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Início rápido  
Como usar o questionário protótipo - levantamentos rápidos  
 
Selecione um questionário  
 Se você já conhece alguma coisa sobre levantamentos comunitários, você pode usar 
os questionários deste manual para executar um levantamento de APS. Vá ao Apêndice 
C e selecione um questionário. Modifique-o para se adaptar às suas necessidades e 
situação. Você não precisa fazer nenhuma alteração no questionário, simplesmente 
imprima quantas cópias quanto necessário, uma por entrevista.  

Defina sua amostra  
 Você também precisa definir sua amostra. O Guia do Usuário inclui instruções para 
definir uma amostra de conglomerado (30 conglomerados por cada sete entrevistados). 
Esta é uma amostra normalmente de tamanho suficiente para um levantamento rápido. 
Essas instruções mostram como fazê-lo manualmente. Você não precisa de um 
computador. Entretanto, se você tem um computador, veja o Apêndice F para instruções. 
Ele descreve como usar o programa de computador em anexo para definir sua amostra 
rapidamente.  

Colete os dados  
 Nós partimos do princípio que você vai entrevistar sete mães que se adaptem às 
características, em cada um dos 30 conglomerados. É melhor enviar uma equipe de duas 
pessoas para cada conglomerado - uma para conduzir as entrevistas e a outra para 
encontrar as pessoas que vão responder e para avaliar as entrevistas depois de 
completadas. Você só precisa completar sete entrevistas em cada conglomerado. Veja 
o Passo 7 do Guia do Usuário se precisar informações sobre a seleção dos domicílios.  

Resuma os dados  
 Junte todos os seus questionários. Então calcule os totais para cada pergunta e 
introduza-os num questionário em branco. Isto vai lhe fornecer um resumo de todo o 
levantamento numa única folha.  

Analise os dados  
 Compute as porcentagens de cada resposta "sim" e resuma os resultados. Escreva os 
achados mais importantes para cada pergunta. Veja a sessão de análise do Guia do 
Usuário para instruções sobre análise.  

Levantamentos computadorizados 
 Se você desejar usar um computador para conduzir seus levantamentos, vá ao 
Apêndice A, o qual descreve como usar o Epi Info para projetar, coletar e analisar seus 
dados de levantamento. Uma cópia do manual Epi Info e do programa de computador 
Epi Info é incluída neste módulo para seu uso.  
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Introdução  
 
 Este módulo introduz e mostra como usar levantamentos 
comunitários rápidos para avaliar as necessidades comunitárias em 
APS e para avaliar os efeitos do programa sobre a cobertura em 
APS.  

O que são levantamentos comunitários rápidos? 
 Os gerentes de APS precisam de informações úteis e atualizadas 
sobre o status de saúde de suas populações alvo de forma a que 
possam fazer um trabalho melhor de planejamento e 
monitorização dos serviços de APS. A maneira tradicional de 
coletar informações em saúde é através de grandes 
levantamentos, feitos sem freqüência e geralmente em escala 
nacional. Essas informações são de pouco uso para os gerentes 
locais.  
 "Os gerentes gerais dos programas freqüentemente não dispõem 
de nenhum dado sobre o qual avaliar seu problemas de saúde na 
área. Usualmente não é possível interpolar os resultados de 
levantamentos gerais de populações para estimativas locais. “1 
 O "levantamento rápido" é uma nova ferramenta para obter 
este tipo de informação com rapidez e de maneira mais 
econômica.  É especialmente útil para os gerentes locais de APS 
que precisam de informações sobre suas populações locais.  
 O "levantamento rápido" é uma alternativa aos levantamentos 
tradicionais com amostras em grande escala. Ela foi originalmente 

