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Apêndice C: Questionários para levantamento rápido  
APS GERAL  
Avaliação comunitária da atenção primária à saúde/educação para saúde  

ATENÇÃO MATERNA  
Pré-natal, parto seguro, pós-natal  
Planejamento familiar  

ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS  
Infecções respiratórias agudas  
Aleitamento materno  
Controle das doenças diarréicas/Terapia de reidratação oral  
Incapacidades na infância  
Imunização infantil  
Monitorização do crescimento/Educação nutricional  

SAÚDE COMUNITÁRIA  
Suprimento de água, higiene e saneamento  

OUTROS CUIDADOS COM A SAÚDE 
Acidentes e lesões  
Doenças crônicas não-transmissíveis 
Malária  
Tuberculose  
Doenças sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS 

MORBIDADE, MORTALIDADE E FERTILIDADE  
Eventos vitais e status de saúde  
Avaliação da morbidade e mortalidade das crianças  
Avaliação da morbidade e mortalidade adulta 
 
 Os seguintes instrumentos foram projetados para coletar os indicadores mais 
importantes de conhecimento, comportamento e status de saúde para cada 
serviço de APS. O primeiro instrumento, Avaliação comunitária de APS, cobre os 
serviços mais comuns de APS, mais alguns dados sobre composição domiciliar, 
paridade, suprimento de drogas e disponibilidade dos serviços.  
 Os instrumentos podem ser usados como apresentados ou modificados 
conforme apropriado a qualquer situação dada. Você é encorajado a misturar 
e combinar as perguntas e sessões de vários questionários, acrescentar, 
deletar, revisar e combinar para adaptar os instrumentos à sua situação e 
necessidade.  
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 Os questionários de eventos vitais, morbidade e mortalidade podem ser 
acrescentados a outros levantamentos rápidos tais como imunização infantil, 
planejamento familiar, etc. Entretanto, eles usualmente vão requerer amostras 
de tamanho muito maior. Veja o Guia do Usuário para diretrizes.  
 Os levantamentos rápidos são projetados para amostras de conglomerados, 
tipicamente, 30 aglomerados de 7-10 entrevistados cada um. As respostas 
devem ser do tipo "sim"/"não" ou, caso contrário, classificáveis em variáveis 
dicotômicas. Observe por favor que esses são apenas os instrumentos. 
Exemplos de como eles podem ser modificados e usados com diferentes 
técnicas de amostragem são descritos no Guia do Usuário. 
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Questionário de levantamento rápido  
Avaliação comunitária da atenção primária em saúde  

 
Complete TODAS AS SEÇÕES para cada mulher atualmente casada com a idade entre 
15 e 49. Para mulheres com filho abaixo dos dois anos (24 meses), colete informações 
para as SEÇÕES 2, 4, 5, 6, 8 e 9. Se a mulher tem um segundo filho abaixo de dois anos, 
colete as informações para o filho mais velho. Se ela não tiver filho abaixo dos cinco 
anos, SALTE AS SEÇÕES 2, 4, 5, 6, 8 e 9. 
 
IDENTIFICAÇÃO  
 
101. Estudo nº                         ___ 
104. Entrevistador nº              ___ 
107. Idade entrevistado        ___ 
 

102. Província nº               ___ 
105. Entrevistado nº         ___ 
108. Sexo entrevistado    ___ 
 

103. Conglomerado nº    ___ 
106. Data da entrevista __/__/__ 

NOME DO ENTREVISTADO _________________________________________________ 

 
109. Quantas pessoas moram no domicílio: 

Mulheres casadas em idade fértil (15-49): 
Mulheres atualmente grávidas: 
Crianças com menos de 24 meses de idade 
Crianças entre 2 e 5 anos de idade: 

___ (total)  
___ (no domicílio) 
___ (no domicílio) 
___ (no domicílio) 
___ (no domicílio) 

110. Quantos filhos você têm abaixo dos dois anos de idade? 
___ (nenhum filho) Se nenhum, vá para P111 
Quais são os nomes e que idade eles têm? 
Nome:_______________ Idade (em meses):_____ Sexo (M/F): ___ 
Nome:_______________ Idade (em meses):_____ Sexo (M/F): ___ 
Nome:_______________ Idade (em meses):_____ Sexo (M/F): ___ 

111. Quantos nascidos vivos você teve? ___ (número) 
(Se NS/NR introduza 99)  

112. Quantos desses ainda estão vivos? ___ (número) 
(Se NS/NR introduza 99)  

113. Qual é a distância da unidade de saúde ou do profissional de  saúde mais 
próximo? 

___ (1) < 5km/60min. a pé  ___ (2) > 5 km/60min. a pé      ___ (9) NS/NR 
114-7. Quais dos seguintes serviços de saúde estão disponíveis  lá?  

14. Atenção materno infantil 
15. Planejamento familiar 
16. Imunização 
17. Serviços médicos 

___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR    
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR  

118. Alguém neste domicílio precisa usar drogas prescritas ou não prescritas?  
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P21  ___ (9) NS/NR, vá para P21 

119. Você tem condições de obtê-las com facilidade? 
___ (1) Sim, vá para a P121   ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 
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120. Por que você não consegue obtê-las? 
___ (1) Longe demais 
___ (2) Caro demais  
___ (3) Não sabe onde obtê-las 
___ (4) Outro: _______________ 
___ (9) NS/NR        

121. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 
___ (1) Sabe (disse o nome)  ___ (0) Não sabe  ___ (9) NR 

122. O agente comunitário de saúde visitou ou contactou você nos últimos três meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

ENTREVISTADOR: POR FAVOR ASSINALE AS SEÇÕES A SEREM USADAS NESTA ENTREVISTA. 
___ Pré-natal, parto seguro, pós-natal 
___ Planejamento familiar   
___ Infecções respiratórias agudas 
___ Aleitamento materno  
___ Controle de doenças diarréicas/terapia de reidratação oral  
___ Incapacidades na infância  
___ Imunizações na infância  
___ Monitorização do crescimento/Educação nutricional  
___ Suprimento de água, higiene e saneamento  
___ Acidentes/trauma  
___ Doenças crônicas não transmissíveis  
___ Malária  
___ Tuberculose  
___ Doenças sexualmente transmissíveis 

 
VÁ PARA P200 

 
 
Seção 1: Pré-natal, parto seguro, pós-natal  
 
200. Você esteve grávida nos últimos 24 meses? 

___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P301    

201. Você recebeu pré-natal durante sua última gestação? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P204    ___ (9) NS/NR, vá para P204 

202. Quantas vezes você recebe pré-natal? ___ vezes 
(Se NS/NR, introduza 99) 

203. Qual é o principal local que você recebeu pré-natal?  
___ (1) Hospital, centro de saúde/clínica 
___ (2) Parteira tradicional, curandeiro, outra pessoa não especializada 
___ (9) NS/NR 

204. Você recebeu uma vacina contra o tétano durante a gestação? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P206  ___ (9) NS/NR, vá para P206 
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205. Quanta vacinas você recebeu? 
___ (1) Uma  ___ (2) Duas  ___ (3) Três ou mais   ___ (9) NS/NR 

206. Qual foi o resultado de sua gravidez mais recente?  
___ (1) Nascido vivo 
___ (2) Natimorto  
___ (3) Aborto provocado/aborto espontâneo, vá para P301  
___ (9) NR/NS, vá para P301 

207. Onde aconteceu o parto? 
___ (1) Casa 
___ (2) Hospital/clínica 
___ (9) NS/NR 

208. Qual foi a principal pessoa que auxiliou  o parto? 
___ (1) Médico, enfermeira, parteira  
___ (2) Parteira tradicional, ACS; treinados 
___ (3) Parteira curiosa, ACS, parente, vizinho; não treinados 
___ (9) NS/NR  

 
VÁ PARA P301  

 
 
Seção 2: Planejamento familiar      
 
301. Você ou seu marido estão usando atualmente algum método de planejamento 

familiar?  
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P304  ___ (9) NS/NR, vá para P304   

302. Que método você ou seu marido estão usando agora? 
(selecione apenas o método principal) 
___ (1) Ligadura 
___ (2) Vasectomia 
___ (3) DIU 
___ (4) Contraceptivo oral 
___ (5) Injeção 
___ (99) NS/NR 

___ (6) NORPLANT 
___ (7) Condom 
___ (8) Espuma, geléia, creme, diafragma 
___ (9) Tabela, coito interrompido, abstinência 
___ (10) Outros: ____________________ 

303. Qual é a fonte principal de seu planejamento familiar ou de seus suprimentos? 
(Registre a resposta e vá para P400) 
___ (1) Hospital/clínica pública 
___ (2) Profissional de campo funcionário 
            público  
___ (3) Programa de marketing social 
___ (4) Médico particular 
___ (5) Farmácia 

___ (6) Hospital/clínica privada 
___ (7) Clínica ONG 
___ (8) Profissional de campo ONG 
___ (9) Outro: ______________ 

304. Você/seu marido pretendem praticar planejamento familiar no futuro? 
___ (1) Sim ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 
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305. Qual é a razão mais importante pela qual você não está usando planejamento 
familiar agora? 
___ (1) Quer mais filhos 
___ (2) O marido discorda 
___ (3) Razões de saúde 
___ (4) Razões religiosas 
___ (5) Teme efeitos colaterais   
___ (99) NS/NR 

___ (6) Método ou serviço não disponível 
___ (7) Esterilidade 
___ (8) Aleitamento materno 
___ (9) Grávida 
___ (10) Outro: ___________ 

 
 VÁ PARA P400 

 
 
Seção 3: Infecções respiratórias agudas  
 
400. Verifique P110 ou pergunte: Você tem filhos abaixo da idade dos dois anos?  

___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P502  

401. Algum de seus filhos esteve doente com doença respiratória nas últimas duas 
semanas?             
 ___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P501  ___ (9) NS/NR, vá para P501 

402. Você procurou tratamento para a doença?  
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P501  ___ (9) NS/NR, vá para P501 

403. Você deu o remédio durante o tempo prescrito (Sonde em busca da resposta 
correta) 
 ___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

     
VÁ PARA Q501  

 
 
Seção 4: Aleitamento materno            
 
501. Você está amamentando seu bebê agora ou alguma criança abaixo dois anos?  

___ (1) Sim, vá para P503  ___ (0) Não, vá para P502 ___ (9) NS/NR, vá para P502 

502. Com que idade você desmamou o  seu bebê. _____ Meses 
___ (9) NS/NR, vá para P502 

503. Com que idade você começou a dar alimentos suplementares para o               
bebê: ___________ meses.   ___ (9) NS/NR 

 
 

VÁ PARA P601  
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Seção 5: Controle de doenças diarréicas/Terapia de reidratação oral  
 
601. (Nome do filho mais velho com idade abaixo de dois anos) 

 Teve diarréia no último mês? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P603  ___ (9) NS/NR, vá para P603 

602. Você deu sais para reidratação oral para seu filho? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

603. Você sabe como preparar a solução de reidratação oral? Senão, explique por 
favor (a explicação inclui o seguinte: Dissolva o conteúdo do envelope com sais 
para  reidratação na quantidade adequada de água limpa, e.g., água  fervida 
após esfriar ou água de chuva). 
___ (1) Sim, sabe como preparar uma solução de sais para Reidratação oral  
___ (0) Não  ___ (9) NR/NS 

 
VÁ PARA P601  

     
 
Seção 6: Incapacidades infantis             
 
701. Alguma criança é afetada por incapacidade? 

___ (1) Sim, vá para P702  ___ (0) Não, vá para P801 ___ (9) NS/NR, vá para 603    

702. Que tipo de incapacidade? Por favor complete o seguinte:  
 Tipo de incapacidade 
___ (1) Movimento 
___ (2) Deformidade 
___ (3) Audição 
___ (4) Cegueira 

___ (5) Fala 
___ (6) Comportamento 
___ (7) Outro: ______________ 
___ (9) NS/NR 

703. Você sabe como seu filho ficou incapacitado? (Sonde em busca de explicação.       
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

