntas seguintes pretendem colher informações sobre as atitudes e as práticas
discriminatórias:
P. 13 Se um professor tiver o virus do SIDA mas não estiver doente, deverá ele/ela
continuar a dar aulas na escola?
P. 14 Se tiver conhecimento de que o empregado de uma loja ou um vendedor de
alimentos tem SIDA ou o virus que o causa, irá comprar alimentos a essa
loja?
Coloque um circulo á volta dos códigos correspondentes ás respostas dadas.
As ultimas três perguntas
pretendem obter informações sobre o nivel de
“inconveniência” do teste HIV. Primeiro perguntam sobre a experiência do teste
HIV. Testes voluntários e aconselhamento são agora incentivados, na convicção de que
se uma pessoa tiver conhecimento do seu estado de saude, poderá mais facilmente
adoptar um comportamento que permita impedir contrair o virus ou (se HIV-positivo)
transmiti-lo. Muitos dos que são submetidos ao test não regressam para saber o
resultado do mesmo, mas a percentagem dos que voltam deverá aumentar porque a
qualidade do aconselhamento do pré-teste melhora. É importante obter uma estimativa
sobre o numero dos que tendo feito o teste voltaram para tomar conhecimento do
resultado, a fim de controlar
este indicador da qualidade do aconselhamento
disponível e do nivel de procura destes serviços.
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Antes de fazer a pergunta sobre o teste do SIDA, faça-lhes as considerações contidas
na introdução da Pertgunta 15 em baixo referida.
OU USE UM COMENTÁRIO SEMELHANTE SUGERIDO PELA EQUIPE DE
INQUÉRITO.
P. 15 Não lhe vou perguntar sobre a sua situação ( usar um termo que seja
facilmente compreendido localmente - o termo Ingles usado foi status)
em relação ao HIV, mas gostariamos de saber qual a procura que existe na
sua comunidade para testes de HIV e para aconselhamento. Por conseguinte,
gostaria de lhe perguntar:
Não pretendo saber o resultado, mas alguma vez fez o teste de HIV, o virus
que causa o SIDA?
Se a inquirida responder que fez o teste, coloque um circulo em 1 e passe para a
Pergunta 16. Se a resposta dela for “não” traçar uma linha por cima da
próxima pergunta e passar para a Pergunta 17.
P. 16 Não quero que me diga qual foi o resultado, mas foi informado desse
resultado?
É importante que NÃO tente saber qual a situação de nenhuma das
inquiridas que já fez o teste, sobre o HIV, e que não dê a entender que tem
interesse em saber qual a sua situação. Faça a pergunta na convicção de que
a inquirida sabe que não está interesado em saber o resultado de qualquer teste
que ela tenha feito.
P. 17 Neste momento, conhece algum lugar onde possa ir fazer um teste destes
para verificar se contraiu o virus do SIDA?
Esta pergunta é feita a todos os que já ouviram falar de HIV/SIDA e pretende
descobrir se as pessoas individuais têm conhecimento de onde um teste HIV possa
ser efectuado. Mesmo que a inquirida responda que já fez o teste, fazemos esta
pergunta porque o lugar onde fez esse teste pode não mais ser acessível á
inquirida.
P. 18 Verifique: A inquirida cuida de alguma criança com menos de cinco anos de
idade?
Se sim, prossiga para o Questionário das Crianças e faça-lhe um questionário
para cada criança menor de cinco anos que está ao seu cuidado. Se não, passe
para a Pergunta 19.
P. 19 Verifique: Alguma das mulheres escolhidas reside no agregado familiar?
Se sim, terminar esta entrevista agradecendo á mulher entrevistada pela sua
cooperação e passar á próxima mulher escolhida. Interrogando-a sobre o
Questionário das Mulheres.
Se não, terminar a entrevista com esta mulher agradecendo-lhe pela sua cooperação.
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Se todas as crianças tiverem sido pesadas e medidas, as entrevistas deste agregado
familiar estão agora completas. Juntar todos os questionários deste agregado e
registe o número de entrevistas completadas no Painel Informativo do Agregado
Familiar.
Antes de abandonar o agregado familiar certifique-se de que todos os questionários
estão totalmente concluídos e de que não foram deixadas questões em branco.
Tenha a certeza de que sabe a diferença entre uma verdadeira resposta zero e
informações que faltam ou respostas “não sei”.
Não deixe de preencher os números do Aglomerado e do Agregado Familiar no
cimo de cada impresso antes de sair da casa. Agrafe todas as páginas juntas
de acordo com as instruções que recebeu e de-as ao seu supervisor.
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COMO PREENCHER O QUESTIONÁRIO
PARA CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS
Para cada criança do agregado familiar, com menos de cinco anos de idade, deverá ser
preenchido um questionário separado - verificar a Coluna 4 na Listagem do Agregado
Familiar. Preencher o número de linha de cada criança, o número de linha da mãe da
criança ou da pessoa que toma conta dela (Listagem do Agregado Familiar, Coluna 7)
e os números do Aglomerado e do Agregado Familiar no espaço reservado no
topo de cada página. Preencher o nome da criança e a idade e com a mãe ou a
pessoa que cuida da criança preencher cada questionário. Colocar um circulo á volta
do número que corresponde á resposta da mãe sempre que seja esse o caso. Assegurese de que toda a informação que serve de identificação está correctamente
preenchida. Prossiga até que tenham sido preenchidos questionários para todas as
crianças do agregado familiar, menores de cinco anos.

Registo de Nascimento e Ensino Pré-Primário
Ao longo destas instruções o termo “ m ã e “ é usado para referir a mãe natural
da criança ou a pessoa que cuida dela (ama).
P. 1

Nome da Criança
Registe aqui o nome d a criança, a partir da Listagem do Agregado Familiar.

P. 2

Idade da Criança
Preencher a idade da criança, em anos completos, conforme indicado na
Coluna 4 da Listagem do Agregado Familiar. Irá usar esta informação, ou
corrija-a para depois poder usá-la, para poder escolher algumas das
perguntas a formular mais adiante neste questionário. Escreva um zero antes do
digito.