                                                           
1 Smith, G. S. “Development of rapid epidemiological assessment methods to evaluate health 
satatus and delivery of health services. “Internacional journal of epidemiology”18 (4 Supplement) 
S4, 1989. 
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desenvolvida para avaliar a cobertura vacinal2 e foi adaptada a 
outras áreas epidemiológicas por Frerichs3. Recentemente, algum 
trabalho exploratório foi conduzido para se adaptar a metodologia 
ao planejamento familiar e a atenção primária em saúde, com 
ênfase especial no uso de levantamentos rápidos para ajudar os 
gerentes a melhorarem o planejamento e a monitorização dos 
serviços4.  
 Esses levantamentos são projetados para ajudar os gerentes de 
APS a coletarem informações baseadas nas populações, sobre 
status de saúde, comportamento, e conhecimento. O típico 
levantamento rápido pode ser executado em duas a três semanas, 
desde o projeto até o relatório final. Ele envolve 200-300 visitas 
domiciliares, extraídas de 30 levantamentos de sete a dez 
entrevistados cada. O calendário da entrevista é curto (20-30 itens), 
e as perguntas são elaboradas em termos de "sim"/"não", para 
permitir os testes de significância estatística. Os levantamentos são 
freqüentemente pré-codificados de forma a que os dados possam 
ser introduzidos num computador local e imediatamente 
analisados. A análise é simples.  

Exemplo 
 Quando bem feitos, os levantamentos rápidos são muito 
impressionantes. O autor participou de seu primeiro levantamento 
rápido na Tailândia, no final de 1987. Vinte e dois participantes de 
três países em desenvolvimento compareceram a uma oficina de 
uma semana onde aprenderam os princípios dos levantamentos 
rápidos nos primeiros três dias e projetaram questionários  e 
desenvolveram amostras nos próximos dois dias para dois 
levantamentos simultâneos - um sobre pré-natal e um sobre 
planejamento familiar. Na segunda semana eles coletaram os 
dados (três dias), processaram-nos (um dia) e apresentaram 
relatório (um dia) sobre os achados à equipe gerencial da 
província. Excertos das apresentações são mostrados abaixo.  

                                                           
2 Henderson, R. H. and T. Sunaresan, “Cluster sampling to assess immunization coverage: A 
review of experience with a simplified method”. Bulletin of the World Health Organization 60 (2): 
253-260, 1982.   
3Frierichs, R. R. and Tar Tar, K. “Computer-assisted rapid survey, in developing countries”. Public 
health reports 104: 14-23, 1989. 
4Frierichs, R. R., et al. “Family planning survey and antenatal survey, Srisaket, Thailand”, 
Dezembro, 1987 (unpublisher paper, URC/CHS); “Institucionalizing the use of rapid surveys for 
family planning decision-making”, an Operations Research Corporation, November 1989; and  
“Primary Health Care Management Advancement Programme 1989-1992”, a proposal of the Aga 
Khan Health Network and PRICOR, Novembro, 1989. 
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 Todo o levantamento, incluindo o treinamento, foi conduzido em 
apenas duas semanas. Este não foi o levantamento de uma 
pequena população. Seis distritos com uma população 
combinada estimada de 410.891 foram amostrados. O 
levantamento  pré-natal  (ANC)  objetivou   as   mulheres  casadas 
vivendo  no  momento  naqueles  seis  distritos  e  que  tinham  tido 
como resultado de uma gestação, um nascido vivo, um nascido 
morto, um aborto espontâneo ou um aborto provocado, nos 
últimos 24 meses. Esta população foi estimada em 24.653 mulheres. 
 
Tabela 1: Pessoa que atendeu o último parto, N=206 

Tipo de pessoa Número Porcentagem 
Profissional do governo 
Parteira tradicional 
Sem atenção 

114 
89 
3 

55.3 
43.2 
1.5 

Total 106 100.0 
 
Tabela 2: Recebeu toxóide tetânico na última gestação, N=209 

Recebeu toxóide tetânico Número Porcentagem 
Sim 
Não 
Não sabe/Não respondeu 

145 
52 
12 

69.4 
24.9 
5.7 

Total 209 100.0 
 
Figura 1: Recebeu toxóide tetânico na última gestação, N=209 
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 O número total de pessoas entrevistadas num levantamento 
rápido é tipicamente de 210, i.e., 30 conglomerados X 7  
entrevistados cada. Embora este número pareça pequeno ele tem 
sido extensamente usado no Programa Ampliado de Imunização 
(PAI) e demonstrou-se que ele produz estimativas sem viés no nível 
desejado de precisão, ou seja, mais ou menos 10 por cento. 
 Muitas melhorias podem ser feitas na metodologia para reduzir o 
erro amostral, aumentar o nível de confiança e obter informações 
mais detalhadas. Tais melhorias são descritas neste guia.  
 
