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Apêndice D: Registros de levantamentos de conglomerados 
 
APS GERAL  
Educação para saúde  

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

ATENÇÃO À CRIANÇA  
Infecções respiratórias agudas  
Aleitamento materno  
Controle de doenças diarréicas/Terapia de reidratação oral  
Incapacidades infantis  
Imunização na infância  
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 na infância  
Avaliação da morbidade e mortalidade na idade adulta 

 Os seguintes instrumentos são semelhantes aos questionários de 
levantamento rápido, somente com o formato diferente. As respostas de até 
dez entrevistados podem ser registradas num único registro. 
 Esses instrumentos também podem ser usados como apresentados ou 
modificados, se apropriado, a qualquer situação dada. Você é encorajado a 
misturar e combinar as perguntas e seções dos vários questionários, 
acrescentar, deletar, revisar e combinar para adaptar os instrumentos à sua 
situação e necessidade.  
 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 neste guia do usuário.  
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Formulário para conglomerado: Educação para saúde  

(1)  Estudo Nº ___________________ 
(2)  Província Nº ________________  
(3)  Conglomerado Nº ___________      
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

 

(5)  Entrevistado Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data        /        /                  
(7)  Idade             
(8)  Sexo            
(9)  Quantas pessoas vivem neste domicílio?                        
(10) Alguém neste domicílio é uma mulher casada 

ou em idade fértil? 
           

(11) Alguém neste domicílio está grávida?            
(12) Há alguma criança abaixo de 24 meses neste 

domicílio? 
           

(13) Há crianças entre 24-60 meses neste 
domicílio? 

           

(14) Um agente de saúde/contactou você nos 
últimos três meses? 

           

(15) Que tipo de profissional de saúde o  visitou?            
(16) O que o profissional de saúde discutiu?            
 Atenção Materna            
 Pré-natal             
 Parto seguro             
 Pós-natal             
 Atenção à criança            
 Infecções respiratórias agudas            
 Aleitamento materno             
 Controle de doenças diarréicas             
 Terapia de reidratação oral             
 Incapacidades infantis             
 Imunização na infância             
 Monitorização do crescimento/ Educação 

nutricional 
           

 Saúde comunitária            
 Suprimento de água             
 Higiene             
 Saneamento             
 Outros cuidados com a saúde             
 Acidentes e lesões            
 Doenças crônicas não transmissíveis             
 Malária             
 Tuberculose             
 Doenças sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS            
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17) Você acredita que tenha informações 

suficientes sobre estes tópicos ou você quer 
saber mais? 

           

 Atenção Materna            
 Pré-natal             
 Parto seguro             
 Pós-natal             
 Atenção à criança            
 Infecções respiratórias agudas            
 Aleitamento materno             
 Controle de doenças diarréicas             
 Terapia de reidratação oral             
 Incapacidades infantis             
 Imunização na infância             
 Monitorização do crescimento/            
 Educação nutricional             
 Saúde comunitária            
 Suprimento de água             
 Higiene             
 Saneamento             
 Outros cuidados com a saúde             
 Acidentes e lesões            
 Doenças crônicas não transmissíveis             
 Malária             
 Tuberculose             
 Doenças sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS            
(18) Qual é o nome do ACS local?            

Chave (15) 1 ACS; 2 Enfermeira de saúde pública; 3 Parteira 4 Médico; 5 Outro (especificar); 9 NS/NR 
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Formulário para conglomerado: Pré-natal parto seguro e pós-natal 
 
(1)  Estudo Nº ___________________ 
(2)  Província Nº ________________  
(3)  Conglomerado Nº ___________      
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

 

(5)  Entrevistado Nº  
(6)  Data          /           / 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(7)  Idade            
(8)  Sexo            
(9) Quantos nascidos vivos você teve até  agora?               
(10) Você recebeu pré-natal durante a última 

gestação? 
           

(11) Quantas vezes você recebeu pré-natal?            
(12) Com quantos meses de gestação você 

recebeu seu primeiro pré-natal? 
           

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

           

(14) Alguém a orientou sobre a obtenção de  pré-
natal? 

           

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

           

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

comprimidos de ferro para mantê-la forte? 
           

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

           

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

acompanhou o parto? 
           

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

últimos três meses? 
           

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

 

(18) 
1) Nascido vivo 
2) Natimorto 
3) Aborto provocado/ Aborto espontâneo 
4) NS/NR 
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(13) 

1) Hospital 
2) Centro de saúde/clínica 
3) Hospital/clínica privado 
4) Parteira tradicional/curandeiro local 
5) Outro local de atenção 
9) NS/NR 

 
(20) 

1) Médico, enfermeira, parteira 
2) ACS/parteira tradicional treinados 
3) ACS/parteira tradicional não treinados 
4) Parente, vizinho, amigo 
 5) Outro: ______________ 
 9) NS/NR 

(14)  
1) Médico, enfermeira 
2) Enfermeira comunitária, parteira  
3) ACS/voluntária 
4) parteira tradicional 

5) Mãe, parente 
6) Amiga, vizinha 
7) Outro: __________________ 
9) NS/NR 

 



 

 

 
 

Módulo 2: Avaliando as necessidades de saúde, apêndice D 

 

152 

Formulário para conglomerado: Planejamento familiar  
 
 
(1)  Estudo Nº ___________________        
(2)  Província Nº ________________        
(3)  Conglomerado Nº ___________   
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

 

(5)  Entrevistado Nº   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data           /            /            
(7)  Idade             
(8)  Sexo            
(9)  Você atualmente está casado ou vivendo 

com um parceiro?                                        
           

(10) Quantos filhos vivos você tem?             
(11) Você deu a luz nos últimos doze  meses?            
(12) Quando a criança nasceu?                        
(13) Você pode dar o nome de um método  

moderno de contracepção? 
           

