1. INTRODUÇÃO

Angola é um país em situação de emergência desde a sua independência, em 1975, as
condições sociais da população degradaram-se, gerando um estado de empobrecimento
generalizado, em que os sectores mais afectados foram crianças e mulheres, ou seja, os
grupos mais vulneráveis da sociedade.
É um dos países do mundo, cujos indicadores sociais se situam num limiar muito baixo, em
relação aos países de África abaixo do Saara, revelando uma baixa cobertura dos diferentes
programas sociais, tais como, a cobertura vacinal, a escolaridade das crianças e a
alfabetização dos adultos, os programas de planeamento familiar, o acesso ao abastecimento
de água e ao saneamento básico às populações. O país ocupa um dos lugares cimeiros em
ordem decrescente, quanto aos indicadores sociais, caracterizando-se por ter uma das mais
altas taxas de mortalidade de menores de cinco anos, sendo o segundo país com a taxa mais
elevada.
Por outro lado ao longo deste período, devido à situação de guerra do País, não foi possível
recolherem-se dados estatísticos a nível nacional, por falta de acesso aos diferentes pontos do
País, o que equivale dizer, que os indicadores da situação social de Angola, não representam a
situação real do país, podendo esta, ser diferente do que o que estes indicadores nos mostram.
Neste sentido, é urgente recolhermos alguns dados para caracterizarmos a actual situação da
mulher e da criança, a nível nacional. O MICS, inquérito dos indicadores múltiplos dará esta
informação.
2. OBJECTIVOS DO INQUÉRITO
O principal objectivo deste inquérito é o de monitorar o progresso dos programas de saúde,
educação e outras perguntas de bem estar.
O inquérito MICS, é dirigido ao agregado familiar que calcula um número importante de
indicadores numa só entrevista. Os indicadores que serão calculados através do MICS estão
ligados às metas sociais para 1995 e para o ano de 2000, estabelecidas na Cimeira Mundial da
Criança, realizada em 1990 , permitindo assim, não só avaliar estes objectivos, como avaliar
outros objectivos do Governo e das Organizações que operam em Angola.
Os indicadores fornecem medidas importantes do estado das crianças e mulheres nos sectores
da: saúde, educação, nutrição, água, saneamento e noutros sectores. Na situação actual,
esta base informativa pode ser usada para monitorar mudanças futuras, na planificação de
programas e na monitorização do sucesso das políticas e dos programas traçados nesses
sectores. Os resultados obtidos a partir deste inquérito, possibilitarão fazer estimativas
nacionais, regionais, para áreas urbanas ou rurais, possibilitando perspectivar as políticas e os
programas para comatar as dificuldades do grupo em questão. Deve também ser possível
comparar alguns dos indicadores com cálculos idênticos de períodos anteriores.
Realizaram-se vários encontros com os potenciais utilizadores, com a finalidade de avaliar a
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melhor forma das questões formuladas e de decidir sobre possíveis questões a serem
formuladas.
Neste momento, é possível realizarmos o inquérito com cobertura a nível nacional, o que irá
permitir que os indicadores recolhidos expressem a situação das mulheres e crianças
angolanas, uma vez que, os inquéritos realizados até aqui, limitavam-se a zonas de fácil
acesso, situação esta, que se devia à situação de guerra anteriormente vivida.

3. OBJECTIVOS DO MANUAL
Este manual tem os seguintes objectivos:
1. Capacitar o pessoal do trabalho de campo para o inquérito para o correcto
desenvolvimento das suas tarefas.
2. Formar os inquiridores e supervisores do inquérito, dando- lhes a conhecer:
a) o questionário, sua estruturação e perguntas
b) métodos e técnicas de recolha de informação imprescindíveis para o correcto
preenchimento do questionário;
Há uma série de perguntas, dirigidas às mães ou outras mulheres que cuidam de crianças,
acerca dos indicadores de bem estar das crianças a cargo destas. Informação detalhada será
também solicitada nos agregados e às mães sobre imunização e conhecimentos sobre
cuidados de saúde.
Neste manual o inquiridor receberá os conhecimentos necessários para desenvolver com
sucesso a sua actividade.
O coordenador dar-vos-á uma lista dos agregados que serão visitados, ou o procedimento
que irão utilizar para encontrar estes domicílios. Em cada domicílio em que se encontre
uma pessoa adulta, com capacidade de dar as respostas solicitadas, deverá preencher os
módulos A e B e depois os módulos C, D e E para todos os membros a quem se destinam
os referidos módulos.
Se no momento da entrevista, não há ninguém na casa, do agregado seleccionado, pergunte
aos vizinhos sobre a casa desabitada. Se ela está ocupada, pergunte aos vizinhos quando é
que regressam os membros do agregado. Programe com o supervisor uma nova vinda às
casas onde se encontram ausentes os agregados, para uma visita ao fim do dia ou a uma
hora em que se saiba que eles estarão presentes. Anote na folha de cobertura a primeira
visita, dos agregados ausentes, como forma de controlo e para que não se esqueça de fazer
esta entrevista. Não substitua por outro agregado.
Se no momento da entrevista, não há adultos na casa, programe outro momento para fazer
a entrevista, se possível marque uma hora para regressar. Não entreviste uma pessoa que se
encontre casualmente em casa e que não pertença ao agregado, como por exemplo a
empregada doméstica.
Se não há ninguém na casa, quando regressa pela segunda vez , então assinale este
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agregado como ausente na segunda visita. Será o Coordenador a dar instruções sobre a
nova entrevista a efectuar a este agregado.
Em áreas onde os agregados são difíceis de se identificarem, por viverem vários agregados
numa mesma residência, trate uma mesma casa como se fosse um agregado e entreviste
todas as mulheres e crianças da casa.
Em cada módulo as pessoas a serem entrevistadas, ou seja o grupo alvo da entrevista, está
devidamente definido.
Pode acontecer determinadas situações como as que passaremos a enumerar:
a) presença apenas de crianças em casa ou de pessoas com uma certa idade
b) recusa por parte do chefe de família de responder ao inquérito.
Na primeira situação volte mais tarde ou venha no fim de semana. Na segunda situação
procure insistir mais, caso não consiga, contacte o seu supervisor.
Exemplo: se na casa escolhida, habitam vários agregados deve entrevistar todos os
grupos etários, mulheres e crianças, de acordo com os módulos do inquérito, como se tratasse
só de um agregado.
Se tiver dúvidas do que fazer, quando não localiza um agregado seleccionado, ou quando não
completa uma entrevista, deve solicitar a solução ao supervisor de terreno. Deve sempre
anotar na folha de controle, os domicílios que foram visitados e aqueles onde não foi possível
fazer as entrevistas.
3.1. Como proceder numa entrevista
Use o questionário cuidadosamente.
Assegure-se de que entendeu o propósito exacto de cada questão. Isto ajudá-lo-á a saber se
a resposta que recebeu é adequada.
Pergunte as questões exactamente como foram escritas. Alguma pequena mudança numa
palavra pode alterar o significado da questão.
Faça as perguntas na mesma sequência do questionário.
Normalmente as perguntas são feitas por cada pessoa, preenchendo ao longo da coluna. Há
algumas partes do questionário onde se preenche assim, contudo há outras, onde se….
3.2. Considerações gerais do inquérito
3.2.1 Quem deve ser inquirido :
A primeira pessoa a ser inquirida é o Chefe do Agregado que responderá a perguntas
específicas, dirigidas ao Chefe. No entanto há perguntas em módulos, que deverão ser
respondidas normalmente pêlos membros específicos do agregado. Há módulos, que tratam
de questões relacionadas com as mulheres de idades compreendidas entre os 14 e os 49 anos,
as crianças com idades compreendidas entre os 5 e 18 anos, às crianças menores de 5 anos,
que devem ser respondidos pelas mães, ou pelas mulheres que tomam conta delas.
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Para cada módulo, este manual definirá as pessoas que devem responder ao módulo.
Se encontrar um agregado em que algumas pessoas que devem entrevistadas estão
temporariamente ausentes, é necessário combinar para voltar mais tarde, com o objectivo de
concluir o inquérito.

3.2.2 O que é uma FAMÍLIA:
Neste inquérito FAMÍLIA é o conjunto de uma ou mais pessoas que vivam juntas num
mesmo alojamento, podendo ou não ser aparentadas entre si, e que fazem normalmente as
refeições em comum partilhando do mesmo orçamento.
Toda a FAMÍLIA tem um chefe, que pode ser do sexo feminino ou masculino. A
determinação do chefe da FAMÍLIA deverá ser deixada a cargo da FAMÍLIA.
3.2.3 Quem são os membros da FAMÍLIA:
São considerados membros da FAMÍLIA todas as pessoas que vivam juntas num mesmo
alojamento, podendo ou não serem parentes entre si e que fazem normalmente as refeições
em comum.
Algumas destas pessoas podem estar ausentes temporariamente do alojamento no momento
do inquérito : considerando-se como tais todas aquelas pessoas que deixaram a habitação há
menos de três meses mas que têm intenção de voltar ao alojamento.
Não devem ser registados como membros residentes no domicílio todas as pessoas que se
ausentaram por um período superior a três meses.
Cada membro da FAMÍLIA que não se encontre em casa no momento do inquérito ou se
encontre na situação de temporariamente ausente, o seu nome deve figurar no registo do
questionário e quem o represente, deverá responder às perguntas que lhe dizem respeito,
quando isto for possível, será o caso das informações sobre os dados do módulo B.
3.2.4 Passos a dar pelo inquiridor durante a entrevista
- Saudação
- Apresentação da credencial
- Pedido de comparência do chefe do agregado ou da pessoa responsável que o substitui
- Explicação breve do motivo da visita
- Informação sobre o carácter confidencial do Inquérito e do anonimato dos inquiridos
- Pedido para que o chefe da família responda às perguntas do questionário
-Recolha, pessoa a pessoa dos dados referentes às questões que lhes dizem respeito, por
módulos
- Revisão do Questionário após se ter registado a informação referente à última pessoa da
família, a fim de se detectarem os erros ou omissões de dados
- Agradecimento pela colaboração prestada e saudação de despedida aos presentes
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O Inquérito está dividido nos cinco módulos seguintes:
Ficha de cobertura da família
Módulo A: Água e Saneamento
Módulo B:Membros da Família
Módulo C:Educação
Módulo D:Módulo das mulheres entre os 14 e 49 anos de idade
Módulo E:Para as crianças menores de cinco anos de idade

4. INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
Este questionário é composto por uma série de perguntas todas codificadas, que devem ser
registadas de acordo com os códigos. Os casos descritos adiante podem ocorrer:
1.A resposta é um número, por exemplo, 6 crianças, deve escrever “6”, não deve escrever as
unidades, por exemplo “3 vezes” ou “6 crianças”;
2.A resposta é uma data, escreve-se a data, com seguinte forma e no espaço correspondente:
dia/mês/ano
3.A resposta está em categorias dadas no questionário. Nos casos, em que a resposta está
codificada, duas situações podem ocorrer:- uma, que é a normal, em que pretendemos só uma
resposta e então assinala só a situação mais frequente. Outra, em que, pretendemos na mesma
pergunta, obter várias respostas, nestes casos vem indicado no questionário e no manual e
deve assinalar vários códigos.
Note o seguinte exemplo:
No módulo A na pergunta 7 temos:
Que distância separa …(a fonte principal)… da residência?
Torneira da residência..............1
Menos de 100m........................2
100m a 500m............................3

500m a 1 Km..........4
Mais de 1 Km.........5
Não sabe.................99

Se Torneira na residência>> P.13
Como deve proceder o inquiridor:
Depois de formular a pergunta, deverá aguardar que o inquirido dê a resposta. Depois do
inquirido responder deverá enquadrar a resposta num destes códigos.
Supúnhamos que a resposta é 6 Km, então deverá fazer um círculo no código 5.
Caso a torneira se encontre na residência então passa para a pergunta 13.

4-A resposta não é um número e não há códigos para a resposta. O único exemplo neste
questionário desta situação, é quando se escreve a província e o município na secção sobre
migrações.
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Os códigos não devem ser modificados pelos inquiridores, ou seja, no caso do inquiridor
não encontrar codificada a situação descrita pelo inquirido, deverá registar a resposta
em outros e escrever por extenso a resposta dada.
OS REGISTOS DEVEM SER SEMPRE CLAROS E LEGÍVEIS.
O INQUÉRITO É SEMPRE PREENCHIDO A LÁPIS.
Quando o entrevistado não sabe uma resposta ou quando a pergunta não se lhe aplica , há
códigos para registar “não sabe”=”NS” =99 e “não aplique”.
Não deixe um espaço em branco, a menos que seja indicado nas instruções do questionário.
Na maioria dos casos, o inquiridor deve fazer a pergunta, aguardar pela resposta e registá-la
de acordo com a forma do questionário. Em alguns casos deve insistir para recolher todas as
respostas que o entrevistado pode dar e também para apurar a situação que prevalece como
normal dentro da questão colocada. Há casos em que o inquiridor, ao fazer a pergunta, deve
dar as categorias de resposta ao entrevistado. No questionário são dadas as instruções que
distinguem as diferentes situações que podem ocorrer. É muito importante, que os
inquiridores, usem a forma correcta para fazer cada pergunta .
Os inquiridores não podem fazer nenhum comentário sobre as respostas da família que
indicam uma opinião. É preciso recolher as respostas sem ajudas para não prejudicar as
respostas dadas.
Em algumas partes do questionário aparecem alguns símbolos que passamos a explicar:
Símbolo
» Px
» Próxima mulher
Instruções a bold
……….

Significado
Passe à pergunta x
Passe à mulher seguinte
deve ler e seguir essas instruções
……………..

No módulo B irá registar todos os membros da família seleccionada. Em cada coluna há um
número que irá a partir do momento do registo, identificar cada membro da família. Nos
módulos seguintes, este número de identificação deve ser registado e Nº de C.____,
significando nº da coluna, assim como o nome na linha que fica abaixo, Nome_____.
5.Instruções para o preenchimento da folha de cobertura.
Esta folha de cobertura do inquérito, corresponde à FICHA DE COBERTURA, está dividida
em três partes.
Nesta folha, deverá registar todos os dados solicitados de forma legível e clara.
Na primeira parte da folha, deverão constar os dados de identificação Da Família, serão
dados o número de aglomerado do supervisor. .
Tenha em conta a seguinte definição. Aglomerado é o grupo de casas seleccionadas, como
por exemplo uma aldeia.
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A segunda parte, destina-se a registar o número de pessoas do agregado a serem
entrevistados de acordo com os módulos correspondentes. Esta parte está dividida em quatro
colunas, em que na primeira está descrita a categoria de pessoas a entrevistar, ou seja os três
grandes grupos etários a quem se destinam os módulos específicos deste inquérito. Na
segunda coluna, temos a descrição dos módulos. A terceira destina-se a registar o número de
pessoas de quem temos de recolher os dados, para cada módulo, esta coluna é preenchida no
fim do registo dos membros da família no módulo B, em que se faz uma lista dos membros
do agregado. A quarta coluna, será para registar no fim do inquérito o número de pessoas que
de facto foram entrevistadas.
A terceira parte da folha destina-se a controlar as visitas do entrevistador. Está dividida em
três colunas, em que na primeira estão as questões a preencher. Na segunda coluna registará
os dados da 1ª visita e na terceira coluna registará os da 2ª visita se houver necessidade de
fazer esta visita.
Nota: o inquiridor no caso de não encontrar numa primeira visita o agregado seleccionado, ou
algum membro do mesmo que deve ser entrevistado, é obrigado a regressar numa próxima
ocasião para efectuar ou para completar a entrevista. Se ao regressar, a este agregado não o
encontra novamente, ou se este se recusa a ser entrevistado, tem a obrigação de comunicar ao
coordenador para se dar o tratamento devido.
No fim da folha há um conjunto de códigos que se destinam a preencher o resultado da
entrevista.