704. Você sabe como impedir uma incapacidade semelhante de ocorrer novamente? 
(Sonde em busca da resposta correta: e.g., imunização, atenção materno, 
suprimento de iodo suprimento de vitamina A).  
 ___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

705. Você buscou tratamento ou terapia para seu filho? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P707 ___ (9) NS/NR, vá para P707 

706. Onde seu filho recebeu tratamento?  
Registre a resposta e vá para P801 
___ (1) Centros terapêuticos ou de tratamento  
___ (2) Grupos comunitários 
___ (3) Escolas especiais                  
___ (4) Outro ___________________________ 
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707. Você conhece centros disponíveis que forneçam serviços para ajudar seu filho? 
Centros terapêuticos ou de tratamento: 
Grupos comunitários: 
Escolas especiais: 
Outro ______________ 

___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 

 
VÁ PARA P801 

 
Seção 7: Imunização infantil            
 
801. Você sabe com que idade as crianças devem ser vacinadas contra o sarampo?  

___ (1) Sim (9-12 meses)  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR  

802. O (nome do filho mais velho com idade abaixo de 2 anos) foi imunizado? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P901  ___ (9) NS/NR, vá para P901 

803. Você tem o cartão de vacinas desta criança?               
___ (1) Sim, tenho o cartão corretamente preenchido  
___ (2) Sim, tenho o cartão mas incorretamente preenchido 
___ (0) Não, não tenho o cartão          
___ (9) NS/NR                             
Verifique o cartão ou sonde em busca de uma história de imunização. Verifique 
cada vacina recebida: 
BCG 
____ 
804 

DPT1 
____ 
805 

DPT2 
____ 
806 

DPT3 
____ 
807 

Pol1 
____ 
808 

Pol2 
____ 
809 

Pol3 
____ 
810 

Sarampo  
____ 
811 

  
812. Para crianças com idade entre 12-24 meses: A criança está completamente 

vacinada (BCG, DPT3, Polio 3, Sarampo) 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

 
VÁ PARA P901  

 
Seção 9: Monitorização do crescimento/Educação nutricional  
 
901. O (nome do filho mais velho com idade abaixo de dois anos) foi matriculado na 

monitorização do crescimento? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

902. Esta criança já foi pesada alguma vez, por um profissional de saúde, enfermeira, 
ou médico? 
___ (1) Sim ___ (0) Não, vá para P1001  ___ (9) NS/NR, vá para P1001 

903. Mostre-me por favor o cartão de crescimento desta criança. 
(Mostre modelo do cartão.) 
___ (1) Sim, tem o cartão de crescimento  
___ (0) Não, não consegue encontrá-lo  

904. (Entrevistador: registra a história do peso a partir do cartão de crescimento): Total 
do nº de vezes pesado _____ 



 

 
 
Módulo 2: Avaliando as necessidades de saúde; apêndice C 

 
 

95

905. Vezes pesado nos últimos 3 meses ______ 

906. Você pode explicar as informações sobre o cartão de crescimento para mim? 
___ (1) Sim, a mãe pode interpretar corretamente as informações 
___ (0) Não, a mãe não pode interpretar as informações ou as interpreta incorretamente 
 

VÁ PARA P1001  
 
 
Seção 9: Suprimento de água, higiene e saneamento 
 
1001. Onde você usualmente obtém sua água de beber? 

 ___ (1) Fonte limpa: torneira, cano, poço coberto, outro 
 ___ (2) Fonte não limpa: poço aberto, lagoa, riacho sujo, outro 
 ___ (9) NS/NR 

1002. Você usualmente ferve a água de beber? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1003. Quanto tempo você gasta para chegar a fonte de água? 
 ___ (1) Menos de 15 minutos de caminhada  
 ___ (2) Mais de 15 minutos de caminhada  
 ___ (9) NS/NR 

1004. Você tem água suficiente o ano inteiro?  
___ (1) Sim  ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 

1005. Que tipo instalação sanitária você usa? 
___ (1) Instalação limpa: Selo d'água, fossa, WC 
___ (2) Instalação não limpa: campo aberto, balde  
___ (9) NS/NR 

 
VÁ PARA P1101 

 
 
Seção 10: Acidentes e lesões        
 
1101. Alguém neste domicílio teve uma lesão no ano passado? 

 ___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P1106        ___ (9) NS/NR, vá para P1106 

1102. Qual foi a lesão? 
___ (1) Queda 
___ (2) Lesão ocupacional 
___ (3) Lesão de tráfego 

___ (4) Envenenamento 
___ (5) Outro (especificar)_____ 
___ (9) NS/NR 

1103. Qual foi o resultado da lesão?       
___ (1) Incapacidade permanente   
___ (2) Tempo perdido das atividades normais 
___ (3) Morte              

___ (4) Outro 
___ (9) NS/NR 
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1104. Onde eles receberam tratamento?        
___ (1) Hospital 
___ (2) Centro de saúde 
___ (3) ACS 

___ (4) Curandeiro tradicional 
___ (5) Outro (especificar)_____ 
___ (9) NS/NR 

1105. Qual foi o tratamento?        
___ (1) Tratamento para  feridas ou sangramento  
___ (2) Ressuscitação 
 
___ (3) Tratamento para envenenamento 
___ (4) Imobilizações ou reduções de fraturas 

___ (5) Tratamento de choque 
___ (6) Tratamento para lesão de  
        cabeça, pescoço, ou  dorso 
___ (7) Tratamento de queimaduras 
___ (9) NS/NR 

1106. Onde estão localizadas as instalações de emergência mais próximas?  
(Sonde em busca da resposta correta.) 
___ (1) Sim (o entrevistado sabe a resposta correta.)  
___ (2) Não (o entrevistado não sabe a resposta correta.) 
___ (9) NS/NR 

 
VÁ PARA P1201 

 
 
Seção 11: Doenças crônicas não transmissíveis 
 
Diabetes 
1201. Você ou algum membro do domicílio alguma vez foi diagnosticado com 

diabetes? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P1204        ___ (9) NS/NR, vá para P1204 

1202. O tratamento prescrito está sendo seguido?  
(Sonde em busca de uma explicação.) 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1203. Você e os membros de sua família sabem com agir numa emergência 
diabética? (Sonde em busca de uma explicação.) 

___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 
 
Hipertensão  
1204. Você ou algum membro do seu domicílio alguma vez já foi informado por um 

provedor de saúde que tem hipertensão? 
___ (1) Sim ___ (0) Não, vá para P1208  
___ (9) NS/NR, vá para P1208 

1205. Você já recebeu prescrição de medicamentos ou dieta especial para controlar 
sua hipertensão? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P1207      ___ (9) NS/NR, vá para P1207 

1206. Você segue a dieta prescrita ou o plano medicamentoso? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1207. Você já foi informado por um provedor de saúde que você tem complicações 
em virtude da hipertensão? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 
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Anemia  
1208. Você ou algum membro do domicílio já foi diagnosticado como tendo anemia?                       

___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1209. Alguém neste domicílio tem anemia agora? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P1301     ___ (9) NS/NR, vá para P1301 

1210. Esta pessoa recebeu uma prescrição de dieta especial ou suplementos para 
controlar a anemia? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P1301      ___ (9) NS/NR, vá para P1301 

1211. O tratamento prescrito está sendo seguido?                 
(Sonde em busca de explicação.)   
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

 
VÁ PARA P1301 

 
 
Sessão 12: Malária                   
 
Entrevistador: Faça as perguntas nesta sessão somente em áreas onde malária for 
endêmica 
1301. Você sabe como a malária é transmitida? (Sonde em busca de explicação: a 

malária é transmitida por mosquitos.) 
 ___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1302. O que você está fazendo atualmente para se proteger e aos membros do seu 
domicílio contra a malária? 
Usando mosquiteiros? 
Usando sprays domiciliares?  
Eliminando a água parada?  
Usando drogas anti-maláricas?  
Outros? 

___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 

1303. Você ou algum membro do seu domicílio sofreu febres inexplicadas e ou 
repetidas no último mês? 
___ (1) Sim ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1304. Você ou algum membro do seu domicílio sofreu vômitos, convulsões?  
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1305. Você ou algum membro do seu domicílio já fez um teste de sangue para 
malária? 

___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1306. Você ou algum membro do seu domicílio foi tratado para malária nos últimos seis 
meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P1401   ___ (9) NS/NR, vá para P1401 
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1307. Que tratamento foi recebido?  
Anti-maláricos (Sonde em busca do tipo)  
Drogas anti piréticas: ___________________ 
Outro: _________________________________  

___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 

1308. Se anti-maláricos foram prescritos, você sabe o calendário correto de tratamento 
(Sonde em busca de explicação.) 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

 
VÁ PARA P1401 

 
 
Sessão 13: Tuberculose                 
 
1401. Você ou algum membro do sua família já foi diagnosticado/testado para TB? 

(Escarro ou teste cutâneo) 
___ (1) Sim ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1402. Você já buscou tratamento para TB para você ou algum membro de sua família? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P1501      ___ (9) NS/NR, vá para P1501 

1403. Se já, o tratamento foi tomado pelo tempo prescrito de  tempo? (Sonde em 
busca de explicação.) 
___ (1) Sim  ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 

 
VÁ PARA P1501 

 
 
Seção 14: Doenças sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS 
 
1501. Você sabe o que quer dizer uma doença sexualmente transmissível? (Sonde em 

busca de explicação e exemplos) 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1502. Você sabe o que é HIV ou AIDS (Sonde em busca de explicação: HIV é o vírus 
que infecta uma pessoa e finalmente leva a que essa pessoa tenha AIDS.) 
___ (1) Sim  ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR 

1503. Você sabe como as pessoas adquirem DST, HIV/AIDS?   
(Sonde em busca de respostas corretas.) 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1504. Qual é sua fonte primária de conhecimento sobre   DST/HIV/AIDS?         
___ (1) Amigos/parentes 
___ (2) ACS ou outro profissional de saúde 
___ (3) Rádio 

___ (4) Jornal/revista 
___ (5) Outra fonte: _______ 
___ (9) NS/NR 

1505. O que você está fazendo para se proteger contra as DST ou HIV/AIDS? (Sonde em 
busca de explicação.) 
Usando condom: 
Usando práticas sexuais seguras  

___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
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1506. Alguma vez você já foi diagnosticado com DST, HIV/AIDS? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1507. Você já usou um condom?       
___ (1) Sim  ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR 

1508. Você sabe como usar um condom corretamente?   
(Sonde em busca da resposta correta.) 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1509. Onde você obteve condom nos últimos seis meses? 
___ (1) Hospital/clínica/centro de saúde públicos 
___ (2) Hospital/clínica/centro de saúde privados  
___ (3) Dispensário/farmácia locais 
___ (4) Profissional de saúde entregou em casa 
___ (5) Outro _______________ 
___ (9) NS/NR 

1510. Uma pessoa que parece sadia pode estar infectada com DST/ HIV?  
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1511. Uma pessoa pode adquirir o HIV através de contato social comum como apertar 
as mãos com uma outra pessoa infectada com o vírus? 
___ (1) Sim ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1512. Uma mulher grávida infectada com HIV pode passar o vírus para seu filho antes 
mesmo dele nascer?                 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1513. Uma mãe infectada com HIV deve continuar a amamentar? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1514. DST/HIV pode ser transmitida através da prática sexual com alguém que está 
infectado com DST/HIV?            
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

1515. Há uma cura para AIDS?  
___ (1) Sim  ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 

 
 
 

Isto conclui a entrevista.  
Obrigado por haver participado deste levantamento.  
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Questionário de levantamento rápido  
Educação para saúde 

 
 
Complete para cada domicílio. Entrevista a figura feminina principal do domicílio, se 
possível . 
 