(14) Você sabe onde você pode obter este 
método? 

           

(15) Você ou seu marido estão atualmente  
usando algum método de planejamento 
familiar? 

           

(16) Que método você/seu marido estão  usando 
agora? 

           

(17) Por quanto tempo você têm usado 
continuamente o método atual?     

           

(18) Por quanto tempo você tem praticado 
continuamente planejamento familiar sem 
interrupção? 

           

(19) Qual é a fonte principal de seu serviço ou 
suprimento de planejamento familiar? 

           

(20) Se você não está usando  planejamento 
familiar agora, você já usou ou seu marido já 
usou algum método no passado? 

           

(21) Que método você/seu marido usou mais 
recentemente? 

           

(22) Você/seu marido pretendem praticar  
planejamento familiar no futuro? 

           

(23) Qual é a razão mais importante pela  qual 
você não está usando planejamento familiar 
agora? 

           

(24) Qual o nome do ACS local?            
(25) O ACS visitou/contactou você durante  os 

últimos três meses? 
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Chave (16) e (12) 

1) Ligadura 
2) Vasectomia 
3) DIU 
4) Contraceptivo oral 
5) Injeção 
6) NORPLANT 
7) Condom 
8) DIU, espuma, gel,  creme, diafragma 
9) Tabela, coito interrompido  
10) Outro  
 99) NS/NR  

 
(17) e (18) 

1) < três meses 
2) latrina de vala 
3) 7-12 meses 
4) 1-2 anos 
5) 3-4 anos 
6) 5 anos ou mais 
9) NS/NR 
 
 

(19)                                        
1) Hospital/clínica público 
2) Trabalhador de campo público 
3) Programa de marketing social 
4) Médico particular 
5) Farmácia 

 
6) Hospital/clínica privada 
7) Clínica ONG 
8) Trabalhador de campo ONG 
9) Outro 

(23)  
1) Quer mais filhos 
2) O marido tem objeções 
3) Razão de saúde 
4) Razão religiosa 
5) Teme efeitos colaterais 

 
6) Método/serviço não  disponível 
7) Esterilidade 
8) Aleitamento materno 
9) Gravidez 
10) Outro 
99) NS/NR 
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Formulário para conglomerado: Infecções respiratórias agudas 
 
(1)  Estudo Nº ___________________        
(2)  Província Nº ________________        
(3)  Conglomerado Nº ___________   
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

 

(5)  Entrevistado Nº   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data         /          /            
(7)  Idade             
(8)  Sexo            
(9)  Quantos filhos vivos você tem abaixo  dos cinco 

anos?                                        
           

(10) Quantos filhos < cinco anos dormem no mesmo 
quarto dos adultos ou de outras crianças? 

           

(11) Quantas pessoas em seu domicílio fumam 
dentro de casa? 

           

(12) Aquecedores ou fogões que geram fumaça 
são usados dentro de casa? 

           

(13) Algum de seus filhos esteve doente com  
doença respiratória nas últimas duas semanas? 

           

(14) Você procurou tratamento para o episódio 
mais recente? 

           

(15) Onde você procurou tratamento?                 
(16) Que tratamento você recebeu?                
(17) Você tomou remédio para o período prescrito 

de tempo?              
           

(18) Qual o nome do ACS local?            
(19) O ACS visitou/contactou você durante os 

últimos três meses? 
           

Legenda (15) 
1) Tratado em casa 
2) Visitou centro de saúde 
3) Contactou o ACS 
4) Outro: ________________ 
9) NS/NR 

(16) 
1) Drogas anti-microbianas 
2) Bronco-dilatador e/ou remédio para tosse 
3) Drogas anti-piréticas 
4) Outro 
9) NS/NR 
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Formulário para conglomerado: Aleitamento materno    
 
(1)  Estudo Nº ___________________        
(2)  Província Nº ________________        
(3)  Conglomerado Nº ___________   
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

 

(5)  Entrevistado Nº   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data           /           /            
(7)  Idade             
(8)  Sexo            
(9)  Quantos filhos vivos você tem abaixo  dos dois 

anos de idade?                                 
           

(10) Você está amamentando o seu filho mais 
novo? 

           

(11) Depois que seu bebê nasceu quando  você 
começou a amamentá-lo? 

           

(12) Você ofereceu colostro ao bebê?               
(13) Porque você não ofereceu colostro ao bebê?            
(14) Você sabe por quê é importante oferecer 

colostro ao bebê? 
           

(15) Com que idade você vai parar ou parou  de 
amamentar o bebê? 

           

(16) Com que idade você começou ou vai  
começar a oferecer outros leites além do leite 
materno? 

           

(17) Água?                                       
(18) Outros líquidos?                                 
(19) Alimentos sólidos?                         
(20) Algum profissional de saúde lhe ensinou os 

benefícios do aleitamento  materno?                    
           

(21) Você pode explicar por que é importante  
amamentar?     

           

(22) Você aprendeu sobre alimentos suplementares 
e quando eles devem ser  introduzidos? 

