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Sessão 1: Introdução e visão geral 
 
Objetivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delineamento da sessão: 
 
 
 
 

Materiais: 
 
 
 
 
Equipamento: 
 

Os participantes deverão ser capazes de: 

• Explicar ao menos um objetivo do Módulo 2 

• Discutir os objetivos e benefícios dos levantamentos 
comunitários rápidos. 

• Explicar os passos principais envolvidos na 
condução de um levantamento comunitário rápido 

• Discutir algumas limitações dos levantamento 
comunitários rápidos  

I.    Introdução (30 minutos) 
II.   Visão geral da oficina (10 minutos) 
III. Objetivo do Módulo 2 (20 minutos) 
IV.  Guia do Usuário do Módulo 2 (10 minutos) 
V.   Levantamentos comunitários rápidos (20 minutos) 
 
Guia do Usuário do Módulo 2 
 Folha 2-1:                Agenda 
 Transparência 2-1:  Objetivo da oficina 
 Transparência 2-2:  Objetivos do Módulo 2. 
  
Cartaz, suporte, pincéis, máscara, retroprojetor e tela 
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   Sessão 1 : Introdução e visão geral 
 
I. Introdução (30 minutos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crachás ou cartazes 
 
 
 

Cartazes 

Nota: Omita a sessão 1 se você apresentou o Módulo 1 
ou algum outro módulo imediatamente antes da 
apresentação do Módulo 2. 

A. OBSERVAÇÕES INICIAIS 
• Faça sua apresentação  e a das outras pessoas se 

necessário. 
• Explique seu papel na oficina. 
• Se você não conhece os participantes peça a cada 

um para dizer seu nome, posição e localização da 
atividade. 

Nota: Se o grupo tiver mais de 6 ou 8 pessoas, você 
pode desejar que eles usem crachás ou coloquem 
cartazes com seus nomes nos lugares onde estiverem 
sentados. 

• Peça a cada participante para completar esta 
sentença "Como um resultado do comparecimento 
a esta oficina, eu espero ...  "e escreva as suas 
respostas no cartaz. 

• Quando todas as respostas tiverem sido registradas, 
diga que você voltará a esta lista após dar uma 
visão geral da oficina. 

 
B. VISÃO GERAL DO PAG APS 
       Veja o guia do Usuário do Módulo 1 para esta informação 
•  Explique porque a informação é importante para os 

programas de APS. 
•  Resuma o PAG APS , incluindo: 
 Objetivo do PAG APS. 
 Título e objetivo de cada módulo e dos outros 

materiais. 
• Faça as seguintes observações sobre o PAG APS: 
 Foi testado no campo e revisado  para assegurar 
sua utilidade para o pessoal dos programas de APS.  
 Os módulos podem ser usados em qualquer 
seqüência. 
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    Sessão 1 : Introdução e visão geral 
 
 Os levantamentos e os outros materiais podem ser 

adaptados a uma situação em  particular.  
 Os procedimentos delineados nos módulos podem 
ser adotados como atividades rotineiras de 
monitorização num programa de APS. 
• Explique porque o PAG está sendo introduzido neste 

programa de APS.  

Nota: As observações aqui devem ser adaptadas a um 
programa específico e devem fornecer respostas às 
seguintes perguntas: 
 Por que estamos fazendo esta oficina ? 
 O que esperamos alcançar ? 

Pode ser apropriado para o gerente de APS fazer 
essas observações. 

 
II. Visão geral da oficina (10 minutos) 
 
Transparência 2-1: 
Objetivo da oficina 
 
Folha 2-1: Agenda 
 

• Reveja o objetivo da oficina. 
• Distribua e reveja a agenda da oficina, descrevendo 

as atividades que acontecerão para se alcançar os 
objetivos da oficina.  

• Reveja as expectativas fornecidas pelos participantes 
no início da sessão. 

 Indique quais serão contempladas e quais não serão 
e por quê. 
 Sugira, se possível, alternativas para atender às 
expectativas que não serão atendidas nesta oficina. 