Algumas limitações dos levantamentos rápidos 
 Embora os levantamentos rápidos sejam alternativas atraentes 
aos levantamentos tradicionais com amostras em grande escala, 
há desvantagens. A mais óbvia é que o número de perguntas deve 
ser limitado. O gerente não deve esperar achados ou análises 
detalhadas. Uma outra é que esses levantamentos  são projetados 
para avaliar níveis de saúde ou de cobertura dos serviços, não 
para identificar os determinantes ou causas. Um levantamento 
rápido pode lhe dizer a proporção de mulheres que amamentam 
suas crianças, mas ele usualmente não pode lhe dizer as diferenças 
entre as mulheres que o fazem e que não o fazem. Assim é, porque 
a amostra é muito pequena e fornece uma estimativa única. Você 
não pode dividir a amostra em sub-amostras para ver, por 
exemplo, se as mulheres mais jovem amamentam por um tempo 
mais prolongado que as mulheres mais velhas, ou se as mulheres da 
área rural tem comportamento diferente das mulheres da área 
urbana, ou se mulheres de uma religião são diferentes de mulheres 
de outra religião. Se você desejar este tipo de informação, você 
precisa fazer levantamento rápido separado para cada grupo. 
 As perguntas a serem testadas em busca de significância 
estatística devem ser tabuladas num formato "sim"/"não", uma vez 
que certas regras estatísticas aplicam-se a este tipo de amostra. Por 
esta razão, as perguntas a serem analisadas estatisticamente não 
devem ser nem de múltipla escolha, nem abertas. Entretanto, é 
possível executar testes estatísticos de perguntas de múltipla 
escolha, recodificando as perguntas num formato "sim"/"não". (Isto 
é explicado no texto.) Há algum valor no uso da múltipla escolha e 
das perguntas abertas, mesmo se seus resultados não puderem ser 
analisados estatisticamente. Isto porque podem produzir 
informações descritivas úteis que podem lhe dar sugestões sobre 
possíveis explicações.  