P. 3

Agora gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a saúde de cada uma
das crianças ao seu cuidado, com idade inferior a cinco anos, que vivem
consigo agora.
Em relação a (nome) , gostaria de lhe perguntar em que mes e ano nasceu.
Insista: Qual é o aniversário dele/dela?
Pergunte á mãe ou á pessoa que cuida da criança qual a data de nascimento da
criança. Se o mes ou dia contem um único dígito introduza um zero para
preencher o primeiro espaço: por exemplo, o mes de Março é codificado como
03. Se a mãe souber a data exacta de nascimento, indique também o dia de
nascimento. Caso contrário introduza 99 no espaço reservado para o dia de
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nascimento. É importante registar o dia e o mês correctos do nascimento da
criança, especialmente se os módulos sobre Imunização e Antropometria
estiverem incluídos no inquérito. Depois passe para a Pergunta 4.
P. 4

O/A (nome) tem uma certidão de nascimento? Posso vê-la?
Esta pergunta faz-se com o propósito de verificar se a idade correcta da criança
pode ser informatizada, mas também para se estimar a percentagem de registos
de nascimento que se verifica no país.
Coloque um circulo no código da resposta, indicando se sim ou não a certidão foi
apresentada. Se foi mostrada uma certidão de nascimento verifique a data
que lhe foi dada na R. 3 e corrija-a se for caso disso; depois trace uma linha por
cima das três perguntas seguintes e passe para a Pergunta 8. Se não for
apresentada qualquer certidão de nascimento, e a mãe não tiver a certeza da data
exacta, tente verificar a data através de qualquer outro documento (cartão de
saúde, etc.). Seja cauteloso em aceitar uma data referida num cartão de
vacinação ou noutro documento que tenha sido elaborado algum tempo depois do
nascimento da criança. Confirme a data com a mãe para ter a certeza se ela
pensa que esta data está correcta. Prossiga para a Pergunta 5 se nenhuma
certidão tiver sido mostrada.

VERIFICAR/CONFIRMAR UMA DATA INFORMADA ORALMENTE COM A
RESPECTIVA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU OUTRO DOCUMENTO É UM
PROCEDIMENTO COMUM EM QUALQUER LEVANTAMENTO/INQUÉRITO.
CONTUDO, OS COORDENADORES DEVERÃO SER SENSÍVEIS ÁS
QUESTÕES LEGAIS QUE ENVOLVEM O REGISTO DE NASCIMENTOS. SE
NÃO EXISTIR UMA PRESSÃO LEGAL SOBRE OS PAIS NO SENTIDO DE
REGISTAREM TODOS OS NASCIMENTOS, E ESPECIALMENTE SE NÃO
EXISTIREM SANÇÕES PARA A FALTA DE REGISTO, PODE TORNAR-SE
DIFÍCIL OBTER
RESPOSTAS CORRECTAS A ESTA QUESTÃO. OS
RESULTADOS
DO
PRE-TESTE
DEVERIAM
SER
EXAMINADOS
CUIDADOSAMENTE E O QUESTIONÁRIO REVISTO DE ACORDO COM
ESSES RESULTADOS. AOS INQUIRIDOS DEVERÁ SER ASSEGURADO QUE
AS INFORMAÇÕES POR ELES PRESTADAS SOBRE AS SUAS FAMÍLIAS
INDIVIDUAIS NUNCA CHEGARÃO ÁS AUTORIDADES, E DE QUE ELES
PRÓPRIOS NUNCA PODERÃO SER IDENTIFICADOS A PARTIR DAS
INFORMAÇÕES QUE DERAM.
Se não for possível visualizar a certidão de nascimento, ou se não existir nenhuma, e se
a mãe não tiver a certeza da data de nascimento, terá que insistir no sentido de obter
da parte da mãe a indicação mais aproximada possível sobre a data em questão. Se a
mãe se recordar do ano mas não do mês insista para tentar calcular o mês. Terá que
conver o mês num número, segundo as instruções que já lhe foram dadas.
Se não for possível calcular o mês em que a criança nasceu , poderá ter necessidade
de saber em que estação do ano nasceu. Se ainda não for possível chegar ao mês de
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nascimento da criança, escreva 99 no espaço reservado para o mês. Se não
conseguir apurar o dia de nascimento, escreva 99 no espaço reservado para o
dia. Não deixe estas colunas em branco.
Terá que registar um ano para o nascimento. Se a mãe não for capaz de indicar o ano
de nascimento, poderá ter que usar um calendário de acontecimentos importantes
para calcular o ano de nascimento da criança. Se não houver outra forma de
calcular o ano de nascimento, relacione o nascimento da criança em questão com outra
criança da casa cuja data de nascimento seja conhecida. Poderá ter necessidade de usar
o seu próprio critério para calcular o ano de nascimento de cada criança.
QUANDO HÁ QUE RECORRER A CALENDÁRIOS OU A REPETIDAS
INSISTÊNCIAS
PARA
SE
OBTER
CERTAS
RESPOSTAS,
OS
COORDENADORES
DO
INQUÉRITO
DEVERIAM
PRESTAR
AOS
ENTREVISTADORES TREINO ADEQUADO NESSE SENTIDO.
Por Exemplo:

Se a mãe não sabe o dia do nascimento ou a idade actual do seu filho, tente perguntar
Há quantos anos é que ele/ela nasceu? Poderá ajudá-la relacionando a idade do
filho/a com a de outra criança ou com qualquer algum acontecimento importante , ou
com a estação do ano em que nasceu, perguntando, por exemplo Há quantas estações
de chuvas atras nasceu ele/ela?

Lembre-se, as idades terão que ser referidas quando do ultimo aniversário; isto é, a
criança já deve ter passado ou celebrado esse aniversário.
P. 5

O nascimento dele / dela foi registado?
Faça esta pergunta para os casos em que não foi apresentado qualquer certidão
de nascimento. Se a resposta for “sim” coloque um circulo em 1 e passe
para a Pergunta 8, traçando uma linha por cima das perguntas a que saltou.
Se a resposta é “não” coloque um circulo em 2 e passe para a Pergunta 6.
Se a resposta é “não sei” coloque um circulo em 9 e passe para a
Pergunta 7, traçando uma linha por cima das perguntas a que saltou.

P. 6

Porque é que (nome) não foi registado?
Esta pergunta destina-se a trazer á luz as razões para a ausência de registo.
Coloque um circulo no código correspondente á resposta dada. Se for dada mais
do que uma razão coloque um circulo em todas as que se aplicarem.

AJUSTAR O TIPO DE RESPOSTA APÓS O PRE-TESTE. UTILIZAR AS
RAZÕES REFERIDAS MAIS FREQUENTEMENTE DEIXANDO ESPAÇO PARA
ESCREVER OUTRAS RESPOSTAS.
P. 7

Sabe como registar o nas cimento do seu filho?
O propósito desta pergunta é verificar quão importante a falta de conhecimento
(no processo de registo ou, se for o caso, do local onde ir registar) pode estar
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entre as razões da ausência de registo. Esta informação pode servir para o
programa de advocacy e para ajudar a formular campanhas de educação.
Coloque um circulo no código da resposta dada. Se nenhuma resposta for dada,
coloque um circulo em 8 para “ausência de resposta”.
P. 8

Verifique a idade da criança na P. 2 acima referida. Se tiver três anos de idade
ou mais, pergunte:
O / A (nome) frequenta algum ensino organizado ou programa de educação
para a infancia, tais como uma escola privada ou governamental, um jardim
infantil ou uma creche comunitária?
Esta questão destina-se a saber se menores de cinco anos estão a participar
nalgumas actividades de aprendizagem. Coloque um circulo no código
apropriado. Se a resposta a esta pergunta for “não” ou “não sei”, faça um traço
por cima da pergunta seguinte e passe ao módulo seguinte. Se a criança tiver
menos de três anos e por conseguinte não escolhida para esta pergunta, trace
uma linha por cima desta e da próxima pergunta e passe ao módulo seguinte.
Deverá ter a certeza de que a mãe ou a pessoa que cuida da criança
compreendem o significado de “programa de ensino pré-primário”, explicandolhes o que quer dizer, segundo as instruções recebidas.