6.INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO MÓDULO A:
ÁGUA E SANEAMENTO
No canto direito da folha temos que registar o nº do aglomerado e nº do agregado, que são
elementos fornecidos pelo coordenador provincial e que são provenientes do esquema de
amostragem.
O objectivo deste módulo, é o de avaliarmos que tipo de habitação, abastecimento de água,
escoamento de dejectos e de águas residuais, predominam nos agregados. Estes dados a par
de outros recolhidos durante o inquérito, dar-nos-ão indicadores da situação de saneamento e
abastecimento de água. O conjunto de perguntas que se seguem, estão relacionadas com o
meio ambiente dos agregados seleccionados pela nossa amostra, para podermos identificar o
bem estar dos grupos em estudo, na medida em que estes, também nos fornecem indicadores
de saúde.
Neste módulo, as perguntas são feitas uma vez em cada agregado visitado, são dirigidas ao
chefe do agregado ou a pessoa adulta do agregado que substitua o mesma em caso de
ausência deste.
Para a maioria das perguntas neste módulo deve registar só uma resposta, a mais usual,
contudo há algumas excepções, que estão devidamente assinaladas no questionário.
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P1.TIPO DE HABITAÇÃO
Com esta pergunta pretendemos saber qual o tipo de habitação que alberga o agregado.
Deverá ser inscrito o código de acordo com o tipo de habitação. O entrevistador deverá
observar a casa e ver se ela corresponde às definições estabelecidas para os diferentes tipos de
habitações.
Para isto a habitação foi classificada de acordo com as seguintes definições:
1 - Vivenda: Habitação tipo moderna, com bons acabamentos e de estilo
europeu.
2 - Casa Convencional: Habitação definitiva em termos de espaço e materiais
de construção, de paredes de tijolo, bloco ou madeira, coberta a telha, luzalite
ou chapa de zinco, estilo predominantemente aculturado.
3 - Casa Tradicional: Habitação cujas paredes são normalmente de pau a
pique rebocadas a barro ou argila, cobertas a chapa ou colmo, de estilo
próximo do rural.
4 - Apartamento: Habitação independente, situada em prédios ou lotes de tipo
europeu, normalmente de construção vertical.
5-Anexo: Alojamento situado dentro do perímetro espacial da habitação
principal, podendo dispor ou não de cozinha e instalações sanitárias.
6-Outros: grupo residual que inclui todo o tipo de habitação não acima
descrito (exemplo: quartos, contentores, tendas, barracas, camping, carro,
roullotes, etc.).
P2.QUANTAS DIVISÕES TEM A SUA CASA?
Com esta pergunta pretendemos saber quantas divisões a casa tem. Devem-se contar todas as
divisões excepto a casa de banho, cozinha, varandas e corredores. Registam-se no espaço
destinado para este fim.
P3 A SUA CASA TEM RÁDIO?
Registe esta pergunta com 1=sim ou 0=não de acordo com a resposta.
P4 A SUA CASA TEM TELEVISÃO?
Tal como a anterior a resposta será 1=sim ou 0=não.
P5.QUAL É A FONTE DE ÁGUA PARA BEBER QUE UTILIZA A SUA FAMÍLIA?
Pergunte onde vai buscar a água para beber. Deve enumerar as fontes de água descritas no
questionário. Escreva as fontes de água, que forem designadas pelo entrevistado, podendo
registar mais do que uma fonte, pois é possível que o agregado se abasteça de água de várias
formas, por exemplo a fonte alternativa quando não há água. O inquiridor deverá fazer o
registo das categorias da pergunta de acordo com a ordem de importância designadas pelo
entrevistado, registando a mais frequente com 1, a seguir com 2.
Torneira na residência ligada à rede com bomba: se a água for de torneira na casa
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onde habita a família, se esta tiver depósito de água abastecido a partir da rede e se também
houver electrobomba para puxar a água do tanque.
Torneira na residência ligada à rede sem bomba: se a água for de torneira na casa
onde habita a família e se neste caso não têm electrobomba.
Torneira do vizinho/prédio: se a sua proveniência for de torneira na casa dum
vizinho, de uma torneira da vizinhança ou ainda uma torneira no prédio.
Chafariz público: quando o agregado tem de ir buscar água ao local popularmente
designado por chafariz (local público com torneira, destinado ao abastecimento de água à
população).
Furo com bomba- é uma perfuração feita no solo com uma sonda, em que a água sai
por bombagem mecânica ou eléctrica.
Cacimba protegida- é um buraco feito à mão menos profundo que o FURO, onde se
faz um muro protector interno com qualquer material de construção, (tijolo, pedras…),
sempre coberta, podendo a água ser retirada manualmente ou ser utilizado um meio
mecânico.
Nascente Protegida- fonte natural de água, em que há uma protecção qualquer, para
protegê-la da contaminação dos agentes do meio ambiente.
Cacimba desprotegida-difere da cacimba protegida, porque é um buraco onde não
foi feita qualquer intervenção no sentido de o melhorar.
Nascente desprotegida-Fonte natural de água sem qualquer protecção.
Água da chuva/chimpacas-tipo de abastecimento a partir do aproveitamento das
águas da chuva no tempo chuvoso, ou no caso das chimpacas, que são reservatórios naturais
onde se acumulam as águas da chuva que abastecem de água a comunidade durante longo
período do ano.
Charco, rio ou lagoa: quando o agregado vai buscar a um destes locais.
Camião de água: quando o agregado é abastecido de água transportada em grandes
depósitos colocados em camiões, que se deslocam ao bairro periodicamente.
Outros - refere-se a outra fonte de abastecimento que o inquiridor deve especificar
qual é.
As perguntas a seguir referem-se à fonte principal de abastecimento de água para beber ou
seja a mais usual definida na
P6- DURANTE O ÚLTIMOS SETE DIAS, …(A FONTE PRINCIPAL) ABASTECEU DE
ÁGUA PARA BEBER TODOS OS DIAS, A MAIOR PARTE, A MAIOR PARTE DOS
DIAS, PARA UM OU DOIS DIAS, OU PARA NENHUM DIA?
Nesta pergunta o inquiridor deverá fazer a pergunta de forma a enumerar a fonte principal de
água para beber já citada na pergunta cinco. Por exemplo se na pergunta cinco, a resposta foi:
ABASTECIMENTO A PARTIR DUM CHAFARIZ, então na pergunta 6 deve formular a
pergunta da seguinte forma: Durante os últimos sete dias, o CHAFARIZ abasteceu de água…
1-Todos os dias- Se abasteceram de água diariamente durante a
semana anterior ao inquérito, da fonte referida na pergunta anterior.
2-A maior parte dos dias-quando o abastecimento não foi diário
durante a semana anterior.
3-Um ou dois dias-quando o abastecimento de água, durante a semana
anterior foi só feito durante um ou dois dias da semana.
4-Nenhum dia-Quando durante a semana anterior, o abastecimento de
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água da fonte declarada na pergunta anterior, não foi feito nenhuma vez.
99-Não sabe-quando a pessoa que está a ser entrevistada declara não
saber qual a regularidade de abastecimento de água da fonte, na semana anterior.
P7 QUE DISTÂNCIA SEPARA… (A FONTE PRINCIPAL)…DA RESIDÊNCIA?
Tal como na pergunta 6 deve repetir a fonte principal designada na resposta da pergunta nº 5.
Se o inquirido não sabe a distância da fonte, pode indicar onde fica e o inquiridor pode
estimar
a distância.
1-Torneira na residência-Quando há água corrente na residência e o
abastecimento é feito a partir de uma torneira existente na residência.
2-Menos de 100 metros- quando o abastecimento de água é feito a
partir de uma fonte que se situa a uma distância inferior a 100 metros.
3-De 100m a 500 metros- quando a fonte se situa entre 100 m a 500
metros.
4-De 500 m a 1 Km-quando a fonte se situa entre 500 m a 1
Quilómetro.
5-Mais de 1 Km-quando a fonte se situa a uma distância superior a 1
Km.
99-Não sabe-quando não sabe a que distância se localiza a fonte de
abastecimento de água e o inquiridor não consegue estimar a distância.
Se a resposta é 1 deve passar para a pergunta P.13
P8 QUEM DESTA FAMÍLIA É QUE MAIS VEZES CARTA ÁGUA PARA ESTA CASA?
Nesta pergunta pode registar mais do que uma resposta. É uma pergunta codificada e deve ser
respondida de acordo com os códigos. Por exemplo:se quem carta água é a mãe e uma das
filhas deve registar os códigos 1 e 3.
P9 QUAL É O MEIO DE TRANSPORTE QUE USA PARA IR CARTAR ÁGUA?
O meio de transporte, para cartar água, poderá ser a pé, uma viatura, ou outro meio. Registe
as perguntas de acordo com os códigos.
P10 QUANTO TEMPO LEVA PARA CATAR ÁGUA E VOLTAR, INCLUINDO O
TEMPO DE ESPERA?
Atenção deve ser muito preciso ao fazer esta pergunta. Deve somar o tempo que levam para
cartar água, contando o tempo de ida, de regresso e o tempo habitual de espera. Imagine que a
fonte é próxima, levando pouco tempo para o percurso, mas que levam muito tempo na bicha
da água, então o tempo de espera vai ter de ser somado ao tempo total.
Nº de minutos deve registar o tempo em minutos, que levam a cartar
água e voltar da fonte principal, incluindo o tempo de espera.
Água no estabelecimento, deve registar 888 quando a família tiver
água na residência.
Não sabe quando a pessoa que está a responder ao inquérito não sabe
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quanto tempo leva para cartar água da fonte principal.
Tabela nº 1-Distâncias desde uma fonte, em função do tempo, que uma criança, uma mulher
ou um homem com e sem vasilhame de água, percorrem para cartar água a pé.
DISTÂNCIAS

menos de 100 m
de 100
500m

m a

de 500 m a 1
Km
Mais de 1 Km

Criança
Tempo
(minutos)

Mulher
Tempo

de 5 a 10
minutos
de 10 a 20
minutos

menos de 5
minutos
de
5
minutos a
10 minutos
de 10 a 20
minutos
mais de 30
minutos

de 20 a 30
minutos
mais de 30
minutos

TEMPO
Homem
Tempo

Criança c/
recipiente
cheio
de
água

Mulher
c/
recipiente
cheio
de
água

Homem
c/
recipiente cheio
de água

menos de 5
minutos
cerca de 5
minutos

de 10 a 20
minutos
de 20 a 30
minutos

de 5 a 15
minutos
de 15 a 20
minutos

de 5 a 10 minutos
a

20

de 5 minutos
a 10 minutos
de 20 a 30
minutos

de 30 a 50
minutos
mais de 50
minutos

de 20 a 30
minutos
mais de 30
minutos

de 20 a
minutos
mais
de
minutos

30

de 10
minutos

P11 QUANTAS VEZES POR DIA VÃO CARTAR ÁGUA DESTA FONTE?
Nº de vezes por dia deve registar o nº de vezes por dia que vão cartar
água contando também o nº de pessoas que vão cartar água.
Atenção: se a família não cartar água todos os dias, deve registar “0" no espaço reservado
para registar o “Nº de vezes por dia” e no espaço existente adiante desta pergunta, deve
registar o nº de vezes que cartam água por semana.
P12 NORMALMENTE TEM PAGO A ÁGUA CARTADA DESTA FONTE?
Nesta pergunta, pretendemos saber se o agregado paga a água da fonte principal declarada
anteriormente, de. Responda, sim ou não, de acordo com os códigos do inquérito.
P13 A SUA ÁGUA PARA BEBER É GUARDADA NUM RECIPIENTE/LUGAR
FECHADO OU TAPADO?
Ao fazer esta pergunta, deve tentar saber concretamente a forma de armazenamento da água
utilizada para beber. Repare há famílias que têm a água em tambores, bacias, garrafões,
baldes, celhas, bacias, alguidares, garrafas ou outros vasilhames, mas a resposta só é registada
com 1=sim, se o recipiente estiver tapado, fechado ou coberto.