 
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.  Quantas pessoas vivem neste domicílio: ____ (total) 

10. Alguém neste domicílio é uma mulher casada em idade fértil? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P12     ___ (9) NS/NR, vá para P12 

Um profissional de saúde visitou este domicílio nos últimos três meses para discutir: 

Planejamento familiar? 
Malária? 
Tuberculose? 
DST? 
Água e saneamento? 
Doenças crônicas não transmissíveis? 
Outros (especificar)? 

___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 

Você sabe a importância dos tópicos discutidos? (Sonde) 

___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

11. Alguém neste domicílio está grávida? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

12. Há crianças abaixo de 24 meses de idade neste domicílio? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

13. Há crianças entre 24 e 60 meses neste domicílio? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR  

14. Um profissional de saúde visitou ou contactou vocês nos últimos 3 meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

15. Que tipo de profissional de saúde visitou você (assinale todos que forem o caso)? 
___ (1) ACS 
___ (2) Enfermeira de saúde pública 
___ (3) Parteira 

___ (4) Médico 
___ (5) Outro (especificar) _______________ 
___ (9) NS/NR 
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16. O que o profissional de saúde discutiu (assinale todos que  forem o caso)? 
A. Atenção materna  
    Pré-natal/parto 
    Parto seguro 
    Pós-natal 
B. Cuidado com as crianças 
    Infecções respiratórias agudas 
    Aleitamento materno 
    Controle de doenças diarréicas 
    Terapia de reidratação oral 
    Incapacidades na infância 
    Imunizações infantis 
    Monitorização do crescimento/ 
    Educação nutricional 
C. Saúde comunitária  
 Suprimento de água 
    Higiene 
    Saneamento 
D. Outros cuidados com a saúde  
    Acidentes e lesões 
    Doenças crônicas não transmissíveis 
    Malária 
 Tuberculose 
    Doenças sexualmente 
    transmissíveis HIV/AIDS 

 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR  
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR  
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 

 
17. Você acha que você tem informações suficientes sobre esses tópicos ou você 

precisa saber mais? 
A. Atenção materna  
    Pré-natal/parto 
    Parto seguro 
    Pós-natal 
B. Cuidado com as crianças 
    Infecções respiratórias agudas 
    Aleitamento materno 
    Controle de doenças diarréicas 
    Terapia de reidratação oral 
    Incapacidades na infância 
    Imunizações infantis 
    Monitorização do crescimento/ 
    Educação nutricional 
C. Saúde comunitária  
 Suprimento de água 
    Higiene 
    Saneamento 

 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR  
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
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D. Outros cuidados com a saúde  
    Acidentes e lesões 
    Doenças crônicas não transmissíveis 
    Malária 
 Tuberculose 
    Doenças sexualmente 
    transmissíveis HIV/AIDS 

___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR  
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 
 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 

 
18. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 

___ (1) Sabe (disse o nome)    ___ (0) Não sabe  ___ (9) NR 

 
 

Isto conclui a entrevista.  
Obrigado por haver participado deste levantamento. 
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Questionário de levantamento rápido  

Pré-natal, parto seguro e pós-natal  
 
 
Complete para todas as mulheres atualmente vivendo no domicílio que tiveram o 
resultado de uma gestação nos últimos 24 meses. O resultado pode ser um nascido 
vivo, um natimorto ou 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.  Quantas nascidos vivos você teve até agora? Número de nascidos vivos: _________ 

___ (99) NS/NR 

10. Você recebeu pré-natal durante sua última gestação? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P14     ___ (9) NS/NR, vá para P14 

11. Quantas vezes você recebeu pré-natal? _______ vezes  
(Se NS/NR, introduza 99) 

12. Quantos meses você estava grávida quando recebeu pré-natal pela primeira vez? 
___ (1) 3 meses (primeiro trimestre) 
___ (2) 4-6 meses (segundo trimestre) 
___ (3) 7-9 meses (terceiro trimestre) 
___ (9) NS/NR 

13. Qual é o local principal que você recebeu o pré-natal? 
___ (1) Hospital 
___ (2) Centro de saúde/clínica 
___ (3) Hospital privado/clínica 
___ (4) Parteira tradicional/curandeiro  
___ (5) Outro local (especificar) __________________ 
___ (9) NS/NR  

14. Alguém aconselhou você a comparecer ao pré-natal? ___ (0) Não 
Sim: 

___ (1) Médico, enfermeira 
___ (2) Enfermeira/parteira comunitária  
___ (3) ACS/voluntário 
___ (4) Parteira tradicional 

___ (5) Mãe, parente 
___ (6) Amigo, vizinha 
___ (7) Outro: ______________ 
___ (9) NS/NR 
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15. Você recebeu uma vacina contra o tétano na sua última gestação?  
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P17   ___ (9) NS/NR, vá para P17 

16. Quantas vacinas você recebeu?  
___ (1) Uma  ___ (2) Duas  ____ (3) Três ou mais  ___ (9) NS/NR 

17. Durante sua gestação você tomou comprimidos de ferro para  mantê-la forte? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR   

18. Qual foi o resultado da sua gestação mais recente? 
___ (1) Nascido vivo 
___ (2) Natimorto 
___ (3) Aborto provocado/aborto espontâneo 
___ (9) NS/NR 

19. Onde o parto aconteceu?     
___ (1) Casa      ___ (2) Hospital/clínica  ___ (9) NS/NR 

20. Quem foi a principal pessoa que auxiliou o parto? 
___ (1) Médico, enfermeira, parteira  
___ (2) Parteira tradicional treinada, ACS 
___ (3) Parteira tradicional não treinada, ACS não treinado 
___ (4) Parente, vizinha, amiga 
___ (5) Outro: ______________________ 
___ (9) NS/NR 

21. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 
___ (1) Sabe (disse o nome)  ___ (0) Não sabe  ___ (9) NR 

22. O agente comunitário de saúde local visitou ou contactou você nos últimos três 
meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR    

 
 

Isto conclui a entrevista.  
Obrigado por haver participado deste levantamento. 
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Questionário de levantamento rápido  

Planejamento familiar 
 
Complete para todas as mulheres casadas com idade entre 15-49 anos que estão 
atualmente vivendo no domicílio. 
 
 
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.  Você está atualmente casada ou vivendo com um parceiro? 

___ (1) Sim, vá para P10  ___ (0) Não, vá para P24     ___ (9) NS/NR, vá para P24 

10. Quantas crianças vivas você tem? ___ (se NS/NR, introduza 99) 

11. Você deu a luz nos últimos 12 meses?                 
___ (1) Sim, vá para P12  ___ (0) Não, vá para P13  ___ (9) NS/NR, vá para P13 

12. Quando a criança nasceu? ___ MM/ ___ ANO  NS/NR ___ (99) 

13. Você pode me dar o nome de um método moderno de contracepção? (Sonde.) 
___ (1) Sim ___ (0) Não, vá para P15     ___ (9) NS/NR, vá para P15 

14. Você sabe onde obter este método? (Sonde.) 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

15. Você ou se marido estão atualmente usando algum método de planejamento 
familiar? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P20 ___ (9) NS/NR, vá para P20  

16. Que método você/seu marido estão usando agora? 
(Selecione o método principal apenas) 
___ (1) Ligadura ___ (6) NORPLANT ___ (99) NS/NR 
___ (2) Vasectomia 
___ (3) DIU 
___ (4) Contraceptivo oral 
___ (5) Injeção 

___ (7) Condom 
___ (8) Espuma, geléia, creme, diafragma 
___ (9) Tabela, coito interrompido, abstinência 
___ (10) Outros: ____________________ 

17. Por quanto tempo você tem usado o método continuamente  (método atual)? 
___ (1) <3 meses ___ (4) 1-2 anos  
___ (2) 4-6 meses 
___ (3) 7-12 meses 

___ (5) 3-4 anos 
___ (6) 5 anos ou mais 

 
___ (9) NS/NR 
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18. Por quanto tempo você tem praticado planejamento familiar de maneira contínua, 
i.e., usando continuamente um método ou  outro sem interrupção? 

___ (1) <3 meses 
___ (2) 4-6 meses 
___ (9) NS/NR 

___ (3) 7-12 meses 
___ (4) 1-2 anos 

___ (5) 3-4 anos 
___ (6) 5 anos ou mais 

19. Qual é a fonte principal de seu serviço ou suprimentos de planejamento familiar? 
___ (1) Hospital/clínica pública 
___ (2) Profissional de campo público  
___ (3) Programa de marketing  social 
___ (4) Médico particular 
___ (5) Farmácia 

___ (6) Hospital/clínica privada 
___ (7) Clínica ONG 
___ (8) Profissional de campo ONG 
___ (9) Outro: ______________ 
___ (99) NS/NR 

 
 

VÁ PARA P24 
 
20. Se você não está usando planejamento familiar agora, você ou seu marido já 

usaram algum método no passado? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P22    ___ (9) NS/NR, vá para P22 

21. Que método você/seu marido usaram mais recentemente? 
(Selecione apenas o último método) 
___ (1) Ligadura 
___ (2) Vasectomia 
___ (3) DIU 
___ (4) Contraceptivo oral 
___ (5) Injeção 

___ (6) NORPLANT 
___ (7) Condom 
___ (8) Espuma, geléia, creme, diafragma 
___ (9) Tabela, coito interrompido, abstinência 
___ (99) Outros: ____________________ 

22. Você/seu marido pretendem praticar planejamento familiar no futuro? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

23. Qual é a razão mais importante pela qual você não está usando planejamento 
familiar agora? 
___ (1) Quer mais filhos 
___ (2) O marido discorda 
___ (3) Razões de saúde 
___ (4) Razões religiosas 
___ (5) Teme efeitos colaterais  
___ (99) NS/NR 

___ (6) Método/serviço não disponível 
___ (7) Esterilidade 
___ (8) Aleitamento materno 
___ (9) Gravidez 
___ (10) Outra: _____________ 
 

24. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 
___ (1) Sabe (disse o nome)  ___ (0) Não sabe  ___ (9) NR 

25. O agente comunitário de saúde local visitou ou contactou você nos últimos três 
meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR    

 
Isto conclui a entrevista.  

Obrigado por haver participado deste levantamento. 
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Questionário de levantamento rápido  

Infecções respiratórias agudas 
 
 
Complete para mulheres com filhos abaixo dos 5 anos de idade atualmente vivendo 
no domicílio. 
 
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 filhos vivos você tem abaixo dos cinco anos de idade? 

___ crianças (Se NS/NR, introduza 99.)               
Quais são seus nomes e idades? 
Nome:___________________ Idade:___ (em meses) Sexo: ___ (M/F) 
Nome:___________________ Idade:___ (em meses) Sexo: ___ (M/F) 
Nome:___________________ Idade:___ (em meses) Sexo: ___ (M/F) 

10. Quantos filhos abaixo de 5 anos dormem no mesmo quarto dos adultos ou de outras 
crianças? ___ NS/NR (99) 

11. Quantas pessoas em seu domicílio fumam dentro de casa? 
___ fumantes (Se NS/NR, introduza 99.) 

12. Fogões ou aquecedores que queimam com fumaça são usados dentro de sua 
casa? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

13. Algum de seus filhos sofreu uma doença respiratória nas últimas duas semanas? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P18     ___ (9) NS/NR, vá para P18 

14. Você buscou o tratamento para o episódio mais recente? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P18     ___ (9) NS/NR, vá para P18 

15. Onde você procurou o tratamento? 
___ (1) Tratado em casa 
___ (2) Compareceu ao centro de saúde  
___ (3) Contactou o ACS  
___ (4) Outro: ______________        
___ (9) NS/NR               

16. Que tratamento você recebeu? 
___ (1) Drogas anti-microbianas 
___ (2) Broncodilatador e/ou xarope para tosse (determinado localmente) 
___ (3) Drogas antipiréticas 
___ (4) Outro: ______________        
___ (9) NS/NR               
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17. Você tomou o remédio durante o tempo prescrito?  
(Sonde em busca da resposta correta) 
 ___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

18. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 
___ (1) Sabe (disse o nome)     ___ (0) Não sabe  ___ (9) NR 

19. O agente comunitário de saúde local visitou ou contactou você nos últimos três 
meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR    

 
 

Isto conclui a entrevista.  
Obrigado por haver participado deste levantamento. 
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Questionário de levantamento rápido  

Aleitamento materno        
 
 
Complete para o filho mais velho abaixo dos 5 anos de idade atualmente morando no 
domicílio. Entreviste a mãe da criança, se possível. Veja o questionário sobre 
Monitorização do crescimento/Educação nutricional para questões relacionadas.  
 