OS COORDENADORES PODERÃO TER QUE FORNECER OS TERMOS
LOCAIS APROPRIADOS PARA ESTES TIPOS DE PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO. BABYSITTER, AINDA QUE FEITO NUM LUGAR ESPECIAL
COMO UM CENTRO DE CUIDADOS DE DIA, NÃO PODE RECEBER A
QUALIFICAÇÃO DE UM PROGRAMA EDUCACIONAL A NÃO SER QUE
INCLUA ACTIVIDADES DE APRENDIZAGEM ORGANIZADA. SE TIVER
DUVIDAS SOBRE
O QUE QUALIFICA UM PROGRAMA COMO
“PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PRÉ-PRIMÁRIA”, CONTACTE O GRUPO DE
EDUCAÇÃO, UNICEF – NOVA IORQUE.
P. 9

Durante os últimos sete dias, quantas horas é que (nome) frequentou?
Se a resposta á P. 8 foi “sim”, então faça esta pergunta e registe o número
estimado de horas que a criança frequentou durante os últimos sete dias.
Escreva um zero primeiro se o número tiver um só digito.

Módulo sobre Vitamina A
P. 1

O / A recebeu alguma vez uma cápsula de vitamina A (suplemento) como
esta?
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Com esta pergunta pretende-se saber se a criança recebeu um suplemento.
Mostre a cápsula amostra ou o fármaco que lhe foi dado para ajudar a mãe a
recordar-se. (Pode receber instruções para mostrar diferentes cápsulas e pedir à
mãe para identificar a correcta). Coloque um circulo no código que
corresponda á resposta dela. Se a criança nunca recebeu um suplemento de
vitamina A, ou se a mãe / ama não sabe se ele/ela alguma vez recebeu , trace uma
linha por cima do resto deste módulo e passe para o seguinte.
P. 2

Há quantos meses o / a (nome) tomou a ultima dose?
Se a resposta á P. 1 foi “sim” registe o numero de meses desde que a ultima
dose foi dada á criança. Coloque um circulo em 99 se a mãe não sabe.

P. 3

Onde é que o / a tomou esta última dose?
Esta pergunta pretende obter informação para programas de saúde sobre os
locais onde não é provável que a criança consiga obter uma dose de Vitamina A.
Coloque um circulo no código correspondente á resposta dada. Se a dose foi
obtida num local
que não conste da lista, escreva a descrição dada em
“Outras” e coloque um circulo em 4.

DUAS PERGUNTAS OPCIONAIS PARA MEDIR O USO DE ALIMENTOS
FORTIFICADOS E QUATRO PERGUNTAS PARA CALCULAR A EXISTENCIA
DE CEGUEIRA NOCTURNA NAS CRIANÇAS DOS 2 AOS 4 ANOS, SÃO
FORNECIDAS NO APENDICE DOIS. AS ULTIMAS PERGUNTAS SOBRE
CEGUEIRA NOCTURNA SERÃO FORMULADAS SÓ EM PAISES ONDE
EXISTA UM TERMO LOCAL PARA CEGUEIRA NOCTURNA. ESTAS
PERGUNTAS SÃO USADAS PARA CALCULAR LINHAS DE BASE DOS
INDICADORES
PARA PROGRAMAS DE
GESTÃO INTEGRADA DE
DOENÇAS INFANTIS.

Módulo sobre Amamentação
P. 1

O / A (nome) alguma vez foi alimentado/a com leite materno?
Esta questão pergunta se a criança alguma vez foi alimentada com leito materno.
Inclui qualquer experiência de amamentação – não necessariamente pela mãe.
Se a resposta é “sim”, coloque um circulo em 1 e avance para a P. 2. Se a
resposta é “não” ou “não sabe”, coloque um circulo no código apropriado e
avance para a P. 4, traçando uma linha sobre as perguntas que saltou.

P. 2

Ele / a ainda é amamentado / a?
Amamentar quer dizer colocar a criança ao peito pelo menos uma vez por dia.
Coloque um circulo no código apropriado á resposta dada. Se a resposta é
“sim”, faça a pergunta seguinte. Se a criança já não é amamentada, ou a
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pessoa que cuida dela não sabe, trace uma linha por cima da próxima
pergunta e avance para a P. 4.
Com as próximas perguntas pretendemos saber qual foi a alimentação da criança
durante as últimas 24 horas.
P. 3

Desde a mesma hora de ontem
ele / ela recebeu algum dos
alimentos/complementos a seguir indicados?
O propósito desta pergunta é determinar que outros líquidos ou alimentos foram
dados á criança em adição ao leite materno. Insista e pergunte cada uma das
questões pela ordem indicada: O / A
(nome) recebeu vitaminas ou
suplemento mineral ou medicamento? O / A (nome) bebeu água? e
assim sucessivamente ao longo da lista. Utilize os termos locais que foram
definidos durante a aprendizagem recebida. Assegure-se de que a pessoa que
cuida da criança entende o significado das perguntas, particularmente o que
quer dizer com “desde a mesma hora de ontem” (Esclareça a mãe sobre o
significado de: a meio da manhã, a meio da tarde, dependendo da hora da
entrevista). Coloque um circulo no código apropriado para cada resposta: 1 =
“sim”, 2 = “não”,. Se a pessoa que cuida da criança não sabe a resposta,
repita a pergunta usando termos locais para os liquidos ou para a comida: se
a resposta continuar a ser que não sabe, coloque um circulo em 9 para “não
sei”. Se a mãe mencionar um líquido que não se ajuste a nenhuma das
categorias que aparecem na lista, escreva a descrição no local indicado –
em 3F, e coloque um circulo em 1.

P. 4

Desde a mesma hora de ontem o/a (nome) bebeu algum líquido de uma
garrafa ou biberão com uma mamadeira?
Com esta pergunta pretende-se saber se a criança foi alimentada a partir de
uma garrafa, durante as últimas 24 horas, e pode ser utilizada para se calcular a
percentagem de alimentação a partir de uma garrafa. Assegure-se de que a mãe
entende a pergunta, usando palavras locais para biberão ou mamadeira. Não
interessa o que estava dentro da garrafa. (leite, água, chá, sumo), só se sim ou
não foi usada uma garrafa.