• Explique o processo a ser seguido para completar o 
Módulo 2. 

 As perguntas serão abordadas em seqüência. 
 O facilitador fornecerá orientação e explicações 
necessárias. 
 Os participantes completarão os formulários 
fornecidos, com base na experiência com seus próprios 
programas. 
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    Sessão 1 : Introdução e visão geral 
 
 • Solicite perguntas ou comentários 
 
III. Objetivo do Módulo 2 (20 minutos) 
 
Transparência 2-2: 
Objetivos do Módulo 2 
 

• Explique que os objetivos do Módulo 2 são ajudar os 
gerentes a: 

 Coletar e analisar informações com base nas 
populações sobre o status de saúde, comportamento e 
conhecimento. 
 Avaliar o impacto do programa de APS sobre o 
conhecimento em saúde, o comportamento e o status 
em saúde dos grupos-alvo.  
• Reveja as informações úteis para este módulo e 

forneça,  se apropriado: 
 Uma estimativa da população total a ser levantada.  
 Uma estimativa do tamanho das sub-unidades da 
amostra. 
 Um mapa da área a ser levantada. 
 Uma listagem atualizada dos municípios da 
comunidade. 
• Solicite perguntas e comentários. 

 
IV. Guia do Usuário do Módulo 2 (10 minutos) 
 
Guia do Usuário do 
Módulo 2 
 

• Distribua um Guia do Usuário para cada participante. 
• Enfoque as sessões chave do Guia do Usuário: 
 A visão geral do PAG APS tem mais detalhes sobre 
seu objetivo e os materiais incluídos; informações que já 
foram apresentadas no formulário resumo. 
 Um início rápido fornece um procedimento para 
conduzir um levantamento usando programa de 
computador Epi Info e pode ser usado se os 
questionários não precisarem ser modificados. 
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     Sessão 1 : Introdução e visão geral 
 
 Um procedimento de 10 passos para executar 

levantamentos comunitários rápidos. 
 Apêndices (encaminhe os participantes à tabela do 
conteúdo à medida que você descreve o objetivo e o 
conteúdo de cada apêndice). 

• Explique que a Sessão 2 será devotada aos Passos 1 e 2. 
 
V. Levantamentos comunitários rápidos (20 minutos) 
 
 • Explique o que são levantamentos comunitários 

rápidos. 
• Reveja o exemplo discutido no Guia do Usuário. 
• Discuta algumas limitações do levantamento rápido: 
 Não fornece achados ou análises detalhadas 
 Não é projetado para identificar os determinantes ou 
as causas dos problemas de saúde 
 Freqüentemente é conduzido por entrevistadores 
não profissionais 
 Deve ser agendado quando há maior probabilidade 
dos entrevistados estarem em casa, para minimizar o 
viés 
 Não fornece estimativas exatas dos valores 
 Pode ser completado mais rapidamente se 
computadores forem usados 
• Solicite perguntas e comentários. 
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OBJETIVOS DA OFICINA: 
 
 
1. Os participantes deverão ser capazes de : 
  
2. Explicar ao menos um objetivo do Módulo 2  
  
3. Explicar os objetivos e benefícios do 

levantamento comunitário rápido 
  
4. Explicar os passos principais envolvidos na 

condução de um levantamento comunitário 
rápido 

  
5. Discutir algumas limitações dos levantamentos 

comunitários rápidos 
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OBJETIVOS DO MÓDULO 2: 
 
 
O Módulo 2 ajudará os gerentes do programa de 
APS a : 
 
1. Coletar e analisar informações com base na 

população, sobre o status de saúde, o 
comportamento e o conhecimento sobre saúde 

  
2. Avaliar o impacto do programa de APS  sobre o 

conhecimento, o comportamento e o status de 
saúde dos grupos-alvo 
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MODELO DE AGENDA PARA  
O MÓDULO 2 * 

 

Sessão 1 
(1 hora, 30 minutos) 