 
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 filhos vivos abaixo de dois anos de idade você têm? 

___ crianças. Se nenhuma, termine a entrevista.               

10. Você está amamentando agora seu filho mais novo?  
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 

11. Depois que seu filhos nasceu, quando você começou amamentar? 
___ (1) Dentro de 3 horas 
___ (3) 13-24 horas 
___ (5) Não amamentou, vá para P16 

___ (2) 3-12 horas 
___ (4) > 24 horas 
___ (9) NS/NR, vá para P16 

12. Você ofereceu colostro ao bebê (ou a palavra local)? 
___ (1) Sim, vá para 14   ___ (0) Não, vá para P13     ___ (9) NS/NR, vá para P13 

13. Por que você não ofereceu o colostro ao bebê (ou a palavra local)? 
___ (1) Problema com o leite materno 
___ (2) O bebê não podia sugar 

___ (3) Outro 
___ (4) NS/NR 

14. Você sabe por que é importante oferecer o colostro ao bebê (ou a palavra local)? 
(Sonde.) 
___ (1) Sim, a mãe sabe a razão correta  
___ (0) Não, a mãe dá uma razão que é incorreta 
___ (9) NS/NR    

15. Com que idade você parou ou vai parar de amamentar? 
___ meses  NS/NR ___ (9) 

16. Com que idade você começou ou vai começar a oferecer ao bebê  leite em pó 
ou de outra fonte que não do peito? 

17. Água? 
18. Outros líquidos? 
19. Comidas sólidas? 

___ meses  NS/NR ___ (9) 
___ meses  NS/NR ___ (9) 
___ meses  NS/NR ___ (9) 
___ meses  NS/NR ___ (9) 
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Perguntas sobre educação em aleitamento materno 

20. Algum profissional de saúde ensinou a você os benefícios do aleitamento materno? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

21. Você pode explicar porque é importante amamentar? (Sonde.) 
 ___ (1) Sabe  ___ (0) Não, não sabe     ___ (9) NR 

22. Você aprendeu sobre alimentos suplementares e quando eles devem ser 
introduzidos? (Sonde.) 
___ (1) Sim, sabe  ___ (0) Não, não sabe ___ (9) NR 

23. Você aprendeu como cuidar de suas mamas? (Sonde.) 
___ (1) Sim   ___ (0) Não    ___ (9) NS/NR 

24. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 
___ (1) Sabe (disse o nome)     ___ (0) Não sabe    ___ (9) NR 

25. O agente comunitário de saúde local visitou ou contactou você nos últimos três 
meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR    

 
 

Isto conclui a entrevista.  
Obrigado por haver participado deste levantamento. 
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Questionário de levantamento rápido  
Controle de doenças diarréicas/TRO 

 
 
Complete para a primeira mulher encontrada que esteja atualmente vivendo no 
domicílio e que tenha um filho abaixo de 2 anos de idade. Se a mulher tiver mais de um 
filho abaixo de 2 anos, pegue as informações para o filho mais velho abaixo dos dois 
anos de idade. Veja o Questionário sobre água, saneamento e higiene para perguntas 
relacionadas com o controle de doenças diarréicas. 
 
 
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 filhos vivos abaixo dos dois anos de idade você tem? 

___ crianças. Se nenhuma, termine a entrevista.               
Quais são seus nomes e idades? 
Nome:___________________ Idade:___ (em meses) Sexo: ___ (M/F) 
Nome:___________________ Idade:___ (em meses) Sexo: ___ (M/F) 
Nome:___________________ Idade:___ (em meses) Sexo: ___ (M/F) 

10. Você sabe o que significa "diarréia"?  
(Sonde em busca de explicação: Três ou mais fezes aquosas nas últimas 24 horas?) 
___ (1) Sabe  ___ (0) Não sabe  ___ (9) NR 

Explique o que queremos dizer por diarréia e diga, "Eu gostaria de fazer a você 
algumas perguntas sobre diarréia entre seus filhos menores." 

11. O (nome do filho mais velho abaixo dos 2 anos) teve diarréia no último mês? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR, vá para P15  

12. Quanto tempo durou (___ horas; ___ dias).            
Classifique como grave três ou mais dias. 
___ (1) Grave  ___ Não grave  ___ (9) NS/NR 

13. Você fez alguma coisa para tratar a diarréia ou apenas deixou que ela tivesse seu 
curso normal? 
___ (1) Tratou  
___ (2) Deixou seguir seu curso, vá para P15 
___ (9) NS/NR, vá para P15 
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14. Como você a tratou?  
___ (1) Eu mesma com envelopes de sais para reidratação oral 
___ (2) Eu mesma com solução caseira        
___ (3) Eu mesma com solução baseada em cereais  
___ (4) Levei a criança a um parente  
___ (5) Levei a criança a um vizinho        
___ (6) Levei a criança a um profissional de saúde local  
___ (7) Levei a criança a um provedor de saúde  
___ (8) Levei a criança a uma clínica de saúde, hospital  
___ (9) Outro: (especificar): __________________________ 
___ (99) NS/NR 

15. Você já ouviu falar em TRO, sais para reidratação oral (ou outro nome local)? 
___ (1) Sim: ________ 
___ (0) Não, vá para P21  
___ (9) NS/NR, vá para P21 

16. Há alguma fonte de sais para reidratação oral na sua vila (ao redor daqui)? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 

17. Há uma pessoa em sua vila (ao redor daqui) que foi treinada a usar os sais para 
reidratação oral? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

18. Você sabe como preparar a solução de reidratação oral? 
(Sonde.)  
Se "não", por favor explique; a explicação inclui o seguinte: 
Dissolva o conteúdo do envelope com sais para reidratação oral na quantidade 
correta de água limpa, e.g., água fervida após ter esfriado ou água de chuva. 
___ (1) Sim, ela sabe como preparar TRO  ___ (0) Não sabe     ___ (9) NR 

19. Por quanto tempo essa solução pode ser usada? 
___ (1) Sabe (1 dia)  ___ (0) Não sabe   ___ (9) NR 

20. Por quanto tempo você pode administrar os sais para reidratação oral para uma 
criança com diarréia? 
___ (1) Sabe (até que a diarréia acabe)  ___ (0) Não sabe     ___ (9) NR 

21. Você dá fluidos extras durante a diarréia? 
___ (1) Sim (se alguns dos seguintes listados são monitorizados) 
___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

a. mingau 
b. sopa 
c. água de arroz 
d. soluções lácteas com duas vezes a quantidade de água 
e. outro líquido: __________________________________________ 

___ Sim ___ Não 
___ Sim ___ Não 
___ Sim ___ Não 
___ Sim ___ Não 
___ Sim ___ Não 

22. Se a criança ainda está amamentando, você continua a amamentar durante a 
diarréia? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 
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23. Quando seu filho tem diarréia com que freqüência você o  alimenta? 
    ___ (1) Ao menos a cada 3-4 horas 
    ___ (0) Menos freqüentemente do que a cada 3-4 horas 
    ___ (9) NS/NR 

24. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 
___ (1) Sabe (disse o nome)  ___ (0) Não sabe  ___ (9) NR 

25. O agente comunitário de saúde local visitou ou contactou você nos últimos três 
meses? 
___ (1) Sim ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR    

 
 

Isto conclui a entrevista.  
Obrigado por haver participado deste levantamento. 
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Questionário de levantamento rápido  

Incapacidades infantis              
 
 
Complete para o cabeça do domicílio ou o cuidador primário da casa a despeito da 
presença/ausência de pessoas incapacitadas. Pessoas incapacitadas refere-se 
àquelas crianças mutiladas, que têm problema de movimentação de fala, de visão, de 
audição ou de aprendizagem e que tenham deficiências físicas, mentais ou 
emocionais. 
 
 
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 filhos você têm? ___ nº de filhos  

10. Quais são seus nomes, idade, tipo de incapacidade  
Nome: ___________________    
 Idade: ___ Sexo: ___ (M/F) 
Tipo de incapacidade 
               ____ (1) Movimento 
               ____ (2) Deformidade 
               ____ (3)Audição 
               ____ (4) Cegueira 
               ____ (5) Fala 
               ____ (6) Comportamento 
               ____ (7) Outros ____________ 
               ____ (9) NS/NR 

Nome: ___________________    
 Idade: ___ Sexo: ___ (M/F) 
Tipo de incapacidade 
               ____ (1) Movimento 
               ____ (2) Deformidade 
               ____ (3)Audição 
               ____ (4) Cegueira 
               ____ (5) Fala 
               ____ (6) Comportamento 
               ____ (7) Outros ____________ 
               ____ (9) NS/NR 

 

11. Como seu filho ficou incapacitado? 
___ (1) Doença 
___ (2) Nascimento 

___ (3) Lesão 
___ (4) Outro: _____________ 

 
(9) NS/NR 

12. Você sabe como impedir uma incapacidade semelhante de ocorrer novamente? 
Sonde em busca de respostas corretas, e.g., imunização, atenção materno infantil, 
vitamina A.) 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR                         

13. Você buscou tratamento ou terapia para seu filho? 
___ (1) Sim: ________ 
___ (0) Não, vá para P25  
___ (9) NS/NR, vá para P251 

14. Onde seu filho recebeu tratamento ou terapia? 
___ (1) Terapia ou centro de tratamento 
___ (2) Grupo comunitário 
___ (3) Escola especial 

___ (4) Outro 
___ (9) NS/NR 
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15. Quais são os centros disponíveis que podem fornecer serviços que podem ajudar 
seu filho? 
___ (1) Terapia ou centro de tratamento 
___ (2) Grupo comunitário 
___ (3) Escola especial  
___ (4) Outro 
___ (9) NS/NR 

16. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 
___ (1) Sabe (disse o nome)     ___ (0) Não sabe     ___ (9) NR 

17. O agente comunitário de saúde local visitou ou contactou você nos últimos três 
meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR    

 
 

Isto conclui a entrevista.  
Obrigado por haver participado deste levantamento. 
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Questionário de levantamento rápido  

Imunização infantil 
 
 
Complete para o filho mais velho abaixo de 2 anos de idade atualmente vivendo no 
domicílio, entreviste a mãe da criança, se possível. Veja o questionário sobre pré-natal 
para questões relacionadas com toxóide tetânico.  
 
 
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 filhos vivos você tem abaixo dos dois anos de idade? 
    ___ (nº crianças) Se nenhuma, termine a entrevista.    
    Quais são seus nomes e idades? 
    Nome:___________________ Idade:___ (em meses) Sexo: ___ (M/F) 
    Nome:___________________ Idade:___ (em meses) Sexo: ___ (M/F) 
    Nome:___________________ Idade:___ (em meses) Sexo: ___ (M/F) 

10. Alguém do centro de saúde já conversou com você sobre vacinar seus filhos?  
    ___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

11. Você sabe que doenças na infância podem ser prevenidas pela imunização? 
(Verifique todas as nomeadas. Deve haver uma resposta correta para cada 
resposta "Sim".) 

 ____ Difteria 
 ____ Sarampo 
 ___ (1) Sim 

____ Coqueluche 
____ Tuberculose 
___ (0) Não 

____ Tétano 
____ Pólio 
___ (9) NS/NR 

12. Você sabe com que idade as crianças devem ser vacinadas contra o sarampo? 
___ (1) Sim (9-12 meses)  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

13. O (nome do filho mais velho abaixo dos 2 anos de idade) foi  imunizado? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P26   ___ (9) NS/NR, vá para P26 

14. Você tem o cartão de vacinas para esta criança? 
___ (1) Sim, tenho o cartão corretamente preenchido, vá para P16 
___ (2) Sim, tenho o cartão mas incorretamente preenchido, vá para P16  
___ (0) Não, não tenho o cartão   ___ (9) NS/NR 
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15. (Se não houver cartão do PAI) Você se lembra quando seu filho foi vacinado? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P26  ___ (9) NS/NR, vá para P26 

Transfira as informações do cartão do PAI  
Se no cartão do PAI, mas lembra-se das datas de vacinação introduza como tal. 