           

(23) Você aprendeu como cuidar de suas mamas?               
(24) Qual o nome do ACS local?            
(25) O ACS visitou/contactou você durante os 

últimos três meses? 
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Chave (11) 
     1) Dentro de três horas 
     2) 3-12 horas 
     3) 7-12 meses 
     4) < 24 horas 
     5) Não amamentado  
     9) NS/NR  

 
(13) 

1) Problema com o leite materno 
2) O bebê não pode sugar 
3) Outro 
9) NS/NR 
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Formulário para conglomerado: Controle de doenças diarréicas/TRO 
 
(1)  Estudo Nº ___________________        
(2)  Província Nº ________________        
(3)  Conglomerado Nº ___________   
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

 

(5)  Entrevistado Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data         /          /              
(7)  Idade             
(8)  Sexo            
(9)  Quantos filhos vivos você tem abaixo dos cinco 

anos de idade?                                 
           

(10) Você sabe o que significa diarréia?            
(11) Seu filho mais velho abaixo dos dois anos teve 

diarréia no último mês? 
           

(12) Quanto tempo durou?               
(13) Você fez alguma coisa para tratá-la ou  apenas 

deixou correr seu curso? 
           

(14) Como você a tratou?             
(15) Você já ouviu falar em TRO, SRO ou qualquer 

outro nome local? 
           

(16) Há alguma fonte de SRO em sua vila?            
(17) Há uma pessoa vivendo em sua vila que tenha 

sido treinada a usar os sais   para reidratação 
oral? 

           

(18) Você sabe como preparar os sais para  
reidratação oral? 

           

(19) Por quanto tempo esta solução pode ser  
usada? 

           

(20) Por quanto tempo você pode administrar os 
sais para reidratação oral à uma criança com 
diarréia?                            

           

(21) Você dá líquidos extras durante a   diarréia?              
 Mingau?            
 Sopa?            
 Água de arroz?            
 Soluções lácteas com duas vezes a quantidade 

de água? 
           

 Outros líquidos?            
(22) Se a criança ainda está amamentando  você 

continua a amamentação durante a  diarréia? 
           

(23) Quando seu filho tem diarréia com que 
freqüência você o alimenta?             
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(24) Qual o nome do ACS local? 
 
(25) O ACS visitou/contactou você durante os 

últimos três meses? 
 

Legenda (13) 
  1) Tratou dela                  2) Deixou correr seu curso                9) NS/NR 
 
(14) 

1) Tratou ela mesma com envelopes para SRO  
2) Tratou ela mesma com solução caseira 
3) Tratou ela mesma com  mingau/cereais 
4) Levou a criança a um  parente 
5) Levou a criança a uma vizinha  

 
6) Levou a criança a um profissional local de saúde 
7) Levou a criança a um provedor de saúde 
8) Levou a criança a uma clínica de saúde, hospital 
9) Outro (especificar) ___________________ 
99) NS/NR 
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Formulário para conglomerado: Incapacidades infantis         
 
(1)  Estudo Nº ___________________        
(2)  Província Nº ________________        
(3)  Conglomerado Nº ___________   
(4)  Entrevistador 

N  
O 
M 
E 

 

(5)  Entrevistado No.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data        /          /            
(7)  Idade             
(8)  Sexo            
(9)  Quantos filhos vivos você tem?            
(10) Quais são seus nomes, idades, tipo de 

incapacidade? 
           

(11) Como seu filho ficou incapacitado?                    
(12) Você sabe como impedir uma incapacidade 

semelhante de acontecer novamente? 
           

(13) Você buscou  tratamento ou terapia  para seu 
filho? 

           

(14) Onde seu filho recebeu tratamento ou terapia?            
(15) Quais são os centros disponíveis que  podem 

fornecer serviços para ajudar  seu filho? 
           

(16) Qual o nome do ACS local?            
(17) O ACS visitou/contactou você durante os 

últimos três meses? 
           

Legenda (10) 
1) Movimento 
2) Deformidade 
3) Audição 
4) Cegueira 
5) Fala 99) NS/NR 
6) Comportamento  
7) Outro  
9) NS/NR  

(11)  
1) Doença 
2) Nascimento 
3) Lesão 
4) Outro (especificar) 
9) NS/NR 

(14)  
1) Centro de terapia ou tratamento  
2) Grupo comunitário  
3) Escola especial  
4) Outro _________________________ 
9) NS/NR 
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Formulário para conglomerado: Imunização infantil         
 
(1)  Estudo Nº ___________________        
(2)  Província Nº ________________        
(3)  Conglomerado Nº ___________   
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

 

(5)  Entrevistado Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data          /           /            
(7)  Idade             
(8)  Sexo            
(9)  Quantos filhos vivos você tem abaixo dos dois 

anos de idade? 
           

(10) Alguém do centro de saúde conversou com 
você sobre a vacinação das crianças? 

           

(11) Você sabe que doenças na infância podem ser 
prevenidas por imunização? 

           

     Difteria            
     Sarampo             
     Coqueluche             
     Tuberculose             
     Tétano             
     Pólio             
(12) Você sabe com que idade as crianças  devem 

ser vacinadas contra o sarampo? 
           

(13) O filho mais velho abaixo de dois anos foi 
imunizado? 

           

(14) Você tem o cartão de vacina desta  criança?            
(15) Se não houver cartão, você se lembra  quando 

a criança foi vacinada?     
           

Transfira as informações do cartão do PAI            
(16) BCG            
(17) DPT 1             
(18) DPT 2             
(19) DPT 3             
(20) Pólio 1            
(21) Pólio 2            
(22) Pólio 3            
(23) Sarampo             
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(24) A criança está em dia no calendário vacinal 

para a idade? 
           

(25) Para crianças 12-24 meses:                                 A 
criança está completamente vacinada? 

           

(26) Quando você vai levar seu filho para  próxima 
vacinação? 

           

     Mãe sabe             
     Mãe não sabe            
    Completamente vacinada             
     NS/NR            
(27) Qual o nome do ACS local?            
(28) O ACS visitou/contactou você durante os 

últimos três meses? 
           

