
 

 
 
Módulo 2: Avaliando as necessidades de saúde, procedimentos 

 
 

15

 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimentos para o levantamento rápido  
 Os passos no projeto e na condução dos levantamentos rápidos 
não são diferentes daqueles dos levantamentos maiores com 
amostras mais tradicionais. Se uma equipe vai projetar o 
levantamento, a experiência de campo mostrou que é mais rápido 
dividir as tarefas e fazer com que um grupo desenvolva os 
instrumentos para a coleta de dados (Passos 1-4) e um outro faça a 
amostragem (Passos 5-6). 
 
 
Passo 1: Especificar os objetivos do levantamento rápido 
Passo 2: Decidir que indicadores usar  
Passo 3: Desenvolver um delineamento para o relatório do levantamento 
Passo 4: Projetar os instrumentos para a coleta de dados 
Passo 5: Desenvolver os procedimentos amostrais       
Passo 6: Agendar o levantamento  
Passo 7: Coletar os dados  
Passo 8: Introduzir, verificar e tabular os dados            
Passo 9: Analisar, interpretar e relatar os achados  
Passo 10: Desenvolver um plano de ação          
 
 
Passo 1: Especificar os objetivos do levantamento rápido  
 Se você seguiu o Módulo 1, você já pode ter determinado as 
informações que você quer sobre as necessidades em saúde e a 
cobertura em APS de seus grupos-alvo.  
 O Módulo 1 pediu que você resumisse as principais metas de 
saúde do programa, os grupos-alvo, os serviços de APS oferecidos 
a cada grupo alvo e os indicadores de cobertura para cada 
serviço de APS. Ele também sugeriu que você incluísse grupos-alvo 
adicionais ou outros serviços de saúde se você achasse que seu 
programa de saúde deveria ser expandido. O objetivo de seguir 
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esses passos foi determinar se você possuía informações suficientes 
sobre a cobertura e, se não, as informações que você precisaria 
coletar.  
 Uma planilha resumo do Módulo 1 é reproduzida abaixo.  
 Se você não completou uma planilha como essa, seria útil fazê-
lo agora. Isso deve dar a você um resumo das informações de 
cobertura que você precisa coletar.  

Grupo alvo (anos) Serviços de saúde Indicadores de cobertura 
Crianças <2, <5  
 
 
 
 
 
Mulheres casadas 
15-49 

Imunização infantil 
Monitorização do crescimento 
Reidratação oral 
Educação nutricional 
Pré-natal & TT 
 
Planejamento familiar 

% < 24 meses completamente imunizados 
% < 5 anos pesados 
% usando TRO último episódio de diarréia 
% < 2 anos baixo peso ao nascer 
% mulheres grávidas matriculadas no pré-
natal 
Número de novos adeptos 

 
 Agora você pode ser específico e definir os objetivos de seu 
levantamento rápido. A planilha a seguir pode ajudá-lo a resumi-
los. 
 Primeiro, você precisa identificar o usuário ou usuários das 
informações. Isto é crítico, uma vez que cada um pode ter 
interesses diferentes. Se houver múltiplos usuários (você mesmo, um 
financiador, uma equipe de avaliação), você deve descobrir 
exatamente o que cada um deseja.  
 Você também precisa esclarecer com precisão porque essas 
informações são necessárias. Os dois objetivos mais comuns são 
avaliar as necessidades em saúde e avaliar o desempenho do 
programa. Eles são bastante diferentes e, embora o Módulo 2 
possa abordar ambos, o projeto e a análise de seu levantamento 
rápido serão ligeiramente diferentes na dependência de que 
objetivo você tem. Até por que, se você estiver interessado em 
avaliar o desempenho, você limitará o levantamento aos serviços 
de APS atuais. Mas se você deseja avaliar as necessidades, você 
não o fará.  

Planilha resumo  
  do Módulo 1 
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PLANILHA PARA ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS 

DO LEVANTAMENTO RÁPIDO  
Usuário 
___ Gerente 
___ Mesa diretora 
___ Financiadores 
___ Comunidade  
___ Outro: _____________ 

Grupos-alvo 
___ Crianças 
___ Mulheres 
___ Outro: ________________ 
 

Objetivo 
___ Planejamento  
___ Status/necessidade em saúde  
___ Status/necessidades dos serviços 
___ Avaliação  
___ Cobertura/efeitos dos serviços 
___ Status/impacto em saúde 
 
 
Data de início: __________ 

Serviços de APS 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 Área geográfica: 
___________________________ 
 
Data de término: ________ 
 

 
 A seguir, você deve decidir que população alvo e que 
componente do APS o usuário quer estudar. A planilha resumo do 
Módulo 1 é um ponto de início. Mas você pode ter listado vários 
grupos-alvo e serviços. Você quer estudá-los todos ou apenas 
alguns? Você pode estudar tantos quanto desejar, mas tenha em 
mente que você terá que extrair uma amostra separada para 
cada grupo alvo que você incluir. Assim, se você decidir estudar 
pré-natal, imunizações e saneamento, você deverá fazer três 
levantamentos rápidos: um das mulheres grávidas, um das crianças 
entre 12-23 meses e um dos domicílios. Eles podem todos ser feitos 
de uma única vez, mas cada um vai necessitar 30 conglomerados 
de 7 entrevistados. Em muitos casos, os conglomerados e os 
entrevistados podem ser os mesmos para cada levantamento. 
Assim, se você planeja fazer vários levantamentos rápidos, seria 
econômico combiná-los.  
 Este módulo descreve como fazê-lo de uma maneira 
relativamente simples, então não fique intimidado. Se você precisar 
de informações sobre vários grupos-alvo e serviços, então observe 
quem e o que eles são na planilha. 
 Você também precisa especificar a abrangência geográfica do 
levantamento. Ele vai cobrir toda a área de abrangência ou 



 

 

 
 

Módulo 2: Avaliando as necessidades de saúde, procedimentos 

 

18 

apenas uma parte dela? Tenha em mente que os resultados do 
levantamento representarão somente a área coberta. Se você 
decidir limitar o levantamento  a cinco distritos porque eles são 
mais próximos, então as áreas que se situarem fora não estarão 
representadas no estudo. Isto significa que você não pode aplicar 
os resultados a todo projeto, somente aos cinco distritos.  
 Em último lugar, é útil determinar imediatamente quando o 
estudo começará e, especialmente, quando os resultados serão 
necessários. Não é bom fornecer resultados de levantamento 
rápido após o prazo previsto para tomada de decisões chave. 

Medindo os efeitos e impactos 
O Módulo 2 pode ser usado para medir: 
Efeitos do programa sobre grupos-alvo 
 Conhecimento  
 Atitudes/motivação 
 Comportamento/cobertura 
Impacto do programa sobre grupos-alvo  
 Morbidade  
 Mortalidade  
 Incapacidade  
 Fertilidade  
 
 Você pode usar o Módulo 2 para atribuir mudanças no 
conhecimento, atitude e prática (KAP) a seu programa. Para fazê-
lo você deve: conduzir um levantamento de base do KAP atual de 
seus grupos-alvo; executar seu programa por um período 
especificado, e.g., 1-2 anos; e conduzir um levantamento de 
acompanhamento algum tempo depois.  
 Use o programa de computador no Apêndice G.2 (Testes de 
hipóteses - duas amostras de tamanho igual) para determinar os 
tamanhos das amostras necessárias para uma comparação do 
tipo "antes-depois". Estime o nível atual de sua principal medida de 
efeito ou impacto, tal como cobertura. Introduza-a na linha que 
diz: "Estime a proporção como atributo na PRIMEIRA (ou ANTES) 
população." Decida sobre o montante de alteração que você 
deseja detectar e introduza na linha seguinte "Estime a proporção 
como atributo na SEGUNDA (ou DEPOIS) população." Por exemplo, 
se você quer medir as alterações na mortalidade infantil, você 
introduz o dado atual (digamos, 08) como a proporção antes e 06 
como a proporção depois. Assim você terá condições de detectar 
uma queda na taxa de mortalidade infantil de 80/1.000 de 60/1000. 
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Introduza as outras informações requisitadas, e o programa 
computará os tamanhos das amostras de que você necessitará 
para o levantamento básico e o levantamento de 
acompanhamento.  
 Sua avaliação será ainda melhor se você incluir uma área 
controle que seja similar a sua área do projeto mas que não 
receba os serviços de APS. Conduza levantamentos de base e de 
acompanhamento ao mesmo tempo. O projeto deste tipo de 
estudo é resumido abaixo, em que O indica uma observação 
(levantamentos de base e acompanhamento) e X indica a 
intervenção do programa de APS.  

 Projeto de estudo 
 Linha de Base Intervenção Acompanhamento 
área do programa  
área controle 

O1 
O1 

X O2 
O2 

Nota: Avaliações de impacto são fáceis de serem conceitualizadas, mas difíceis de 
executar. Procure apoio especializado antes de procurar.  
 
Passo 2: Decidir que indicadores usar 1 
 Este módulo focaliza os indicadores de resultados, 
especialmente cobertura.   
 Esses são os melhores indicadores para avaliar as necessidades 
de saúde e os efeitos do programa de APS sobre a saúde.  
 Outros módulos tratam dos indicadores de insumos e processos: 
o desempenho dos profissionais de saúde (Módulo 3), avaliação a 
curto prazo das atividades de APS (Módulo 5), a qualidade dos 
serviços de APS (Módulo  6) e a eficácia e eficiência do 
gerenciamento em APS (Módulo 7). Você pode incluir qualquer um 
destes indicadores num levantamento rápido, é claro, desde que 
eles sejam com base comunitária. Levantamentos rápidos coletam 
informações sobre populações, não sobre centros de saúde ou 
sobre o pessoal.  
 Assim, o gerente (ou equipe) precisa decidir que indicadores de 
resultados examinar. Na maioria dos casos eles tratarão da 
cobertura. Em geral os indicadores de cobertura falam sobre a 
proporção da população alvo que é protegida pelo seu 
programa. Exemplos de indicadores de cobertura (tirados do 
módulo 1) são mostrados abaixo. 