 
Sessão 2 

(2 horas, 30 minutos) 
 
 

Sessão 3 
(2 horas, 20 minutos) 

 
Sessão 4 
(2 horas) 

 
 

Sessão 5 
(1 hora) 

 
 

Sessão 6 
(1 hora, 25 minutos) 

 
 

Sessão 7 
(1 hora, 10 minutos) 

 

Introdução  
e visão geral 

 
Especificar os objetivos e 

indicadores 
(Passos 1,2 e 3) 

 
Projetar os instrumentos para 

coleta de dados (Passo 4) 
 

Desenvolver os 
procedimentos amostrais 

(Passo 5) 
 

Agendar o levantamento  
e coletar os dados 

(Passos 6 e 7) 
 

Introduzir, verificar e tabular 
os dados 
(Passo 8) 

 
Relatar os achados e 

desenvolver um plano de 
ação (Passos 9 e 10) 

* Para  uma real apresentação, colocar os horários apropriados na primeira coluna. 
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Sessão 2 : Especificar os objetivos e  
indicadores (Passos 1,2 e 3) 
 
Objetivos :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delineamento da 
sessão: 
 
 
 
 
 
 
Materiais :  
 
 

Os participantes serão capazes de acompanhar as 
instruções do Módulo 2 do Guia do Usuário para : 

• Especificar os objetivos do levantamento rápido. 

• Decidir  quais indicadores usar. 

• Desenvolver um delineamento do relatório de 
levantamento. 

• Planejar que informações serão produzidas como um 
resultado do delineamento. 

 
I.   Introdução (10 minutos) 
II.  Especificar os objetivos do levantamento rápido (60 

minutos) 
III. Decidir que indicadores usar (40 minutos) 
IV. Desenvolver um delineamento  (40 minutos) 
 
Guia do Usuário do Módulo 2 

Transparência 2-3: Sessão 2: Objetivos 
Transparência 2-4: Informações necessárias para 

definir os objetivos 
Transparência 2-5: Mantenha tudo simples e direto 
Folha 2-2: Planilha para grupos-alvo, serviços 

de saúde e indicadores de 
cobertura 

Folha 2-3: Planilha para especificação dos 
objetivos do levantamento rápido 
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Equipamento: 
 

Cartaz, suporte, pincéis, máscara, retroprojetor e tela. 
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  Sessão 2 : Especificar os objetivos e indicadores  
(Passos 1, 2 e 3) 

 
I. Introdução (10  minutos) 
 
Transparência 2-3: 
Sessão 2 : Objetivos 

• Reveja os objetivos da sessão. 
• Explique as duas razões para se conhecer o status de 

saúde dos grupos-alvo: 
 Definir metas 
 Avaliar o impacto do programa sobre a saúde 

 
II. Especificar os objetivos do levantamento rápido (60 minutos) 
 
 
 
 
 
Folha 2-2: Planilha para 
os grupos-alvo, serviços 
de saúde e indicadores 
de cobertura 
 
Transparência 2-4: 
Informações 
necessárias para definir 
os objetivos do 
levantamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folha 2-3:  
Planilha para 
especificação dos 
objetivos do 
levantamento rápido 
 

• Se os participantes completaram o Módulo 1, reveja 
com eles as necessidades de informação que eles 
identificaram.  

• Se os participantes não completaram o Módulo 1, 
auxilie-os a preencher a planilha para os grupos-alvo, 
serviços de saúde oferecidos e indicadores de 
cobertura.  

• Auxilie os participantes a determinar as informações 
necessárias para definir os objetivos do levantamento 
rápido, e então extrair conclusões: 

 Quem são os usuários das informações? 
 Por que as informações são necessárias ? 
 Que população alvo e componentes do APS o 
usuário quer estudar? 
 Qual será a abrangência geográfica do 
levantamento ? 
 Quais são as necessidades de agendamento ? 

• Oriente os participantes a completarem a planilha 
para especificação dos objetivos do levantamento 
rápido. 