Data de nascimento: 
 

Data que  recebeu Idade 
(meses) 

Recebeu dentro/fora 
 do calendário 

Não 
recebeu 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
 

BCG 
DPT1 
DPT2 
DPT3 
Pólio 1 
Pólio 2 
Pólio 3 
Sarampo 
 

________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 

___meses 
___meses 
___meses 
___meses 
___meses 
___meses 
___meses 
___meses 

Dentro___(1) 
Dentro___(1) 
Dentro___(1) 
Dentro___(1) 
Dentro___(1) 
Dentro___(1) 
Dentro___(1) 
Dentro___(1) 

Fora___(2)  
Fora___(2) 
Fora___(2) 
Fora___(2) 
Fora___(2) 
Fora___(2) 
Fora___(2) 
Fora___(2) 

Não___(0) 
Não___(0) 
Não___(0) 
Não___(0) 
Não___(0) 
Não___(0) 
Não___(0) 
Não___(0) 

 
24. A criança está seguindo calendário correto para idade? 

___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

25. Para crianças entre 12-24 meses: 
A criança está completamente vacinada (BCG, DPT3, Polio3, Sarampo): 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

26. Quando você vai levar seu filho para a próxima vacinação? 
Data ________________________ 
Compare resposta com os dados do cartão do PAI. Se não houver cartão do PAI, 
compare a resposta com a idade da criança. 
 ___ (1) Mãe sabe corretamente a próxima data da vacina  
 ___ (0) A mãe não sabe                 
 ___ (2) Completamente vacinada  
 ___ (9) NS/NR   

27. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 
 ___ (1) Sabe (disse o nome)      ___ (0) Não sabe     ___ (9) NR 

28. O agente comunitário de saúde local visitou ou contactou você nos últimos três 
meses? 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR    

 
 

Isto conclui a entrevista.  
Obrigado por haver participado deste levantamento. 
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 Questionário de levantamento rápido  
Monitorização do crescimento/Educação nutricional 

 
 
Complete para a criança mais velha abaixo dos 2 anos de idade atualmente vivendo 
no domicílio. Entreviste a mãe da criança, se possível. Veja o questionário sobre 
aleitamento materno para perguntas relacionadas. 
 
 
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 filhos vivos você tem abaixo dos dois anos de idade? 

___ (nº crianças) Se nenhuma, termine a entrevista.    
Quais são seus nomes e idades? 
Nome:___________________ Idade:___ (em meses) Sexo: ___ (M/F) 
Nome:___________________ Idade:___ (em meses) Sexo: ___ (M/F) 
Nome:___________________ Idade:___ (em meses) Sexo: ___ (M/F) 

10. O (nome da criança mais velha abaixo dos 2 anos de idade) está registrado na 
monitorização do crescimento? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

11. Algum profissional de saúde já explicou o cartão da criança para você? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

12. Esta criança já foi pesada por um profissional de saúde,  enfermeira ou médico? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P19  ___ (9) NS/NR, vá para P19 

13. Você tem o cartão da criança em casa? (Mostre modelo do cartão.) 
___ (1) Sim ___ (0) Não, vá para P19     ___ (9) NS/NR, vá para P19 

14. Por favor mostre-me o cartão. 
___ (1) Sim, tenho o cartão  
___ (0) Não, não consegue achar o  cartão, vá para P19 

15. (Entrevistador: inspecione o cartão. O cartão de crescimento tem a idade e os 
dados sobre o peso anotados?) 
 ___ (1) Sim, anotados corretamente 
 ___ (2) Sim, mas anotados incorretamente 
 ___ (0) Não, não anotados, vá para P19 
 ___ (9) NS/NR, vá para P19 
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16. (Entrevistador: registre a história de peso a partir do cartão de crescimento): 
   Total nº de vezes pesado: __________ 

17. Vezes pesado no último trimestre: ________ 

18. Você pode explicar as informações do cartão de crescimento  para mim? 
___ (1) Sim, a mãe pode interpretar as informações corretamente 
___ (0) Não a mãe não pode interpretar as informações ou as interpreta  
            incorretamente  

19. Durante o último pré-natal e/ou pós-natal, você recebeu orientação sobre como 
melhorar o status nutricional do seu  filho? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR    

20. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 
___ (1) Sabe (disse o nome)  ___ (0) Não sabe  ___ (9) NR 

21. O agente comunitário de saúde local visitou ou contactou você nos últimos três 
meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR    

 
 

Isto conclui a entrevista.  
Obrigado por haver participado deste levantamento. 

 
 
PESAGEM OPCIONAL PARA DETERMINAR O STATUS NUTRICIONAL ATUAL  
 
Nome Sexo Idade 

(meses) 
Peso (quilo) Altura (cm.) Obs. 

 
 (22) (23) (24) (25)  
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Questionário de levantamento rápido  

Suprimento de água, higiene e saneamento 
 
 
Complete para cada domicílio. Entreviste a mulher cabeça do domicílio, se possível. 
 
 
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.  Onde você usualmente obtém sua água de beber?      

___ (1) Fonte limpa: torneira, cano, poço artesiano, poço coberto 
___ (2) Fonte não limpa: poço aberto, lagoa/rio/riacho, área de depósito de águas  

pluviais 
___ (3) Outro (especificar) __________________   
___ (9) NS/NR 

10. Seu suprimento de água é clorado?     
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR   

11. Você usualmente ferve a água de beber? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

12. Quanto tempo você gasta para caminhar até a fonte d'água? 
___ (1) < 15 minutos  ___ (0) > 15 minutos  ___ (9) NS/NR 

13. Você obtêm água suficiente durante todo o ano? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR  

14. Você sempre lava suas mãos antes de manusear os alimentos? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

15. Explique por favor por que é importante lavar suas mãos?       
(Sonde.) 
___ (1) Sabe  ___ (0) Não sabe  ___ (9) NS/NR 

16. Qual é a maneira básica pela qual este domicílio descarta os dejetos humanos? 
___ (1) latrina com selo d'água 
___ (2) fossa 
___ (3) WC 

___ (4) campo aberto 
___ (5) balde 
___ (9) NS/NR 

17. Explique por favor por que é importante usar uma instalação sanitária estruturada? 
(Sonde.) 
___ (1) Sabe    ___ (0) Não sabe  ___ (9) NS/NR 

18. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 
___ (1) Sabe (disse o nome)  ___ (0) Não sabe  ___ (9) NR 
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19. O agente comunitário de saúde local visitou ou contactou você nos últimos três 
meses? 
___ (1) Sim ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR    

 
Observações do entrevistador sobre o domicílio  
20. O utensílio d'água tem uma tampa limpa? 

___ (1) Sim  ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR 

21. Os potes, panelas, pratos e copos parecem limpos? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR 

22. As frutas, verduras, carnes estão cobertas e guardadas longe de pequenos animais 
domésticos? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não     ___ (9) NS/NR 

23. A latrina parece estar em uso? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

24. Os animais são mantidos cercados longe da água e alimentos? 
___ (1) Sim   ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR 

25. O lixo parece ser jogado fora de uma maneira higiênica? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

 
Isto conclui a entrevista.  

Obrigado por haver participado deste levantamento. 
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Questionário de levantamento rápido  

Acidentes e lesões  
 
 
Complete para cada domicílio. 
 
 
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.  Alguém neste domicílio teve um acidente ou lesão séria no ano passado?  

___ (1) Sim, peça informações na matriz. Para cada pessoa, introduza os códigos 
listados.  

___ (0) Não, vá para P10  
___ (9) NS/NR, vá para P10  

 

Nome Idade Sexo 
 

Tipo de lesão Tratado? Onde 
tratado? 

Resultado 

 
 
 
 
 

      

 
Tipos de códigos de lesões: 

(01) Queda 
(02) Lesão 
(03) Lesão de tráfego 
(04) Envenenamento 
(05) Outro 
(09) NS/NR 

Códigos sobre locais de tratamento: 
(01) Hospital 
(02) Centro de saúde ocupacional 
(03) ACS 
(04) Curandeiro tradicional 
(05) Outro (especificar) 

Códigos de resultados: 
(01) Curado/recuperado 
(02) Ainda em recuperação 
(03) Incapacidade permanente 
(04) Morte 
(05) Outro (especificar)  
(09) NS/NR 

 
10. Se alguém em seu domicílio fosse lesado, o que você faria para ajudá-lo?  

(Sonde em busca da resposta correta.) 
___ (1) Sim, sabe como ajudar      ___ (0) Não, não sabe      ___ (9) NR    

11. Onde estão situadas as instalações de emergência mais próximas?  
(Sonde em busca da resposta correta) 
___ (1) Sim (entrevistado sabe a resposta correta) 
___ (2) Não (entrevistado não sabe a resposta correta) 
___ (9) NR 
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12. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 
___ (1) Sabe (disse o nome)  ___ (0) Não sabe  ___ (9) NR 

13. O agente comunitário de saúde local visitou ou contactou você nos últimos três 
meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não    ___ (9) NS/NR    

 
 

Isto conclui a entrevista.  
Obrigado por haver participado deste levantamento. 
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Questionário de levantamento rápido  
Doenças crônicas não transmissíveis 

 
 
Complete para cada domicílio. Entreviste a mulher principal do domicílio, se possível. 
 
 
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 ________________________________________________________ 
 
Diabetes 
9.  Você sabe o que é diabetes? (Sonde em busca de explicação.) 

___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR   

10. Você ou algum membro do domicílio já foi diagnosticado como tendo diabetes? 
___ (1) Sim ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR 

11. Alguém neste domicílio tem diabetes agora?           
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P16     ___ (9) NS/NR, vá para P16 

12. A pessoa está sendo tratada agora?                     
 ___ (1) Sim ___ (0) Não, vá para P15     ___ (9) NS/NR, vá para P15 

13. O tratamento prescrito está sendo seguido?  (Sonde em busca de explicação.) 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR  

14. Você monitoriza o nível de açúcar em casa? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

15. Você e os membros de seu domicílio sabem como agir numa emergência 
diabética? (Sonde em busca de explicação.) 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

 
Hipertensão  
16. Você sabe o que é hipertensão? (Sonde em busca de explicação) 

___ (1) Sim  ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR 

17. Você ou algum membro do domicílio já foi diagnosticado como tendo 
hipertensão? 

___ (1) Sim   ___ (0) Não    ___ (9) NS/NR    

18. Alguém neste domicílio tem hipertensão agora?      
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P22     ___ (9) NS/NR, vá para P22 
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19. Esta pessoa está sendo tratada agora? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P21   ___ (9) NS/NR, vá para P21 

20. O tratamento prescrito está sendo seguido? (Sonde em busca de explicação.)            
___ (1) Sim  ___ (0 ) Não  ___ (9) NS/NR  

21. Você e os membros de seu domicílio sabem o que fazer em caso de ataque 
cardíaco ou acidente vascular cerebral? (Sonde em busca de explicação)         
___ (1) Sim  ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR 

 
Anemia  
22. Você sabe o que é anemia? (Sonde em busca de explicação.)  

___ (1) Sim  ___ (0) Não    ___ (9) NS/NR 

23. Você ou algum membro do domicílio já foram diagnosticado como tendo anemia? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não    ___ (9) NS/NR 

24. Alguém neste domicílio tem anemia agora? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P27    ___ (9) NS/NR, vá para P27 

25. Esta pessoa está sendo tratada agora?  
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P27      ___ (9) NS/NR, vá para P27 

26. O tratamento prescrito está sendo seguido?  (Sonde em busca de explicação.) 
___ (1) Sim  ___ (0) Não    ___ (9) NS/NR 

27. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 
___ (1) Sabe (disse o nome) ___ (0) Não sabe      ___ (9) NR 

28. O agente comunitário de saúde local visitou ou contactou você nos últimos três 
meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR    

  
Isto conclui a entrevista.  