                                                           
1Veja Módulo 1  para  uma discussão de tipos de indicadores e Módulo 5 para lista de indicadores. 
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Exemplos de indicadores de cobertura em APS  
Serviço 
Pré-natal 
Toxóide tetânico 
Parto seguro 
Planejamento familiar 
 
Aleitamento materno 
Monitorização do crescimento 
Imunização 
Infecções respiratórias agudas  
controle das doenças diarréicas 
Terapia de reidratação oral 
Água, saneamento, higiene 
Vitamina A 
Tuberculose 
Malária 
Doenças sexualmente 
transmissíveis/HIV 
Incapacidade 
Educação sanitária em casa 
 
Suprimento de drogas 
Acidentes e lesões 
Doenças crônicas não transmissíveis 
 
Tratamento de problemas  secundários  
Educação nutricional 

Indicador de cobertura 
% que fez 3 ou mais visitas de pré-natal 
% que recebeu imunização com  TT 
% que deu à luz atendida por uma pessoa  treinada 
% de usuários atuais dos serviços de planejamento 
familiar 
% das que amamentam até os 18 meses 
% dos até 2 anos pesados no último trimestre 
% dos entre 12-23 meses completamente imunizados 
% casos de IRA tratados,  
Número de crianças < 5 anos com diarréia/1000 
% que usou TRO no último episódio de diarréia 
% de domicílios com água/latrina seguras 
% dos entre 6-12 meses que receberam  Vitamina A 
% dos casos acompanhados até a cura  
% dos casos tratados 
% do grupo alvo infectado/tratado  
 
% 5 anos incapacitados 
% de escolas recebendo ou participando das 
atividades de educação para saúde. 
% das comunidades com suprimentos adequados 
Número de acidentes + lesões/1.000  população  
% do grupo alvo com hipertensão, doença cardíaca 
crônica, anemia, diabetes 
% de episódios tratados  
% dos baixo peso para idade 

 
 Você também pode estar interessado em descobrir o que as 
pessoas sabem sobre um serviço ou um problema de saúde, as 
habilidades que eles têm em diagnosticar e tratar problemas de 
saúde ou as opiniões das pessoas sobre os seus profissionais e seus 
programas de saúde. Você também pode querer avaliar o status de 
saúde e o impacto do programa sobre a saúde. Esses são todos 
interesses legítimos e podem ser incluídos num levantamento rápido.  
 O Módulo 5 inclui listas de indicadores recomendados para cada 
serviço de APS e gerencial. Ele também inclui listas separadas de 
morbidade e mortalidade. essas listas podem ser guias úteis ao se 
projetar um questionário.  
 Faça uma lista dos indicadores chave que você quer medir. Esta 
lista não deve ser longa. Comece com o resultado desejado. 
Selecione um ou dois indicadores para isto. Então trabalhe de trás 
para diante (como descrito na seqüência "E se" e na Planilha A no 
Módulo 1) para determinar o que precisa acontecer para que esse 
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resultado seja alcançado. Selecione um ou mais indicadores chave 
para este resultado e assim por diante.  
 Este é um bom momento para envolver o pessoal, os representantes 
comunitários e outros que são parte do programa. Eles podem 
articular as perspectivas da comunidade e eles freqüentemente têm 
uma visão valiosa sobre que é importante e o que é factível de se 
medir.  
 Além dos indicadores de desempenho, três outros tipos de dados 
são usualmente necessários num levantamento rápido:  
• Descritivos: nome do entrevistado, nome da vila, endereço do 

domicílio, etc;  
• Características do entrevistado: idade, sexo, paridade,   educação, 

alfabetização, renda, casta, raça, grupo étnico,   etc; e  
• Dados para o gerenciamento do levantamento: nome do  

entrevistador, supervisor, data da entrevista, etc.  

 Os dados descritivos e gerenciais são necessários para identificar o 
entrevistado e, em particular, para fazer uma visita de retorno e para 
corrigir possíveis erros.  
 As características são usadas para descrever o grupo levantado. Se 
vários levantamentos são feitos, então as características podem ser 
úteis para fazer comparações entre um tipo de entrevistado e outro. O 
gerente pode querer, por exemplo, saber se há alguma diferença 
entre o comportamento de saúde das pessoas de um distrito e de 
outro ou entre um grupo étnico e outro. Levantamentos separados 
seriam requeridos para isto, é claro. Lembre-se que cada 
levantamento rápido é projetado somente para fornecer informações 
sobre uma única população.  
 
Passo 3: Desenvolver uma diretriz para o relatório do 
levantamento 
 A maioria dos pesquisadores não faz isso, mas seria muito útil neste 
ponto delinear um relatório de forma que você e seus colegas saibam 
que informações serão produzidas. Isto vai tornar muito mais fácil a 
construção do questionário, a análise dos dados e especialmente sua 
interpretação. Se isso não for feito, você pode obter muitas 
informações que você não quer, tais como 10 páginas de tabela 
descrevendo as características da população levantada. O Passo 10 
inclui uma diretriz genérica para iniciar.  
 Este é também um bom momento para verificar com usuários 
externos se o relatório atenderá às suas expectativas.  
 A maioria dos gerentes não está interessada nos fundamentos, 
metodologia, qualificações, descrições do processo de levantamento, 
descrições da população levantada, etc. Eles querem resultados. 

Características  
dos grupos  
levantados 
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Assim, escreva a sua diretriz para o relatório de forma a atender as 
necessidades do usuário. As outras informações devem ser 
apresentadas, mas não necessariamente em primeiro lugar. Muitos 
gerentes querem a "última linha" primeiro e vão perguntar sobre a 
amostra, o procedimento da coleta de dados e outros itens 
metodológicos, mais tarde.  
 Construa uma lista de tabelas simuladas (tabelas em branco - sem 
dados) e identifique os tipos de distribuições de freqüência e 
tabulações cruzadas que os usuários querem. Não se esqueça de 
incluir gráficos (gráficos tipo torta, histogramas). O Apêndice I inclui 
uma lista ilustrativa das distribuições de freqüência e das tabulações 
cruzadas. Este tipo de lista será necessária de forma a que um analista 
saiba que tabelas e gráficos produzir. Obviamente, ela poderá ser 
modificada mais tarde, mas ela pode ajudar o seu planejamento a 
começar agora. 
 Liste as questões e os itens que você julga devam ser abordados no 
relatório. Perguntas típicas são:  
• Que porcentagem do grupo alvo é coberta? 
• Quais são as razões principais pelas quais algumas pessoas não  são 

cobertas?  
• Onde as pessoas vão em busca dos serviços? 
• Quais são as razões principais pelas quais elas não utilizam os   

serviços disponíveis? 

 Finalmente, faça um delineamento e defina um limite de páginas. 
Coloque maior ênfase na apresentação visual através de folhas, 
transparências, slides, etc. Isso atrai a atenção dos gerentes mais que 
o texto escrito. Lembre-se da estratégia "Mantenha tudo direto e 
simples". 

Gerentes querem  
resultados 
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Passo 4: Projetar os instrumentos para a coleta de dados 
 A lista de verificação seguinte resume suas principais opções e os 
sub-passos que você precisará seguir.  

Lista de verificação para o projeto de questionários 
Tipo de instrumento de levantamento:  
 
___ Questionário 
___ Registro 
___ Outro 

Tipo de perguntas/campos 
 
___ Sim/Não 
___ Múltipla escola  
___ Abertas 
___ Datas  
___ Faixas (e.g., 1-4 anos) 
 

Grupos-alvo: 
 
___ Crianças 
___ Mulheres 
___ Outro 

Codificação:  
 
___ Não codificado  
___ Pré-codificado   
___ Numérico  
___ Alfabético  
___ Não se aplica  
___ Não sabe  
___ Nenhuma resposta 

 
Questionário ou registro  
 Primeiro você precisa decidir se quer usar um questionário ou um 
"registro de conglomerados".  
 Questionários usualmente fornecem mais informações, incluindo 
instruções para o entrevistador, a elaboração exata de cada 
pergunta e respostas pré-codificadas. Mas você tem que ter um 
questionário para cada um dos 210 entrevistados. Isto é, o mínimo 
de 210 páginas, 420 se for um questionário de duas páginas.  
 Registros de conglomerados permitem que o entrevistador 
registre as respostas de todos os sete ou oito entrevistados de um 
conglomerado na mesma página. Isto significa que você precisará 
somente de 30 páginas, uma para cada conglomerado.  
 Mas o número de itens ("perguntas") é limitado pelo tamanho do 
papel. A formulação das instruções e das perguntas deve ser 
fornecida em outro lugar ou aprendida com antecedência.  
Excertos de ambos são mostrados nas páginas seguintes.  
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Exemplo 1: Excerto de um questionário de levantamento rápido sobre pré-
natal, parto seguro e pós-natal  
Complete para todas as mulheres atualmente vivendo no domicílio que tiveram o término 
de uma gestação nos últimos 24 meses. O término pode ser um nascido vivo, natimorto ou 
um aborto. Se a mulher teve mais de uma gestação pergunte sobre o resultado da 
gestação mais recente. 
IDENTIFICAÇÃO  
1. Estudo nº___ 
4. Entrevistador nº ___ 
7. Idade do entrevistado__ 