Amostras do  
levantamento rápido 
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 Os levantamentos rápidos freqüentemente são baseados nos 
ACS, no pessoal de saúde ou nos membros da comunidade para 
conduzirem as entrevistas em vez de se basear em entrevistadores 
profissionais. Mesmo com treinamento cuidadoso, os amadores 
freqüentemente sofrem a tentação de tomar atalhos, assim 
levando a resultados com viés. 
 Problemas típicos incluem não contactar certos domicílios ou 
mulheres porque: os domicílios estão muito longe; o entrevistador 
"sabe"  que algumas mulheres não são enquadradas no objetivo 
do programa e portanto não precisam ser contactadas; e o 
entrevistador conhece os entrevistados tão bem que ele responde 
as perguntas por eles.  
 Esses problemas não são exclusivos dos levantamentos rápidos, 
entretanto, e podem usualmente ser controlados através do 
treinamento, supervisão de perto e verificações no local ou 
reentrevista com uma pequena amostra dos entrevistados. O 
Apêndice E fornece algumas diretrizes para lidar com este 
problema.  
 Amostragem pode ser um problema se o procedimento amostral 
de conglomerados da OMS/PAI não for apropriado para um dado 
levantamento. Esta técnica parece funcionar melhor para o PAI do 
que para algumas outras intervenções de APS. As imunizações são 
freqüentemente executadas como campanhas onde todas as 
crianças numa vila alvo ou num bloco urbano alvo são imunizadas 
ao mesmo tempo. Assim, as vilas tendem a ser "homogêneas", i.e., 
ou a maioria das crianças estão imunizadas ou a maioria não está. 
Isto significa que não é extremamente importante quem é 
entrevistado, num dado conglomerado, uma vez que a maioria 
das crianças tem as mesmas características (estão imunizadas ou 
não). Não é assim para algumas das outras intervenções em APS, 
tais como o pré-natal. Nesses casos, esta técnica pode produzir 
resultados com viés se os domicílios forem saltados porque 
entrevistados em potencial não estão em casa quando o 
levantamento é conduzido. 
 Em função das distâncias que podem ter que ser cobertas para 
se chegar a um conglomerado, o procedimento padrão da 
OMS/PAI é entrevistar somente aquelas mulheres que estão em 
casa. Isto pode produzir um viés significativo particularmente 
durante a plantação e colheita quando muitas mulheres aptas 
estão fora nos campos. Este problema pode ser amplamente 
evitado por um reagendamento do levantamento para as 
estações em que os entrevistados têm maior probabilidade de 
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estarem em casa, visitando-se as vilas na parte inicial da manhã ou 
à noite, combinando as visitas para que coincidam com um 
evento especial ou fazendo visitas repetidas. A desvantagem é 
que isto pode aumentar os custos e o tempo necessário para 
conduzir o levantamento.  
 Os resultados do levantamento rápido não produzem estimativas 
exatas dos valores. Em vez disso, eles produzem intervalos de 
confiança, usualmente mais ou menos 10 por cento. Por exemplo, o 
levantamento de pré-natal descrito previamente mostrou que 69,4 
por cento dos entrevistados receberam o toxóide tetânico durante 
a última gestação. É mais preciso dizer que nós temos uma 
confiança de 95 por cento de que a verdadeira porcentagem 
situa-se em algum ponto entre 59,4 e 79,4 por cento. Uma outra 
maneira de declarar isto é de que a estimativa é de 69,4 por cento, 
mais ou menos 10 pontos percentuais. 
 Este é um intervalo grande e pode não ser muito útil para alguns 
gerentes, especialmente se quiserem analisar as tendências 
temporais. Todos os levantamento têm um erro potencial amostral, 
mas é usualmente muito mais baixo, em torno de três a cinco 
pontos percentuais. Pode-se lidar com este problema, ao menos 
parcialmente, de diversas maneiras: aumentando o tamanho da 
amostra, aceitando um intervalo de confiança mais baixo (e.g., 90 
por cento, 80 por cento); e conduzindo um levantamento pós 
enumeração para validar e ajustar os resultados, se necessário. 
 Você pode levantar diversos grupos-alvo ao mesmo tempo, tais 
como crianças abaixo dos dois anos de idade (para imunizações), 
mulheres grávidas (para o pré-natal), e crianças abaixo da idade 
de cinco anos (para TRO). Entretanto, a amostra global para este 
tipo de estudo usualmente será maior do que 210 porque você 
precisa de 210 entrevistados de cada grupo alvo. Mas muitos 
entrevistados caem em duas ou mais categorias. Um exemplo 
típico é uma mulher grávida com uma criança abaixo de cinco 
anos. Ela pode responder as perguntas sobre pré-natal, TRO, 
imunizações, monitorização do crescimento, nutrição e IRA, água e 
saneamento e outros tópicos.  

Você pode levantar 
vários grupos-alvo ao   

mesmo tempo  
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Figura 2: Proporção de mulheres casadas que receberam TT 
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 Levantamentos de mortalidade e morbidade requerem amostras 
muito maiores porque os eventos são muito raros. Por exemplo, se 
você quer avaliar a mortalidade infantil, você pode precisar de 
uma amostra de 2.000 mães para identificar mortes infantis em 
quantidade suficiente. Para as taxas de mortalidade maternas e na 
infância você pode precisar de 7.000 entrevistas. Se a taxa de 
mortalidade materna (MMR) é de 250/100.000 nascidos vivos, você 
normalmente precisa identificar 1.000 mulheres que estiveram 
grávidas para achar duas ou três mortes maternas.  
 Algumas técnicas indiretas de estimativa foram desenvolvidas 
para se obterem estimativas com amostras menores. Elas são 
descritas no Apêndice G.5. Entretanto, as amostras ainda são 
relativamente grandes e as técnicas analíticas são complexas. 
Você deve provavelmente obter apoio especializado antes de 
tentar medir as taxas de mortalidade.  
 Identificar amplos padrões de doença e problemas de saúde é 
provavelmente mais útil para os gerentes de APS. Isto pode ser feito 
através do questionário de eventos vitais fornecido por este 
módulo. Também pode ser importante determinar as causas de 
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alguns dos eventos mais sérios, tais como uma morte materna ou 
um caso de pólio. O Módulo 4 (Vigilância) descreve como fazê-lo.  
 Finalmente, esses levantamentos são completados com mais 
rapidez se os computadores (laptops ou PCs) forem usados. Os 
programas de levantamento, incluídos aqueles fornecidos neste 
módulo, podem ajudá-lo a calcular sua amostra numa questão de 
minutos. A introdução de dados e análise também podem ser 
feitas com muita rapidez. Levantamentos para os quais os 
computadores não forem usados levaram mais tempo. Mas eles 
podem ser feitos, e este Guia do Usuário descreve como.  
 
