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Introdução
O presente documento apresenta um pacote de recursos para um questionário sobre Conhecimentos,
Atitudes e Práticas (KAP) relativamente ao vírus Zika e à suspeita de complicações a ele associadas, como
a microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré.
Este recurso, bem como o aconselhamento associado, foi solicitado pelos governos parceiros da resposta
a surtos epidémicos, como forma de obter rapidamente informação valiosa e consistente, destinada a
adaptar as intervenções, para uma melhor resposta às necessidades das pessoas, a nível das
comunidades, contribuindo assim para uma resposta global da saúde pública ao vírus Zika e suas
potenciais complicações. O documento pode ser usado nas comunidades com transmissão do vírus Zika
ou nas comunidades em risco.
Este pacote de recursos foi elaborado pela OMS, em colaboração com os referidos parceiros da resposta,
como parte do seu Quadro de Resposta Estratégica à emergência do Zika. As perguntas do KAP neste
pacote de recursos não foram testadas no terreno. Pelo contrário, trata-se de um recurso para os parceiros
e Estados-Membros que planeiem conduzir inquéritos KAP em cenário comunitário, com inquiridos adultos.
Apresenta um banco de questões nos domínios dos conhecimentos, atitudes e práticas e pretende que os
parceiros identifiquem as principais áreas de investigação, de acordo com as suas prioridades
operacionais, seleccionem as perguntas mais relevantes e as actualizem, de modo a reflectirem os
contextos nacionais e sub-nacionais.
Os resultados devem ser rapidamente traduzidos em acções operacionais e os dados partilhados aos
níveis nacional, regional e mundial.
O pacote de recursos KAP contém:
1. Notas orientadoras
2. Banco de questões gerais KAP
3. Banco de questões temáticas KAP (saúde sexual e reprodutiva)
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Notas orientadoras
Visão geral do banco de questões
 O banco de questões KAP está disponível em formato PDF ou Excel, no website da OMS.
 O banco de questões é constituído por quatro secções. As três principais secções são: A)
Conhecimentos; B) Atitudes; e C) Práticas. A estas, segue-se a secção D), que regista os dados
demográficos do inquirido.
 Todos os blocos apresentam oito temas principais: informação e comunicação; conhecimentos;
causas e sintomas; prevenção; tratamento e procura de cuidados; riscos; saúde sexual e reprodutiva
(SRH); e psicossocial. Em cada bloco, os temas são realçados com subtítulos codificados por cores,
para que os parceiros possam percorrer facilmente o instrumento e identificar as questões
concentradas em cada tema. Quando as questões incidem sobre dois temas, são apresentados
ambos os subtítulos temáticos.
 Par cada pergunta são apresentadas opções de resposta, indicando-se se deve ser assinalada
apenas uma opção de resposta ou várias opções.
 São apresentadas instruções para saltar perguntas.
 Cada pergunta inclui a opção de resposta “Não tenho resposta”. Esta opção deve ser seleccionada,
se o inquirido não souber a resposta ou não tiver resposta para uma pergunta.
 Quando for relevante, as perguntas incluem a opção de resposta “Outra (lista livre)”. Isso permite
outras opções de resposta e respostas mais qualitativas (abertas).
 Na versão Excel do banco de questões, a coluna mais à direita inclui notas que realçam áreas de
atenção ou sugestões para modificação de questões individuais.

Métodos de administração
 O banco de questões deverá ser modificado e o instrumento final administrado da forma mais
apropriada para a organização parceira. Por exemplo: poderá ser modificado para se centrar nos
conhecimentos, atitudes e práticas como parte do plano de preparação.
 O banco de questões foi elaborado para ser usado em cenário comunitário, com a população
adulta, em geral.
 O inquérito pode ser administrado presencialmente ou através do telefone.
 O inquérito também pode ser modificado para auto-preenchimento, permitindo que o inquirido
responda a um questionário escrito ou electrónico.
 Se o inquérito for administrado por um responsável pela recolha de dados, sugere-se que a pergunta
seja feita, o inquirido dê a sua resposta espontaneamente e o administrador registe a resposta em
função da lista de opções de resposta fornecida (ou usando a função de lista livre). Também se pode
oferecer ao inquirido opções de respostas orientadas (embora isso possa introduzir desvios) ou pedir ao
inquirido que ordene as suas respostas em termos de prioridade ou importância.
 A administração do inquérito depende também do método ou da plataforma que os parceiros
usarem para recolher os dados.
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 Também é possível converter o banco de questões num quadro para métodos qualitativos, tais como
discussões em grupo de reflexão ou entrevistas com informadores importantes. Alguns temas (por
exemplo, saúde sexual e reprodutiva) podem beneficiar de uma melhor abordagem através do uso
de metodologias qualitativas, sendo os dados triangulados com os dados do inquérito.