Obrigado por haver participado deste levantamento. 
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Questionário de levantamento rápido  

Malária 
 
 
Complete para grupos-alvo em regiões endêmicas conhecidas, especialmente 
mulheres grávidas e/ou crianças abaixo de cinco anos necessitando de serviços de 
tratamento de malária. 
 
 
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.  Você pode me explicar o que é malária? (Sonde em busca de explicação.)  

___ (1) Sabe ___ (0) Não sabe ___ (9) NR 
10. Alguém em seu domicílio teve malária desde o início do ano (ou determine o ponto 

inicial apropriado para o período a ser sondado.)  
Nome:_____________ Parentesco:__________ Idade:___ Sexo:___  
Nome:_____________ Parentesco:__________ Idade:___ Sexo:___  
Nome:_____________ Parentesco:__________ Idade:___ Sexo:___  

11. Como você aprendeu o que é malária?   
Em áreas endêmicas onde a malária é uma doença bem conhecida, o 
entrevistador pode deixar de perguntar sobre sintomas de malária e perguntar 
diretamente sobre a doença. 
___ (1) Febre alta  
___ (2) Calafrios  
___ (3) Cefaléia      
___ (4) Outro (especificar) __________________   
___ (9) NS/NR 

12. De quantos modos o episódio de malária impediu que a pessoa executasse suas 
atividades diárias normais? ___ Nº de dias 

13. Você sabe como a malária é transmitida? (Sonde em busca de explicação.)  
___ (1) Sabe  ___ (0) Não sabe    ___ (9) NR  

14. O que os membros de seu domicílio estão fazendo atualmente para se proteger 
contra a malária?  
___ (1) Usando mosquiteiros  
___ (2) Usando sprays domiciliares    
___ (3) Eliminando a água parada  
___ (4) Usando drogas anti-maláricas 
___ (5) Outro: _______________ 
___ (9) NS/NR               
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15. Alguém em seu domicílio morreu nos últimos 12 meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P18   ___ (9) NS/NR, vá para P18 

16. Que sintomas estavam presentes uma semana antes da morte? 
___ (1) Febre alta  
___ (2) Calafrios  
___ (3) Cefaléia      
___ (4) Outro (especificar) __________________   
___ (9) NS/NR 

17. Qual você acha que foi a causa da morte?  (Sonde em busca da resposta.) 

18. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 
___ (1) Sabe (disse o nome)  ___ (0) Não sabe  ___ (9) NR 

19. O agente comunitário de saúde local visitou ou contactou você nos últimos três 
meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não    ___ (9) NS/NR    

 
 

Isto conclui a entrevista.  
Obrigado por haver participado deste levantamento. 
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Questionário de levantamento rápido  
Tuberculose 

 
 
Complete para domicílios com caso conhecido de TB e/ou para segmento de alto 
risco da população incluindo pessoas positivas para HIV, grupos ocupacionais 
(mineiros, etc.), baixo nível sócio-econômico, populações densamente aglomeradas.  
 
 
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.  Você pode me explicar o que é tuberculose (palavra local)? (Sonde.)  

___ (1) Sabe      ___ (0) Não sabe  ___ (9) NR 

10. Você sabe como a tuberculose é transmitida? (Sonde em busca de explicação.)  
___ (1) Sabe     ___ (0) Não sabe ___ (9) NR  

11. Você sabe como a prevenir a infecção? (Sonde em busca de explicação.)  
___ (1) Sabe     ___ (0) Não sabe ___ (9) NR  

12. Todos os seus filhos foram vacinados ao nascer com a BCG? 
___ (1) Sim     ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR  

13. Você ou algum membro da família sofreu uma tosse persistente durando mais de 2 
semanas? 
___ (1) Sim   ___ (0) Não, vá para P18   ___ (9) NS/NR, vá para P18 

14. Esta pessoa buscou tratamento para TB? 
___ (1) Sim    ___ (0) Não, vá para P18     ___ (9) NS/NR, vá para P18 

15. Onde esta pessoa buscou tratamento?      
___ (1) Centro de saúde       
___ (2) ACS/voluntário               
___ (3) Outro ________________    
___ (9) NS/NR               

16. A pessoa recebeu remédio para tratar a TB? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P18    ___ (9) NS/NR, vá para P18 

17. Elas tomaram o remédio durante o tempo prescrito? 
(Sonde em busca de explicação.) 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

18. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 
    ___ (1) Sabe (disse o nome) ___ (0) Não sabe ___ (9) NR 
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19. O agente comunitário de saúde local visitou ou contactou você nos últimos três 
meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR    

 
 

Isto conclui a entrevista.  
Obrigado por haver participado deste levantamento. 
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Questionário de levantamento rápido  

Doenças sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS1 
 
 
Complete para indivíduos de risco para infecção, especialmente para parceiros 
sexuais de indivíduos com comportamento de alto risco ou clientes com DST. 
 
 
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.  Você sabe o significa doença sexualmente transmissível?  

(Sonde em busca de resposta correta.)     
___ (1) Sim   ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR 

10. Você sabe a diferença entre infecção por HIV e AIDS (ou termo local)?  
(Sonde em busca de resposta correta.) 
___ (1) Sim   ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR 

11. Uma pessoa aparentemente sadia pode estar infectada com uma DST?      
___ (1) Sim   ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

12. Uma pessoa pode adquirir o vírus da AIDS apertando as mãos de alguém que está 
infectado com o vírus? 
___ (1) Sim   ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

13. Uma mulher grávida infectada com HIV pode passar o vírus ao seu filho mesmo 
antes de nascer? 
___ (1) Sim   ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR 

14. As DST pode ser transmitidas através da relação sexual com alguém infectado com 
uma DST? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

15. Há cura para AIDS? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

                                                           
1Porções deste instrumento foram adaptadas de um instrumento básico em Lampty P. e P. Piot. The 
handbook for AIDS prevention in Africa. Family Health International, 1990. 
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16. O que você está fazendo no momento para se prevenir ou prevenir outros de se 
tornarem infectados com uma DST? 
___ (1) Usando um condom 
___ (2) Praticando sexo mais seguro (Sonde em busca de explicação.) 
___ (9) Outros (especificar) _________________ 
___ (0) Nada  

17. Você sabe como usar um condom corretamente?  
(Sonde em busca da resposta correta.) 
___ (1) Sim ___ (0) Não ___ (9) NS/NR 

18. Onde você obteve condoms nos últimos seis meses? 
___ (1) Num hospital público  
___ (2) Numa clínica ou centro de saúde público  
___ (3) Num hospital privado        
___ (4) Numa clínica ou centro de saúde privado 
___ (5) Num dispensário local  
___ (6) Um profissional de saúde veio até você 
___ (7) Outros (especificar) _________________ 
___ (9) NS/NR 

19. Você recebeu diagnóstico de DST nos últimos 12 meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P22  ___ (9) NS/NR, vá para P22 

20. Qual foi o seu diagnóstico? (Sonde em busca da resposta.) 
___ (1) HIV/AIDS 
___ (2) Outra DTS: ________________ 
___ (9) NS/NR 

21. Onde você foi em busca de tratamento? 
___ (1) A um hospital público  
___ (2) A uma clínica ou centro de saúde público  
___ (3) A um hospital privado        
___ (4) A uma clínica ou centro de saúde privado 
___ (5) Contactou um profissional de saúde  
___ (6) Outros (especificar) _________________ 
___ (9) NS/NR 

22. Como você ouviu falar primeiro em DST? 
___ (1) De boca em boca   
___ (2) Através de um ACS ou outro profissional de saúde 
___ (3) Ouviu sobre isso no rádio   
___ (4) Outros (especificar) _________________ 
___ (9) NS/NR 

23. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 
___ (1) Sabe (disse o nome)  ___ (0) Não sabe  ___ (9) NR 

24. O agente comunitário de saúde local visitou ou contactou você nos últimos três 
meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não       ___ (9) NS/NR    
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Isto conclui a entrevista.  

Obrigado por haver participado deste levantamento. 
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Questionário de levantamento rápido  

Eventos vitais e status de saúde  
 
 
Complete para cada domicílio. Liste todas as pessoas atualmente vivendo no 
domicílio, por idade e sexo.  
 
 
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 pessoas vivem neste domicílio: ___ (total) 

Eu gostaria de perguntar a vocês o nome, idade e sexo de cada pessoa vivendo 
neste domicílio. (Liste a idade das crianças abaixo de dois anos em meses). 

10. Mulheres casadas em idade fértil 15-49: _____ (no domicílio) 
10.1 Nome: ____________ Idade(em anos): ___ Grávida(S/N/NS)___  
10.2 Nome: ____________ Idade(em anos): ___ Grávida(S/N/NS)___  
10.3 Nome: ____________ Idade(em anos): ___ Grávida(S/N/NS)___  

11. Crianças abaixo dos 24 meses de idade: ____ (no domicílio) 
11.1 Nome: ____________ Idade(em meses): ___ Sexo (M/F) ___  
11.2 Nome: ____________ Idade(em meses): ___ Sexo (M/F) ___  
11.3 Nome: ____________ Idade(em meses): ___ Sexo (M/F) ___  

12. Crianças entre 24-60 meses de idade: ___ (no domicílio) 
12.1 Nome: ____________ Idade(em anos): ___ Sexo (M/F) ___  
12.2 Nome: ____________ Idade(em anos): ___ Sexo (M/F) ___  
12.3 Nome: ____________ Idade(em anos): ___ Sexo (M/F) ___  

13. Outros homens, mulheres e crianças: ___ (no domicílio) 
13.1 Nome: ____________ Idade(em anos): ___ Sexo (M/F) ___  
13.2 Nome: ____________ Idade(em anos): ___ Sexo (M/F) ___  
13.3 Nome: ____________ Idade(em anos): ___ Sexo (M/F) ___  
(Total de perguntas 10-13 deve igualar o total mostrado no item 9.) ____ 
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Morbidade 
14. Há alguém em seu domicílio que esteve doente esta semana?    

___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P60    ___ (9) NS/NR, vá para P60 

Quem está doente? (Sonde e preencha a seguinte tabela, usando informações das 
P10-13, e.g., 10.3, 12.2): 

15  16 17 18 19 20 21 
SI 
Nº 
 

Nome Idade 
m/a 

Sexo 
M/F 

Doenças 
(código 

 01, 02, etc.) 

Tratado 
(S/N) 

 

Onde 
tratado 

(1,2,3, etc.) 

Resultado 
(1,2,3, etc.) 

  
 
 
 

      

 
Se mais de uma pessoa está doente, continue a codificação com 25,35, 45, etc. 
 
18. Código de doença:  20. Onde tratado 

01 Diarréia/desinteria 
02 Anemia 
03 Escabiose 
04 Difteria 
05 Coqueluche 
06 Tétano 
07 Sarampo 

08 Pólio 
09 Tuberculose 
10 Infecção respiratória aguda 
11 Febre 
12 Malária 
13 Outro: _____________ 
99 NS/NR 

1 Clínica/hospital público  
2 Clínica móvel   
3 Clínica/hospital privado 
4 Médico particular 
5 Enfermeira/parteira particular  
6 Prático tradicional  
7 Farmácia      
8 Outro: _________________ 
9 NS/NR 

 
21. Resultado 

1 Curado/recuperado 
2 Ainda em recuperação 
3 Incapacidade permanente 

4. Morreu  
5. Outro: _______________ 
6. NS/NR 
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Mortalidade  
60. Houve alguma morte neste domicílio nos últimos 12 meses? 

___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P100     ___ (9) NS/NR      

Quem morreu? (Sonde e preencha a tabela seguinte):  

61  62 63 64 65 66 67 
SI 
Nº 
 

Nome Idade 
m/a 

Sexo 
M/F 

Causa da 
morte 

(código 
 01, 02, etc.) 