2. Província nº ___ 
5. Entrevistado nº ___ 
8. Sexo do entrevistado__ 

3. Conglomerado nº ___ 
6. Data da entrevista  ___/___/___ 

NOME DO ENTREVISTADO: ________________________________________________ 

9. Quantos nascidos vivos você teve até agora? Número de nascidos vivos:  
     ___ (99) Não sabe/Não respondeu  
10. Você participou do pré-natal durante a última gestação? 
     ___ (0) Sim   ___ (0) Não, vá para 14___ (9) Não sabe/Não respondeu, vá para 14 
11. Quantas vezes você compareceu ao pré-natal?___ vezes 
      (Se Não sabe/Não respondeu, introduza 99) 
12. Quantos meses você esteve grávida antes da primeira consulta pré-natal? 
      ___ (1) 3 meses (primeiro trimestre) 
      ___ (2) 4-6 meses (segundo trimestre) 
      ___ (3) 7-9 (terceiro trimestre) 
      ___ (9) Não sabe/Não respondeu 
13. Qual o principal local em que você recebeu o pré-natal? 
      ___ (1) Hospital                     
      ___ (2) Centro de saúde/clínica       
      ___ (3) Hospital/clínica privados 
      ___ (4) Parteira/curandeiro local  
      ___ (5) Outro local, especificar:  
      ___ (9) Não sabe/Não respondeu 
14. Alguém orientou você para comparecer ao pré-natal?___ (0) Não 
      Sim: 
     ___ (1) Médico, enfermeira          
     ___ (2) Enfermeira comunitária/parteira 
     ___ (3) ACS/voluntário 
     ___ (4) Parteira tradicional 

___ (5) Mãe, parente 
___ (6) Amigo, vizinho 
___ (7) Outro: 
___ (9) Não sabe/Não respondeu 

15. Você recebeu uma vacina contra o tétano durante sua última gestação? 
___ (1) Sim   ___ (0) Não, vá para pergunta 17 
___ (9) Não sabe/Não respondeu, vá para pergunta 17 
16. Quantas vacinas você recebeu? 
___ (1) Uma   ___ (2) Duas   ___ (3) três ou mais___ (9) NS/NR, vá para pergunta 17 

 
 O questionário continua para quatro meses 
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Exemplo 2: Excerto do formulário de conglomerado sobre pré-natal, parto seguro, e 
pós-natal  
(1)  Estudo Nº 
(2)  Província Nº  
(3)  Conglomerado Nº  
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

(5)  Entrevistado Nº   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data         /         /            
(7)  Idade             
(8)  Sexo             
(9)  Quantos nascidos vivos você teve 

até agora? 
           

(10) Você recebeu pré-natal durante 
a última gestação? 

           

(11) Quantas vezes você recebeu pré-
natal? 

           

(12) Quantos meses de gravidez você 
tinha quanto recebeu a primeira 
consulta pré-natal? 

           

(13) Qual é o local principal que você 
recebeu o pré-natal? 

           

(14) Alguém a aconselhou a 
comparecer ao pré-natal 

           

(15) Você recebeu uma vacina contra 
o tétano durante a última      
gestação? 

           

(16) Quantas vacinas você recebeu?            
(17) Durante sua gestação, você 

tomou comprimidos de ferro para  
mantê-la forte? 

           

(18) Qual foi o resultado da sua 
gestação mais recente? 

           

(19) Onde o parto aconteceu?            
(20) Quem foi a pessoa principal que 

atendeu ao parto? 
           

(21) Qual o nome do ACS local?            
(22) O ACS visitou/contactou você nos 

últimos três meses? 
           

Legenda (12)  
1) Três meses (primeiro trimestre) 
2) 4-6 meses (segundo trimestre) 
3) 7-9 meses (terceiro trimestre) 
4) NS/NR 

(18) 
1) nascido vivo  
2) natimorto  
3) aborto provocado/ aborto espontâneo 
4) NS/NR 
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 Para conglomerados maiores, de 15 ou mais entrevistados, você 
pode querer mudar as linhas e colunas. Isto é, colocar as perguntas 
na linha superior e os entrevistados na esquerda. Aqui está um 
exemplo parcial. Veja o Apêndice I para um exemplo de como 
estruturar um registro como este numa planilha de calculo de 
forma que todos os 210 entrevistados possam ser registrados e 
analisados em uma única longa página ou planilha de cálculos. 

 
Nº, nome e 
casa do 

Idade Rec. 
pré- 

Nº. de 
visitas 

Fonte dos serviços Rec. 
TT 

Nº de 
doses 

Resultado  
da gravidez 

entrevistado  natal  Hospital CS Parteira   Vivo Natimorto 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

 
Um grupo alvo ou vários  
 Muitos gerentes vão querer incluir vários tópicos e grupos-alvo no 
mesmo levantamento. Isto não será um problema no que diz 
respeito ao projeto do instrumento. Em geral você tem três 
escolhas. Primeiro, você pode usar o modelo Avaliação 
comunitária do questionário APS do Apêndice C. Este instrumento 
inclui 4-5 perguntas chave sobre cada um dos vários tópicos de 
APS: 
 Disponibilidade de atenção à saúde  
 Pré-natal e assistência ao parto  
 Planejamento familiar/espaçamento entre os nascimentos 
 Aleitamento materno e monitorização do crescimento  
 Imunizações  
 Diarréia e TRO 
 Água e saneamento ambiental  
 Malária   
 Incapacidades infantis 
 Tuberculose 
 Doenças sexualmente transmissíveis  



 

 
 
Módulo 2: Avaliando as necessidades de saúde, procedimentos 

 
 

27

 Em segundo lugar, você pode combinar diversos questionários 
do Apêndice C num único instrumento. Terceiro, você pode 
escolher perguntas nas quais você esteja interessado de outros 
questionários e construir o seu próprio instrumento.  
 Entretanto, tome cuidado com o fato de que questionários 
combinados usualmente requerem informações sobre diferentes 
grupos-alvo. Se este for o caso, você deverá definir amostras 
separadas para cada grupo alvo. Isto será explicado com mais 
detalhes na discussão sobre o passo de amostragem.  
 Ao fazer um levantamento sobre múltiplos grupos-alvo, é melhor 
preparar o questionário de uma forma modular. Combine todas as 
perguntas para um grupo alvo e coloque-as numa seção. 
Desenvolva uma seção separada para cada grupo alvo. 
Certifique-se de incluir informações descritivas em cada módulo de 
forma que você possa identificar o entrevistado.  

Projete os instrumentos de coleta de dados  
 Os instrumentos amostrais nos Apêndices C (questionários) e D 
(registros de conglomerados) podem ser fotocopiados e usados 
como estão. Eles também podem ser revisados, novos podem ser 
compilados, etc. As perguntas devem ser formuladas para coletar 
os indicadores que você identificou no Passo 2.  
 Os instrumentos de amostragem mostram como a maioria das 
perguntas podem ser estruturadas num formato pré-codificado 
"Sim/Não". Isto é importante para aquelas perguntas  que você 
quer analisar estatisticamente. Quando perguntas de múltipla 
escolha e de variáveis contínuas são necessárias, certifique-se de 
que elas podem ser recodificadas mais tarde para serem 
analisadas como perguntas "sim"/"não" (dicotômicas). Alguns 
exemplos: 

Múltipla escolha Recodificar como dicotômicas 
(Sim/Não) 

Recebeu os cuidados de: 
1. Hospital provincial 
2. Hospital distrital 
3. Centro de saúde  
5. Parteira tradicional  
6. Clínica particular  
7. Outro (nome: _____ ) 

9. Não sabe/Não respondeu 

Recebeu os cuidados de: 
1. Hospital provincial 
2. Outro 
 
 
 
 
9. Não sabe/Não respondeu  
 

Levantamentos de   
múltiplos grupos 

alvos 
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 Você pode repetir este procedimento para cada resposta. Isto é, 
você pode recodificar a pergunta como Distrito versus Outro; 
Centro de Saúde versus Outro e assim por diante. Você pode 
recodificar a pergunta para um diferente grupo etário: abaixo dos 
25 anos versus 25 anos e acima.  
 Variáveis contínuas podem ser recodificadas como mostrado no 
seguinte exemplo. 
 
Contínuo Recodificar como  

dicotômico (Sim/Não) 
 

Idade do entrevistado ______ anos.  
(Introduza anos completos 
ou 99 se NS/NR) 
 

Idade do entrevistado 
1 ___ Abaixo dos 30 anos 
2 ___ 30 anos e acima 
9 ___ Não sabe/Não respondeu 

 
 A maioria das perguntas do levantamento rápido permitem 
somente uma resposta por pergunta. Se você inclui questões que 
permitem duas respostas você pode fazer uma de duas coisas. 
Primeiro, você pode pedir ao entrevistado que dê a resposta única 
mais importante (ou principal ou fundamental, etc.) e codificar 
somente esta resposta. Por exemplo: 
 P.8. Onde você primeiro ouvir a respeito de TRO (Assinale a 
primeira fonte mencionada) 

(1) ___ Amigo ou parente 
(2) ___ ACS 
(3) ___ Médico/enfermeira  
(4) ___ Televisão  
(5) ___ Rádio  

 
 Ou, você pode registrar cada resposta como uma pergunta 
separada. 
 Onde você ouviu sobre TRO? (Liste todos os mencionados) 

Q.8   ___ Amigo ou parente (S/N) 
Q.9   ___ ACS (S/N) 
Q.10 ___ Médico/enfermeira (S/N) 
Q.11 ___ Televisão (S/N) 
Q.12 ___ Rádio (S/N) 

 
 O Apêndice B inclui algumas outras sugestões para projetar 
questionários. 
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Pré-teste o instrumento  
 Se o questionário precisar ser traduzido numa língua local, isto 
deve ser feito depois que seja rascunhado, mas depois que seja 
pré-testado. Não deixe que cada entrevistador faça sua própria 
tradução. Isto pode causar confusão e mal entendido. É melhor 
traduzir o instrumento para a língua local e então fazer com que 
alguém mais traduza-o de volta para se assegurar que as 
perguntas estejam claras. 
 Quando um instrumento tiver sido rascunhado, ele deve ser pré-
testado com uma pequena amostra (cinco a dez mulheres) para 
se assegurar que as perguntas sejam compreensíveis, as respostas 
pré-codificadas sejam realistas e a seqüência de perguntas seja 
lógica. Então o instrumento deve ser revisado como apropriado.  
 O ideal é que os entrevistadores seja envolvidos no pré-teste, 
talvez como parte de seu treinamento. O retorno que eles 
oferecem pode ser muito útil ao fazer as revisões. Também é 
importante que eles acompanhem os procedimentos amostrais 
para a seleção dos domicílios e dos entrevistados. Eles podem ter 
perguntas e sugestões sobre esses procedimentos também.  
 O pré-teste é muito importante e deve ser feito com cuidado 
com o grupo alvo desejado como entrevistados. Pré-testes com 
colegas de escritórios ou pessoal de APS têm valor limitado, uma 
vez que essas pessoas não representam os grupos-alvo. Uma 
planilha deve ser desenvolvida para resumir o retorno do pré-teste. 
Ou notas podem ser escritas sobre os instrumentos para identificar 
os problemas com a compreensão (entrevistador e entrevistado), 
codificação e seqüência lógica.  