 Pergunte aos participantes se estão satisfeitos com 
suas respostas a essas perguntas . 
 Se eles não estiverem satisfeitos, oriente os 
participantes a revisarem e redefinirem suas 
necessidades de informação. 
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Sessão 2 : Especificar os objetivos e indicadores  
(Passos 1, 2 e 3) 

 
Guia do Usuário Diga que eles também podem verificar uma 

necessidade de informação para um serviço que eles 
não fornecem, mas acham que deveriam. 
• Oriente os participantes a selecionarem um grupo 

alvo da Folha 2-2 e um serviço correspondente.  
• Oriente os participantes a escreverem um objetivo 

específico de levantamento rápido para este grupo 
alvo.  

• Reveja  o Apêndice G.2. 
 Explique os passos necessários para determinar os 
tamanhos das amostras necessárias para uma 
comparação do tipo "antes-e-depois". 
 Explique o projeto do estudo usado para conduzir as 
avaliações de impacto. 
• Solicite perguntas e comentários. 

 
III. Decidir que indicadores usar (40 minutos) 
 
 • Peça aos participantes que façam uma lista dos 

indicadores de resultados chave (cobertura) para 
aqueles serviços identificados acima, começando 
com o resultado desejado.  

 Reveja as assertivas "se..., então..."do Módulo 1, 
página 6.  
• Se os participantes necessitarem de auxílio 

complementar para este passo, encaminhe-os ao 
Módulo 5, o qual lista os indicadores recomendados 
para cada serviço de APS. 

• Reveja  o objetivo dos outros tipos de dados que são 
necessários num levantamento rápido:  

 Descritores 
 Características 
 Dados para o gerenciamento do levantamento 
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Sessão 2 : Especificar os objetivos e indicadores  
(Passos 1, 2 e 3) 

 
IV. Desenvolver um delineamento (40 minutos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transparência 2-5: 
Mantenha tudo simples 
e direto 

• Reveja o objetivo de desenvolver um delineamento 
para o relatório do levantamento. 

• Discuta o formato geral  do delineamento a ser 
usado. 

 Encaminhe os participantes ao delineamento 
genérico do Passo 9. 
 Explique o objetivo e conteúdo de cada sessão. 
 Trabalhe com os participantes para adaptar o 
delineamento, se necessário, aos objetivos que eles 
especificaram. 
• Oriente os participantes a construírem uma lista de 

tabelas simuladas". 
• Identifique os tipos de distribuição de freqüência e 

tabulações cruzadas que os usuários vão querer (veja 
Apêndice I para uma lista ilustrativa). 

• Reveja as perguntas típicas que devem ser 
abordadas no relatório e liste outras perguntas e 
itens.  

• Enfatize o uso das apresentações visuais. 
• Lembre aos participantes da estratégia mantenha 

tudo simples e direto. (KISS) 
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SESSÃO 2 : OBJETIVOS 
 
 
Os participantes seguirão as orientações do Guia do 
Usuário do Módulo 2 para : 
 

1. Especificar os objetivos do levantamento 
rápido 

  
2. Decidir que indicadores usar 
  
3. Desenvolver um delineamento para o relatório 

do levantamento 
  
4. Planejar que informações serão produzidas 

como resultado do levantamento 
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PLANILHA PARA OS GRUPOS-ALVO,   
SERVIÇOS DE SAÚDE E  INDICADORES  
DE COBERTURA 
Grupo alvo Serviços de saúde oferecidos Indicadores de cobertura 
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INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 
PARA DEFINIR OS OBJETIVOS DO 
LEVANTAMENTO : 
 
 
1. Quem são os usuários das informações ? 
  
2. Por que as informações são necessárias ? 
  
3. Que população alvo e que componentes do APS 

o usuário quer estudar ? 
  
4. Qual será a abrangência geográfica do 

levantamento ? 
  