Data da 
morte 

dd/mm/yy 
 

Morreu 
onde 

(código   
01, 02, etc.) 

Morte 
S/n 

  
 
 
 

      
 
 
 
 

 
Se mais de uma morte, continue a codificação com 71, 81, 91 etc. 
 
64. Códigos para causa de morte:  66. Onde morreu 

01 Diarréia/disenteria 
02 Anemia 
03 Escabiose 
04 Difteria 
05 Coqueluche 
06 Tétano 
07 Sarampo 
08 Pólio 
09 Tuberculose 
10 IRA 
 

11 Relacionada à gestação 
12 Doença cardíaca 
13 Câncer 
14 Diabetes 
15 Febre tifóide 
16 Acidente 
17 Pneumonia 
18 Hepatite 
19 Malária 
20 Outro 
99 NS/NR 

1 Clínica/hospital público  
2 Clínica móvel   
3 Clínica/hospital privado 
4 Clínica/consultório médico particular 
5 Clínica enfermeira/parteira privada     
6 Centro do prático tradicional  
7 Em casa  
8 Em casa de parente      
9 Outro: _________________ 
99 NS/NR 
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Fertilidade  
100. Houve algum nascimento neste domicílio nos últimos 12 meses? 

___ (1) Sim ___ (0) Não, finalize a entrevista      ___ (9) NS/NR, finalize a entrevista  

Quem nasceu? (Sonde e preencha a tabela seguinte) 

101  102 103 104 105 106 107 
SI 
Nº 
 

Nome Idade 
m/a 

Sexo 
M/F 

Resutado 
(código 

 01, 02, etc.) 

 Nascido 
onde 

(1,2,3, etc.) 

Certidão de 
nascimento 
(1,2,3, etc.) 

  
 
 
 

      

 
Se mais de um nascimento, continue a codificação com 111,121, etc. 
 
104. Resultados:   106. Onde nasceu  

01 Nascido vivo (único)     
02 Nascido vivo (gêmeos)     
03 Nascido vivo (2)         
04 Natimorto               
05 Morreu em 1 semana     
06 Morreu em 1 mês         
09 NS/NR 

1 Clínica/hospital público  
2 Clínica móvel   
3 Clínica/hospital privado 
4 Clínica/consultório de médico particular 
5 Clínica de enfermeira/parteira privada     
6 Centro do prático tradicional  
7 Em casa  
8  Em casa de parente      
9 Outro: _________________ 
99 NS/NR 

 
 
 

Isto conclui a entrevista.  
Obrigado por haver participado deste levantamento. 
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Questionário de levantamento rápido  

Avaliação da mortalidade e morbidade na infância 
 
 
Complete para cada mulher com idade entre 15-49 que já foi casada em algum 
momento (isto é casada, separada, viúva, divorciada). Se houver mais de uma mulher 
que atenda às condições em cada domicílio, use formulários separados. Dê a cada 
mulher  residindo no domicílio um número a partir da mais velha até a mais nova. Use 
as P9-22 (Módulo A¹ ) se for possível ter uma história mais completa dos fatos. Se não, 
use P23-38 (Módulo B² ). Você pode usar os dados do Módulo A para determinar as 
taxas de mortalidade infantis e na infância. Se este levantamento for  traduzido, é 
importante manter a seqüência das palavras e a ordem das perguntas nos Módulos A 
e B. 
 
 
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 ________________________________________________________ 
 
Módulo A: Mortalidade na infância  
9.  Em que mês e ano você nasceu?  ___ MM/  ___ AA   ___ (99) NS/NR  

10. Quantos de seus filhos estão agora vivendo com você?   _______ (99) NS/NR             

11. Quantos de seus filhos estão vivendo agora em outro lugar?  _______ (99) NS/NR             

12. Quantas de suas filhas estão agora vivendo com você?         _______ (99) NS/NR             

13. Quantas de suas filhas estão vivendo agora em outro lugar?  _______ (99) NS/NR             

14. Você alguma vez deu a luz a uma criança que morreu posteriormente, mesmo 
tendo vivido somente um curto período de tempo? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P17      ___ (9) NS/NR, vá para P17 

15. Quantos de seus filhos morreram?     _______ (99) NS/NR             

16. Quantas de suas filhas morreram?     _______ (99) NS/NR             

17. ENTREVISTADOR: Some as respostas às Questões 10, 11, 12, 13, 15 e 16:  
_______ total  

                                                           
¹ O Módulo A é adaptado de: David, P. H., et al. Measuring childhood mortality: A guide for simple 
surveys, UNICEF, 1990, pp. 152-154 
² O Módulo B é adaptado de: David, P. H., et al, ibid. pp. 155-156. 
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18. Além destes (Total # do P17) nascimentos, você teve outros nascidos vivos? 
 ___ (1) Sim ___ (0) Não, vá para P20    ___ (9) NS/NR, vá para P20 

19. ENTREVISTADOR: Se sim, pergunte se agora vivos ou mortos e corrija onde 
necessário. 

20. Você poderia me dar as seguintes informações sobre todos os seus filhos nascidos 
vivos, mesmo que estejam agora mortos, começando com seu último parto?                      

ENTREVISTADOR: Comece a listar com o nascido vivo mais recente da mulher e 
faça as perguntas que se seguem para cada criança nascida nos últimos cinco 
anos (isto vai permitir o cálculo da taxa de mortalidade das crianças abaixo de 
cinco anos): 

Nome da 
criança 

 

Mês/Ano de 
nascimento 

Sexo  
(M/F) 

Viva agora? 
S/N/NS 

Se morta,  
data da morte 

MM/AA 
Último filho /   / 
Penúltimo filho  /   / 
Antepenúltimo filho  /   / 
Terceiro antes do último /   / 
Quarto antes do último  /   / 
Quinto antes do último /   / 
Gêmeos /   / 
 
21. A entrevistada é: 
 

___ (1) a própria mulher 
___ (3) sua irmã vivendo na mesma casa  

___ (2) sua mãe 
___ (4) outro 

(A duração do casamento é opcional; a incluir se somente mulheres já casadas 
forem entrevistadas.) 

22. Quantos anos se passaram desde que você se casou pela  primeira vez? 
(Ou seja desde seu primeiro casamento, mesmo se você tenha se casado mais de 
uma vez.)                               
Data do casamento Mês/Ano 
Mês ____  Ano ____ ou anos completos _____  

Módulo B: Mortalidade na infância (Opcional: Usar se for difícil construir histórias) 
23. Em que mês e ano você nasceu? 

___ Mês/___ Ano ___ (99) NS/NR 



 

 
 
Módulo 2: Avaliando as necessidades de saúde; apêndice C 

 
 

139

24. Quantos de seus filhos estão agora vivendo com você?             _______ (99) NS/NR             

25. Quantos de seus filhos estão vivendo agora em outro lugar?      _______ (99) NS/NR             

26. Quantas de suas filhas estão agora vivendo com você?             _______ (99) NS/NR             

27. Quantas de suas filhas estão vivendo agora em outro lugar?      _______ (99) NS/NR             

28. Você alguma vez deu à luz a uma criança que depois morreu mesmo tendo vivido 
somente um curto período de tempo? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P31      ___ (9) NS/NR, vá para P31 

29. Quantos de seus filhos morreram?     _______ (99) NS/NR             

30. Quantas de suas filhas morreram?     _______ (99) NS/NR             

31. ENTREVISTADOR: Some as respostas às Perguntas 24, 25, 26, 27, 29, e 30: 
_______ total  

32. Além destes (Total # do P31) nascimentos, você teve outro nascido vivo? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P20     ___ (9) NS/NR, vá para P20 

33. ENTREVISTADOR: Se sim, pergunte se agora vivos ou mortos, e corrija onde 
necessário. 

34. Você poderia me dar as seguintes informações sobre todos os seus filhos nascidos 
vivos, mesmo que estejam agora mortos, começando com seu último parto?                      

35. Em que mês e ano foi o seu último nascido vivo? 
___ Mês/ ___ Ano ___ (9) NS/NR 

36. Foi um menino ou uma menina? 
___ (1) Menino  ___ (2) Menina ___ (9) NS/NR 

37. Ainda está vivo?  ___ (1) Sim      ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

38. Você teve um outro nascido vivo antes deste? 
___ (1) Sim ___ (0) Não, vá para 41 ___ (9) NS/NR, vá para 41 

39. Foi um menino ou uma menina?   ___ (1) Menino  ___ (2) Menina    ___(9) NS/NR 

40. Ainda está vivo hoje?  ___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

41. A entrevistada é: ___ (1) a própria mulher  ___ (2) sua mãe 
___ (3) sua irmã vivendo na  mesma casa      ___ (4) outro 

(Opção de duração do casamento (P42); a ser incluída se somente mulheres que já 
casaram uma vez forem entrevistadas.) 

42. Quantos anos se passaram desde que você se casou pela primeira vez? (Ou seja 
desde seu primeiro casamento, mesmo se você se casou mais de uma vez.)                               
Data do casamento Mês/Ano 
Mês ____ Ano ____ ou anos completos _____  

 
ENTREVISTADOR: Verifique por favor P22 (Módulo A) ou P31-40 (Módulo B) para ver se 
algum lactente ou criança deste domicílio está morta. Para morte mais recente, faça 
as seguintes perguntas: 
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43. O (nome da criança morta) morreu por causa de um acidente ou de uma doença?      
___ (1) Acidente     ___ (2) Doença, vá para P45     ___ (9) NS/NR, vá para P45 

44. Qual foi o acidente? _________________ vá para P49  

45. De que doença (nome da doença infantil) morreu? 
__________________ (9) NS/NR 

46. Quais foram os sinais ou sintomas presentes duas semanas antes da morte? 
___ (1) Diarréia 
___ (2) Diarréia com sangue 
___ (3) Resfriado 
___ (4) Respiração difícil 
___ (5) Erupção ou bolhas 

___ (6) Febre 
___ (7) Convulsões 
___ (8) Outros sintomas(especificar)_________ 
___ (9) NS/NR 

47. (SE O ENTREVISTADOR ESTÁ TREINADO NA IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DA MORTE) Na 
opinião do entrevistador, de que morreu a criança? 
___ (1) Infecção (especificar) __________ 
___ (2) Diarréia) 
___ (3) IRA (Pneumonia) 
___ (4) Desnutrição      

___ (5) Outro (especificar) _______________ 
___ (6) Doença previnível por vacina  
            (especificar ______________________ 
___ (9) NS/NR 

48. Por quanto tempo (nome da criança morta) teve a doença? 
_____ dias;  _____ meses;  ____ (9) NS/NR 

49. Ela foi levada a algum lugar para receber tratamento em virtude da doença ou do 
acidente antes de morrer? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

50. Aonde ela foi levada? 
___ (1) Hospital público 
___ (2) Centro de saúde 
___ (3) Consultório do médico 
___ (4) Hospital/clínica privada 

___ (5) Farmácia 
___ (6) Curandeiro tradicional 
___ (7) Outro (especificar) _______________ 
___ (9) NS/NR 

51. Onde ela morreu  
___ (1) Hospital público 
___ (2) Centro de saúde) 
___ (3) Hospital/clínica privada 

___ (4) Em casa 
___ (5) Outro (especificar_________________ 
___ (9) NS/NR 

52. Você tem a certidão de óbito? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P55     ___ (9) NS/NR, vá para P55 

53. Posso ver a certidão? 
___ (1) Sim, mostra a certidão     ___ (2) Não, não mostra a certidão, vá para P55  

54. Qual foi a causa da morte conforme a certidão? 
_________________________________ 

55. Alguém mais neste domicílio morreu nos últimos seis meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P57     ___ (9) NS/NR, vá para P57 
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56. Nome? ______________________________________  Idade? _______ 
Sintomas anteriores à morte? ______________________________________ 
Tratamento recebido? ____________________________________________ 