Estimar as necessidades de coleta de dados 
 Os pré-testes devem lhe fornecer uma idéia do montante de 
tempo que será dispendido para encontrar um entrevistado e 
completar uma entrevista. Com essas informações você pode esti-
mar o número de entrevistados que você vai necessitar e o núme-
ro de dias que você levará para completar a coleta de dados.  
 Usualmente você vai querer uma equipe de duas pessoas para 
completar ao menos um conglomerado por dia, sete ou oito 
entrevistas. Você também vai precisar de diversos supervisores, o 
número dos quais vai depender do número de equipes de 
entrevistadores que você tem e da distância que os supervisores 
necessitarão viajar entre os conglomerados.  

Envolver   
entrevistadores 

no pré-teste 
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 Se o questionário é pequeno, os entrevistados são encontrados 
com facilidade e as distâncias entre os conglomerados são 
pequenas, então uma equipe  deve ter condições de completar 
dois ou três conglomerados por dia. Use a seguinte fórmula para 
fazer uma estimativa rápida:  

30 conglomerados  

2 conglomerados completos/dia 
= 15 "dias equipe" 

 Se você tem cinco equipes (dez pessoas) a coleta de dados 
pode ser completada em três dias. Ou três equipes precisariam de 
cinco dias. Quinze equipes poderiam terminar em um dia ! 

Desenvolver um livro de códigos  
 Isto pode ser muito útil, especialmente quando o questionário for 
longo ou do formato modular. Livros de códigos podem ser 
importantes durante a análise, especialmente se forem produzidas 
tabelas com códigos no lugar de títulos.  
 Livros de códigos geralmente incluem o seguinte: número da 
variável, nome, título, códigos de valores e títulos de valores.  Um 
exemplo é incluído no Apêndice B. 
 
Passo 5: Desenvolver os procedimentos amostrais  
Grupos-alvo, atributos e tamanhos das amostras 
 Essas instruções são para obter manualmente um  conglomerado 
amostral de 30 conglomerados com sete entrevistados cada um. 2 

Você pode pular este passo se: 
• Você tem uma lista completa dos domicílios de sua área de 

levantamento de forma a que você possa escolher uma amostra 
aleatória. Veja Apêndice G. 

• Você planeja usar um computador para escolher sua amostra. 
Veja Apêndice F o qual descreve como usar um programa de 
planilha de cálculos (Planilha de Identificação de 
Conglomerados) para escolher uma amostra de conglomerado.  

                                                           
2Este módulo enfatiza as amostras de conglomerado. Se você puder extrair uma amostra aleatória 
simples, você é encorajado a fazê-lo. Veja o Apêndice G  para instruções. Amostras estratificadas podem 
ser ainda mais eficazes, mas elas também são mais complexas. Você deve procurar orientação 
especializada para este tipo de amostra. Amostras estratificadas não são descritas neste módulo.  
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 Primeiro nós vamos descrever os procedimentos básicos para 
extrair uma amostra de 30 conglomerados. Então nós vamos 
discutir algumas variações daqueles procedimentos que você 
pode ter que aplicar. A seleção dos sete entrevistados de cada 
conglomerado é descrita no Passo 7.  

Determinar o tamanho dos conglomerados 
 Embora a maioria das pessoas pense em conglomerados como 
conglomerados naturais de pessoas (vilas, tratos censitários, blocos 
urbanos), eles têm um significado diferente em amostragem. Na 
amostragem por conglomerados você vai dividir a população total 
do seu levantamento em 30 grupos iguais. Cada um desses grupos 
será um "conglomerado". Então você vai identificar sete 
entrevistados em cada um desses conglomerados. Este segundo 
passo será discutido no Passo 7: Coletar os dados.  
 Você precisa conhecer a população total de sua população 
levantada para determinar o tamanho de cada conglomerado. 
Divida simplesmente a população total por 30. Por exemplo, se sua 
área de abrangência tem 45.000 pessoas cada conglomerado 
incluirá 1.500 pessoas (45.000/30=1.500). 
 Não importa se há menos ou mais de 30 vilas no distrito, uma vez 
que você vai definir os conglomerados dividindo a população total 
em 30 grupos de tamanho igual.  
 Também não importa se a população está espalhada numa 
área ampla. As pessoas podem estar até em ilhas ou em áreas 
remotas e ainda serem incluídas na amostra. Se você quer que sua 
amostra represente toda sua população alvo, então não deixe de 
fora nenhum conglomerado natural. Entretanto, se não for factível 
incluir algumas áreas, então deixe-as de fora. Mas lembre-se, sua 
amostra não representará aqueles que foram deixados de fora. Se 
você limitar sua amostra a pessoas num raio de um quilômetro de 
um centro de saúde, por exemplo, então isto é tudo que ela 
representa.  
 Você deve ter estimativa do tamanho da população das sub-
unidades da sua amostra. Liste essas sub-unidades, vilas tratos 
censitários, domicílios eleitorais, cidades nas Colunas A e B de uma 
planilha para identificação de um conglomerado (ver Exemplo 3).  
 Registre a população de cada unidade na Coluna C. Este dado 
não precisa ser exato. O tamanho relativo de cada sub-unidade é 
o que importa.  

Estimativas do  
 tamanho da 
população 
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Exemplo 3: Planilha para identificação de conglomerado                    Conglomerado. WQ1 
Número do conglomerado 
Tamanho da populaçãoda amostra  
Tamanho do conglomerado (intervalo amostral) 
Número inicial aleatório  
DADOS DE INSUMOS  

30 
29,481 
983 
491 

 (Introduza o número desejado) 
(Introduza o total da Coluna C) 
 
DADOS DOS PRODUTOS                   Locais das 
                                                               amostras 

Introduza Pré-selecione Introduza Computador   Pré-selecionado Computador   
A B C D  E F  G 
Nome da 
comunidade 

Número da 
comunidade 

População 
estimada 

População  
cumulativa 

    Nome da  
comunidade 

Pagai 
Santai 
Serina 
Mulrose 
Fanta 
Bagia 
Rostan 
Mt. Sil 
Livton 
Farry 
Tunis 
Pulau 
Sasarota 
Pingra 
Kanata 
Sirvish 
Balding 
Rescuut 
Krista 
Manalopa 
Garafa 
Spiltar 
Masraf 
Abrama 
Junagadh 
Singri 
Kalarata 
Ichitoma 
Chaplar 
St. Kitt 
Nevis 
Mt. Carans 
Betul 
Charga 
Rio Negra 
Fostervill 
Maryoak 
Slipfern 
Tinggi 
Punjak 
Capital 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

548 
730 
686 
280 

1.256 
684 
919 

1.374 
1.133 

544 
193 
375 
333 

3.504 
336 

2.115 
258 
678 
207 

1.162 
408 
455 
978 
335 
541 
725 
355 
498 
347 
186 

1.341 
670 
321 
672 
705 
444 
781 
959 
305 
763 
377 

548
1.278
1.964
2.244
3.500
4.184
5.103
6.477
7.610
8.154
8.347
8.722
9.055

12.559
12.895
15.010
15.268
15.946
16.153
17.315
17.723
18.178
19.156
19.941
20.032
20.757
21.112
21.610
21.957
22.143
23.484
24.154
24.475
25.147
25.852
26.296
27.077
28.036
28.341
28.104
29.481

 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

491 
1.474 
2.457 
3.440 
4.423 
5.406 
6.389 
7.372 
8.355 
9.388 

10.321 
11.304 
12.287 
13.270 
14.253 
15.236 
16.219 
17.202 
18.185 
19.168 
20.151 
21.134 
22.117 
23.100 
24.083 
25.066 
26.049 
27.032 
28.015 
29.998 

 Pagai 
Serina 
Fanta  
Fanta 
Rostan 
Mt. Sil 
Mt. Sil 
Livton 
pulau 
Pingra 
Pingra 
Pingra  
Pingra 
Srivish 
Srivish 
Balding 
Manalopa 
Manalopa 
Masraf 
Abrama 
Singri 
Chitoma 
St. kitt 
Nevis 
Mt. Carans 
Charga 
Fosterville 
Maryoak 
Slipfern 
Punjak 

 
TOTAL 

   
29.481

   
28.998 

  

Para acrescentar mais linhas veja o Apêndice I.2, "Ajustando a planilha de cálculos" 
Aperte <CTRL + W> para alargar as colunas.  
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Portanto, você pode até usar os dados já alguns anos após serem 
colhidos. Na coluna D, acrescente a população cumulativa. Por 
exemplo, acrescente a população do segundo distrito aquela do 
primeiro (548) para calcular a população cumulativa dos primeiros 
dois distritos (1.278).  Acrescente a população do terceiro distrito (686) 
àquele total (1.278) para obter o próximo número cumulativo (1.964).  
 O tamanho total desta população é 29.481. Se sua soma está 
correta, este deve ser o número com o qual você termina em baixo 
nas colunas C e D. Divida este total pelo número  de conglomerados 
(30) para obter o tamanho do conglomerado (ambos os números são 
introduzidos na parte de cima do formulário). 