5. Quais são  as exigências do agendamento ? 
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PLANILHA PARA ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS 
DO LEVANTAMENTO RÁPIDO 
 
Usuário 

_______ Gerente 
_______ Mesa diretora 
_______ Financiador 
_______ Comunidade 
_______ Outro: __________________ 
 
Objetivo 

_______ Planejamento 
     _______ Status / necessidades em saúde 
     _______ Status / necessidades dos serviços 
 
_______ Avaliação 
     _______ Cobertura / efeitos dos serviços 
     _______ Status / impacto em saúde 
 
Grupos-alvo 

_______ Crianças 
_______ Mulheres: ______________________ 
_______ Outro:       ______________________ 
                               ______________________ 
 
Serviços de APS 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Área geográfica: ____________________ 
 
Data de início: ________________________ 
Data de encerramento: _______________ 
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• M  ANTENHA  
 

• T  UDO 
  

• S  IMPLES  E 
  

• D  IRETO 
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Sessão 3 : Projetar os intrumentos para a coleta de dados 
(Passo 4) 
 
Objetivos :  
 
 
 
Delineamento da 
sessão:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiais :  
 
 
 
 
 
 
Equipamento: 

Os participantes vão selecionar e projetar os 
instrumentos para a coleta de dados a serem usados. 
 
I.    Introdução (5 minutos) 
II.   Reveja as opções principais (30 minutos) 
III. Projete ou adapte os instrumentos de coleta de 

dados (50 minutos) 
IV. Pré-teste os instrumentos de coleta de dados (20 

minutos) 
V. Estime as necessidades da coleta de dados (25 

minutos) 
VI. Desenvolva um livro de códigos (10 minutos) 
 
Guia do Usuário do Módulo 2 

Transparência 2-6:  Sessão 3: Objetivo 
Folha 2-5:              Lista de verificação para projeção 

de questionários 
Transparência 2-7:  Pré-teste o instrumento 

 
Cartaz, suporte, pincéis, máscara, retroprojetor e tela 
 



 

 

 
 

Módulo 2: GF; sessão 3 

 

26 

Sessão 3 : Projetar os intrumentos para a coleta de dados (Passo 4) 
 
I. Introdução (5 minutos) 
 
Transparência 2-6: 
Sessão 3: Objetivo 

• Reveja  o objetivo da sessão 
• Dê uma visão geral das atividades da sessão. 

 
II. Rever as opções principais (30 minutos) 
 
Folha 2-5: 
Lista de verificação 
para projetar 
questionários 
 

• Discuta as principais diferenças e limitações dos 
questionários e registros de conglomerados. 

 Questionários: fornecem mais informações, usam 
frases exatas e têm respostas pré-codificadas;  mas o 
pesquisador deve usar um questionário para cada 
entrevistado. 
 Registros de conglomerados: registram todos os 
entrevistados de um conglomerado na mesma página., 
mas o número de perguntas é limitado pelo tamanho 
do papel. 

• Oriente os participantes a selecionarem o tipo de 
instrumento de levantamento que eles usarão.  

• Discuta a opção de selecionar um grupo alvo ou 
vários grupos-alvo : 

 Grupo alvo único 
 Diversos grupos-alvo 
 Necessidade de escolher amostras separadas para 
cada grupo alvo.  
 Uso do formato modular do questionário.   

• Explique as três opções para incluir diversos tópicos e 
diversos grupos-alvo no mesmo levantamento. 

 Use o modelo de questionário para Múltiplos serviços 
de APS no Apêndice C. 
 Combine diversos questionários do Apêndice C num 
único instrumento. 
 Construa um novo instrumento. 
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Sessão 3 : Projetar os intrumentos para a coleta de dados (Passo 4) 
 
 • Instrua os participantes a selecionarem um ou mais 

grupos-alvo e, se apropriado, uma das três opções 
para um questionário de múltiplos grupos-alvo. 

 
III. Projetar ou adaptar instrumentos para coleta de dados (50 minutos) 
 
 • Lembre aos participantes que as perguntas devem 

ser projetadas para coletar informações sobre 
indicadores que eles identificaram no Passo 2. 