 
Legenda (16) a (23): 1) Recebeu dentro do calendário; 2) Recebeu fora do calendário; 3) Não recebeu 
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Formulário para conglomerado: Monitorização do crescimento/ 
Educação nutricional  
 
(1)  Estudo Nº ___________________        
(2)  Província Nº ________________        
(3)  Conglomerado Nº ___________   
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

 

 (5)  Entrevistado Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data           /                /            
(7)  Idade             
(8)  Sexo            
(9)  Quantos filhos vivos você tem abaixo dos dois 

anos de idade? 
           

(10) Seu filho mais velho abaixo dos dois anos está 
matriculado na monitorização  do 
crescimento? 

           

(11) Algum profissional de saúde alguma vez  
explicou o cartão de crescimento para  você?   

           

(12) Seu filho alguma vez foi pesado por  um 
profissional de saúde, enfermeira ou médico? 

           

(13) Você tem o cartão da criança em casa?            
(14) Mostre-me por favor o cartão?            
(15) Entrevistador: Inspecione o cartão.  O cartão do 

crescimento tem os dados de idade e pesos 
anotados?            

           

(16) Entrevistador: Registre a história de  peso a partir 
do cartão de crescimento. Totalize o número 
de vezes pesado. 

           

(17) Vezes pesado no último trimestre?             
(18) Você pode explicar as  informações no cartão 

de crescimento para mim? 
           

(19) Durante o último pré-natal e/ou  pós-natal você 
recebeu orientação sobre como melhorar o 
status nutricional de seu filho?  

           

(24) Qual o nome do ACS local?            
(25) O ACS visitou/contactou você durante os 

últimos três meses? 
           

Legenda (15) 
1) Sim, anotado corretamente 
2) Sim, mas anotado incorretamente 

 
(0) Não, não anotado 
(9) NS/NR 
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Formulário para conglomerado: Suprimento de água,  
saneamento ambiental, e higiene 
 
(1)  Estudo Nº ___________________        
(2)  Província Nº ________________        
(3)  Conglomerado Nº ___________   
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

 

(5)  Entrevistado Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data           /          /            
(7)  Idade             
(8)  Sexo            
(9)  Onde você usualmente obtém sua água de  

beber? 
           

(10) A sua fonte de água é clorada?                   
(11) Você usualmente ferve a água para   beber?            
(12) Quanto tempo você gasta para caminhar até 

a fonte de água?                 
           

(13) Você pode obter água suficiente  durante todo 
o ano? 

           

(14) Você sempre lava suas mãos antes de  
manusear os alimentos?  

           

(15) Explique por favor por que é importante lavar 
suas mãos?                      

           

(16) Qual é a maneira básica que se joga fora os 
dejetos humanos?          

           

(17) Explique por favor por que é importante usar a 
instalação sanitária? 

           

(18) Qual o nome do ACS local?            
(19) O ACS visitou/contactou você durante  os 

últimos três meses? 
           

OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR SOBRE O 
DOMICÍLIO  

           

(20) Os recipientes de água tem uma tampa limpa?            
(21) Os potes, panelas, pratos e copos  parecem 

limpos? 
           

(22) As frutas, vegetais, carnes estão cobertos e 
mantidos longe de animais  domésticos? 

           

(23) A latrina parece estar em uso?            
(24) Os animais estão cercados?            
            
 



 

 

 
 

Módulo 2: Avaliando as necessidades de saúde, apêndice D 

 

164 

 
(25) O lixo parece ser jogado fora de maneira 

higiênica? 
           

(26) Qual o nome do ACS local?            
(27) O ACS visitou/contactou você durante  os 

últimos três meses? 
           

Legenda (12) 
1) < 15 minutos                 2) > 15 minutos                9) NS/NR 
(9)  

1) Fonte limpa: torneira, cano, poço artesiano, poço coberto  
2) Fonte não limpa: poço aberto, lagoa/rio/riacho/área de coleta de águas pluviais 
3) Outro (especificar): ______________________ 
9) NS/NR  

(16) 
1) Latrina com selo de água 
2) Fossa 
3) WC 
9) NS/NR 

 
4) Campo aberto 
5) balde 
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Formulário para conglomerado: Acidentes e lesões 
 
(1)  Estudo Nº ___________________        
(2)  Província Nº ________________        
(3)  Conglomerado Nº ___________   
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

 

(5)  Entrevistado Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data          /              /            
(7)  Idade             
(8)  Sexo            
(9)  Alguém neste domicílio teve um  acidente ou 

lesão séria no último ano? 
           

 9.1  Nome             
 9.2  Idade             
 9.3  Sexo             
 9.4  Códigos do tipo de lesão              
 9.5  Tratado?            
 9.6  Onde tratado?            
 9.7  Resultado?            
(10) Se alguém em seu domicílio fosse ferido, o que 

você faria para  ajudá-lo? 
           

(11) Onde estão localizadas as instalações de 
emergência mais próximas? 

           

(12) Qual o nome do ACS local?            
(13) O ACS visitou/contactou você durante os 

últimos três meses? 
           

Legenda (9.4) Códigos de tipos de lesão  
01) Queda  
02) Lesão ocupacional  
03) Lesão de tráfego  
04) Envenenamento 
05) Outro (especificar)  __________________ 
09) NS/NR 

9.7 Código de resultados 
01) Curado/recuperado  
02) Ainda em recuperação  
03) Incapacidade permanente 
04) Morte  
05) Outro  
09) NS/NR 

9.6 Códigos de onde tratado 
01) Hospital  
02) Centro de saúde 
03) ACS  
04) Curandeiro tradicional  
05) Outro (especificar)   ___________________ 
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Formulário para conglomerado: Doenças crônicas não transmissíveis 
 
 
(1)  Estudo Nº ___________________        
(2)  Província Nº ________________        
(3)  Conglomerado Nº ___________   
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

 

(5)  Entrevistado Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data            /             /            
(7)  Idade             
(8)  Sexo            
   Diabetes 
(9)  Você sabe o que é diabetes?                         
(10) Você ou algum membro do seu domicílio  já foi 

diagnosticado alguma vez como  tendo 
diabetes? 