Morbidade infantil  
57. Alguma criança abaixo da idade de dois anos esteve doente nos últimos dois 

meses? 
___ (1) Sim   ___ (0) Não, vá para P73   ___ (9) NS/NR, vá para P73 

58. Quais foram os sintomas da doença  
___ (1) Febre 
___ (2) Diarréia 
___ (3) Respiração difícil 
___ (4) Perda de peso/precário ganho de peso 
___ (5) Outro (especificar) ________________          
___ (9) NS/NR 

 

Pergunte P59-74 
Pergunte P59-74 
Pergunte P63-74 
Pergunte P65-74 
 

 
59. Se diarréia, por quanto tempo durou o episódio?  ___ dias     ___ (9) NS/NR     

60. A criança tem diarréia hoje? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR  

61. Você ofereceu à criança sais para reidratação oral 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

62. Você continua/continuou a amamentar seu bebê durante a doença?  
___ (1) Sim  ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR 

63. Se tosse, etc., por quantos dias (a tosse durou)? 
(Se menos de um  dia, 00.) ___ Dias     ___ (99) NS/NR, vá para P65 

64. Quando a criança teve a doença com a tosse, ela respirou mais rápido que o 
normal com respirações mais rápidas e curtas?    ___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) 
NS/NR     

65. Se houve precário ganho de peso, a criança teve alguns dos sintomas seguintes: 
pés inchados 
cabelo delgado 
feridas na boca 
falha em desenvolver a inteligência 

olhos secos 
cegueira 
falta de vontade de rir ou brincar 
 

___ (1) Sim  ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR 

66. Você procurou aconselhamento ou tratamento para a doença? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P68     ___ (9) NS/NR, vá para P68 

67. Onde você procurou aconselhamento ou tratamento? 
___ (1) Clínica/hospital público  
___ (2) Clínica móvel 
___ (3) ACS 
___ (4) Médico particular 

___ (5) Prático tradicional 
___ (6) Farmácia 
___ (9) Outro (especificar) ________________ 
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68. Alguma coisa foi dada para tratar a doença? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P71     ___ (9) NS/NR, vá para P71 

69. O que foi dado para tratar a doença? 
___ (1) Injeção 
___ (2) Antibiótico 
___ (3) Anti-malárico 
___ (4) Xarope para tosse 
___ (9) NS/NR 

___ (5) Outro comprimido ou xarope 
___ (6) Comprimido ou xarope  desconhecido 
___ (7) Remédio caseiro/ medicamento da flora 
___ (8) Outro (especificar)  _______________________ 
 

70. O provedor de saúde disse a você que doença a criança tinha? 
___ (1) Sim especificar:__________   ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR  

71. A criança tem os sintomas (apresentados acima) hoje? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não  ___ (9) NS/NR 

72. (SE O ENTREVISTADOR ESTÁ TREINADO NA IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DA MORTE)  
Na opinião do entrevistador, de que morreu a criança? 
___ (1) Infecção (especificar) ______________________ 
___ (2) Diarréia 
___ (3) IRA (Pneumonia) 
___ (4) Desnutrição      
___ (5) Outro (especificar___________________ 
___ (6) Doença previnível por vacina (especificar) _____________________ 
___ (9) NS/NR 

73. Alguém mais neste domicílio esteve doente nas últimas duas semanas? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR 

74. Nome? _______________________________  
Idade? _______________________________ 
Sintomas anteriores à morte? ________________________________ 
Tratamento recebido? ______________________________________ 

75. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 
___ (1) Sabe (disse o nome)  ___ (0) Não sabe   ___ (9) NR 

76. O agente comunitário de saúde local visitou ou contactou você nos últimos três 
meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR    

 
 

Isto conclui a entrevista.  
Obrigado por haver participado deste levantamento. 
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Questionário de levantamento rápido  

Avaliação de mortalidade e morbidade de adultos 
 
 
Complete para cada domicílio. Liste todas os adultos atualmente vivendo no domicílio, 
por idade e sexo.  
 
 
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 adultos vivem neste domicílio: ___ (total) 

Eu gostaria de perguntar a vocês o nome, idade e sexo de cada adulto vivendo 
neste domicílio.  

10. Mulheres casadas em idade fértil 15-49: _____ (no domicílio) 
Nome: ________________________ Idade: ___ Grávida(S/N/NS)___  
Nome: ________________________ Idade: ___ Grávida(S/N/NS)___  
Nome: ________________________ Idade: ___ Grávida(S/N/NS)___  

11. Outros homens e mulheres: ____ (no domicílio) 
Nome: ___________________________ Idade: ___ Sexo (M/F) ___  
Nome: ___________________________ Idade: ___ Sexo (M/F) ___  
Nome: ___________________________ Idade: ___ Sexo (M/F) ___  
(Total de perguntas 10-11 deve igualar o total mostrado     em P9.) _________ 

Morbidade de adultos  
12. Algum adulto neste domicílio esteve doente nas últimas duas semanas? 

___ (1) Sim  ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR 

13. Diga-me por favor os nomes e quando estiveram doentes: 
Nome: ____________________________ Quando? _______ dias atrás 
Nome: ____________________________ Quando? _______ dias atrás 
Nome: ____________________________ Quando? _______ dias atrás 

14. Há algum adulto em seu domicílio que está doente hoje? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P23     ___ (9) NS/NR, vá para P23 

ENTREVISTADOR: Para a pessoa que está doente hoje, ou doente mais 
recentemente nas duas últimas semanas, faça por favor as seguintes perguntas. 
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15. Quais foram/são os sintomas da doença? 
___ (1) Febre alta 
___ (2) Diarréia 
___ (3) Perda de peso 
___ (4) Tosse persistente 
___ (5) Tosse com escarro 

___ (6) Dor de ouvido ou  corrimento pelo ouvido 
___ (7) Convulsões 
___ (8) Fraqueza ou letargia 
___ (9) Outro (especificar)   _______________________ 
___ (99) NS/NR 

16. Quanto tempo durou a doença? 
___ Dias  
___ Semanas  
___ NS/NR 

17. Buscou-se aconselhamento ou tratamento? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P19  ___ (9) NS/NR, vá para P19 

18. Onde foi buscado aconselhamento ou tratamento? 
___ (1) Clínica/hospital público  
___ (2) Clínica móvel 
___ (3) ACS 
___ (4) Médico particular 

___ (5) Prático tradicional 
___ (6) Farmácia 
___ (7) Outro (especificar)  ___________________ 
___ (9) NS/NR 

19. Alguma coisa foi dada para tratar a doença? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P21     ___ (9) NS/NR, vá para P21 

20. O que foi dado para tratar a doença? 
___ (1) Injeção 
___ (2) Antibiótico 
___ (3) Anti-malárico 
___ (4) Xarope contra tosse 
___ (9) NS/NR 

___ (5) Outro comprimido ou xarope 
___ (6) Comprimido ou xarope  desconhecido 
___ (7) Remédio caseiro/remédio da flora 
___ (8) Outro (especificar) _______________________ 
 

21. Na opinião do entrevistado, qual é/foi a doença? 
(use o código da P22) ____    ____ (9) NS/NR  

22. (SE O ENTREVISTADOR ESTÁ TREINADO NA IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DE DOENÇA) 
Na opinião do entrevistador, que doença a pessoa tem/teve?___ 
Códido da doença: 
___ (01) Disenteria 
___ (02) Anemia 
___ (03) Escabiose 
___ (04) Difteria 
___ (05) Coqueluche 
___ (06) Tétano 
___ (07) Sarampo 
___ (08) Diabetes                      
___ (09) Hipertensão  
___ (10) HIV/AIDS        

 

___ (11) Pólio 
___ (12) Tuberculose 
___ (13) Infecção respiratória aguda 
___ (14) Febre 
___ (15) Malária 
___ (16) Outro: ______________ 
___ (99) NS/NR, vá para P23 
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Mortalidade de adultos 
23. Houve mais alguma morte neste domicílio durante os últimos  doze meses? 

___ (1) Sim  ___ (0) Não, finalize a entrevista     ___ (9) NS/NR, finalize a entrevista 

24. Quem morreu? (Sonde e preencha a tabela seguinte): 
Nome:_______ Idade:___ Sexo:___ Quando?___ semanas/meses atrás 
Nome:_______ Idade:___ Sexo:___ Quando?___ semanas/meses atrás 
(Entrevistador: Faça as perguntas 25-36 para cada pessoa que morreu no último 
ano.) 

25. Que sintomas estiveram presentes duas semanas antes da morte? 
___ (1) Febre alta 
___ (2) Diarréia 
___ (3) Perda de peso 
___ (4) Tosse persistente 
___ (5) Tosse com escarro 

___ (6) Dor de ouvido ou  corrimento pelo ouvido 
___ (7) Convulsões 
___ (8) Fraqueza ou letargia 
___ (9) Outro (especificar)   _______________________ 
___ (99) NS/NR 

26. Por quanto tempo a pessoa teve a doença? 
___ Dias  
___ Semanas  
___ NS/NR 

27. Aconselhamento ou tratamento foi procurado? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P29     ___ (9) NS/NR, vá para P29 

28. Onde o aconselhamento ou tratamento foi procurado? 
___ (1) Clínica/hospital público  
___ (2) Clínica móvel 
___ (3) ACS 
___ (4) Médico particular 

___ (5) Prático tradicional 
___ (6) Farmácia 
___ (7) Outro (especificar)  ___________________ 
___ (9) NS/NR 

29. Alguma coisa foi dada para tratar a doença? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não, vá para P31      ___ (9) NS/NR, vá para P31 

30. O que foi dado para tratar a doença? 
___ (1) Injeção 
___ (2) Antibiótico 
___ (3) Anti-malárico 
___ (4) Xarope contra tosse 
___ (9) NS/NR 

___ (5) Outro comprimido ou xarope 
___ (6) Comprimido ou xarope  desconhecido 
___ (7) Remédio caseiro/remédio da flora 
___ (8) Outro (especificar) _______________________ 
 

31. Onde a pessoa morreu?                                 
___ (1) Clínica/hospital público  
___ (2) Centro de Saúde 
___ (3) Clínica/hospital privado 
___ (4) Consultório médico 

___ (5) Em casa 
___ (6) Outro (especificar)  ___________________ 
___ (9) NS/NR 

32. Você tem a certidão de óbito? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR 

33. Posso ver a certidão? 
___ (1) Sim, mostrou o certificado     ___ (2) Não, não mostrou o certificado  
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34. Qual foi a causa da morte conforme a certidão? __________________________ 

35. Na opinião do entrevistado, qual foi a doença? 
(use o código da P36) _____ ___ (9) NS/NR 

36. (SE O ENTREVISTADOR ESTÁ TREINADO NA IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DA MORTE) Na 
opinião do entrevistador, a pessoa morreu de quê? 
Códido da causa da morte: 
___ (01) Diarréia/disenteria 
___ (02) Anemia 
___ (03) Escabiose 
___ (04) Difteria 
___ (05) Coqueluche 
___ (06) Tétano 
___ (07) Sarampo 
___ (08) Pólio                              
___ (09) Tuberculose  
___ (10) Hipertensão        
___ (99) NS/NR 

 

___ (11) Relacionado a gravidez 
___ (12) Doença cardíaca 
___ (13) Câncer (especificar) ____________________ 
___ (14) Diabetes 
___ (15) Febre tifóide 
___ (16) Acidente 
___ (17) Pneumonia 
___ (18) Hepatite 
___ (19) Malária 
___ (20) Outro (especificar) _______________________ 
 

 
37. Qual é o nome do agente comunitário de saúde local (ACS)? 

___ (1) Sabe (disse o nome)  ___ (0) Não sabe   ___ (9) NR 

38. O agente comunitário de saúde local visitou ou contactou você nos últimos três 
meses? 
___ (1) Sim  ___ (0) Não   ___ (9) NS/NR    

 
 

Isto conclui a entrevista.  
Obrigado por haver participado deste levantamento. 

 
 
 
 
 