Considerações de ordem ética
 Anes da participação dos inquiridos, deve obter-se o seu consentimento informado.
 Os métodos de obtenção do consentimento informado devem ser adaptados aos diferentes
contextos. No mínimo, devem ser seguidas as práticas que a seguir se indicam:
- Os participantes devem receber informação completa sobre o inquérito (antecedentes, objectivos,
métodos, utilização dos dados).
- As questões de confidencialidade e anonimato devem ser explicadas.
- Os participantes devem ter a oportunidade de fazer perguntas, às quais deverão ser dadas
respostas satisfatórias.
- Os participantes devem ser informados de que podem desistir em qualquer altura e por qualquer
razão, sem que por isso sejam sancionados.
- Os participantes devem ser informados de que a sua participação é voluntária.
- Os participantes devem ser informados de que a sua participação ou não participação não
afectará o acesso a quaisquer futuros serviços necessários ou prestados.
 Em alguns casos, o consentimento verbal é suficiente, devendo o instrumento do inquérito referir que o
inquirido deu o seu consentimento, antes da sua participação. Se o banco de questões for modificado
para inquérito de auto-preenchimento, deve acrescentar-se uma caixa de selecção para que o
participante declare que deu o seu consentimento.
 Se o inquérito for modificado para ser usado com adolescentes, é preciso adoptar outros
procedimentos de consentimento e confirmação do assentimento, tratando-se de um importante
grupo etário, particularmente em virtude da elevada taxa de gravidezes entre as adolescentes da
Região.
 Conforme o local, contexto e escala, poderá ser necessário que os parceiros obtenham aprovação
local (nacional) de ordem ética, antes de implementarem qualquer inquérito ou investigação. Isso
poderá não ser necessário, se os dados recolhidos forem meramente operacionais e usados para
monitorizar e avaliar as intervenções em curso.
 Deve ser disponibilizada informação básica sobre o vírus Zika (e.g., uma ficha descritiva), que deve ser
explicada ao inquirido, depois da sua participação. Os inquiridos devem ter ligação com serviços
apropriados e mecanismos de apoio psicossocial, se necessário.

Responsáveis pela recolha de dados
 Preferencialmente, o inquérito deverá ser implementado por responsáveis pela recolha de dados com
formação nos métodos das ciências sociais.
 No mínimo, recomenda-se que os responsáveis pela recolha de dados tenham conhecimento prévio
do trabalho a nível das comunidades e da implementação de questionários ou inquéritos, e tenham
formação em envolvimento comunitário e/ou na comunicação de riscos.
 Os responsáveis pela recolha de dados devem saber falar a língua em que o inquérito é administrado
e outra língua local, conforme necessário.
 O perfil do responsável pela recolha de dados deve ser cuidadosamente estudado em função do
perfil do inquirido (género, religião, etnia, idade e se pertence à comunidade ou não).
 Antes da implementação, os responsáveis pela recolha dos dados (incluindo supervisores e monitores,
se estes forem usados) devem receber a formação necessária para garantir que têm as aptidões e as
competências requeridas e que podem, adequada e sistematicamente, administrar o questionário, de
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acordo com a metodologia acordada. No mínimo, a formação deve abranger os seguintes sete
tópicos:
- Principais factos acerca do vírus Zika
- Protocolo e orientações gerais do inquérito
- Consentimento informado
- Administração do questionário
- Controlo de qualidade e garantia de qualidade
- Precauções de segurança e protecção
- Apoio psicossocial básico.
 Os responsáveis pela recolha de dados deverão administrar alguns inquéritos de teste, antes de
iniciarem a verdadeira recolha de dados.