P 14 TRATA OU FERVE A ÁGUA ANTES DE BEBER?
Tratar a água, são os processos utilizados para tornar a água própria para consumo. Estes
processos podem ser a fervura, a desinfecção com cloro, lixívia ou outro desinfectante
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apropriado. Não são considerados processos de desinfecção, a filtragem ou a decantação.
No caso da resposta ser negativa, registe o código 2 e passe para a pergunta P 16.
P 15 SE SIM, QUE TIPO DE TRATAMENTO DÁ À ÁGUA?
Nesta questão pode registar mais do que uma resposta. No caso de ferver deve perguntar e
registar, o tempo da fervura, em minutos. Se não sabe registe 99. Se desinfecta com lixívia
deve perguntar e registar, o número de gotas que deitam num litro de água. Se utiliza outro
método não designado aqui deve registá-lo.
P 16 ONDE É QUE OS MEMBROS DA SUA FAMÍLIA FAZEM AS NECESSIDADES
MAIORES?
A pergunta tem como objectivo, saber se a família tem sanitário ou latrina, ou que tipo de
sanitário tem. A pergunta é codificada e só deve registar um código.
Se a resposta for ao ar livre passe para a pergunta 22, saltando as outras.
P 17 A QUE DISTÂNCIA FICA DA RESIDÊNCIA?
Registe a distância em que se localiza o sítio onde fazem as necessidades maiores, da
residência. Esta pergunta é codificada de acordo com as distâncias.
P 18 DE QUE FORMA É FEITO O ESCOAMENTO DAS NECESSIDADES MAIORES?
O objectivo desta pergunta é o de sabermos, que tipo de escoamento dos dejectos dos
agregados é utilizado pelos mesmos. Há várias categorias, que estão codificadas no nosso
inquérito e que passamos a definir.
1-Para o sistema de esgotos entende-se como sistema de esgotos, o sistema de
escoamento dos detritos, composto por condutas devidamente construídas para este fim. É o
sistema, que vigora nos centros urbanizados.
2-Com fossa séptica e poço roto é o processo em que não há sistema de esgotos, mas
em que os detritos, depois de saírem da latrina entram para uma fossa onde se dá a decantação
dos detritos sólidos e em que posteriormente, os resíduos líquidos passam para um outro
depósito (poço roto) onde se dá a drenagem destes líquidos.
3-Poço roto somente- Quando os detritos saem da latrina directamente para o
depósito onde se faz a drenagem directa dos detritos.
4-Latrina seca- quando a latrina está ligada a um buraco profundo para onde vão os
dejectos, sem que seja utilizada água.
5-Vala negra aberta - se os detritos circulam ao ar livre sem qualquer protecção.
6-Directo no rio, no mar ou no lago- se os detritos são escoados directamente para o
rio, para o mar ou lago.
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7-Outros neste caso deve especificar qualquer categoria encontrada e que não conste
das categorias codificadas neste questionário.
P19 (ESTE MEIO)…. É SOMENTE UTILIZADO POR ESTA FAMÍLIA?
Repare nesta pergunta e nas seguintes. Ao fazê-las deve designar o meio já declarado na
pergunta P16. Registe 1=sim, se o meio é de uso exclusivo da família, e 0=não, se não é.
No caso da resposta ser sim passe para a pergunta P 21.
P20 (ESTE MEIO) …..É UTILIZADO PELOS VIZINHOS OU É PÚBLICO/POR TODA A
GENTE?
Neste caso pode acontecer que a sanita ou latrina, é utilizada também pelos membros de
outras famílias vizinhas, ou ainda pode tratar-se de uma latrina pública, utilizada por toda
gente.
Registe de acordo com os códigos.
P 21 QUAIS OS MEMBROS DA FAMÍLIA QUE UTILIZAM …..(ESTE MEIO)?
Deve registar de acordo com os códigos, os membros do agregado que utilizam o meio
declarado.
P 22 QUE TRATAMENTO DÁ AO LIXO?
Pretendemos saber, com esta pergunta, as práticas para o tratamento do lixo.
É uma pergunta codificada e como tal, deve ser registada de acordo com as categorias do
questionário. Atenção à diferença entre lixeira e deita em qualquer sítio. A lixeira é o lugar
para onde a comunidade deita o lixo, ficando o mesmo acumulado e periodicamente o local é
limpo, devido à remoção, queima ou outro tratamento do lixo. Quanto a qualquer sítio é a
prática de se deitar o lixo em qualquer lugar.
P23 NA SUA RESIDÊNCIA COMO ESCOA/DEITA FORA AS ÁGUAS DOMÉSTICAS?
A pergunta é codificada, e os códigos já foram anteriormente explicados, (ver definições da
P18). As águas domésticas devemos entende-las como as provenientes das lavagens da roupa,
dos banhos, da lavagem da louça e águas residuais da cozinha e da casa. Note que há casas
onde deitam as águas sujas para a latrina ou para a sanita.
Conhecimento das Minas
Leia com atenção o conteúdo da caixa do questionário. Deve cumprir com esta
orientação rigorosamente. Não sugira nenhuma resposta aos inquiridos.
As perguntas a seguir, destinam-se a determinar o conhecimento que os inquiridos têm sobre
as minas. Por conseguinte dar-nos-ão a cobertura dos programas de informação sobre as
minas e desminagem.
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P24 QUAIS SÃO OS SINAIS QUE IDENTIFICAM AS MINAS OU EXPLOSIVOS?
Deve assinalar com um sinal todos os indicados pelo inquirido. Insista sempre com a pergunta
“Mais alguma coisa?”, para poder registar o máximo de respostas. Se<o inquirido não sabe
nada sobre minas, registe não sabe.

P 25 O QUE FAZER SE ENCONTRAR UM OBJECTO ESTRANHO, POR EXEMPLO
COMO UMA PANELA OU UMA CAIXA, NO CAMINHO OU NOUTRO LUGAR?
Registe todas as respostas dadas pelo inquirido, utilizando os códigos e nunca influenciando a
resposta, insistindo com a pergunta “mais alguma coisa?” para registar o máximo de respostas

MÓDULO B: MEMBROS DA FAMÍLIA
Esta informação deve ser sobre todos os membros da família e deve ser pedida ao chefe da
família ou à pessoa que o representa. Este Módulo tem como objectivo o registo de todos os
membros da família, começando pelo chefe da família ou quem o represente. Se o chefe
estiver ausente por mais de três meses não será registado. O registo dos membros da família
começa a ser feito pelo chefe, seguido do conjugue e depois faz-se o registo dos restantes
membros iniciando pelo mais velho e acabando no mais novo.
Este Módulo tem (6) seis colunas numeradas de 01 a 06; Estes números vão identificar cada
membro da família. Posteriormente nos módulos seguintes estes números servirão para
identificar cada entrevistado e será inscrito na parte “nº de coluna”, assim como o respectivo
nome.
No caso de encontrar mais do que seis pessoas no agregado, deve juntar formulários
adicionais, para registar todos os membros da família. Atenção os números do formulário
adicional vão de 07 a 012, etc.
P1 PRIMEIRO NOME?
Nesta linha registe o primeiro nome de cada membro da família iniciando pelo chefe, até à
pessoa mais nova da família. O registo deve ser feito por ordem decrescente de idades.

P2 SEXO?
Registe o sexo do entrevistado, com:
1 = Masculino se for do sexo masculino e 2 = Feminino se for do sexo feminino.
P3 DATA DE NASCIMENTO?
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Registe o dia , mês e ano de nascimento de cada membro da família. Se o não se lembrarem
da data de nascimento, deve tentar recordar com algum evento.
Geralmente recolhemos a data de nascimento e não a idade porque a idade é muitas vezes
dada pelo inquirido com imprecisão.
Pergunte primeiro pela data de nascimento e quando possível use os documentos oficiais para
verificar; bilhetes de identidade, cédulas e outros.
Se o entrevistado não souber a data de nascimento, siga as seguintes instruções:
-Primeiro tente estabelecer o ano de nascimento, perguntando o ano e depois se for necessário
use o calendário de eventos para localizar o ano de nascimento, comparando se a pessoa
nasceu antes ou depois do evento referido. Pode-se dar o caso da pessoa não saber o ano de
nascimento mas saber a idade, nesse caso calcule a idade a partir do calendário das idades.
Se se tratar de uma criança, consulta a tabela das idades das crianças e o calendário de
eventos. A idade é um dos dados difíceis de recolher, pelo que, o inquiridor deve fazer
perguntas especulativas, aliando factos do passado para tentar situar o ano de nascimento do
indivíduo. Quando não for possível registar o dia, mês e ano de nascimento, registe pelo
menos o ano do nascimento. Quando não souberem alguma data registe 99.

P4 CALCULE E VERIFIQUE.
Neste momento do inquérito - o inquiridor irá calcular as idades de todos os membros da
família calcule a idade em anos, a partir das datas declaradas anteriormente. Para esse efeito
use a tabela das idades em anexo.
P5 PARA AS CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS CALCULE E VERIFIQUE?
Neste caso calcule a idade para as crianças menores de cinco anos, em meses. Consulte a
tabela de idades para crianças até 60 meses.
P6 LÍNGUA MÃE?
Registe o código da língua nacional falada pelo entrevistado. Em outros = 9, registe por
extenso a língua declarada, mesmo que seja uma estrangeira.

P7 QUAL É A ÚLTIMA CLASSE FREQUENTADA?
O objectivo desta pergunta é o de sabermos o nível de instrução dos entrevistados. Para isso
depois de formular a pergunta, registe: Para o ensino normal, que vai da iniciação até à 12ª
classe, os códigos 0= iniciação e da 1ª classe à 12ª classe, registe:
1= 1ª classe
2= 2ª classe
3= 3ª classe
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4= 4ª classe
.
.
.
11= 11ª classe
e
12= 12ª classe
Se o indivíduo está no ensino superior ou se tem instrução superior codifique 13. Se fez o
ensino de adultos será o código 14, ou seja registe de acordo com os códigos do questionário.
Atenção, para as pessoas que se encontram a estudar registe a classe actual.
P8 A SUA MÃE VERDADEIRA ESTÁ VIVA?
Esta pergunta e seguinte têm como objectivo estimar a orfandade. Para isso necessitamos de
saber, se a sua verdadeira mãe (a mãe biológica) se encontra viva. Se não sabe, escreva 99.
Note, deve fazer esta pergunta mesmo que a mãe do indivíduo a quem se refere a pergunta se
encontre na mesma casa.