Como você pode usar este módulo 
 Este módulo é projetado para fornecer aos gerentes de APS, 
consultores e pesquisadores ferramentas simples e baratas que eles 
podem rapidamente adaptar para avaliar com rapidez as 
necessidades de saúde comunitária e/ou os efeitos dos programas 
de APS sobre o conhecimento em saúde, o comportamento em 
saúde e o status em saúde.  
 As falhas mais comuns de informação que os gerentes têm 
caem nessas duas áreas. Primeiro, muitos gerentes não têm 
maneiras de determinar quais são as reais necessidades em APS de 
sua população alvo. O que as pessoas sabem  sobre doenças 
imunizáveis? O que elas fazem a respeito da diarréia? Qual é a 
condição de saúde das crianças no primeiro ano de vida? E, 
segundo, eles não tem nenhuma maneira de avaliar os efeitos que 
as atividades de seus programas de APS estão tendo sobre essas 
necessidades: O que as mães  aprenderam sobre nutrição? O que 
elas estão fazendo a respeito de saneamento? Que melhorias 
foram feitas na cobertura vacinal?  
 O Módulo 2 é projetado para auxiliar os gerentes a coletarem e 
analisarem este tipo de informação e para fazerem isso de maneira 
rápida, simples e barata. Ele pode ser usado por programas de APS 
novos e já estabelecidos. Programas públicos e privados podem 
usá-lo, assim como programas únicos (categóricos) e abrangentes 
(integrados).  
 Embora este módulo seja parte de uma série, ele pode ser usado 
de maneira independente. Você não precisa usar nenhum módulo 
antes ou depois deste. Entretanto, nós esperamos que você os use. 
Este é o objetivo de se ter uma série, afinal de contas.  
 O Módulo 2 está ligado aos Módulos 3 (Planejamento dos 
trabalhos), 4 (Vigilância) e 6 (Qualidade dos serviços) em particular. 
O Módulo 2 pode fornecer achados muito amplos que os outros 
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módulos podem ajudar a examinar com mais detalhes. Além disso, 
os instrumentos do Módulo 2 podem usados no Módulo 4 para 
vigilância da morbidade e mortalidade.  
 
Como o módulo é organizado 
 Este Guia do Usuário inclui: 
• Instruções básicas: como projetar e conduzir um levantamento 

rápido manualmente (sem um computa-dor), dez passos fáceis 
descritos nas páginas 15-50. 

• Epi Info: para projetar e executar um levantamento rápido (com 
computador): Veja Apêndice A, 26 páginas de instruções e use 
os arquivos completos do computador. 

• Questionários amostrais e "registros de equipamentos" que você 
pode adaptar às suas necessidades. Existe um para cada tópico 
de APS, pré-codificado e pronto para ser usado ou adaptado às 
suas necessidades nos Apêndices C e D.  

• Um programa simples de computador para definir amostras de 
conglomerados com rapidez e precisão (Apêndice F) e outras 
ferramentas para estimar os tamanhos das amostras e definir 
amostras randômicas (Apêndice G).  

• Outras diretrizes e instrumentos que você pode achar úteis: 
sugestões para construção de questionários (Apêndice B); 
diretrizes para treinamento e supervisão de entrevistadores 
(Apêndice E); formulários para o gerenciamento dos 
levantamentos (Apêndice H); modelos de tabulação e análise 
(Apêndice I).  