           

(11) Alguém neste domicílio tem diabetes agora?                  
(12) Esta pessoa está sendo tratada?            
(13) O tratamento prescrito está sendo seguido?            
(14) Você monitoriza os níveis de glicose  em casa?            
(15) Você e membros de seu domicílio sabem como 

agir numa emergência diabética? 
           

   Hipertensão  
(16) Você sabe o que é hipertensão?                      
(17) Você ou algum membro do seu domicílio já foi 

diagnosticado alguma vez como tendo 
hipertensão? 

           

(18) Alguém neste domicílio tem hipertensão  
agora?                       

           

(19) Esta pessoa está sendo tratada agora?            
(20) O tratamento prescrito está sendo seguido?            
(21) Você e membros de seu domicílio sabem o que 

fazer em caso de ataque cardíaco ou 
acidente vascular cerebral? 

           

   Anemia 
(22) Você sabe o que é anemia?                         
(23) Você ou algum membro do seu domicílio  já foi 

diagnosticado alguma vez como  tendo 
anemia? 
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(24) Alguém neste domicílio tem anemia  agora?                  
(25) Esta pessoa está sendo tratada agora?            
(26) O tratamento prescrito está sendo  seguido?            
(27) Qual o nome do ACS local?            
(28) O ACS visitou/contactou você durante os 

últimos três meses? 
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Formulário para conglomerado: Malária 
 
(1)  Estudo Nº ___________________        
(2)  Província Nº ________________        
(3)  Conglomerado Nº ___________   
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

 

 (5)  Entrevistado Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data           /              /            
(7)  Idade             
(8)  Sexo            
(9)  Você pode me explicar o que é malária?              
(10) Alguém em seu domicílio teve malária  desde o 

início do ano?               
           

(11) Como você soube que era malária?               
(12) Por quantos dias o episódio de  malária impediu 

que a pessoa  desenvolvesse suas atividades 
diárias? 

           

(13) Você sabe como a malária é transmitida?            
(14) O que os membros do seu domicílio estão 

fazendo atualmente para se protegerem  da 
malária? 

           

(15) Alguém no seu domicílio morreu nos últimos 
doze meses?                  

           

(16) Que sintomas estavam presentes uma  semana 
antes da morte?      

           

(17) O que você acha que foi a causa da  morte?                 
(18) Qual o nome do ACS local?            
(19) O ACS visitou/contactou você durante os 

últimos três meses? 
           

Legenda (11) e (16) 
1) Febre alta 
2) Calafrios 
3) Cefaléia 
4) Outro __________________ 
9) NS/NR 

 

(14) 
1) Usando mosquiteiros 
2) Usando sprays domiciliares 
3) Eliminando a água parada 
4) Usando drogas anti-maláricas 
5) Outros 
9) NS/NR 
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Formulário para conglomerado: Tuberculose 
 
(1)  Estudo Nº ___________________        
(2)  Província Nº ________________        
(3)  Conglomerado Nº ___________   
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

 

(5)  Entrevistado Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data           /             /            
(7)  Idade             
(8)  Sexo            
(9)  Você pode me explicar o que é  tuberculose?            
(10) Você sabe como a tuberculose é transmitida?                
(11) Você sabe como prevenir a infecção?             
(12) Todos os seus filhos foram vacinados com a 

BCG?                  
           

(13) Você ou algum membro de sua família  tiveram 
uma tosse persistente durando mais de duas 
semanas? 

           

(14) Esta pessoa procurou tratamento para  TB?             
(15) Onde essa pessoa foi em busca de  

tratamento?                  
           

(16) Essa pessoa recebeu remédio para  tratar TB?                 
(17) Essa pessoa tomou o remédio durante o tempo 

prescrito?                    
           

(18) Qual o nome do ACS local?            
(19) O ACS visitou/contactou você durante os 

últimos três meses? 
           

Legenda (15)  
1) Centro de saúde 
2) ACS/voluntário 

3) Outro 
9) NS/NR 
 

 

 



 

 

 
 

Módulo 2: Avaliando as necessidades de saúde, apêndice D 

 

170 

Formulário para conglomerado: Doenças sexualmente transmissíveis 
 
(1)  Estudo Nº ___________________        
(2)  Província Nº ________________        
(3)  Conglomerado Nº ___________   
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

 

(5)  Entrevistado Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data      /          /            
(7)  Idade             
(8)  Sexo            
(9)  Você sabe o que significa uma doença  

sexualmente transmissível? 
           

(10) Você sabe qual a diferença entre HIV e  AIDS? 
(Sonde em busca de explicação.) 

           

(11) Uma pessoa pode parecer sadia e estar  
infectada com uma DST? 

           

(12) Uma pessoa pode adquirir o vírus da AIDS 
apertando as mãos de alguém que está 
infectado com o vírus? 

           

(13) Uma mulher grávida que está infectada com 
HIV pode passar o vírus a seu filho antes de 
nascer? 

           

(14) As DST podem ser transmitidas por  relação 
sexual com alguém que está  infectado com 
uma DST? 

           

(15) Existe cura para a AIDS?                        
(16) O que você está fazendo agora para se  

prevenir e prevenir os outros de se tornarem 
infectados com uma DST? 