Módulo sobre Cuidados de Saúde
Estas pereguntas têm o fim de saber se a criança teve recentemente diarreias ou
qualquer outro doença e, na afirmativa, que tratamento, bebidas e comida a criança
tomou durante esse período de doença. Um episódio de diarreia é definido por três ou
mais descargas intestinais ou descargas intestinais líquidas por dia, ou sangue nas
fezes, ou conforme a mãe definir.
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P. 1

O / A (nome) teve diarreia nas últimas dois semanas, isto é, desde (indicar o
dia da semana) da semana antes da que passou?
Registe a resposta da mãe colocando um circulo no código apropriado. Se a
inquirida não tiver a certeza sobre o que quer dizer diarreia explicar-lhe que
corresponde a três ou mais descargas intestinais ou descargas intestinais
líquidas por dia, ou sangue nas fezes. Assegure-se de que a inquirida
compreende o que se quer dizer com “nas últimas duas semanas”.
Se a criança tiver tido diarreias durante as últimas duas semanas, coloque um
cirulo em 1 para “sim” e avance para a Pergunta 3, traçanco uma linha por cima
das perguntas a que saltou. Se a criança não tiver tido diarreia nas ultimos
duas semanas ou a pessoa que cuida dela não sabe, coloque um circulo em 2
para “não” ou em 9 para “não sei” e avance para a Pergunta 2.

P. 2

Nas últimas duas semanas, o / a (nome) teve alguma outra doença ou
problema de saude?
Aceite a definição da pessoa que cuida da criança sobre se esta esteve ou não
doente. Qualquer doença que tenha começado há mais de duas semanas atrás
mas que terminou durante as últimas duas semanas deve também ser
considerada. Se a resposta for “sim”, coloque um circulo em 1 e avance para a
Pergunta 4. Se a resposta for “não” ou “não sei” coloque um círculo no
código respectivo e avance para a Pergunta 11.

P. 3

Durante este último episódio de diarreia, o/a bebeu algum dos líquidos
seguintes?
Queremos saber o que a criança bebeu durante o último episódio de diarreia.
Faça cada pergunta separadamente: Foi-lhe dado leite materno? Foi-lhe dado
alguma papa de cereais ou papa feita de raízes ou sopa?
E assim
sucessivamente. Coloque um circulo no código correcto correspondente a
cada resposta: 1 para “sim”, 2 para “não” e 9 para “não sei”. Ser-lhe-á
dada uma lista de líquidos definidos localmente como aceitáveis tais como,
solução de açucar ou sal, yogurte, etc. Se a inquirida responder “água”,
pergunte-lhe se esse foi o único líquido que deram á criança, ou se foi
acompanhada por qualquer outro alimento. Pergunte sobre outros líquidos
considerados inaceitáveis pelo programa de Controle de Doenças Diarreicas :
ser-lhe-á dada uma lista destes líquidos. Se a criança não bebeu nada codigo 1 para o ponto 3I desta pergunta - trace uma linha por cima da
próxima pergunta (já respondida) e avance para a Pergunta 5.

P. 4

Durante a doença (nome da doença), o/a bebeu muito menos, quase o
mesmo, ou mais do que costumava beber?
Se desidratada, uma criança pode beber mais líquidos do que beberia
normalmente. Queremos saber se a quantidade de liquidos consumidos durante a
doença se alterou. Faça a pergunta da mesma forma como está formulada aqui.
Leia a pergunta toda e coloque um círculo no código apropriado á resposta
dada pela mãe.
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Para as crianças que tiveram diarreia durante as últimas duas semanas,
“doença” nesta e na próxima pergunta quer dizer episódios de diarreia. Não
tome em consideração qualquer outra doença que as crianças possam ter tido.
Registe a opinião da pessoa que cuida da criança, sobre a quantidade de
líquidos realmente consumidos pela criança. Consideram-se todos os líquidos,
não só os especialmente dados durante o episódio de diarreia. Por exemplo,
água, chá, sumos de frutos, leite materno e qualquer outro tipo de leite são
considerados, bem
como líquidos especiais tais como soluções orais
reidratantes.
Tente saber o que na verdade aconteceu, não o que a pessoa que cuida da
criança pensa que deve ter acontecido. Uma resposta como por exemplo, “Uma
criança com diarreia (ou “Uma criança que está doente”) precisa de mais
liquidos” não é satisfatória. Deverá perguntar-lhe: Mas que quantidade de
líquidos bebeu o seu filho na verdade durante esta diarreia (ou qualquer
outra doença que tenha contraído)?
Poderá ser difícil calcular a quantidade relativa de leite materno tomado pela
criança. A pessoa que toma conta da criança poderá fazer um cálculo baseandose em se a criança mamou mais tempo ou com mais frequencia.
P. 5

Durante a doença do/da (mome), comeu menos, praticamente o mesmo, ou
mais do que normalmente? Se a resposta for “menos” insista: Muito menos
ou um pouco menos?
Durante um episódio de diarreia ou de outra doença uma criança pode alterar a
quantidade dos alimentos que normalmente toma. Faça a pergunta precisamente
como está feita no questionário. Se a resposta da mãe for “menos do que o
costume”, insista para descobrir se ela pensa que a quantidade era “um pouco
menos” ou “muito menos” do que normalmente. Coloque um circulo á volta
do código correspondente á resposta obtida.
O aspecto principal desta pergunta é saber na verdade a quantidade de comida
consumida pela criança. Se a pessoa que cuida da criança ofereceu mais comida
do que normalmente, mas a criança comeu muito menos, a resposta é “muito
menos”; coloque um circulo em 2.
Se a criança é muito pequena e a mãe responde que ele/ela só toma liquidos ou
leite materno (isto é, ainda não começou a comer), não há necessidade de insistir,
uma vez que “beber” e “comer” contam do mesmo modo. Coloque um circulo
na resposta para esta pergunta (comer) que mais se aproximar da resposta dada
á Pergunta 4 (beber).
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P. 6

O / A já esteve doente com tosse em qualquer altura durante as últimas duas
semanas, isto é, desde (indicar o dia da semana) da semana anterior á
ultima?
“Doente com tosse” quer dizer uma constipação ou outra doença respiratória
aguda acompanhada de tosse. Se a pessoa que toma conta da criança diz “Tosse
sempre” ou “Há meses que tem sempre tosse”, não considere isto como
“uma doença com tosse” uma vez que se trata de um problema crónico. Se a
resposta for “não” ou “não sei”, coloque um circulo no código apropriado e
passe para a Pergunta 11, traçando uma linha nas perguntas por cima das
quais saltou. Se os sintomas começaram antes mas continuam durante o periodo
de duas semanas, isto conta como um “sim”.