 Questionários para o levantamento rápido de amostras foram 
incluídos para cada um dos serviços principais de APS:  
• Educação para saúde  
• Pré-natal, parto seguro e pós-natal  
• Planejamento familiar  
• Aleitamento materno, monitorização do crescimento, educação 

nutricional  
• Infecções respiratórias agudas  
• Aleitamento materno  
• Controle de doenças diarréicas/terapia de reidratação oral 
• Incapacidades infantis 
• Imunização infantil  
• Monitorização do crescimento/educação nutricional  
• Suprimento de água, saneamento e higiene ambiental  
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• Acidentes e lesões  
• Doenças crônicas não transmissíveis  
• Malária  
• Tuberculose 
• Doenças sexualmente transmissíveis HIV/AIDS 
  
 Além disso, um questionário foi preparado para avaliar as 
múltiplas necessidades/serviços de saúde e três outros para 
morbidade e mortalidade.  
• Avaliação comunitária dos serviços de APS  
• Eventos vitais e status de saúde  
• Morbidade e mortalidade na infância  
• Morbidade e mortalidade na idade adulta 

 Existe também um Guia do Facilitador que você pode usar se 
desejar conduzir uma oficina ou seminário sobre levantamentos 
rápidos. Programas de computador são também incluídos nos 
discos que acompanham o módulo. Um disco contem o manual 
completo do Epi Info e os arquivos do programa.  

Onde começar  
 Se você já conhece alguma coisa sobre levantamentos e 
computadores, você pode querer pular para o Apêndice A: Como 
usar o Epi Info para conduzir levantamentos rápidos. Se não, você 
deve começar com as diretrizes básicas na próxima seção: 
Procedimentos para um levantamento rápido. Eles incluem 
planilhas que você pode preencher à medida que segue passos.  
 Você também pode querer ter um facilitador para ajudá-lo, 
especialmente se um grupo vai aprender como executar 
levantamentos rápidos.  
 O facilitador deve ter experiência em levantamentos e 
computadores. Ele não precisa ser um treinador especializado. O 
Guia do Facilitador inclui planos de aula e fornecem cartazes que 
podem ser fotocopiados para folhas de aula ou transparências.  
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Adaptações  
 Todas as ferramentas, listas de verificação, diretrizes, programas 
de computador, e outros materiais incluídos neste módulo são 
ilustrativos. Espera-se que eles precisem ser revisados para se 
adaptarem às condições locais e você é encorajado a fazê-lo. 
 Você pode querer alterar a construção das perguntas nos 
questionários protótipos; você pode querer eliminar certas 
perguntas e acrescentar outras; você pode querer reprojetar o 
formato, projetar seu próprio instrumento, usar um outro programa 
de computador (SPSS ou dBase), definir sua mostra a partir de sua 
base de dados do registro computadorizado de domicílios, criar 
outros tipos de gráficos e assim por diante. Nós queremos deixar 
bem claro que esta atitude é encorajada. Essas ferramentas não 
são apresentadas como "padrões" que devam ser usados em todos 
os programas de APS. Em vez disso, elas são projetadas para 
encorajar e ajudar os gerentes a executarem os levantamentos 
comunitários, oferecendo a eles um ponto de partida, ferramentas 
gerais e diretrizes que possam ser adaptadas às suas próprias 
situações.  
 Não se esqueça de incluir as comunidades alvo e seus ACS no 
projeto, execução e análise do levantamento. Há diversas 
vantagens em fazê-lo:  
• Aumenta a consciência e o conhecimento sobre APS em geral; 
• Aumenta a conscientização comunitária sobre seus próprios 

problemas e necessidades em saúde; e 
• Aumenta a sensação de "co-autoria" com relação ao 

levantamento, seus resultados e recomendações.  
  
 Representantes comunitários também podem ajudá-lo a 
estruturar as perguntas em termos locais de forma a que sejam 
mais bem compreendidas. Eles podem ajudá-lo a identificar os 
problemas comuns de saúde a serem incluídos no levantamento, 
ajudá-lo a encontrar entrevistados potenciais e ajudá-lo a 
compreender as respostas e os significados ocultos.  

Adaptações são 
encorajadas 
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