P9 O PAI VERDADEIRO ESTÁ VIVO?
Neste caso pretendemos saber se o verdadeiro pai do entrevistado se encontra vivo.
As instruções dadas para a pergunta anterior são válidas para esta.
P10 (NOME) TEM ALGUMA DEFICIÊNCIA?
Ao fazer esta pergunta deve referir o nome do entrevistado. Entende-se como deficiência, a
ausência de faculdades físicas, mentais ou sensoriais. Não faça a pergunta se a deficiência é
visível, nesse caso registe só o código.
P11- QUAL É A DEFICIÊNCIA?
Esta pergunta é codificada com as seguintes categorias.
1=Cego-se não vê, ou seja tem problemas com o órgão da visão
2=Surdo /mudo-se não houve e não fala
3= Paralítico braço - se a deficiência é uma paralisia num braço.
4= Paralítico perna- se a deficiência é uma paralisia numa perna.
5= Mutilado braço - Se tem o braço amputado, (não tem braço/s)
6= Mutilado perna-Se tem a perna amputada, (não tem perna/s)
7=Doença mental -se tem uma doença do fórum psiquiátrico.(vulgarmente maluco)
8= Outros - deve registar a deficiência, se não constar das categorias codificadas.
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P12 CAUSA DA DEFICIÊNCIA?
Registe um dos códigos de acordo com as categorias, mas tenha em atenção ao seguinte, o
código 1= Minas e o 2= Guerra poderão confundir-se. Isto significa que embora as minas
sejam devidas a guerra interessa-nos separar as questões, ver concretamente quando a causa
da deficiência foi por ter accionado uma mina ou quando foi por um outro problema
relacionado com a guerra. Também uma mina pode ser considerada acidente, mas neste caso
deve clarificar e ajudar o entrevistado, dando as categorias da resposta.
As perguntas 13, 14 e 15 são para registar se o entrevistado da coluna correspondente se
insere num dos grupos etários, e consequentemente se será alvo das perguntas dos módulos
correspondentes.
Se o entrevistado de uma coluna pertencer a um dos grupos etários, deve registar na
intersecção da coluna com a linha do módulo o código (1) e se não pertence deve registar 0.
Note que alguns grupos etários, como por exemplo as mulheres entre os 14 e 18 anos serão
alvo de dois módulos distintos. No fim do registo para todos os membros da família das
pessoas alvo das perguntas dos diferentes módulos, deverá contar o número de pessoas a
serem entrevistadas para cada módulo e deve registar na folha de cobertura do inquérito
(Pág1) coluna nº alvo.
P16 ANTES DA INDEPENDÊNCIA RESIDIA NESTA LOCALIDADE?
Nesta pergunta queremos saber se em 1975 esta pessoa vivia nesta localidade. Será:
1=Sim - se já residia no local de entrevista,
2=Não - se não.
Na pergunta P16, se a resposta for o código 1, 2 ou o 99 deve passar para a pergunta 19
P17 ONDE RESIDIA ANTES?
Deve registar o nome do município e da província onde a pessoa que está a ser entrevistada
residia antes.
P18 PORQUE SE MUDOU?
Esta pergunta deve ser registada de acordo com os códigos, mas tenha atenção ao facto de
distinguir a mudança devido a serviço militar e a devido à guerra. Embora sejam questões
afins, devem ser distinguidas. No caso de uma família que se deslocou devido à guerra registe
1. Se a razão for o serviço militar de um dos membros da família registe 2.No código 5=
Outros escreva por extenso a razão.
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P19 ANTES DAS ELEIÇÕES RESIDIA NESTA LOCALIDADE?
Nesta pergunta o tempo de referência é as eleições ou seja o ano de 1992. Pretendemos saber
onde vivia a família nesta altura. Se a resposta for Sim=1, Não aplique =2 ou 99=não aplique,
passe para a pergunta P24.
P20 ONDE RESIDIA ANTES?
Tal como na P18 registe o município e a província onde residiam antes de 1992.
P21 PORQUE SE MUDOU?
Registe atendendo às considerações feitas em P18.
P22 GOSTARIA DE SE MUDAR DESTA LOCALIDADE?
Esta pergunta é um pouco delicada. Deve tentar obter um resposta consistente tal como sim=1
ou não=0 caso haja hesitação , ou se as pessoas não sabem, registe não sabe=99
P23 PARA QUE SITIO IRIA?
Registe o município e a província para onde as pessoas gostariam de se mudar.
P24 ESTA INFORMAÇÃO APLICA-SE A TODA A FAMÍLIA?
Esta pergunta é feita ao primeiro entrevistado, ou seja aquele que se apresentar como chefe da
família ou que o represente. A pergunta tem a finalidade de saber se a informação recolhida
entre a P16 e a P23 é extensiva para toda a família. Se a resposta for sim, registe 1 e aos
restantes membros na P16 deve registar 2. Se a resposta for não ou não sabe deve perguntar a
todos os membros do agregado as perguntas de P16 a P23.
MÓDULO C: EDUCAÇÃO
As perguntas deste módulo devem ser feitas aos pais ou encarregados de educação e referemse às crianças entre os 5 e 18 anos. A idade da criança já foi anteriormente registada, mas é
bom recordar que se a criança tem completou recentemente os 60 meses (5 anos) deve ser
entrevistada. Se a criança tem 18 anos 23 meses e alguns dias mas não completou os 19 anos
deve ser entrevistada, caso tenha completado os 19 anos já não é entrevistada.
No principio da folha escreve o nº do aglomerado e o nº da família.
Na primeira linha de cada coluna escreve o nº de coluna de cada criança da família entre os 5
e os 18 anos, note que este nº de coluna é o mesmo que o da página 6 do módulo B. Registe o
primeiro nome da criança na linha seguinte.
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P1 ESTA CRIANÇA ALGUMA VEZ FOI À ESCOLA?
Pretendemos saber se a criança alguma vez foi à escola. Se sim=1, se não=0 e se não sabe
registe=99 e passa à próxima criança ou seja para a coluna seguinte.
P2 COM QUE IDADE ENTROU PARA A ESCOLA?
Registe a idade com que a criança entrou para a escola em anos, se o entrevistado não souber
a idade da criança quando entrou para a escola registe 99 = não sabe.
P3 ESTÁ MATRICULADA NA ESCOLA ESTE ANO?
A resposta é sim ou não ou então não sabe. Caso a resposta seja não ou não sabe passa para a
P7.
P4 PAGOU OU ENTREGOU ALGUMA COISA PARA SER MATRICULADA?
Nesta pergunta pretendemos saber se os encarregados pagaram alguma coisa ou se deram
qualquer coisa pela matrícula da criança. Registe 1=sim ou 2=não ou 99=não sabe.
P5 EM QUE CLASSE ESTÁ MATRICULADA?
Registe a classe de acordo com o seguinte:
Se a criança anda na iniciação registe zero=0
Se anda entre a 1ª classe e a 12ª classe registe 1, 2, 3, 4,.....8,......11 e 12 classe
Se anda no ensino superior escreva 13
Se anda no ensino de adultos registe 14
Se anda no ensino técnico profissional registe 15
Se não sabe registe 99
P6 ACTUALMENTE ASSISTE ÀS AULAS?
Queremos saber se a criança que já declarou estar matriculada assiste às aulas. Registe a
resposta de acordo com os códigos 1=sim, 2=não e 99= não sabe. Se no momento do
inquérito, não há aulas devido aos exames, a férias ou a uma greve dos professores, mas a
criança estava a assistir às aulas quando havia classes, registe sim. Se está temporariamente
ausente devido a doença, registe também sim.
P7 ESTEVE MATRICULADA O ANO PASSADO?
Nesta pergunta e as duas seguintes queremos saber qual é a situação da criança, em relação à
educação no ano passado.

19

O objectivo desta pergunta, é o de sabermos se a criança esteve matriculada no ano anterior.
Se não ou não sabe passe à P10.
P8 EM QUE CLASSE ESTEVE MATRICULADA O ANO PASSADO?
Pretendemos nessa pergunta saber a classe em que a criança esteve matriculada no ano
passado. Registe a resposta de acordo com a explicação dada na P5.

P9 O ANO PASSADO ASSISTIU ÀS AULAS?
Nesta pergunta pretendemos saber se a criança para além de ter estado matriculada no ano
passado, se assistiu de facto às aulas.
Para as crianças que não foram à escola, que não estão matriculadas este ano, ou que não
assistem às aulas este ano; indique as razões principais em ordem de prioridade começando
com 1.
P10 PORQUE NÃO VAI À ESCOLA?
Nesta pergunta estão codificadas várias razões para a não frequência da escola. Pode registar
várias razões, mas deve numerá-las por ordem de prioridades. Por exemplo se a pessoa
responde que não foi à escola, “porque não tem dinheiro”, “porque a escola/professor pede
dinheiro”, e “porque precisa de trabalhar em casa ou fora de casa”. Neste caso você deve
fazer com que a pessoa que está a responder, diga a razão mais forte que originou a não
frequência à escola. Então nesse caso vai registar a razão principal com 1 na direcção do
código correspondente e assim por diante.

O questionário tem várias colunas, na primeira coluna, em cada linha encontram-se as
perguntas, as restantes colunas servem para as informações respeitantes a cada entrevistado.
No principio de cada coluna há duas linhas destinadas a identificar o entrevistado, onde
deve escrever o nº da coluna obtido no início do módulo B.

MÓDULO DE MULHERES
As perguntas deste módulo destinam-se às mulheres de idade compreendida entre os 14 e os
49 anos. São consideradas as mulheres com 49 anos, até ao último dia antes de completar os
50 anos. Quanto às jovens só são entrevistadas depois de completarem os 14 anos. Cada
mulher da família, dentro deste grupo etário deve ser entrevistada pessoalmente. Se não
estiver deve o inquiridor regressar posteriormente para fazer as perguntas à(s) mulher(es)
ausente(s) na primeira visita à família. Se na segunda visita esta mulher(es) não se
encontra(m) deve registar o código ausente.
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P1 QUANTOS FILHOS E FILHAS A SUA MÃE PARIU, INCLUINDO AQUELES QUE
MORRERAM?
Esta pergunta, destina-se a saber o número de filhos tidos pela mãe da entrevistada. Pelo que,
terá de registar o número total de filhos e filhas tidos pela mãe da entrevistada, incluindo os
que morreram e a própria entrevistada. Não registe os filhos adoptados. Caso não saiba registe
o código 99.
P2 DESTES FILHOS E FILHAS QUANTOS ERAM DO SEXO FEMININO, INCLUINDO
VOCÊ?
Registe o número de filhas do sexo feminino, tidas pela mãe da entrevistada, incluindo a
entrevistada, as que estão vivas e as que morreram.