P. 7

Quando o / a esteve doente com tosse, respirava mais depressa do que
normalmente, com uma respiração mais espaçada, mais rápida, ou tinha
dificuldade em respirar?
Esta pergunta destina-se a descobrir se a criança tem ou teve um problema de
saude que necesite ser avaliado por um profissional de saude (de acordo com o
que é definido pelo programa CDD/IMCI). Se a pessoa que cuida da criança
perguntar “O que quer dizer com respirar depressa?” pode dizer- lhe que se
nota perfeitamente uma respiração mais rápida do que a normal quando a
criança está a descansar. Se a pessoa que cuida da criança perguntar “O que
quer dizer com
- dificuldades na respiração?” pode dizer-lhe a criança
parecia ter dificuldades em encontrar ar para respirar, ou pode dar-lhe
outra explicação que tenha sido encontrada durante a adaptação e o pré-teste
do questionário. Algumas sociedades têm palavras próprias para respiração
rápida: no nordeste do Brasil, por exemplo, canseira quer dizer “cansaço” e é
usado especificamente para identificar esse sintoma. Coloque um circulo à
volta do código apropriado. Se a resposta é “sim” passe para a pergunta
seguinte. Caso contrário avance para a Pergunta 11, traçando uma linha por
cima das perguntas que saltou.

P. 8

Estes sintomas eram devidos a um problema no peito ou ao nariz obstruido?
Esta pergunta destina-se a descobrir se o problema precisa de ser avaliado por
um profissional de saude, no caso de não ser uma simples constipação. Se
colocar um circulo em 2 para “problema no peito”, em 3 para “ambos” ou 9
para “não sei”, avance para a pergunta seguinte. Se os sintomas eram
provocados por nariz obstruido (1) ou “Outros” (8: escreva a descrição), avance
para a Pergunta 11, traçando uma linha por cima das perguntas a que saltou.

P. 9

Procurou conselho ou tratamento para a doença fora de casa?
“Procurar ajuda fora de casa” quer dizer sair do circulo familiar ou do
agregado familiar para procurar conselho ou tratamento. Procurar ajuda pode
ir desde pedir conselho a um vizinho, até fazer uma cerimómia religiosa em nome
da criança, ou ir ao hospital. Se um médico ou qualquer outra pessoa se
deslocar a casa para prestar ajuda isto conta como procurar solução para o
problema fora de casa. A criança pode ter ou não ter acompanhado a pessoa
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que cuida dela quando esta foi procurar ajuda. Por exemplo, ir comprar
medicamentos sem a criança conta como procurar ajuda.
P. 10 Onde foi procurar ajuda? Depois da primeira resposta, perguntar: A mais
algum outro sítio, ou alguém?
Continue a perguntar até que sejam mencionadas todas as pessoas junto de quem
foi procurada ajuda ou conselho mas não sugira ou pressione as respostas.
Coloque um circulo no código correspondente a cada lugar/pessoa junto de quem
foi procurada ajuda. Se for referido algum outro lugar/pessoa que não conste da
lista, escreva a descrição dada no espaço reservado a “Outros”.
P. 11 Por vezes as crianças adoecem gravemente e devem ser levadas
imediatamente a um centro de saude. Que tipo de sintomas a levariam a
conduzir a sua criança a um centro de saude imediatamente?
Esta pergunta é para ser feita só uma vez a cada pessoa que cuida da criança.
Se a mãe ou a pessoa que cuida da criança tomar conta de mais do que uma
criança menor de cinco anos, poderá fazer-lhe esta pergunta quando completar o
questionário referente à primeira criança. Traçar uma linha por cima das
perguntas nos impressos referentes às crianças seguintes da mesma mãe ou
ama.
Não insista em mencionar os sintomas que constam da lista. Se a ama mencionar
alguns sintomas e depois parar, prossiga perguntando-lhe: Que mais? Até ter a
certeza que ela compreendeu o sentido da pergunta e lhe disse todos os sinais que
considera importantes. Se não tiver a certeza onde encaixar algum dos sinais por
ela referidos nas categorias que fazem parte do inquérito, escreva a descrição
que for dada e mais tarde confirme com o seu supervisor.

Módulo sobre Malária
ESTE MÓDULO É PARA SER USADOS NOS PAISES OU NAS REGIÕES
ONDE EXISTE UM ALTO RISCO DE MALÁRIA. A O M S DEFINE AS
AREAS COM RISCO DE MALÁRIA AQUELAS ONDE EXISTEM CASOS DE
CRIANÇAS COM IDADE COMPREENDIDA ENTRE OS 2 E OS 59 MESES
QUE SÃO LEVADAS A UMA UNIDADE DE SAUDE. UM LOCAL DE ALTO
RISCO É DEFINIDO COMO AQUELE ONDE MAIS DE 5 POR CENTO DE
CRIANÇAS FEBRIS APRESENTAM PARASITENIA NO SANGUE. UMA
ÁREA DE BAIXO RISCO É AQUELE ONDE 5 POR CENTO OU MENOS DE
CASOS FEBRIS SÃO PARASITÉMICOS, MAS ONDE NÃO SE PODE
NEGLIGENCIAR O RISCO. CONSIDERA-SE QUE UM LOCAL NÃO TEM
RISCO
DE
MALÁRIA
SE
A
TRANSMISSÃO
NÃO
OCORRE
NORMALMENTE E SE CASOS DE MALÁRIA IMPORTADA NÃO SÃO
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CONHECIDOS. SE HOUVER DUVIDAS SOBRE COMO UTILIZAR ESTE
MÓDULO CONSULTE A DELEGAÇÃO LOCAL DA OMS OU O OFICIAL DE
GESTÃO INTEGRADA DAS DOENÇAS DA CRIANÇA (IMCI) E, EM
CONJUNTO
COM
O
GRUPO
DE
COORDENAÇÃO
E
DE
ACONSELHAMENTO, DEVERÁ SER TOMADA UMA DECISÃO.
VERIFIQUE
EXEMPLOS
PARA A
MELHORAR

O TEXTO DO MANUAL, CAPÍTULO 3, PARA OBTER
DE COMO ESTES CASOS PODEM FORNECER INFORMAÇÕES
CONCEPÇÃO DE PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO PARA
O TRATAMENTO DA MALÁRIA.

Estas perguntas fornecerão os dados básicos para o cálculo dos indicadores para
práticas de tratamento de malária e para o uso de mosquiteiros impregnados. Febre é
um sintoma de malária e em zonas onde existe malária diz-se ás mães para tomarem
medidas e tratarem as suas crianças contra a malária mal os primeiros sintomas de febre
aparecem.
P1

Nas últimas duas semanas, isto é, desde (indicar o dia da semana) da semana
anterior á ultima, o/a esteve doente com febre?
Deverá ser dada uma resposta “sim” se a febre ocorreu em qualquer altura
durante as duas semanas anteriores á entrevista, ou começou antes deste periodo
mas continuou durante as duas semanas anteriores á entrevista, mesmo que não
tenha ainda acabado. Se a resposta for “não” ou “não sei”, passe para a
Pergunta 8, traçando uma linha por cima das perguntas a que saltou.

P. 2

O/A (nome) foi visto numa unidade de saude durante essa doença?
Uma “unidade de saude” deverá ser definida localmente e corresponde a uma
unidade com pessoal de saude treinado. Podem ser publicas ou privadas. Não
inclui curandeiros tradicionais, práticas religiosas ou farmácias. Se este género
de coisas forem referidas, pergunte de novo; registe a resposta como “não”
se não for indicado nenhum centro de saude apropriado, que corresponda á
definição encontrada durante a vossa aprendizagem e avance para a Pergunta 6,
traçando uma linha por cima das perguntas a que saltou.