29.481/30 = 982,7, arredondado para 983 

 Este número é também chamado de intervalo amostral, o que 
significa o intervalo entre um conglomerado e o próximo.  
 Você agora vai selecionar aleatoriamente um número no primeiro 
conglomerado. Este será um número entre 1 e 983. Teoricamente este 
número representa a primeira pessoa no conglomerado que você vai 
entrevistar.  
 Use a tabela de números aleatórios no Apêndice G ou tome um 
número de três dígitos de qualquer nota de dinheiro. Em nosso 
exemplo foi 491. Introduza-o na parte de cima do formulário. Este é o 
número inicial para seu primeiro conglomerado. Agora some 983 
àquele número para obter o número inicial do segundo 
conglomerado (491+983=1.474). Some 983 para àquele total para 
obter o terceiro número inicial (2.456) e assim por diante. Repita este 
processo até que você tenha 30 números iniciais. Eles são listados na 
tabela na coluna F.  
 O último passo é identificar as comunidades onde aqueles número 
iniciais estão localizados. Compare o primeiro número (491) com os 
número cumulativos. Encontre o primeiro número na Coluna D que 
seja maior do que 491. Ele é 548 (Pagai). Portanto, o primeiro número 
inicial é em Pagai. Coloque um 1 na coluna A para identificar Pagai 
como a localização do número inicial para o primeiro conglomerado 
ou liste os nomes dos locais selecionados na coluna G. Faça a mesma 
coisa com o segundo número inicial na Coluna E (1.474). O primeiro 
número na Coluna D que é maior que 1.474 é 1.964 (Serina). Coloque 
um 2 na Coluna E para identificar Serina ou escreva o nome na 
Coluna G. Continue até que você tenha identificado todas as 30 
comunidades onde seus números iniciais estão localizados.  
 Comunidades que têm grandes populações (tais como #14 e #16, 
Pingra e Srivish) têm probabilidade de ter mais de um número inicial. 
Isto acontece porque suas populações são duas ou três vezes maiores 

O último passo 
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que o tamanho do conglomerado (983). Portanto, dois ou três de seus 
conglomerado pode estar em uma comunidade.  
 Agora que você sabe onde tem que ir, você deve olhar a 
estimativa de coleta de dados que você fez no final do Passo 4. O 
tempo de deslocamento até os conglomerados aumentará ou 
diminuirá o montante de tempo que vai levar para coletar os dados? 
Você precisa rever suas estimativas? Não extraia outra amostra para 
fazer a coleta de dados mais fácil! 
 Este procedimento pode parecer complicado no início, mas 
experimente-o algumas vezes e você rapidamente vai pegar o jeito. 
Você também pode rodar a versão computadorizada dessa planilha, 
o que é até mais fácil. Veja Apêndice F. 

Variações 
• Se sua população amostral é muito grande, digamos 300.000, você 

pode ainda seguir este procedimento fazendo-o duas vezes. 
Primeiro, liste as grandes sub-unidades, distritos por exemplo.  Siga 
este mesmo procedimento para identificar os distritos onde os 30 
conglomerados estão localizados. Então liste as sub-unidades 
menores em cada daqueles distritos. Faça as computações 
novamente para encontrar a vila onde cada número inicial ocorre. 
Como você aprenderá, é melhor iniciar com um número grande de 
sub-unidades. Se você só tem 30-35 sub-unidades, quase todas 
serão selecionadas e você terá que fazer muitas listagens para a 
próxima seleção. Seria melhor começar com 100-200 sub-unidades.  

• Se sua população é muito pequena, digamos 15.000 ou menos, 
você deve se certificar de que haverá entrevistados em número 
suficiente em cada conglomerado. Por exemplo, a OMS estima que 
o grupo alvo para os levantamentos do PAI de crianças entre 12 e 
23 meses de idade, em média três por cento da população nos 
países em desenvolvimento. Assim, você precisaria de 
conglomerados de pelo menos 250 pessoas para encontrar 7 
crianças nesta faixa etária. Para levar em conta aqueles que estão 
fora, que não estão potencialmente disponíveis para o 
levantamento, etc., a OMS sugere dobrar aquele número para 500. 
Para 30 conglomerados, portanto, você pode necessitar de um 
mínimo de 15.000 pessoas para fazer um levantamento daquele 
grupo alvo.  

• E se houver menos de 30 conglomerados naturais? Por exemplo, o 
que você deve fazer se houver somente 24 vilas ou 13 distritos. 
Lembre-se de que essas unidades administrativas não são os 
conglomerados amostrais. Siga os mesmos procedimentos descritos 
acima para completar a planilha de identificação dos 
conglomerados (Exemplo 3). Você vai apenas selecionar mais 

Olhe a estimativa  
para coleta de 

dados 
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conglomerados por unidade administrativa. Experimente isto com o 
Exemplo 3.  Tome as primeiras 20 comunidades listadas e siga os 
mesmos procedimentos. A população total será de 17.315 e o 
tamanho do conglomerado (intervalo amostral) será de 577. Após 
extrair um número inicial aleatório você somará 577 a ele para 
selecionar o primeiro conglomerado; então soma 577 novamente 
para selecionar o segundo e assim por diante. Você ainda vai obter 
30 conglomerados e 30 números iniciais, mas haverá várias 
comunidades que terão mais de um conglomerado. Se você pode, 
seria melhor dividir suas comunidades em unidades administrativas 
menores primeiro, digamos em sub-comunidades. Deste modo você 
pode evitar ter diversos conglomerados amostrais na mesma 
comunidade.     

• Se você estiver procurando um evento raro, digamos uma morte no 
primeiro ano de vida ou uma mulher grávida que recebeu duas 
injeções de toxóide tetânico, então você deverá ter 
conglomerados muito maiores a fim de encontrá-los. Para estimar o 
tamanho do conglomerado para eventos raros, você precisa saber: 
a porcentagem do grupo alvo na população amostral (e.g., 
mulheres que estiveram grávidas no último ano); e a porcentagem 
daquele grupo alvo que tem o atributo que você está procurando ( 
e.g., duas injeções de toxóide tetânico). 

• Um atributo é semelhante a um indicador de resultado. Para cada 
componente de APS há usualmente um a três atributos importantes 
que um gerente tem probabilidade de querer medir. Esses teriam 
sido identificados no Passo 2 e seriam incluídos num instrumento de 
coleta de dados. Alguns exemplos são listados abaixo, assim como 
incluídos na próxima planilha:  

Exemplo: Vamos considerar que o levantamento seja de pré-natal 
(ANC) e que o grupo alvo consista de mulheres que tiveram o 
resultado de uma gestação nos últimos 12 meses.  
 Os dados locais podem mostrar que aproximadamente 4% da 
população total está grávida num ano. O levantamento quer deter-
minar quantas dessas mulheres: 1) receberam ao menos uma injeção 
de toxóide tetânico durante a gestação; e 2) receberam assistência 
ao parto por uma pessoa treinada. As estimativas brutas, que podem 
estar baseadas nos registros dos serviços ou na experiência prévia, 
mostram que 33 % provavelmente receberam TT e 15% foram 
atendidas no parto por uma pessoa treinada. 
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 Para o primeiro indicador, o levantamento precisa ser capaz de 
encontrar sete mulheres em cada conglomerado que estavam 
grávidas nos últimos 12 meses. Isto é estimado como 4% da 
população.  Assim, o tamanho mínimo do conglomerado e amostra 
seria: 

7 entrevistados  =  175 tamanho do conglomerado * 30 conglomerados 
0,04  

=  5.250 população 

 Entretanto, este é um tamanho mínimo. Você provavelmente vai 
querer dobrá-lo para se assegurar que há ao menos 15 pessoas em 
cada conglomerado dos quais escolher. Assim, os conglomerados 
devem ter uma população de ao menos 350 pessoas cada um.  
 O segundo indicador requer o achado de sete mulheres em cada 
conglomerado que estavam grávidas e que receberam assistência no 
parto de uma pessoa treinada. Somente 15% das mulheres que 
estiveram grávidas receberam assistência no parto de uma pessoa 
treinada. Assim, o tamanho mínimo do conglomerado seria 

7 entrevistados  =  1.167 tamanho do conglomerado * 30 conglomerados 
0,04 . 0,15  

=  35.000 população 

 Se for dobrado por medida de segurança isto vai requerer 
conglomerados  de 2.334 pessoas e uma população amostra total de 
70.000 
 Veja o Apêndice G para um programa de computador (Target 
WK1) que vai ajudá-lo a fazer as estimativas dos vários grupos-alvo.  
 Aumentando o número de conglomerados e o número de 
entrevistados por conglomerados pode ajudá-lo a obter resultados 
mais precisos. Certamente, também aumentará os custos.  
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PLANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATRIBUTOS E ESTIMATIVAS  
Componente 
de APS 

População-alvo Porcent. 
da pop. 
total 

Tamanho mínimo 
do conglomerado
Nº de potenciais 
entrevistados no 
conglomerado 

Tamanho da amostra 
populacional 
(#entrevistados 
#conglomerados) 

   7 15 7 * 30 15 * 30 
Pré-natal Grávida nos 

últimos 12 meses  
Parto acompa-
nhado por 
pessoa treinada 

4% 
 
 
 

15% 

175

1.167

375

2.334

5.250

35.000

11.250 
 
 
 

70.000 

Planej. 
familiar 

Mulheres 
casadas15-44 

20% 35 75 1.050 2.250 

Monitor. do 
crescimento 

Criança < 2 8% 88 188 2.640 5.640 

TRO Criança < 5 14% 50 107 1.050 3.210 
Imunização 
 

Criança 12-23 
meses 

3% 233 500 6.990 15.000 

Se vale a pena fazê-lo depende parcialmente da homogeneidade 
dos conglomerados. Homogêneo significa que todos os 
entrevistados num conglomerado são os mesmos no que diz 
respeito ao atributo que você está estudando. Conforme 
mencionado anteriormente, este é freqüentemente o caso nos 
programas de imunização. Em qualquer conglomerado ou a 
maioria das crianças foram imunizadas ou não. Heterogêneo é o 
contrário. Significa que os entrevistados são diferentes. Por 
exemplo, algumas crianças estariam completamente imunizadas, 
algumas teriam recebido uma imunização, outras duas, outras três 
e algumas nenhuma imunização.  
 