• Explique a diferença na análise estatística entre a 
múltipla escolha e as perguntas dicotômicas. 

• Demonstre como perguntas de múltipla escolha 
podem ser reestruturadas em perguntas dicotômicas. 

• Encaminhe os participantes ao Apêndice B que inclui 
algumas outras sugestões para projeção de 
questionários e dê essas instruções: 

 Leia a sessão sobre o lay-out* físico na página 81. 
 Selecione um dos questionarios no Apêndice C e 
procure exemplos das recomendações para o lay-out 
físico. 
 Repita este processo para a construção das 
perguntas, para a seqüência das perguntas, pré-
codificação e identificação de itens. 
• À medida que os participantes trabalham, circule 

entre eles e responda as perguntas individualmente. 
• Quando todos os participantes tiverem prontos, 

solicite perguntas individuais ou comentários. 
• Peça aos participantes que retornem à Folha 2-5: 
  Verifique o projeto dos questionários e indique os tipos 
de questões apropriadas a seus objetivos de 
levantamento. 

 
 
* Palavra incorporada ao português; refere-se ao aspecto, apresentação (N.T.) 
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Sessão 3 : Projetar os intrumentos para a coleta de dados (Passo 4) 
 
IV. Pré-teste os instrumentos de coleta de dados (20 minutos) 
 
Transparência 2-7: 
Pré-teste o instrumento 

• Reveja os passos envolvidos no pré-teste do 
instrumento e o objetivo de fazê-lo. 

• Solicite perguntas ou comentários. 
 
V. Estimar as necessidades de coleta de dados ( 25 minutos) 
 
 • Reveja  as necessidades de uma equipe de duas 

pessoas. 
• Explique como estimar o número de entrevistadores e 

dias que gastarão para completar a coleta de 
dados, com base no pré-teste. 

• Reveja a fórmula para estimar o número mínimo de 
dias por equipe. 

• Instrua os participantes  a estimarem as necessidades 
para este levantamento, considerando o número de 
equipes disponíveis, o tamanho do questionário, a 
natureza da amostra e o tempo disponível para 
completar este levantamento. 

 
VI. Desenvolver um livro de códigos (10 minutos) 
 
 • Explique o objetivo dos livros de códigos e quando 

um livro de código é recomendado. 
• Reveja  os componentes de um livro de códigos. 
 Número da variável 
 Nome 
 Título 
 Códigos de valor 
 Títulos de valor 
• Reveja o exemplo de um livro de código incluído no 

Apêndice B. 
• Solicite perguntas e comentários sobre o projeto dos 

instrumentos de coleta de dados. 
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SESSÃO 3 : OBJETIVO 
 
 

Os participantes selecionarão e projetarão os 
instrumentos de coleta de dados a serem usados. 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA O PROJETO DE QUESTIONÁRIOS 
 
 
Tipo de instrumento de levantamento: 
_______ Questionário 
_______ Registro 
_______ Outro: _____________________ 
                         _____________________ 
 
 
Grupos-alvo: 
_______ Crianças 
_______ Mulheres 
_______ Outro: _____________________ 
                         _____________________ 
 
 
Tipos de perguntas / campos: 
_______ Sim / Não 
_______ Múltipla escolha 
_______ Abertas 
_______ Datas 
_______ Faixas (e.g., 1-4 anos) 
 
 
Codificação: 
_______ Não codificado 
_______ Pré-codificado 
_______ Numérico 
_______ Alfabético 
_______ NA: Não se aplica 
_______ NS: Não sabe 
_______ NR: Não responde 
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PRÉ-TESTE O INSTRUMENTO : 
 
 

• Tradução 
  
• Administrá-lo a uma pequena amostra do grupo 

alvo desejado 
  
• Usar entrevistadores que participarão do 

levantamento verdadeiro, se possível 
  
• Valor do pré-teste 

• Perguntas compreensíveis 

• Respostas realistas 

• Seqüência lógica 
 

• Revisar 
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