P. 3

O/A (nome) tomou algum medicamento para a febre ou para a malária que
tenha sido receitado na unidade de saude visitada?
O propósito desta pergunta é descobrir se a criança foi tratada contra a febre em
consequência dessa visita, ou com um medicamento receitado por um
profissional de saude.
Se “sim” , passe para a Pergunta 4. Se “não” ou “não sei”, passe para a
Pergunta 5.

P. 4

Que medicamento o / a (nome) tomou, que lhe tenha sido fornecido ou
receitado na unidade de saude visitada?
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COORDENADOR DO INQUÉRITO: PARA AS PERGUNTAS 4 E 8, ADAPTE AS
CATEGORIAS DE MEDICAMENTOS CONFORME FOR MAIS APROPRIADO
LOCALMENTE,
USANDO
INFORMAÇÕES DO PRÉ-TESTEE
E O
ACONSELHAMENTO DOS ELEMENTOS DE SAUDE LOCAIS. FORNEÇA
AOS ENTREVISTADORES UM MOSTRUÁRIO DOS ANTI-MALÁRIOS MAIS
USADOS E DE OUTROS MEDICAMENTOS USADOS LOCALMENTE PARA
A FEBRE.
Esta pergunta interroga sobre os medicamentos recebidos na unidade de saúde
visitada, para ser dados á criança. Se a mãe não souber que medicamentos
foram dados, apresente-lhe o mostruário dos medicamentos anti-malários e antifebre usados localmente. Se ela disser que a criança recebeu medicamentos e
não souber o nome, escreva a descrição no espaço fornecido á frente de
“Outros”.
P. 5

O/A (nome) tomou algum medicamento para a febre ou para a malária antes
de ter sido levado á unidade de saude?
O propósito desta pergunta é descobrir se a criança recebeu algum medicamento
para a febre em casa (incluindo paracetamol e anti-malários), antes de ter sido
levado a uma unidade de saude.
Se “sim”, avance para a Pergunta 6. Se “não” ou “não sei”, avance para a
Pergunta 8.

P. 6

O/A (nome) tomou algum medicamento para a febre ou a malária durante
esta doença?
Esta pergunta é feita para as crianças que não foram levadas a nenhuma
unidade de saude. Se “sim”, passe para a Pergunta 7. Se “não”, passe para a
Pergunta 8.

P. 7

Que medicamento tomou?
Coloque um circulo em todos os códigos que correspondam ás respostas dadas.
Se a mãe não sabe que medicamentos foram dados, apresente-lhe o mostruário
dos medicamentos anti-malários e anti-febre localmente usados. Se ela disser
que a criança recebeu medicamentos mas não sabe o nome, escreva a
descrição dada no espaço reservado em “Outros”.

AS PERGUNTAS SEGUINTES DEVERÃO SER USADAS EM ÁREAS ONDE
MOSQUITEIROS IMPREGNADOS ESTÃO A SER DISTRIBUIDOS, OU EM
ÁREAS DE ALTO RISCO DE MALÁRIA, E DEVEM FORNECER LINHAS
BÁSICAS QUE SIRVAM PARA OS FUTUROS PROGRAMAS DE
IMPREGNAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MOSQUITEIROS.
P. 8

O/A (nome) dormiu debaixo de um mosquiteiro a noite passada?
Registe se a criança dormiu debaixo de um mosquiteiro, quer tenha sido ou
não partilhado com outra pessoa. Se a resposta é “sim”, coloque um
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circulo em 1 e faça a pergunta seguinte; caso contrário, trace uma linha
por cima do resto deste módulo e passe para o módulo seguinte. Se a criança
não dormiu em casa a noite passada faça a pergunta em relação á
ultima noite em que dormiu em casa.
P. 9

Este mosquiteiro foi alguma vez tratado com insecticida?
Assegure-se de que a pessoa
que toma conta da criança compreende a
pergunta. Utilize outras palavras (termos locais para insecticida, repelente de
mosquito, etc.) se necessário. Se a resposta é “sim”, avance para a Pergunta 10;
caso contrário trace uma linha por cima do resto deste módulo e passe para o
módulo seguinte.

P. 10 Quando foi a última vez que o mosquiteiro foi tratado?
Se a resposta á Pergunta 9 foi que o mosquiteiro já foi anteriormente tratado,
pergunte quando. Se a pessoa que toma conta da criança indicar que o
mosquiteiro foi tratado mas não sabe quando, tente recordá-la/o referindose a uma específica estação do ano ou data conhecida.

Módulo sobre Imunização
Este módulo é usado para se obter a percentagem de crianças com idade inferior
a cinco anos que receberam BCG, DPT3, OPV3 e vacina contra o sarampo.
P. 1

Existe um registo de vacinas para o/a (nome)?
Se a resposta for “sim”, peça para ver o cartão de vacinação. Se a mãe
não tem um cartão de vacinação mas se as doses de vacinas estão registadas
num outro documento (por exemplo, um livrinho de registo de consultas
médicas), considere isto como se fosse um cartão de vacinação. Copie as
datas de todas as vacinas relevantes no espaços a isso reservados.
Lembre-se que as vacinas podem ser registadas no cartão numa ordem
diferente da que aparece no questionário. Assegure-se de que verifica o
cartão com todo o cuidado porque por vezes o número correspondente ao
mês aparece primeiro, outras vezes o dia. Seja cuidadoso no registo
correcto das datas. Seja
cuidadoso para não registar uma data de
marcação para a próxima vacina da criança. Registe somente as datas em
que as vacinaças foram administradas á criança. Seja paciente e leia o
cartão com toda a atenção.

As restantes perguntas deste módulo (da Pergunta 6 para diante) são feitas para
preencher todas as falhas que possam ter-se verificado. Faça as perguntas
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quando um cartão de vacinação não for apresentado: faça as perguntas mesmo
quando um cartão é apresentado, pois pode acontecer que a criança tenha
recebido vacinação que não foi registada no cartão. Para as crianças sem um cartão,
avance da primeira pergunta para a Pergunta 7. Para as crianças com um cartão
avance para a Pergunta 6
quando tiver terminado de copiar toda a informação do
cartão. Faça as perguntas
mesmo quando o cartão da criança mostrar uma
imunização completa: esta criança pode sempre ter recebido uma vacinação adicional
que não tenha sido registada no cartão.
P. 6

Para além das doses indicadas neste cartão, o / a (nome) recebeu mais
algumas vacinas - incluindo as vacinas recebidas no Dia Nacional de
Imunização?
Esta pergunta aplica-se somente quando é mostrado um cartão. É possível
que alguma vacinação recebida pela criança não tenha sido registada: por
exemplo, a mãe pode ter-se esquecido de levar o cartão ao centro de vacinação,
ou pode ter levado a criança á vacinação no Dia Nacional de Vacinação.
Se a resposta é “sim” relativamente a doses adicionais, avance para a Pergunta
8, registando somente doses adicionais ás referidas no cartão. Por exemplo, se
foram registadas no cartão duas doses de DPT, e foi dada outra dose que não foi
registada, a resposta á Pergunta 14 deverá ser uma dose. Do mesmo modo, se
no cartão estiver registado vacinação BCG, a resposta á Pergunta 8 pode ser
“não” relativamente a nenhuma dose adicional.