 A regra de ouro é: se os conglomerados são homogêneos, 
reduza o erro amostral aumentando o número de conglomerados 
(uma vez que todos os entrevistados são semelhantes, aumentar o 
número de entrevistados não vai ajudá-lo); e se os conglomerados 
são heterogêneos, reduza o erro amostral aumentando o número 
de entrevistados por conglomerado.  
  
 O número de conglomerados não deve ser reduzido abaixo de 
30. Este é o número mínimo que é necessário para produzir 
resultados relativamente válidos. Não sucumba à tentação de 
dobrar o número de entrevistados a fim de dividir à metade os 
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conglomerados. Você pode aumentar o número de 
conglomerados, mas deve haver ao menos 30.  
 Em geral, é mais fácil e menos oneroso aumentar o número de 
entrevistados num conglomerado, uma vez que os entrevistadores 
já estão lá, do que acrescentar mais conglomerados, o que 
significa um deslocamento para um outro local. Se você pode 
reduzir o erro amostral de mais ou menos 10 por cento para mais ou 
menos 6 por cento aumentando o número de entrevistados num 
conglomerado, isto pode compensar o custo extra.  
 Veja o Apêndice G para um programa de computador que 
pode ajudá-lo a estimar os tamanhos necessários dos 
conglomerados e entrevistados.  

Múltiplos grupos-alvo  
 No Passo 4 nós notamos que muitos gerentes vão querer incluir 
vários tópicos de APS e vários grupos-alvo no levantamento rápido. 
Se os grupos-alvo para todos os tópicos forem os mesmos, então 
não haverá nenhum efeito sobre a amostra. Por exemplo, se o 
levantamento cobre a monitorização do crescimento, imunização 
e uso de TRO e o grupo alvo para todos os três serviços é o de 
crianças abaixo de dois anos de idade, então somente uma 
amostra precisa ser obtida.  
 Entretanto, se o grupo alvo para imunização é de crianças entre 
12-23 meses de idade, então você não será capaz de obter 
informações sobre aqueles abaixo dos 12 meses de idade para a 
porção de imunização do seu levantamento. Assim, você vai 
precisar contactar um número adicional de pessoas para 
encontrar sete entrevistados em potencial.  
 A planilha anterior pode ajudá-lo a determinar o tamanho dos 
conglomerados que você vai necessitar para cada grupo alvo. A 
partir disto você também pode estimar o número de domicílios que 
você provavelmente deverá visitar para encontrar suas cotas para 
cada parte do levantamento. 

 " Para o mesmo tamanho global da amostra total, entretanto, 
um levantamento em que um grande número de conglomerados 
é selecionado e um pequeno número de domicílios visitados em 
cada um, dará resultados mais precisos do que um levantamento 
em que um número maior de domicílios é visitado em cada um de 
um número menor de conglomerados. "¹ 

 Uma regra genérica é: encontrar o grupo alvo em seu 
levantamento com a porcentagem mais baixa da população alvo, 
e calcular o tamanho mínimo do conglomerado para aquele 
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grupo. Use isto como tamanho mínimo para seu levantamento. 
Então examine as relações entre o tamanho daquele 
conglomerado e o tamanho dos conglomerados necessários para 
seus outros grupos-alvo. Esta relação vai lhe dizer 
aproximadamente quantos domicílios a mais você deve contactar 
para completar o levantamento. Por exemplo: 

Serviços de APS Grupo alvo Tamanho mínimo do conglomerado 
TRO 

Imunização 
 

Crianças < 5 anos 
Crianças 12-23 meses 

 

107 
500 

Relação 500:107 = 4,7 

 Você precisará contactar cerca de cinco vezes mais domicílios 
para completar suas perguntas de imunização do que suas perguntas 
de TRO. Se você conseguir todos os seus dados de TRO nos primeiros 
10 domicílios contactados, você provavelmente terá que contactar 40 
a mais para completar as questões sobre imunização.¹  
 Novamente, se você quer encontrar somente 20-30 pessoas com o 
atributo, você terá que encontrar uma ou duas por conglomerado, 
não todas as sete. Novamente, veja o programa TARGET no Apêndice 
G para ajudá-lo a fazer essas estimativas.  
 O último passo (selecionar os domicílios) será descrito no Passo 7.  

Amostragem para estimativas de mortalidade 
 Se você quer medir as taxas ou razões de mortalidade infantil, na 
infância ou materna, você terá que modificar esses procedimentos. 
Como mencionado anteriormente, você provavelmente vai precisar 
de amostras de 2.000 entrevistados em potencial para um 
levantamento de mortalidade infantil e 7.000 para levantamentos de 
mortalidade na infância e materna. Você pode conduzir um 
levantamento de mortalidade ao mesmo tempo de um levantamento 
convencional de conglomerados, mas você terá que entrevistar todas 
as mulheres em potencial em cada domicílio e você terá que visitar 
um número adicional de domicílios para encontrar as 2.000  ou as 
7.000 mulheres em potencial. Use a planilha SIZE.WK1 no Apêndice G 
para estimar o tamanho da amostra que você vai necessitar. Use o 
questionário de eventos vitais no Apêndice C para coletar seus dados 
de mortalidade. 
 Uma publicação recente da UNICEF descreve como conduzir 
levantamentos de mortalidade na infância.¹ Este manual contém 

                                                           
¹ Isto considera que você segue a abordagem do PAI da "porta mais próxima". Se você tem uma 
listagem completa de domicílios, você terá condições de identificar sete entrevistados em potencial 
para cada parte de seu levantamento desta lista. 
¹ David, P. H. et. al. Measuring childhood mortality. A guide for simple surveys. Unicef, Regional 
Ofice od the Middle East and North Africa Amman, Jordan, 1990. 
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informações completas para formulação de questionários, a escolha 
de amostras, a coleta e análise de dados e a preparação de 
relatórios. Um dos questionários deste manual é incluído no Apêndice 
C, Mortalidade na Infância. As instruções para escolher uma amostra 
para este questionário estão no Apêndice G. Os procedimentos para 
cálculo e análise para estimativas diretas são simples e diretos, mas as 
técnicas indiretas de estimativa descritas no manual são complicadas. 
Você deve consultar um demógrafo treinado se você deseja fazer 
estimativas indiretas.  
 Para medir a mortalidade materna você vai precisar encontrar 
ainda mais entrevistados em potencial. Uma abordagem, chamada o 
método da irmã,² envolve a entrevista de todos os adultos no domicílio 
- o mesmo na vila ou bloco - para identificar todos que tiveram uma 
irmã adulta que esteve grávida. Este método produz estimativas 
indiretas da probabilidade de morrer. Ele é relativamente simples e, 
uma vez que todos os adultos sejam entrevistados, você pode 
encontrar entrevistados em potencial em número suficiente em 1.000 
a 2.000 domicílios. Mas ainda se trata de um grande número de 
domicílios a contactar. Além disso, o método é controvertido.³  
 Novamente, nós recomendamos que você consiga 
aconselhamento especializado antes de projetar um levantamento de 
mortalidade.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
² Graham, W. et. al. Estimating maternal mortality; The sisterhood method Studies in Family 
Plannung. Vol 20, Nº 3, May/June, 1989, pp. 125-135. 
³ Trussel, J. & Rodriguez, G. A note on the sisterhood estimator of maternal mortality. Studies in 
Family Planning. Volume 21, Number 6, November/December, 1990, pp 344-346. 
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Passo 6: Agendar o levantamento  
 As três coisas mais importantes a fazer neste ponto são: finalizar a 
agenda de coleta de dados; preparar o formulário para o gerencia-
mento do levantamento; e recrutar e treinar os entrevistadores. 
 No final do Passo 5 você fez algumas estimativas "das necessidades 
de coleta de dados", significando o número de entrevistadores e 
supervisores que você necessitaria e o número de dias necessários 
para coletar os dados. Você deve finalizar o calendário de coleta de 
dados agora e preparar um calendário global para todos os outros 
aspectos do estudo. Isto inclui o recrutamento e o treinamento de 
pessoal para coleta de dados; a produção dos questionários; 
providências logísticas para fazer com que os entrevistadores 
cheguem aos conglomerados; procedimentos para avaliar e verificar 
os questionários após serem completados, a introdução dos dados e 
sua análise; e a preparação do relatório.  
 Formulários para o gerenciamento do levantamento são 
importantes para acompanhar o número de domicílios contactados, o 
número de visitas de retorno feitas, entrevistas completadas e assim 
por diante. O Apêndice H inclui formulários ilustrativos como modelos 
sobre o gerenciamento do levantamento para grupos-alvo isolados e 
múltiplos.  
 O Apêndice E inclui algumas diretrizes para o treinamento e 
supervisão dos entrevistadores de campo. Você deve preparar 
instruções escritas para os entrevistadores que descrevam exatamente 
como eles devem selecionar os domicílios, como identificar 
entrevistados em potencial, que entrevistados devem ser 
entrevistados, quando e com que freqüência fazer visitas de retorno, 
como verificar o formulário completado antes de deixar o domicílio e 
o que fazer se um erro acontecer.  