           

(17) Você sabe como usar um condom 
corretamente?                    

           

(18) Onde você tem obtido condom nos  últimos seis 
meses? 

           

(19) Você foi diagnosticado com uma DST  nos 
últimos doze meses? 

           

(20) Qual foi a doença diagnosticada?            
(21) Onde você procurou tratamento?            
(22) Com você aprendeu pela primeira vez  sobre 

DST? 
           

(23) Qual o nome do ACS local?            
(24) O ACS visitou/contactou você durante  os 

últimos três meses? 
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Legenda (16)  

1) Usando um condom 
2) Praticando sexo mais seguro 
9) Outro   
0) Nada 

 
(21)  

1) Hospital público  
2) Clínica ou centro de saúde público  
3) Hospital privado 
4) Clínica ou centro de saúde privado  

(18) 
1) Hospital público  
2) Clínica ou centro de saúde público  

5) Contactou um profissional de saúde  
6) Outro ____________________________ 
9) NS/NR 

3) Hospital privado 
4) Clínica ou centro de saúde privado  
5) Dispensário local 
6) Profissional de saúde foi até você 
7) Outro ____________________________ 
9) NS/NR 

(22)  
1) Informação oral  
2) De um ACS ou outro profissional de saúde  
3) Ouviu no rádio  
4) Outro ____________________________ 
9) NS/NR 

(20)  
1) HIV/AIDS 
2) Outra DST 
3) NS/NR 
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Formulário para conglomerado: Eventos vitais e status de saúde 
 
(1)  Estudo Nº ___________________        
(2)  Província Nº ________________        
(3)  Conglomerado Nº ___________   
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

 

(5)  Entrevistado Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data          /             /            
(7)  Idade             
(8)  Sexo            
(9)  Quantas pessoas moram neste domicílio?            
(10) Mulheres casadas em idade fértil                      

(15-49): 
           

     Idade            
     Grávidas?            
(11) Crianças com menos de 24 meses de  idade:            
     Nome            
     Idade             
     Sexo            
(12) Crianças entre 24-60 meses:                    
     Nome             
     Idade              
     Sexo             
(13) Outros homens, mulheres e crianças:            
     Nome              
     Idade             
     Sexo            
   Morbidade  
(14) Há alguém em seu domicílio que esteja  doente 

esta semana? 
           

     Quem está doente?            
(15) Número            
     Nome             
(16) Idade            
(17) Sexo             
(18) Código da doença             
(19) Tratado?            
(20) Onde tratado?            
(21) Resultado            
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  Mortalidade  

           

(60) Houve alguma morte neste domicílio nos 
últimos  doze  meses? 

           

(61) Número             
       Nome            
(62) Idade             
(63) Sexo            
(64) Causa da morte            
(65) Data da morte            
(66) Morreu onde            
(67) Morte "sim"/"não"            
(100) Houve algum nascimento neste domicílio nos 

últimos 12 meses? 
           

(101) Número             
         Nome             
(102) Idade            
(103) Sexo             
(104) Resultado             
(105) Data do nascimento             
(106) Nascido onde             
(107) Certidão de nascimento "sim"/"não"            
Legenda (18)  

1) Diarréia/disenteria 
2) Anemia 
3) Escabiose 
4) Difteria  
5) Coqueluche 
6) Tétano  
7) Sarampo  
8) Pólio  

9) Tuberculose  
10) IRA  
11) Febre  
12) Malária  
13) Outro:________________ 
99) NS/NR 

 

(20) 
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)  
1) Curado/recuperado  
2) Ainda recuperando  
3) Incapacidade permanente 
4) Morreu  
5) Outro: _______________________ 
9) NS/NR 
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(64) 

1) Diarréia/disenteria 
2) Anemia 
3) Escabiose 
4) Difteria  
5) Coqueluche 
6) Tétano  
7) Sarampo  
8) Pólio  
9) Tuberculose  
10) Infecção Respiratória Aguda  

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

Chave (66) e (106) 
1) Clínica/hospital público  
2) Clínica móvel  
3) Clínica/hospital privado 
4) Clínica/consultório de médico particular  
5) Clínica de enfermeira/parteira particular 
6) Centro de prático tradicional  
7) Casa 
8) Casa de parente  
9) Outro: _______________________ 
99) NS/NR 

(104)  
1) Nascido vivo (único) 
2) Nascido vivo (gêmeo) 
3) Nascido vivo (2) 
4) Natimorto  
5) Morreu em 1 semana  
6) Morreu em 1 mês 
9) NS/NR 
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Formulário para conglomerado: Avaliação da mortalidade e      
morbidade na infância  
 
(1)  Estudo Nº ___________________        
(2)  Província Nº ________________        
(3)  Conglomerado Nº ___________   
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

 

(5)  Entrevistado Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data         /            /            
(7)  Idade             
(8)  Sexo            
Módulo A: Mortalidade na infância 
(9)  Em que mês e ano você nasceu?            
(10) Quantos de seus filhos estão vivendo  agora 

com você? 
           

(11) Quantos de seus filhos estão agora  vivendo em 
outro lugar? 

           

(12) Quantas de suas filhas estão vivendo agora 
com você? 

           

(13) Quantas de suas filhas estão agora  vivendo em 
outro lugar? 

           

(14) Você alguma vez deu à luz a uma criança que 
depois morreu, mesmo tendo vivido somente 
um curto período de tempo? 

           

(15) Quantos de seus filhos morreram?            
(16) Quantas de suas filhas morreram?            
(17) ENTREVISTADOR: Some as respostas às  questões 

10-16. 
           