Se não for apresentado um cartão de vacinação, faça as Perguntas 7 a 15 para obter
a situação de vacinação da criança. Descreva em pormenor as técnicas de vacinação
á pessoa que cuida da criança e forneça todas as explicações que forem
necessárias. Quando se referir a vacinas ou ás doenças específicas para cada vacina,
use sintomas locais, se necessário. Não estamos interessados em injecções para
tratar doenças - antibióticos, anti-malários, etc. - mas sómente em vacinas.
P. 7

Agora vou fazer-lhe algumas perguntas sobre algumas vacinas que o / a
(nome) recebeu para prevenir/evitar certas doenças, incluindo vacinas
recebidas numa campanha do Dia Nacional de Imunização.
Leia esta pergunta apenas aos inquiridos que não apresentem cartão de
vacinação, isto é, se a resposta á Pergunta 1 foi 2 para “não” ou 9 para “não
sei”. Caso contrário avance para a Pergunta 8.

P. 8

O / A (nome) alguma vez recebeu uma vacina BCG contra a
tuberculose – isto é, uma injecção no ombro esquerdo que originou uma
cicatriz?
ADAPTE A PERGUNTA AOS TERMOS USADOS LOCALMENTE.
Coloque um circulo no código apropriado. Se o cartão de vacinação registar
vacina BCG (Pergunta 2), a resposta aqui pode ser “não” para nenhuma dose
adicional. A cicatriz da BCG pode ser verificada independentemente da resposta
a esta pergunta ser “sim”, “não” ou “não sei”.
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P. 9

Verifique no ombro esquerdo (sítio mais vulgar) a presença da cicatriz de
BCG.
Confirme a resposta á Pergunta 8 inspeccionando o ombro esquerdo (ou outro
local geralmente usado para vacinação) e procurando uma pequena cicatriz
redonda: durante a aprendizagem ser-lhe-ão mostradas cicatrizes semelhantes
a estas. Se existir uma discrepancia entre a resposta anterior e a presença da
cicatriz, repita a pergunta anterior. Se tiver dúvidas sobre a
verdadeira
resposta, escreva as suas observações em detalhe e confirme a situação
com o seu supervisor.
ESTE PROCESSO PODE TAMBÉM SER USADO NO INICIO DO
MÓDULO DE ANTROPOMETRIA.

P. 10 O / A (nome) já alguma vez recebeu “vacinação em gotas na boca”
para protege-lo/a , ou evitar, de contrair uma doença que se chama
polio?
Coloque um circulo no código apropriado. Se a resposta é “sim” avance para a
Pergunta 11. Se a resposta é “não” ou “não sei” passe para a Pergunta 13,
traçanco uma linha por cima das perguntas a que saltou. Se o cartão de
vacinação da criança registar alguma dose de polio, esta pergunta refere-se
somente a doses não registadas no cartão: se nehuma dose adicional foi
dada a resposta é “não”, e avance para a Pergunta 13.
P. 11 Que idade tinha o / a (nome) quando recebeu a primeira dose - logo após
o nascimento ou mais tarde?
Coloque um circulo no código apropriado.
P. 12 Quantas vezes recebeu essas gotas?
Preencher o número indicado. Para crianças com um cartão de vacinação
que já registe uma ou mais doses de polio, lembre-se que aqui só deve
registar a ou as doses adicionais.
P. 13 O / A (nome) já recebeu alguma vez “vacina em injecção” - isto é, uma
injecção nas nádegas - para impedir/prevenir contra tétano, tosse
convulsa, difteria? (Algumas vezes dada ao mesmo tempo da polio).
ADAPTE A PERGUNTA AOS TREMOS USADOS LOCALMENTE.
Coloque um circulo no código apropriado. Se a resposta for “sim” avance
para a Pergunta 14. Se a resposta for “não” ou “não sei”, avance para a
Pergunta 15, traçando uma linha por cima das perguntas a que saltou. Se
o cartão de vacinação da criança registar alguma dose de DPT, esta pergunta
refere-se sómente ás doses não referidas no cartão: se não foi administrada
nenhuma dose adicional a resposta é “não” e avance para a Pergunta
15.
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P. 14 Quantas vezes?
Preencha o número indicado. Para as crianças com um cartão de
vacinação que já regista uma ou mais doses de DPT, lembre-se que aqui
só deve registar dose ou doses adicionais.
P. 15 O / A (nome) já recebeu alguma vez “vacina em injecção” - isto é, uma
picada no braço, com a idade de 9 meses ou mais tarde - para
prevenir contra o sarampo?
Coloque um circulo no código apropriado. Se o cartão de vacinação da criança
registar vacina de sarampo (Pergunta 5), a resposta aqui deverá ser “não”
para nenhuma dose adicional.
A vacina contra o sarampo é normalmente dada sob a forma de injecção no
braço. Nalguns países algumas crianças poderão recebe-la como uma injecção
na nádega. Se a mãe se referir especificamente a vacinação contra o sarampo
mas referindo uma injecção na nádega, aceite a resposta como válida.
P. 16 Diga-me por favor, o / a (nome) já participou nalgum dos seguintes Dias
Nacionais de Imunização:
Coloque um círculo nos códigos apropriados.
COORDENADOR DO INQUÉRITO: DEVERÁ ESCREVEER AS DATAS
E OS
TIPOS DE VACINAÇÃO ADMINISTRADA NAS CAMPANHAS
NID MAIS RECENTES NO VOSSO PAÍS. SE POSSIVEL, INCLUIR A
ESTAÇÃO EM QUE CADA NID OCORREU, PORQUE ALGUMAS
MÃES PODEM NÃO SER CAPAZES DE IDENTIFICAR A DATA
EXACTA.
Esta pergunta é feita para se poder informar os programas de imunização.
É também uma forma de se confirmar a resposta dada á Pergunta 6 para
as crianças com cartão de vacinação, uma vez que as doses administradas
nos Dias Nacionais de Imunização não são de uma forma geral registadas
no cartão. Se o inquirido responde “sim” aqui relativamente a pelo menos
uma data, verifique de novo a Pergunta 6: se a resposta dada ali foi
“não”, volte a fazer a pergunta de novo.
Quando tiver terminado o módulo sobre Imunização, avance para o módulo
seguinte.