Teste-piloto
 Este banco de questões do inquérito não foi testado no terreno. É imperioso que todos os instrumentos
do inquérito sejam testados, fazendo-se as alterações necessárias, antes do início da sua aplicação.
 Durante os testes-piloto, podem surgir opções de resposta que não foram inicialmente previstas no
banco de questões (i.e., através da categoria “Outros (lista livre)”). Essas opções devem ser incluídas
no instrumento do inquérito.

Língua
 O banco de questões do inquérito está redigido em inglês e está a ser traduzido para espanhol,
português e francês. Se necessário, os parceiros deverão adaptar a língua às especificidades locais.
Isso significa substituir termos-chave (tais como vírus Zika, febre e microcefalia) por terminologia local
apropriada.
 Uma vez que este pacote de recursos poderá ser usado em qualquer região do mundo, serão
disponibilizadas traduções para outras línguas oficiais das Nações Unidas, em Abril de 2016.

Amostragem
 A estrutura da amostragem deve ser estabelecida pela organização parceira que irá implementar o
inquérito, de acordo com as suas necessidades operacionais.
 Os factores a considerar incluem: a zona visada para o inquérito (local e contexto); a escala e o
tamanho do inquérito; o calendário para a realização do inquérito (incluindo a recolha, análise e
notificação dos dados); a definição de perfis, o recrutamento e a distribuição dos inquiridos; e as
implicações financeiras da implementação.
 Para alguns parceiros, será suficiente obter os dados operacionais pretendidos que sejam
”suficientemente bons” (e.g., ao estrear rápidos mini-KAP). Outros parceiros exigirão uma estratégia de
amostragem que possa produzir resultados estatisticamente significativos, com um amplo intervalo de
confiança.
 Como este banco de questões é genérico e pretende constituir uma plataforma para
desenvolvimento de novos instrumentos específicos, não é possível fornecer orientações específicas
para a amostragem.

Tratamento dos dados – armazenamento, protecção, introdução de dados, análise da
codificação
 A introdução, limpeza e codificação dos dados depende do método e sistema de administração
usado pelos parceiros. Os mecanismos de controlo e garantia de qualidade devem ser incorporados.
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 O tratamento dos dados depende também da organização parceira. Contudo, os dados devem ser
protegidos e armazenados de acordo com as boas práticas e em sintonia com as políticas de
confidencialidade e anonimato dos inquiridos.

Partilha e operacionalização dos resultados
 Os parceiros devem partilhar os dados e os resultados da investigação realizada (inquéritos,
avaliações rápidas, etc.), para garantir que os resultados possam ser rapidamente operacionalizados
e que a crescente base de evidências fica visível a toda a gente. A OMS criará um mecanismo para
recolher, reunir e partilhar os resultados, através do actual mecanismo da OMS para a coordenação
da comunicação dos riscos do Zika e da participação das comunidades.

Banco de questões adicional
 Se necessário, pode ser criado um banco de questões adicional. Um banco de questões sobre saúde
sexual e reprodutiva (SRH) foi incluído neste Pacote de Recursos, com base nas principais perguntas
sobre SRH do banco de questões gerais, com perguntas adicionais sobre contracepção, aborto e
questões psicossociais.

Equipa de aconselhamento
 A OMS está a criar uma pequena equipa transdisciplinar de aconselhamento, que ficará à disposição
dos parceiros, se eles pretenderem novos contributos ou orientações técnicas, à medida que
desenvolverem e implementarem diferentes instrumentos de investigação (tanto qualitativos como
quantitativos) e durante a análise.