P3 DESTAS FILHAS QUANTAS ESTÃO VIVAS AGORA INCLUINDO VOCÊ?
Neste caso registe o número de filhas, que se encontram vivas, incluindo a entrevistada.
P4 DESTAS FILHAS VIVAS, QUANTAS TÊM 15 ANOS OU MAIS, INCLUINDO
VOCÊ?
Registe o número de filhas incluindo a entrevistada, que se estão vivas e que têm 15 anos ou
mais.
P5 DAS FILHAS TIDAS PELA SUA MÃE, QUANTAS MORRERAM?
Registe o número de filhas tidas pela mãe da entrevistada, que morreram.
Depois desta pergunta, some as respostas das perguntas três e cinco e verifique se a soma
obtida é igual ao número de filhas tidas declarado na pergunta dois. Caso o número não
coincida deve voltar a fazer as perguntas para verificar onde está o erro.
P6 DESTAS QUE MORRERAM, QUANTAS TINHAM 15 ANOS OU MAIS QUANDO
MORRERAM?
Registe o nº de filhas que morreram e que tinham na altura em que morreram 15 anos ou
mais. No caso do nº destas mortes ser igual a zero, passe para a P9.
P7 DESTAS QUANTAS MORRERAM ENQUANTO:
estavam grávidas………………………………
Durante o parto………………………………..
nas seis semanas após o parto………………….
durante ou nas seis semanas após dum aborto…..
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Some…….
Com esta pergunta, pretendemos saber, o número de filhas que morreram num dos momentos
descritos nas categorias anteriores. Registe o número de mortes em cada categoria e no fim
some. Se a soma for igual a zero, passe para a P9.
P8 QUANTAS DESTAS……X ….MORTES NÃO FORAM POR CAUSA DE
COMPLICAÇÕES DA GRAVIDEZ, DO PARTO OU DUM ABORTO?
Aqui nesta pergunta terá de registar o número de mortes que não estejam relacionadas com
complicações da gravidez, do parto ou dum aborto. Como por exemplo acidente, ataque
cardíaco ou outra causa que tenha ocorrido, durante um dos momentos abaixo descritos:
enquanto estavam grávidas
durante o parto
nas seis semanas após o parto
durante ou nas seis semanas após dum aborto
P9 JÁ ALGUMA VEZ ESTEVE GRÁVIDA?
Esta pergunta, é simples e directa, será registada com 1=sim ou 2=não. Se a resposta for não
passe para a pergunta 54.
P10 ACHA QUE ESTÁ GRÁVIDA AGORA?
Registe 1=sim, se está grávida pela primeira vez e passe para a pergunta 59.
Registe 2=sim , se está grávida de uma outra gravidez que não a primeira. Se não sabe que
está grávida registe 99=não sabe, se a mulher declarar não estar grávida registe 0=não.
P11 QUANTOS ANOS TINHA QUANDO FICOU GRÁVIDA PELA PRIMEIRA VEZ?
Registe a idade com que a mulher ficou grávida pela primeira vez, em anos. Se não sabe
registe 99.
P12 QUANTOS FILHOS NASCIDOS VIVOS VOCÊ TEVE?
Nesta pergunta deve registar todos os filhos tidos pela mulher entrevistada, inclua os que
estão a viver com ela em casa, os que vivem fora de casa e os que já morreram. Só inclua os
filhos que a mulher deu à luz e não os adoptados. Classifique estes assuntos com a mãe antes
de escrever o número.
P13 QUANTOS RAPAZES VIVOS TEM?
Registe os filhos do sexo masculino que se encontram vivos, a viver com a mulher que está
sendo entrevistada e os que estão fora de casa. Só inclua aqueles que deu à luz.
P14. QUANTAS RAPARIGAS VIVAS TEM?
Neste caso registe as filhas do sexo feminino que se encontram vivas, a viver com a mulher
que está sendo entrevistada e as que estão fora de casa. Só inclua aquelas que deu à luz.
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P15 VOCÊ ALGUMA VEZ DEU À LUZ UMA CRIANÇA QUE MORREU, MESMO QUE
TENHA VIVIDO POUCO TEMPO?
Nesta pergunta queremos saber os filhos que morreram com pouco tempo de vida, ou seja
aqueles que tiveram algum sinal de vida, não contando os nados mortos, ou seja os filhos que
nasceram mortos.
P16 DAQUELAS CRIANÇAS QUE MORRERAM QUANTAS ERAM RAPAZES?
Queremos saber quantos rapazes morreram dos filhos tidos.
P17 DAQUELAS CRIANÇAS QUE MORRERAM QUANTAS ERAM RAPARIGAS?
Queremos saber quantas raparigas morreram dos filhos tidos.
P18 ENTREVISTADOR: CALCULE O NÚMERO TOTAL DE CRIANÇAS NASCIDAS
VIVAS PARA ESTA MULHER (SOMANDO AS PERGUNTAS P13,14,16 E 17) E
REGISTE NESTE ESPAÇO:
Siga a orientação dada no questionário e verifique se o número obtido na soma é igual ao de
nascidos vivos declarado na P12. Se não for igual, veja com a mãe onde está o problema,
volte a fazer as perguntas, para aclarar o erro. Cuidado não inclua o registo da pergunta P15
na soma.
A partir da pergunta 19 irá fazer uma série de perguntas sobre a cronologia das três últimas
gravidezes. Esta parte do questionário, NÃO é para fazer o registo das crianças da casa, mas
sim para registar as gravidezes, incluindo as gravidezes das crianças que já morreram, dos
nados mortos e dos abortos. Deve ter cuidado para ver se a mulher está a responder sobre a
gravidez que estamos a inquirir. Pode acontecer que se refira a uma gravidez em que a
criança tenha morrido e que a mulher não tenha interesse em falar sobre ela. Então deverá
ter muito cuidado, mas deve fazer com que a mulher fale sobre essa gravidez e dê os dados
que pretendemos. Tudo depende da forma com você irá abordar as questões.
Note que a última gravidez é a última completa. Se a mulher está grávida no momento da
entrevista, as perguntas não se referem à actual gravidez, mas sim à anterior a esta.
P19 DURANTE A SUA ÚLTIMA GRAVIDEZ , VOCÊ FEZ CONSULTAS PRÉ NATAIS
(FOI AO POSTO MÉDICO/AO CENTRO MÉDICO/ENFERMEIRA, ETC. POR CAUSA
DA GRAVIDEZ)?
Registe de acordo com os códigos, mas insista e enumere as várias hipóteses de assistência à
gravidez, de acordo com o local onde estiver. Explique à mulher se esta não entender o que
são consultas pré natais.
P20 QUANTAS CONSULTAS FEZ?
Faça com que a mulher lhe diga o nº de consultas que fez durante a gravidez. Se não sabe
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registe 99.
P21 RESULTADO
Esta pergunta refere-se ao resultado da gravidez, se abortou, se a criança nasceu viva ou se
nasceu morto. No caso de ter abortado passe à P30.
P22 LOCAL DO PARTO:
Pretendemos saber em que sítio ocorreu o parto. Registe a resposta de acordo com os
códigos.
P23 QUEM ASSISTIU?
Registe de acordo com os códigos.
P24 ESTA GRAVIDEZ FOI DESEJADA?
É um bocado difícil saber da mulher se ela desejava ou não ter este filho, mas pergunte com
muito cuidado e registe a opinião da mulher. Registe de acordo com os códigos do inquérito.
Se não sabe ou não deu uma resposta clara, registe 99.
Se P21 =nado morto passe para a P30.
……..

P25 PRIMEIRO NOME DA CRIANÇA
Escreva o primeiro nome de criança nascida da última gravidez. Se não for nado morto nem
aborto.
P26 SEXO
Registe 1=masculino ou 2=feminino, de acordo com o sexo da criança nascida na última
gravidez.
P27 DATA DE NASCIMENTO
Escreva a data de nascimento, o mês e ano, da criança nascida na última gravidez. Se a mãe
não souber escreva 99.
P28 AINDA VIVE?
Queremos saber se a criança nascida na última gravidez, ainda se encontra viva. Registe de
acordo com os códigos do questionário. Se sim ou não sabe passe para a P30.
P29 DATA DA MORTE DA CRIANÇA.
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Se a criança morreu pergunte a data da morte e registe o mês e o ano.
P30 VOCÊ TEVE UMA GRAVIDEZ ANTES DESTA?
Pretendemos saber se antes desta gravidez, esteve grávida. Responda com 1=sim, 0=não e se
resposta é 0=não, passe à pergunta 44.
A partir da pergunta 31, há uma série de perguntas idênticas às anteriores, mas que estão
relacionadas com a penúltima gravidez tida pela mulher, ou seja, a gravidez anterior à
última gravidez já respondida.
P31 RESULTADO
Esta pergunta refere-se ao resultado da gravidez, se abortou, se a criança nasceu viva ou se
nasceu morto. No caso de ter abortado passe à P37.
P32 PRIMEIRO NOME DA CRIANÇA
Escreva o primeiro nome da criança nascida da penúltima gravidez, se não for nado morto ou
aborto.
P33 SEXO
Registe 1=masculino ou 2=feminino, de acordo com o sexo da criança nascida na penúltima
gravidez.
P34 DATA DE NASCIMENTO
Escreva a data de nascimento, o mês e ano, da criança nascida na penúltima gravidez. Se a
mãe não souber escreva 99.
P35 AINDA VIVE?
Queremos saber se a criança nascida na penúltima gravidez, ainda se encontra viva. Registe
de acordo com os códigos do questionário. Se sim ou não sabe passe para a P37.
P36 DATA DA MORTE DA CRIANÇA.
Se a criança morreu pergunte a data da morte e registe o mês e o ano.

P37 VOCÊ TEVE UMA GRAVIDEZ ANTES DESTA?
Pretendemos saber se antes desta gravidez, esteve grávida. Responda com 1=sim, 0=não e se
resposta é 0=não, passe à pergunta 44.

Tal como anteriormente, a partir da pergunta 38, há uma série de perguntas idênticas às
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anteriores, mas que estão relacionadas com a antepenúltima gravidez tida pela mulher, ou
seja, a gravidez anterior à última gravidez já respondida.