Módulo sobre Antropometria
Cada criança é pesada e medida e os resultados registados no seu questionário.
Preste atenção para que o peso de cada criança seja registado no questionário
correcto, verificando o nome da criança e o número de linha no topo da página.
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Siga as instruções para o peso de acordo com a aprendizagem que recebeu;
veja Apendice Quatro, Técnicas de Antropometria.
A mãe poderá ajudá-lo, se necessário, enquanto pesa a criança. Insista sempre no
facto de que a criança deve ser pesada nua, mas se isto for de todo impossível,
faça uma lista detalhada de todas as peças de vestuário usadas pela criança
durante o exame, incluindo fraldas, roupa interior, sapatos, chapeu ou touca na
cabeça, etc.
O peso (e a medição) deverão ser feitos somente quando tiver completado os
questionários para todas as crianças da casa. Isto permitir-lhe-á familiarizar-se
com os membros do agregado familiar. Se no agregado familiar existir mais do
que uma criança que corresponda ás condições do inquérito, complete todos os
pesos e todas as medições para essa criança antes de avançar para a criança
seguinte. Se existir mais do que uma mãe para a criança sobre a qual se fez o
inquérito, pese e meça todas as crianças / filhos dela antes de prosseguir para as
crianças da mãe seguinte.
Quando pesa ou mede, tem que controlar a criança. Seja firme mas meigo com
a criança. Esteja calmo. A mãe e a criança sentirão a sua confiança. Nunca
deixe uma criança sózinha com nenhuma peça do equipamento que está a usar.
Explique á mãe o processo de pesagem, e á criança também, para reduzir o
receio. Por vezes as crianças muito pequenas não gostam de colaborar. Tem que
observar se o processo usado causa nervos desnecessários para poder modificar,
se for caso disso. Não pese nem meça uma criança se a mãe recusar, ou se a
criança estiver demasiado doente ou impertinente/irrequieta.
P. 1

Cicatriz de BCG?
Se o registo da cicatriz da BCG tiver que ser feito aqui, examine a criança e
confirme. Se houver divergencia entre a resposta á Pergunta 8 no módulo sobre
Imunização e a presença da cicatriz, repita a Pergunta 8. Se tiver dúvidas
sobre a divergencia verificada, escreva o que observou em pormenor e
confirme com o seu supervisor.
O
COORDENADOR
DO
INQUÉRITO
PODE COLOCAR
A
VERIFICAÇÃO DA CICATRIZ DA BCG AQUI, SE ASSIM DECIDIR.
ESTA VERIFICAÇÃO PODERÁ SER FEITA MAIS FACILMENTE
NUMA ALTURA EM QUE A CRIANÇA ESTÁ DESPIDA PARA SER
PESADA. REPETIR AS INSTRUÇÕES QUE FORAM DADAS NO
MÓDULO SOBRE IMUNIZAÇÃO.

P. 2

Peso da criança.
A criança deverá ser pesada de acordo com as instruções recebidas
durante a aprendizagem.. Registe o resultado da pesagem em gramas.
Coloque o kilograma á esquerda do ponto decimal e os gramas á direita
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do ponto decimal. Escreve primeiro um zero se o número de quilos
corresponde só a um dígito.
P. 3

Medição e Pesagem da criança.
Para crianças com menor de 2 anos, registe o comprimento - tirado com
a criança deitada - em centímetros. Se a criança tiver 2 anos ou mais,
meça-a de pé. Escreva um zero primeiro se o número de centímetros
corresponder a dois dígitos.

P. 4

Código de identificação da pessoa que tira a medida.
Registe o número de código da pessoa que tira a medida.

P. 5

Resultado
Registe se sim ou não a medição foi feita, ou a razão porque não foi
feita.

P. 6

Verifique: Existe outra criança no agregado familiar com as
características, que possa ser medida?
Se sim, registe as medidas da criança seguinte.

mesmas

Se não existir mais crianças para medir e todos os questionários para este
agregado familiar estiverem completos, dar a entrevista como terminada para este
agregado familiar agradecendo a todos os participantes a sua cooperação.

Antes de deixar a casa, junte todos os questionários para este agregado familiar
e marque o número de entrevistas completas no Painel Informativo do Agregado
Familiar. Verifique para ter a certeza de que todos os questionários estão
integralmente completos e de que não existem questões em branco. Assegure-se de
que sabe distinguir entre uma resposta que na realidade corresponde a zero e um
dado que falte indicar ou uma resposta “não sei”.

Verifique de novo que preencheu no topo da cada impresso usado para este
agregado familiar o numero de Aglomerado e de Agregado Familiar, antes de
deixar a casa onde esteve. Agrafe todas as páginas, de acordo com as instruções
que recebeu, e entregue-as ao seu supervisor.
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PREENCHIMENTO DA FOLHA DE CONTROLE
DO AGLOMERADO

Esta secção é escrita para os Supervisores e para os Entrevistadores.
Escolha os agregados familiares a ser incluidos no Aglomerado, para esse dia,
conforme as instruções que recebeu do coordenador do inquérito.
Instruções para o preenchimento da Folha de Controle do Aglomerado:

1.

Escrever o número de cada agregado familiar para o qual foi nomeado, neste
aglomerado, indicando também o nome de cada chefe do agregado familiar, a
copiar do Painel Informativo do Agregado Familiar.

2.

Registe o número de mulheres e de crianças escolhidas no agregado familiar, a
copiar da Listagem do Agregado Familiar.

3.

Registe o número de impressos individuais completos (de mulheres e crianças
menores de cinco anos). Indique na Folha de Control o número de vezes que teve
que voltar aos agregados familiares onde não encontrou ninguém na primeira
vez, e o número de vezes que voltou para entrevistar mulheres ou quem cuidava
de crianças que não poderam ser entrevistadas na primeira visita. Guarde um
registo de onde se localizam estes agregados familiares, desenhamdo um mapa
no verso da página, se for caso disso.

4.

Supervisores: Comecem a verificar os questionários completos, inserindo
códigos numéricos onde for necessário. Procurem identificações incompletas,
ou ausência de preenchimento onde deveria ter sido referido um número.
Devolvam os questionários que estejam claramente errados.

5.

Quando todas as entrevistas tiverem sido completas, verifique que os
questionários e a Folha de Control foram preenchidos correctamente e que
tantos impressos quanto possível foram completados. Acrescente o número
de mulheres e crianças escolhidas e o número de entrevistas completas na
Folha de Controle. Acrescente algum comentário na secção reservada a
Notas (problemas encontrados, etc.).
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6.

Confirme que tem todos os questionários indicados no total de entrevistas
completas referidas em 3.

7.

Assegure-se de que todos os impressos mostram a identificação completa do
Aglomerado, Agregado Familiar e Individuais (Mulheres, Amas, Criança).

8.

Tome nota dos problemas e discuta-os com os entrevistadores, se possível, antes
de sairem das comunidades.

9.

Junte todos os questionários completos para o dossier do aglomerado
juntamente com a Folha de Controle.
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