Passo 7: Coletar os dados  
Selecionando os domicílios  
 A seleção do domicílio inicial deve ser feita de dentro do 
conglomerado. A primeira casa deve ser selecionada aleatoriamente. 
Seria melhor selecionar todos os sete domicílios aleatoriamente.  
 Isto pode ser possível se houver uma listagem atualizada dos 
domicílios da comunidade. A listagem deve estar atualizada, caso 
contrário a amostra apresentará um viés e representará 
principalmente as pessoas que já habitam o local há mais tempo. Use 
notas de dinheiro ou a tabela de números aleatórios no Apêndice G 
para selecionar seus sete domicílios. Por segurança selecione dez, 
apenas para se precaver contra as pessoas que vão negar 
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informações, os entrevistados que não se farão entender ou as 
pessoas que recentemente se mudaram.  
 Se não houver lista, mas se a comunidade for pequena, seria melhor 
fazer uma numeração rápida de todos os domicílios e então 
selecionar a amostra aleatoriamente.  
 Se isto não for possível, a melhor abordagem a seguir é o método 
do PAI. A abordagem típica que a OMS usa é selecionar primeiro o 
domicílio aleatoriamente, em cada conglomerado, entrevistar uma 
mulher que satisfaça às condições, se houver uma em casa e, então 
passar para o próximo domicílio para entrevistar a próxima pessoa. 
Entrevistados que não estejam em casa são pulados, mesmo se 
satisfizerem as condições. Esta busca continua até que o número 
requerido de entrevistas, usualmente sete, tenham sido completadas.  
 O domicílio inicial é usualmente selecionado pela escolha de um 
ponto central na comunidade, tal como um mercado; rodando-se 
uma garrafa para selecionar uma direção aleatoriamente; 
caminhando naquela direção, contando, mapeando e numerando os 
domicílios à medida que você caminha desde o ponto central até a 
periferia da comunidade; e finalmente selecionando uma dessas 
casas aleatoriamente. Esta casa é o ponto inicial. 
 Há diversas melhorias nesta abordagem que têm sido sugeridas: 

 "Seria melhor escolher, digamos, o quinto domicílio mais próximo..." 
 "Em comunidades grandes seria uma boa idéia distribuir a amostra 
tendo mais de um ponto inicial em diferentes partes da comunidade." 
 "Qualquer método que consiga uma seleção aleatória, ou quase 
aleatória dos domicílios, preferencialmente bem espalhados por toda 
a comunidade, seria aceitável desde que fosse claro e sem 
ambigüidade e desde que não dê ao trabalhador de campo a 
oportunidade de fazer escolhas pessoais que possam introduzir viés”. ¹  

                                                           
¹ Bennet, et al. op cit. 
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Múltiplos grupos-alvo 
 Se você escolher uma amostra aleatória, lembre-se de escolher 
uma amostra separada para cada grupo alvo. Se um domicílio que 
você escolhe inclui entrevistados para dois ou mais grupos-alvo, 
está correto coletar dados daquele domicílio para tantos módulos 
de levantamento quanto possível. 
 Se você segue a abordagem do PAI ou as variações sugeridas 
anteriormente, você simplesmente iria de casa em casa até que 
houvesse completado todas as partes de seu questionário. 
Retornos  
 O método do PAI substitui entrevistados que não estão em casa 
pelo próximo entrevistado disponível. É muito melhor tentar ao 
menos duas visitas de retorno para coletar dados do domicílio 
originalmente selecionado. Isto mantém a integridade da amostra, 
enquanto que a substituição produz viés. As pessoas que 
permanecem em casa podem ser muito diferente daquelas que 
estão fora trabalhando. 

Passo 8: Introduzir, verificar e tabular os dados  
Você pode pular este passo se: 
• Você vai usar o programa do computador Epi Info.                       O 

Apêndice A contém instruções completas para introduzir, tabular 
e produzir tabelas e gráficos 

• Você planeja usar um outro programa de computador para    
introdução dos dados, verificação e tabulação  

 Este passo descreve os procedimentos manuais para: 1) resumir 
os dados que foram coletados; 2) produzir algumas tabelas simples. 
Sugestões para o uso de programas e planilhas de cálculos 
padronizadas são descritos no Apêndice I.  
Entrada manual de dados 
 Se você tem coletado dados em registros de conglomerados, 
você só precisa pegar as tabulações resumidas de cada um dos 30 
registros e compilá-las num formulário resumo. No exemplo 
seguinte, o registro da amostra de conglomerado mostrada no 
Passo 4 é reproduzido com alguns dados ilustrativos. O 
entrevistador (ou supervisor) vai computar os totais na coluna da 
direita, conforme o mostrado. Para pergunta simples "sim/não" 
conte o número de respostas "sim". Por exemplo, cinco de sete 
mulheres receberam pré-natal durante a última gestação. Uma 
recebeu os cuidados de um hospital, duas de um centro de saúde, 
e duas de parteiras tradicionais. 
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 Para variáveis contínuas, idade, número de visitas, some os 
números, e também mostre o número de entrevistado. Por 
exemplo, as idades de todos os sete entrevistados totalizam 190 
anos. A coluna do total mostra 190/7. Mais tarde, quando os dados 
de todos os conglomerados forem resumidos, esses número podem 
ser usados para computar a idade média. Médias não devem ser 
calculadas para cada conglomerado. O número de visitas de pré-
natal feitas pelas cinco mulheres que receberam pré-natal é 
mostrado com 10/5. 
 Os resumos de cada conglomerado podem então ser 
transferidos para uma planilha mestra, tal como aquela mostrada 
abaixo. Este formulário teria 30 colunas, uma (1) para os dados de 
cada conglomerado, e uma coluna para resumir os totais.  
 Os dados do formulário acima para o conglomerado número 1 
são mostrados na segunda coluna a partir da esquerda assinalada 
1. Por exemplo, a idade é mostrada como 190/7, pré-natal 
recebido é 5, e assim por diante. Os dados de cada registro de 
conglomerado seriam introduzidos desta maneira e então os totais 
produzidos no final. 
 Os dados coletados nos questionários podem ser resumidos de 
uma maneira similar. Isto pode ser feito em dois passos ou um. O 
processo de dois passos seria o mesmo daquele mostrado acima. 
Cada entrevistador ou supervisor resumiria os dados de um 
conglomerado num formulário semelhante ao registro de 
conglomerados. Isto seria então resumido num formulário de 
resumo de conglomerados e tabulado.  
 A alternativa de um passo é desenvolver um grande formulário 
resumo com 210 colunas, ou tantas quantas forem as entrevistas.  
 Isto é especialmente fácil de fazer numa planilha de cálculos. O 
Apêndice I inclui dois formulários computadorizados projetados 
com este objetivo.  

Verificando e limpando os dados  
 Os dados precisam ser "verificados" para assegurar que não houve 
erros ao resumir os totais e ao transferi-los para as planilhas resumo.  
 Isto pode ser feito com duas equipes separadas resumindo e 
transferindo independentemente todos os dados para as tabelas 
resumo. Os resultados são então comparados. Discrepâncias podem 
ser verificadas e corrigidas com muito mais facilidade desta maneira.  
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 Limpar os dados envolve corrigir erros nos formulários originais de 
entrevistas e nas planilhas resumo. Embora os supervisores 
provavelmente tenham verificado cada questionário e cada 
registro de conglomerado, erros ainda podem acontecer. Erros 
típicos incluem o uso do código errado, deixar uma pergunta em 
branco, interpretar erroneamente um código escrito (e.g., 0 em vez 
de 8), pular para a pergunta errada e introduzir uma resposta no 
espaço errado. 
 Alguns desses erros serão descobertos pelo supervisor, outros 
pelo processo de verificação, e alguns não serão notados até que 
a análise preliminar seja feita. Para encontrar a fonte do erro, você 
usualmente terá que ir passo a passo de trás para diante no 
processo de introdução de dados: primeiro para as planilhas 
resumo, e então os formulários dos conglomerados, então os 
questionários ou registros iniciais.  
Tabulação  
 Tabulação manual usualmente será limitada a resumir as 
contagens, computar algumas médias e preparar algumas 
distribuições de freqüência. Se você está usando um computador 
você pode usar muito mais. Veja o Apêndice I para exemplos de 
procedimento simples de tabulação computadorizada que usam 
um programa de planilha de cálculo.  
 Para tabulação manual, você já terá os totais resumidos no 
formulário resumo. Use-os assim como o delineamento do relatório 
que você preparou no Passo 3 para decidir o que preparar.  
 
Nome do entrevistador: B. Rangka Data: 

03/04/92 
Livro Nº 1 

 
Conglomerado: 1 Área: Bajju   do 

Sul 
Supervisor: Sonia Barang 

 
Nº do entrevistado 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 
Nome JB KH TD MJ NKT TR JN   
No. da casa 13 25 37 38 42 54 65   
Idade 23 25 22 34 42 18 26  190/7 
Recebeu pré-natal 
na última gravidez 

Y Y N Y Y N Y  5 

Nº visitas  pré-natal 2 2  1 3  2  10/5 
Fonte do serviço:          
   Hospital Y        1 
   Centro de saúde  Y  Y     2 
   Parteira tradicional     Y  Y  2 
   Outro:          
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Formulário resumo do conglomerado 
Data da primeira entrevista: 03/04/92 Data da última entrevista:  03/21/92 
Área: Bajju Preparado por: Sonia Barang Verificado por: Marcos Stefensen 
Nº do conglomerado 1 2 3 4 5  29 30 Total 
Idade 190/7 185/7 210/8 175/7 197/7  180/8 180/7 5715/214 
Recebeu pré-natal na 
última gravidez 

5 4 6 3 4  5 5 156 

Nº visitas  pré-natal 10/5 10/4 13/6 9/3 10/4  12/5 10/5 314/156 
Fonte do serviço:          
   Hospital 1  1    1  15 
   Centro de saúde 2 1 2 1   1 2 47 
   Parteira tradicional 2 3 3 2 4  3 3 94 
   Outro:          

Naquela ocasião você também preparou algumas tabelas simuladas. 
Prepare os dados necessários para preenchê-las. O Apêndice I inclui 
uma lista ilustrativa das distribuições de freqüência e tabulações 
cruzadas.  
 Médias: Vamos iniciar com o computo das médias. Todos os dados 
que sejam variáveis contínuas foram introduzidos na tabela resumo 
como dois números: os anos totais, as visitas, e os eventos, divididos pelo 
número total daqueles que responderam aquele item. Exemplos são 
idade e número de visitas de pré-natal. Simplesmente execute esta 
divisão para computar a média: 

5.715/214 = 26,7 anos (a idade média de sua amostra) 
Nº de visitas pré-natal 314/156 = 2,01 visitas  
(o número médio de visitas feitas por mulheres que  
 receberam pré-natal durante a última gestação) 

 Observe por favor que os denominadores (o número de 
entrevistados) é diferente nesses exemplos. Um erro comum é usar o 
denominador errado, por exemplo, dividindo o número total de visitas 
de pré-natal por 214, a amostra total. Tome cuidado para usar o 
denominador correto.  