P38 RESULTADO
Esta pergunta refere-se ao resultado da gravidez, se abortou, se a criança nasceu viva ou se
nasceu morto. No caso de ter abortado passe à P44.
P39 PRIMEIRO NOME DA CRIANÇA
Escreva o primeiro nome de criança nascida da antepenúltima gravidez, se não for nado
morto nem aborto.
P40 SEXO
Registe 1=masculino ou 2=feminino, de acordo com o sexo da criança nascida na
antepenúltima gravidez.
P41 DATA DE NASCIMENTO
Escreva a data de nascimento, o mês e ano, da criança nascida na antepenúltima gravidez. Se
a mãe não souber escreva 99.
P42 AINDA VIVE?
Queremos saber se a criança nascida na antepenúltima gravidez, ainda se encontra viva.
Registe de acordo com os códigos do questionário. Se sim ou não sabe passe para a P44.
P43 DATA DA MORTE DA CRIANÇA.
Se a criança morreu pergunte a data da morte e registe o mês e o ano.
As perguntas 44 a 53 são só para as mulheres que ficaram grávidas nos últimos cinco anos.
Se a última gravidez foi há mais de cinco anos não inquira essa mulher. Pode confrontar a
informação a partir da cronologia anterior. Se a mulher não ficou grávida nos últimos cinco
anos passe às perguntas de planeamento familiar para a P54.
P44 TEM CARTÃO COM AS SUAS VACINAS REGISTADAS?
Verifique se a mulher tem o cartão. Se verificou o cartão e este tem as antitetânicas
registadas, registe 1=sim. Se a mulher declarar ter as vacinas em dia mas se não exibir o
cartão registe 2=sim não verificado. Se a mulher declarar não ter apanhado vacinas, registe
0=não. Se não sabe que foi vacinada registe 99.
P45 DURANTE A SUA ÚLTIMA GRAVIDEZ, VOCÊ APANHOU ALGUMA VACINA
ANTI TETÂNICA. (NO OMBRO PARA PREVENIR CONVULSÕES NA CRIANÇA
DEPOIS DO NASCIMENTO)?
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Esta questão é simples e deve ser registada de acordo com os códigos do questionário.
Se não ou não sabe passe para a pergunta 47. Explique à mulher que a vacina antitetânica é a
vacina que a mulher apanha durante a gravidez, para prevenir o tétano. Esta vacina também é
dada durante outros períodos que não a gravidez.
P46 SE SIM, QUANTAS DOSES/VEZES APANHOU DURANTE A GRAVIDEZ?
Registe o nº de doses declaradas pela mulher.
Se a mulher apanhou duas doses durante a gravidez passe para a P50. Se recebeu menos
doses, continue com as perguntas a seguir, que são perguntas especulativas cujo objectivo é
o de sabermos se de facto a mulher foi vacinada e desconhece o facto de ter sido vacinada.
Se ela recebeu 2 doses na última gravidez ela está protegida. Caso não tenha apanhado,
queremos sabre se ela apanhou alguma antitetânica antes da gravidez.
P47 ANTES DA SUA ÚLTIMA GRAVIDEZ, VOCÊ APANHOU ALGUMA VACINA
ANTI TETÂNICA, POR EXEMPLO NUMA GRAVIDEZ ANTERIOR?
Registe de acordo com os códigos.
P48 SE SIM QUANTAS DOSES/VEZES APANHOU?
Registe o nº de doses declaradas.
P49 QUANDO É QUE APANHOU A ÚLTIMA DOSE?
Registe o mês e o ano da data da última dose. Se ela não sabe o mês e o ano, registe 99/99 no
espaço para isso reservado e pergunte “HÁ QUANTOS ANOS ATRÁS?”. Se ela também
não sabe, registe 99.

P50 MOSTRE UM PACOTE DE SRO E PERGUNTE:
PARA QUE SERVE ESTE PACOTE?
A resposta será dada pelo entrevistado e deverá ser:
Para dar durante a diarreia registe 1
Se a resposta for outra coisa diferente registe 2
Se disser que não sabe registe 99

P51 SABE PREPARAR O PACOTE?
Registe 1=sim, 0=não.
P52 COMO SE PREPARA O PACOTE?
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A resposta deve ser misturar o pacote inteiro com um litro de água limpa e ou fervida. Se não
for esta a resposta não considere certa e registe 2. Use os códigos do questionário.
P53 QUANDO O SEU FILHO ESTÁ DOENTE COM TOSSE OU CONSTIPAÇÃO O
QUAIS SÃO OS SINAIS QUE LHE LEVAM A PROCURAR AJUDA MÉDICA?
Nesta pergunta não deve sugerir nada, deve deixar a mãe responder livremente, e depois deve
insistir com o objectivo de recolher o máximo de respostas. Pode registar mais do que uma
resposta colocando um círculo em cada resposta.

PLANEAMENTO FAMILIAR
A partir da pergunta 54 até ao fim do módulo são perguntas relacionadas com o
planeamento familiar. Por conseguinte devem ser inquiridas todas as mulheres de 14 a 49
anos, que são o alvo deste módulo.

P54 NÃO INCLUINDO OS FILHOS QUE JÁ TEM, QUANTOS FILHOS GOSTARIA DE
TER NO FUTURO?
Registe o número declarado. Caso não queira ter mais filhos registe 0, no caso de não saber
ou de não querer responder registe 99. Se a mulher der uma resposta vaga, escreva 99.
P55 GOSTARIA DE ENGRAVIDAR NOS PRÓXIMOS 12 MESES?
Registe a resposta de acordo com os códigos.
P56 VOCÊ FAZ ALGUMA COISA NESTE MOMENTO PARA NÃO TER FILHOS?
Se a resposta for não, se não responder ou se não sabe, passe para a P58. Se responder sim
registe 1 e continue.
P57 SE SIM QUAL USA NESTE MOMENTO?
Veja os códigos da pergunta e registe., se responder outros especifique.
P58 SE NÃO, GOSTARIA DE USAR UM MÉTODO/ALGO PARA NÃO ENGRAVIDAR?
Registe de acordo com os códigos.
As perguntas 59 e 60 só devem ser feitas quando a mulher respondeu na P10 que se encontra
grávida.
P59 NÃO INCLUINDO ESTA GRAVIDEZ NEM OS FILHOS QUE JÁ TEM, QUANTOS
GOSTARIA DE TER NO FUTURO?
Registe o número declarado. Caso não queira ter mais filhos registe 0, no caso de não saber
ou de não querer responder registe 99. Se a mulher der uma resposta vaga, escreva 99.
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P60 DEPOIS DESTA GRAVIDEZ, GOSTARIA DE USAR UM MÉTODO/ALGO PARA
NÃO ENGRAVIDAR NOS DOZE MESES SEGUINTES?
Registe de acordo com os códigos da pergunta.
MÓDULO E: PARA AS CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS DE IDADE
As perguntas deste módulo destinam-se às mães, ou às pessoas que cuidam da criança de que
se está a colher a informação.
A idade da criança já foi anteriormente registada, mas é bom recordar que se a criança tem 59
meses e alguns idas mas não completou os 60 meses deve ser entrevistada.
No princípio da entrevista deve solicitar às mães todos os cartões de vacina de cada criança.
Tal como nos outros módulos deve escrever o nº do aglomerado e o nº da família no princípio
da folha.
Registe no início de cada coluna o nº de identificação de cada criança. Não se esqueça que
este nº é o mesmo atribuído no módulo B quando se fez o registo dos membros da família.
Escreva na linha seguinte o primeiro nome da criança.
Ao longo da coluna registe todas as questões referentes à criança da qual se colhe a
informação.
O objectivo desta secção é o de obter informações sobre o estado de saúde dos
menores de 5 anos da família, através do estudo da mal -nutrição infantil e
imunização das crianças.
Dados da imunização :
Esta parte do módulo é destinada a todas as crianças dos 0 aos 59 meses de idade.
Pretende-se aqui conhecer a história vacinal destas crianças. As perguntas P1, P2, P3,
são para ser registadas com o cartão de vacinas da criança. Confirme os dados
referidos pela pessoa que está a responder, com os inscritos no cartão.
P1A CRIANÇA TEM O CARTÃO DE REGISTO DE VACINAS?
Registe de acordo com os códigos e solicite todos os cartões* de vacina da criança de quem
se está a registar os dados. Se não tiver cartão ou se não o apresentar passe para a pergunta
P4.
*Pode haver mais do que um cartão de vacinas para a mesma criança.
P2 INFORMAÇÃO RECOLHIDA SÓ DOS CARTÕES.
Para o registo das vacinas com cartão, proceda do seguinte modo:
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Neste espaço só deve registar a informação proveniente do cartão. Não registe informação
dada verbalmente pela mãe. Para o correcto registo desta parte proceda do seguinte modo:
-Copie as datas das vacinas apanhadas pela criança, do cartão para o questionário no espaço
indicado para a data de cada vacina.
-Marque sim=1 ou não =0 para cada uma das vacinas indicadas no questionário, na coluna
S/N.
-se num cartão, o espaço de uma vacina se encontra em branco registe não.
-se uma vacina está pouco clara no cartão de vacinas registe 99.
-se o cartão não está completamente preenchido e se a criança já tem idade para ter a
vacinação completa, escreva nas doses que não se encontram completas 0=não.
Se o cartão de vacinas estiver incompleto, deve perguntar:
P3 A CRIANÇA APANHOU OUTRAS VACINAS QUE NÃO ESTÃO REGISTADAS NO
CARTÃO?
Registe de acordo com os códigos. Note que se refere às vacinas somente e não a qualquer
injecção. Se a resposta for não passe à pergunta nº 5.
P4 PERGUNTAS A SEREM USADAS NA AUSÊNCIA DO CARTÃO DE VACINAS OU
CASO A CRIANÇA APANHOU VACINAS QUE NÃO ESTÃO REGISTADAS NO
CARTÃO. NO CASO DE VACINAS MÚLTIPLAS, O TOTAL DE VEZES DEVE
INCLUIR AQUELAS QUE JÁ ESTÃO NO CARTÃO.
INDIQUE AS RESPOSTAS COM SIM OU COM NÃO.
As perguntas que se seguem são para ser feitas no caso das crianças não possuírem cartão de
vacinas ou no caso da mãe declarar que a criança apanhou vacinas que não estão registadas no
cartão. São perguntas especulativas e devem ser formuladas com muito cuidado para
podermos atingir o objectivo pretendido.
P4a JÁ APANHOU ALGUMA INJECÇÃO DE VACINA BCG -QUER DIZER UMA
INJECÇÃO DE VACINA QUE DEIXA CICATRIZ NO OMBRO ESQUERDO?
Repare nesta pergunta. Como a vacina da BCG deixa em geral uma cicatriz no ombro
esquerdo devemos referir este facto . Também podemos auxiliar a mãe dizendo que é a vacina
que se dá ao bebé quando este nasce.
P4b JÁ APANHOU INJECÇÕES DE VACINA -A TRIPLA-QUER DIZER UMA
INJECÇÃO NA COXA CONTRA O TÉTANO, TOSSE CONVULSA E DIFTERIA?
QUANTAS VEZES NO TOTAL?
Esta pergunta destina-se a saber se a criança apanhou a vacina conhecida como tripla, para
prevenir o tétano, a tosse convulsa e a difteria. Normalmente a vacina é uma injecção dada na
coxa. São doses espaçadas de um mês, o que significa dizer, que temos de perguntar à mãe
quantas doses a criança apanhou da vacina tripla. A resposta a registar será sim, não ou não
sabe e depois o nº de vezes (doses) , que apanhou as vacinas.
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P4c JÁ LHE FORAM DADAS ALGUMAS “GOTAS DE VACINAS NA BOCA”
CONTRA A PARALISIA INFANTIL?
QUANTAS VEZES NO TOTAL TOMOU ESTAS GOTAS?
Neste caso referimo-nos à vacina contra a paralisia infantil. São três gotas dadas à criança,
normalmente quando apanha a vacina tripla ou quando há campanhas de vacina. Pergunte e
registe o nº de vezes que a criança apanhou esta vacina.
P4d JÁ APANHOU UMA “INJECÇÃO DE VACINA” NAS COSTAS AOS 9 MESES OU
MAIS DE IDADE CONTRA O SARAMPO?
Aqui neste caso, refere-se à vacina contra o sarampo, que é uma injecção dada nas costas aos
9 meses ou mais de idade e é só uma dose.
P4e JÁ APANHOU ALGUMA INJECÇÃO DE VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA
?
A vacina da febre amarela é dada aos doze meses ou mais. Tente saber se a criança apanhou
esta vacina.
5 JÁ TOMOU UMA CÁPSULA DE VITAMINA A COMO ESTA? MOSTRE A
CÁPSULA. HÁ QUANTOS MESES TOMOU A ÚLTIMA CÁPSULA?
Nesta pergunta terá de mostrar uma cápsula de vitamina A à mulher que responde, para saber
se a criança tomou alguma vez a vitamina A. Registe há quantos meses a criança tomou a
cápsula de vitamina A.
P6 VOCÊ ALGUMA VEZ PAGOU UMA VACINA PARA ESTA CRIANÇA?
Esta pergunta é directa e simples. Embora os serviços públicos de saúde sejam gratuitos,
verifica-se uma tendência crescente e generalizada para a cobrança dos mesmos. A forma de
pagamento por vezes é chamada donativo ou pode ser em género. Nesse caso registe sim.
Registe sim, também se a mãe pagou as seringas para dar a vacina.
P7 PARA AS CRIANÇAS QUE APANHARAM BCG.
VOCÊ PAGOU A VACINA DA BCG?
Neste caso a pergunta refere-se só à vacina da BCG e faça-a só para as crianças que
apanharam esta vacina. Pergunte tal como na anterior se a mulher deu alguma coisa ou se
pagou pela vacina.