(18) Além destes nascimentos, você teve  algum 
outro nascido vivo? 

           

(19) ENTREVISTADOR: Se sim, pergunte se  agora vivo 
ou morto e corrija onde  necessário. 

           

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

           

 Criança 1 mês/ano             
 Criança 1 sexo            
 Criança 1 viva? Se não, data da morte             
 Criança 2 mês/ano             
 Criança 2 sexo            
 Criança 2 viva? Se não, data da morte             
(21) Entrevistado é: 
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 (22) Quantos anos já se passaram desde que você 

se casou pela primeira vez? 
           

Módulo B: Mortalidade na infância  
(OPCIONAL: Use se for difícil construir as histórias)            
(23) Em que mês e ano você nasceu?            
(24) Quantos de seus filhos estão vivendo  agora 

com você? 
           

(25) Quantos de seus filhos estão agora  vivendo em 
outro lugar? 

           

(26) Quantas de suas filhas estão vivendo  agora 
com você? 

           

(27) Quantas de suas filhas estão agora  vivendo em 
outro lugar? 

           

(28) Você alguma vez deu a luz a uma criança  que 
depois morreu, mesmo que tenha  vivido 
somente um curto período de tempo? 

           

(29) Quantos de seus filhos morreram?            
(30) Quantas de suas filhas morreram?            
(31) ENTREVISTADOR: Some as respostas às  

perguntas 24-30. 
           

(32) Além destes nascimentos, você teve outros?            
(33) ENTREVISTADOR: Se sim, pergunte se agora vivo 

ou morto e corrija onde  necessário. 
           

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

           

(35) Em que mês e ano foi seu último nascido  vivo?            
(36) Foi menino ou menina?            
(37) Ainda está vivo?            
(38) Você teve um outro nascido vivo antes  deste 

último? 
           

(39) Foi menino ou menina?            
(40) Está vivo ainda hoje?            
(41) Entrevistada é:            
(42) Quantos anos já se passaram desde que  você 

se casou pela primeira vez? 
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ENTREVISTADOR: Verifique P20 ou P28-33 para  ver se 
algum lactente ou criança deste domicílio está 
morta. Para morte mais recente, faça as seguintes 
perguntas: 

           

(43) O (nome da criança falecida) morreu em 
virtude acidente/doença? 

           

(44) Qual foi o acidente?            
(45) De que doença a criança morreu?            
(46) Quais foram os sinais/sintomas  presentes nas 

duas semanas antes da  morte? 
           

(47) Na opinião do entrevistador, de que  morreu a 
criança? 

           

(48) Por quanto tempo a criança teve a  doença?            
(49) A criança foi levada a algum lugar   para 

receber tratamento para doença/acidente 
antes de morrer? 

           

(50) Aonde foi levada?            
(51) Onde morreu             
(52) Você tem a certidão de óbito?            
(53) Posso ver a certidão?            
(54) Qual foi a causa da morte conforme a 

certidão? 
           

(55) Alguém mais neste domicílio morreu nos últimos  
6 meses? 

           

(56) Nome             
     Idade             
     Sintomas antes da morte            
     Tratamento recebido?            
Morbidade na infância  
(57) Alguma criança abaixo dos dois anos esteve 

doente nas últimas duas semanas? 
           

(58) Quais foram os sintomas da doença?            
(59) Se diarréia, quanto tempo durou/dura o 

episódio? 
           

(60) A criança tem diarréia hoje?                     
(61) Você deu a criança sais para reidratação oral?            
(62) Você continua/continuou a amamentar  seu 

bebê durante a doença? 
           

            
 



 

 

 
 

Módulo 2: Avaliando as necessidades de saúde, apêndice D 

 

178 

 
 (63) Se tosse, etc., por quantos dias?            
(64) Quando a criança teve a doença com a  tosse 

ela respirou mais rápido do que o usual com 
respirações curtas e  rápidas? 

           

(65) Se o ganho de peso é precário, a criança teve 
um dos seguintes sintomas? 

           

     Pés inchados?            
     Cabelo fino?            
     Feridas na boca?            
     Olhos secos?             
     Cegueira?            
     Falta de vontade de rir ou brincar?            
     Falha em desenvolver a inteligência?            
(66) Você procurou aconselhamento ou  

tratamento para a doença?  
           

(67) Onde você procurou aconselhamento ou  
tratamento? 

           

(68) Alguma coisa foi dada para tratar a  doença?            
(69) O que foi dado para tratar a doença?            
(70) Algum provedor de saúde lhe informou  que 

doença a criança tinha? 
           

(71) A criança tem os sintomas (mencionados  
acima) hoje? 

           

(72) Na opinião do entrevistador, que  doença a 
criança tem/teve? 

           

(73) Alguém mais neste domicílio esteve  doente 
nas últimas duas semanas? 

           

(74) Nome             
     Idade            
     Sintomas             
     Tratamento recebido?            
(75) Qual o nome do ACS local?            
(76) O ACS visitou/contactou você durante  os 

últimos três meses? 
           