 Porcentagens de cobertura: Seus dados mais importantes 
provavelmente serão os dados de cobertura. Isto é computado 
contando-se o número de pessoas cobertas e dividindo pelo número  
de entrevistados em potencial. Exemplos do Formulário Resumo são o 
número de pessoas que receberam pré-natal. A planilha mostra 156 
mulheres em 214 receberam pré-natal. Para computar a porcentagem 
de cobertura, divida 156/214 e multiplique por 100.  
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 Receberam pré-natal na última gestação: 156/214 = 0,72897 * 100 = 
72,9% (a porcentagem de mulheres em potencial que foram cobertas) 
 
 Distribuições de freqüência: Esta informação também será importante 
para determinar os números e porcentagens de pessoas que usam 
diferentes serviços, usam diferentes provedores, têm diferentes razões 
para aceitar um serviço, e assim por diante. O Formulário Resumo 
mostra que havia três fontes de serviço para 156 mulheres que 
receberam o pré-natal. Para computar a distribuição de freqüências, 
divida as contagens de cada um desses por 156 e multiplique por 100.  
 Você deve seguir seu Formulário Resumo e computar esses três tipos 
de estatísticas para seu relatório. É possível fazer tabelas mais 
sofisticadas à mão, tais como tabulações cruzadas do uso do pré-natal 
por idade e computação dos testes de significância, mas eles são 
tediosos quando feitos à mão. Se você precisar dessas informações seria 
melhor usar um programa de computador ou encontrar alguém que 
tenha um computador e possa fazê-lo para você. Eles podem querer 
usar os programas incluídos no Apêndice I para tabulação e análise 
estatística. O Apêndice I.3 também inclui de um programa desenvolvido 
por Ralph Frerichs para computar intervalos de confiança para 
indicadores selecionados (ANC.WK1).  
 
Passo 9: Analisar, interpretar e relatar os achados 
 Consulte seu delineamento de relatório novamente para se assegurar 
que você conhece os indicadores, perguntas, e itens mais importantes 
dos usuários. Você já produziu alguns deles no Passo 8: dados de 
cobertura e distribuições de freqüência de variáveis chaves, por 
exemplo. 

Análise e interpretação 
 Quando tiver suas tabelas completas, examine-as para se assegurar 
que você compreende o que elas significam. Pense em termos de 
diferentes tipos de interpretações: 
 
• Descrições: Este é o nível mais básico de análise. Simplesmente 

apresenta os fatos: número X de mulheres foram servidas; a 
porcentagem Y foi coberta. 
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• Desempenho: Isto requer a comparação dos dados descritivos com 
as expectativas ou os padrões de desempenho. A porcentagem de 
73 de cobertura é adequada, excelente, abaixo das expectativas? 
Onde o programa está atuando bem? Onde não está?  

• Explicações: Algumas de suas distribuições de freqüência podem 
fornecer explicações. Onde as mulheres compareceram em busca 
dos serviços? Que razões elas forneceram para não retornar? 
Levantamentos rápidos usualmente não alcançam tanto detalhe 
nesta categoria, mas os resultados podem estimular a discussão do 
pessoal e podem resultar em explicações que dêem uma visão mais 
completa. Por exemplo, por que as mulheres não comparecem ao 
hospital? Por que tantas estão procurando as parteiras tradicionais? 
Os Módulos 6 e 7 podem ajudá-lo a obter alguns dados explicativos. 

• Implicações: Isto envolve ir além dos dados para pensar nas 
implicações para o futuro. Se a cobertura é baixa, o que isto significa 
para o futuro? Ela pode ser aumentada? É factível? Como poderia 
ser feito? O programa deveria tentar fazer com que mais mulheres 
comparecessem aos hospitais e centros de saúde para o pré-natal? 
Ou deveríamos treinar parteiras tradicionais para oferecerem serviços 
melhores?  

• Itens necessitando estudo adicional: A maioria dos estudos levanta 
questões, assim como respondem a elas. Levantamentos rápidos não 
são diferentes. Identifique as questões que não podem ser 
respondidas com os dados disponíveis. Algumas delas podem ser 
investigadas num segundo levantamento ou através de um dos 
outros módulos que analisam a qualidade dos serviços (Módulo 6), a 
monitorização a curto prazo de uma atividade (Módulo 5), a 
identificação de mulheres de alto risco (Módulo 3), etc.  

 Lembre-se de que você só pode fazer uma análise da amostra inteira. 
Você não pode dividir a amostra em sub-amostras para comparar 
grupos. Isto requer levantamentos rápidos separados para cada grupo.  

Fonte do serviço Número de servidos Porcentagem 
Hospital  
Centro de saúde  
Parteira Tradicional 

15 
47 
94 

(15/156)*100 = 9,6% 
(47/156)*100 = 30,1% 
(94/156)*100 = 60,3% 

Total 156 100,0% 
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Relatório  
 A maneira mais fácil de preparar um relatório é apresentar os 
achados de cada pergunta que se segue no questionário. Uma outra é 
apresentar os achados principais em primeiro lugar, uma vez que isto é 
o que a maioria dos gerentes querem saber. A maioria dos relatórios dos 
levantamentos rápidos são apresentados oralmente no início e incluem 
algumas tabelas e gráficos de achados chave. O relatório escrito final 
pode incluir tabelas adicionais de acordo com a requisição do gerente.  
 Um delineamento formal típico de relatório de pesquisa é mostrado 
abaixo:  
• Título, autores, data, agradecimentos, tabela do conteúdo  
• Resumo executivo (achados chave, implicações, descrição breve  do 

projeto de estudo) 
• Declaração do problema da pesquisa (o meio e os problemas a  

serem investigados) 
• Objetivos do estudo (propósito do estudo, resultados esperados) 
• Metodologia (descrição breve dos indicadores chave, amostra, 

instrumentos usados, procedimentos de análise, calendário) 
• Achados (resumo dos achados, dividir em seções, formatados para 

abordar as questões e itens que o usuário quer respondidos - deve 
incluir tabelas e gráficos de pontos chave) 

• Discussão (interpretação dos achados, discussão das implicações 
para o futuro, identificação de outros itens que necessitam  estudo ou 
análise  

• Recomendações (ações sugeridas para política, planejamento,  
serviços, gerenciamento, pesquisa futura) 

• Apêndices (tabelas detalhadas de dados, registro ou questionário 
usado, materiais de referência) 

 O relatório formal não precisa ser longo. Algumas das seções 
listadas acima podem ser cobertas em um parágrafo, outras em uma 
página. É provável que as seções mais longas sejam os achados. Tenha 
sempre a audiência em mente ao preparar o relatório. Gerentes, em 
particular, provavelmente não lêem relatórios longos. Esta é a razão 
pela qual o resumo executivo é tão importante. Isto pode ser tudo que 
eles vão ler.  
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Passo 10: Desenvolver um plano de ação  
 As seções de Implicações e Recomendações de um relatório formal 
podem não necessariamente levar à ação. Esta é a razão pela qual é 
importante desenvolver um plano de ação como passo separado e 
introduzi-lo como parte dos objetivos de estudo. Os gerentes e os outros 
usuários devem estar esperando tomar ações com bases nos resultados 
do estudo. Faça disso uma expectativa definida desde o início e 
reforce-a através de todo o estudo. 
 O melhor momento para começar a preparação de um plano de 
ação é durante a apresentação oral dos resultados do estudo. O plano 
não precisa ser detalhado, mas ele deve incluir:  
• O QUE : a ação a ser tomada deve ser especificada (e.g., fornecer 

treinamento em pré-natal às parteiras tradicionais, ou, através de 
uma tempestade cerebral, o que pode ser feito para matricular 
mulheres de alto risco no pré-natal). 

• QUEM: as pessoas específicas que serão responsáveis por cada ação 
devem ser especificadas (por nome ou posição). 

• QUANDO: as datas para iniciar e/ou completar as ações.  
 Em alguns casos pode ser importante incluir ONDE, para especificar os 
locais onde as ações acontecerão, COMO para delinear os 
procedimentos que serão seguidos e os RECURSOS que serão tornados 
disponíveis para executar as ações. 
 Detalhes específicos podem precisar ser planejados mais tarde, e 
mesmo alguns dos elementos acima podem ter que esperar até que o 
relatório formal esteja pronto e possa ser estudado com mais cuidado. 
Se for o caso, eles então devem ser incorporados ao plano de ação 
preliminar.  
 

Planilha para desenvolver planos de ação 

AÇÃO A SER TOMADA 
 

(O quê) 

RESPONSÁVEL 
 

(Quem) 

DATA 
 

(Quando) 

OUTROS  
 

(Onde) 
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