P8 ALGUMA VEZ ESTA CRIANÇA FOI AMAMENTADA AO PEITO?
Faça a pergunta à mãe e explique que amamentar é o mesmo que aleitamento materno.. Ou
seja a criança que é alimentada a partir do leite da mãe. Se a resposta é não ou se é não sabe
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passe à pergunta P11.

P9 ELA CONTINUA A SER AMAMENTADA NO PEITO?
Com esta pergunta, pretendemos saber se a criança continua a ser amamentada.

P10 DESDE ONTEM A ESTA HORA VOCÊ DEU À CRIANÇA:
O objectivo desta pergunta é o de sabermos o tipo de líquidos e alimentos ministrado às
crianças. O inquiridor deverá perguntar se a mãe deu à criança cada um dos alimentos das
categorias aqui apresentadas, enumerando cada uma delas, da seguinte forma:
“ Desde ontem a esta hora você deu à criança, Vitaminas, suplementos minerais ou
medicamentos?” faça a pergunta descriminando cada uma das categorias e registe com um
circulo se sim, não ou não sabe.
P11 DESDE ONTEM A ESTA HORA, VOCÊ DEU À CRIANÇA ALGUMA COISA NUM
BIBERON?
O objectivo desta pergunta é o de sabermos a prevalência do uso do biberon.
P12 Só para as crianças que não estão a ser amamentadas:
SE JÁ NÃO ESTÁ A SER AMAMENTADA QUE IDADE TINHA A CRIANÇA QUANDO
PAROU DE SER AMAMENTADA?
Esta pergunta é só para crianças que não estão a ser amamentadas. Deve saber com quantos
meses a criança deixou de ser amamentada. Se a mãe não souber dizer escreva 99.
P13 A CRIANÇA TEM TIDO TOSSE OU CONSTIPAÇÃO NA ÚLTIMAS DUAS
SEMANAS?
A tosse ou constipação é o problema respiratório derivado de algum resfriado ou de alguma
alergia. Registe sim se a criança tem constipação ou tosse durante as duas últimas semanas.
Neste caso pretendemos saber a incidência desta doença nas crianças alvo deste módulo.
P14 SE SIM, TEVE DIFICULDADES DE RESPIRAR E FEBRE?
Estas duas perguntas têm como objectivo sabermos a incidência não só das constipações
como também das infecções respiratórias agudas. Para isso, terá de saber se além da tosse a
criança teve complicações respiratórias e febre.
P15 A CRIANÇA FOI CONSULTADA POR CAUSA DA DOENÇA?
Necessitamos de saber se houve necessidade de procurar auxílio clínico.
P16 ONDE FOI CONSULTADA?
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Registe só uma resposta, do local da consulta, com um círculo no código da resposta. Se a
mãe declarar ter ido a mais do que um sitio, registe o local mais recente.
P17 A CRIANÇA TEM TIDO DIARREIA NAS ÚLTIMAS DUAS SEMANAS?
Deve explicar à mãe o que se entende por diarreia: diarreia é se a criança tem três ou mais
evacuações soltas, líquidas ou líquidas com sangue por dia.
Nesta pergunta queremos saber a prevalência das diarreias nas crianças. Primeiro o inquiridor
deve definir o que é diarreia, para que a mãe não confunda uma vulgar indisposição intestinal
com uma diarreia.
Se a mulher não sabe ou se a criança não teve diarreia passe para a pergunta P23.
P18 DURANTE A ÚLTIMA DIARREIA A CRIANÇA BEBEU:
O objectivo desta pergunta é o de sabermos o que a criança bebeu durante a última diarreia. a
questão é colocada como na pergunta 10. O inquiridor deverá perguntar se a mãe deu à
criança cada um dos alimentos das categorias aqui apresentadas, enumerando cada uma delas,
da seguinte forma:
“Durante a última diarreia a criança bebeu: Leite materno” faça a pergunta descriminando
cada uma das categorias.

P19 DURANTE A DIARREIA, A CRIANÇA BEBEU MENOS, A MESMA OU MAIOR
QUANTIDADE DO QUE O NORMAL, DESTES LÍQUIDOS?
Repare, com esta pergunta pretendemos averiguar o comportamento das crianças em face à
ingestão de líquidos. Se declarar outro liquido que não conste das categorias do questionário
registe em outros especificando.
P20 DURANTE A DIARREIA, A CRIANÇA COMEU MENOS, A MESMA OU MAIOR
QUANTIDADE DO QUE O NORMAL, DESTES LÍQUIDOS?
Neste caso, pretendemos averiguar o comportamento das crianças em face à ingestão de
alimentos sólidos.
P21 A CRIANÇA FOI CONSULTADA POR CAUSA DA DIARREIA?
Queremos saber se a criança fez alguma consulta médica ou a algum centro hospitalar, Se
Não ou não sabe passe à pergunta 23.
P22 ONDE FOI CONSULTADA?
Neste caso queremos saber o local onde foi efectuada a consulta. Registe o local da consulta,
com um círculo no código da resposta. Se a mãe declarar ter ido a mais do que um sitio,
registe o local mais recente.
Estas questões são só para as crianças a partir dos 6 meses até aos 59 meses. Deve ser feita
pela equipa de nutricionistas.
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P23 PESO EM QUILOGRAMAS
Escreva neste campo o peso da criança respectiva, em Kg, que obtiver após a ter pesado.
A pesagem deve ser feita com a aproximação de 100 gramas.
P24-ALTURA EM COMPRIMENTO
Escreva neste campo a altura da criança respectiva, em centímetros com aproximação de 0.1
cm, que obtiver após a ter medido.
P25 MEDIDA DE ALTURA EFECTUADA
Registe se a criança foi medida de pé ou deitada,.

P26 RESULTADO
Registe para cada criança se foi de facto medido ou não. Veja os códigos.
P27A CRIANÇA TEM EDEMA ?
Verifique se a criança apresenta um inchaço nos membros inferires, edemas.
P28 Cicatriz de BCG?
Verifique se a criança tem uma cicatriz da BCG no braço esquerdo.
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