Legenda (21) e (41)  
1) A própria mulher 
2) Sua mãe 
3) Sua irmã morando na mesma casa 
4) Outro 

(46)  
1) Diarréia  
2) Diarréia com sangue  
3) Resfriado 
4) Respiração difícil 
5) Erupção ou bolhas 
6) Febre 

 
7) Convulsões 
8) Outro (especificar):  
___________________ 
9) NS/NR 
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(47)  

1) Infecção (especificar) __________________ 
2) Diarréia 
3) IRA (Pneumonia)   
4) Desnutrição 
5) Outro (especificar): ___________________ 
6) Doença previnível com vacina (especificar)  
     ______________ 
9) NS/NR 

(50) e (51) 
1) Hospital público  
2) Centro de saúde   
3) Consultório do médico 
4) Hospital privado/clínica  
5) Farmácia                       
6) Curandeiro tradicional  
8) Outro (especificar): _______________________ 
9) NS/NR 

(58)  
1) Febre              
2) Diarréia        
3) Respiração difícil       
4) Perda de peso/ganho de peso precário  
5) Outro: _______________________ 
9) NS/NR 

 

(67) 
1) Clínica/hospital público  
2) Clínica móvel  
3) ACS  
4) Médico particular  
5) Prático tradicional  
6) Farmácia  
9) Outro (especificar): _______________________ 

(69)  
1) Injeção  
2) Antibiótico  
3) Anti-malárico  
4) Xarope para tosse  
5) Outro comprimido ou xarope  
6) Comprimido ou xarope desconhecido  
7) Remédio caseiro/remédio da flora  
8) Outro (especificar): ______________________ 
9) NS/NR 

(72)  
1) Infecção (especificar) __________________ 
2) Diarréia 
3) IRA (Pneumonia)   
4) Desnutrição 
5) Outro (especificar): ___________________ 
6) Doença previnível com vacina (especificar)  
     ______________ 
9) NS/NR 
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Formulário para conglomerado: Avaliação da morbidade e      
mortalidade em adultos  
 
(1)  Estudo Nº ___________________        
(2)  Província Nº ________________        
(3)  Conglomerado Nº ___________   
(4)  Entrevistador 

N 
O 
M 
E 

 

(5)  Entrevistado Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(6)  Data         /           /            
(7)  Idade             
(8)  Sexo            
(9)  Quantos adultos vivem neste domicílio?            
(10) Mulheres casadas em idade fértil (15-44):            
     Nome                        
     Idade             
     Grávida?            
(11) Outros homens e mulheres?                      
     Nome             
     Idade             
     Sexo             
Morbidade de adultos  
(12) Algum adulto neste domicílio esteve doente 

nas últimas duas semanas? 
           

(13) Diga-me por favor seus nomes e quando  
estiveram doentes? 

           

     Nome            
     Quando doentes?            
(14) Há algum adulto em seu domicílio que  está 

doente hoje? 
           

(15) Quais são/foram os sintomas da doença?            
(16) Por quanto tempo a doença durou?            
(17) Buscou-se aconselhamento ou  tratamento?             
(18) Onde o aconselhamento ou  tratamento foi 

buscado? 
           

(19) Alguma coisa foi dada para tratar a  doença?            
(20) O que foi dado para tratar a doença?            
(21) Na opinião do entrevistado, qual é/foi  a 

doença?  
           

(22) Na opinião do entrevistador  que doença  a 
pessoa tem/teve? 

           

Mortalidade de adultos  
(23) Houve alguma morte neste domicilio durante 

dos 12 meses? 
           

(24) Quem morreu?        
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(25) Que sintomas estiveram presentes  duas 

semanas antes da morte? 
           

(26) Por quanto tempo o falecido teve a doença?            
(27) Buscou-se aconselhamento ou  tratamento             
(28) Onde o aconselhamento ou  tratamento  foi 

buscado? 
           

(29) Alguma coisa foi dada para tratar a doença?            
(30) O que foi dado para tratar a doença?            
(31) Onde a pessoa morreu?            
(32) Você tem a certidão de óbito?            
(33) Posso vê-la?            
(34) Qual foi a causa da morte conforme a 

certidão? 
           

(35) Na opinião do entrevistado qual foi a doença?            
(36) Na opinião do entrevistador de que  morreu a 

pessoa? 
           

(37) Qual o nome do ACS local?            
(38) O ACS visitou/contactou você durante os 

últimos três meses? 
           

(15) e (25)   
1) Febre alta  
2) Diarréia 
3) Perda de peso 
4) Tosse persistente  
5) Tosse com escarro   
6) Dor de ouvido/corrimento pelo ouvido  
7) Convulsões  
8) Fraqueza ou letargia  

(18), (28) e (31) 
1) Clínica/hospital público  
2) Clínica móvel  
3) ACS  
4) Médico particular  
5) Prático tradicional  
6) Farmácia  
7) Outro (especificar): _______________________ 
9) NS/NR 

9) Outro (especificar) 
99) NS/NR 

(22)  
1) Disenteria 

 
10) DST/HIV 

(20) e (30)  
1) Injeção  
2) Antibiótico  
3) Anti-malárico  
4) Xarope para tosse  
5) Outro comprimido ou xarope  
6) Comprimido ou xarope desconhecido  
7) Remédio caseiro/remédio da flora  
8) Outro (especificar): ______________________ 
9) NS/NR 
 

2) Anemia 
3) Escabiose              
4) Difteria 
5) Coqueluche 
6) Tétano 
7) Sarampo 
8) Diabetes 
9) Hipertensão 

11) Pólio 
12) Tuberculose 
13) IRA 
14) Febre 
15) Malária 
16) Outro (especificar): 
___________________ 
99) NS/NR 
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(35) e (36)  
1) Diarréia/Disenteria 
2) Anemia 
3) Escabiose 
4) Difteria 
5) Coqueluche 
6) Tétano 
7) Sarampo 
8) Pólio 
9) Tuberculose 
10) Hipertensão  
20) Outro (especificar) 

11) Relacionado à gravidez 
12) Doença cardíaca 
13) Câncer (especificar) 
14) Diabetes 
15) Febre Tifóide 
16) Acidente 
17) Pneumonia 
19) Hepatite 
99) NS/NR 

 
 
 