Contactos


Email: riskcommunication@who.int



Website: http://webitpreview.who.int/entity/risk-communication/zika-virus/en/index.html



Risk communication and community engagement lead for Zika response:
Dr. Gaya Gamhewage (gamhewageg@who.int)
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Banco de questões gerais KAP
A) Conhecimentos
Informação/comunicação
1

2

Quando ouviu falar, pela primeira vez, do
Zika?
[1 opção de resposta]

1.1

Há muitos anos

1.2

No ano passado

1.3

Nos últimos meses

1.4

Nas últimas semanas

1.5

Nos últimos dias

1.6

Hoje

1.7

Não tenho resposta

1.8

Outros (Lista livre)

Onde / por quem é que ouviu falar do Zika 2.1
pela primeira vez?
2.2
[seleccionar várias opções de resposta]
2.3

Família
Amigos ou vizinhos
Reunião comunitária / chefes comunitários

2.4

Curandeiro local / curandeiro tradicional

2.5

Parteira tradicional / parteira diplomada

2.6

Na igreja / líder religioso

2.7

Campanha porta-a-porta

2.8

Agentes de saúde no centro de saúde

2.9

Agentes de saúde ou voluntários da comunidade

2.10

Médico particular

2.11

Farmácia

2.12

Rádio

2.13

Televisão

2.14

Cartazes

2.15

Jornais

2.16

Internet

2.17

Redes sociais

2.18

SMS

2.19

Aplicação de telemóvel

2.20

Anúncio público por megafone

2.21

Comunicação do governo

2.22

Organização internacional

2.23

Organização local/nacional

2.24

Não tenho resposta

2.25

Outros (lista livre)

Conhecimentos
3

Acha possível contrair a infecção pelo Zika 3.1
na sua comunidade/ zona local, neste
3.2
momento?
3.3
[1 opção de resposta]
3.4

Sim
Não
Talvez
Não tenho resposta
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4

Conhece alguém que tenha sido
recentemente infectado pelo Zika na sua
comunidade / zona local?
[1 opção de resposta]

4.1

Sim

4.2

Não

4.3

Talvez

4.4

Não tenho resposta

Você ou alguém da sua casa tem febre
5.1
ligeira presentemente? O que é que pode 5.2
estar errado com essa pessoa? [1 opção
de resposta]

Não tenho resposta

Você ou alguém da sua casa tem febre
alta presentemente? O que é que pode
estar errado com essa pessoa?? [1
opção de resposta]

6.1

Não tenho resposta

6.2

Lista livre

Quem pode contrair o Zika?
[seleccionar várias opções de resposta]

7.1

Homens adultos

7.2

Mulheres adultas

7.3

Mulheres em idade fértil (15-49 anos)

7.4

Rapazes

7.5

Meninas

7.6

Mulheres grávidas

7.7

Agentes de saúde

7.8

Toda a gente

7.9

Não tenho resposta

7.10

Outros (lista livre)

8.1

Mosquitos

8.2

Água poluída

8.3

Ambiente insalubre

8.4

Relações sexuais

8.5

Pulverização / fumigação

8.6

Larvicidas

8.7

Pesticidas/insecticidas

8.8

Vírus

8.9

Leite materno

8.10

Vacinas

8.11

Mosquitos geneticamente modificados

8.12

Doença provocada pelo homem

8.13

Deus

8.14

Demónio / espíritos maus / feiticeiros

8.15

Não tenho resposta

8.16

Outros (lista livre)

9.1

Picada do mosquito

9.2

Bebendo água poluída

9.3

Lavando-se em água poluída

9.4

Através relações sexuais

9.5

Através da tosse e dos espirros (e.g. por via aérea)

9.6

Através de um vírus

9.7

Através do leite materno

9.8

Através das vacinas

9.9

Através da pulverização/fumigação

9.10

Através dos larvicidas

9.11

Através dos pesticidas/insecticidas

9.12

Através de uma transfusão de sangue

9.13

Através de um ambiente insalubre

9.14

Transmissão das mães para os filhos

9.15

Não tenho resposta

Causa / sintomas
5

6

7

8

9

10 │

O que causa o Zika?
[seleccionar várias opções de resposta]

Como é que uma pessoa contrai o Zika?
[seleccionar várias opções de resposta]

Lista livre

10

11

Quais são os sinais e sintomas do Zika?
[seleccionar várias opções de resposta]

Todas as pessoas que têm Zika
apresentam sintomas?
[1 opção de resposta]

9.16

Outros (lista livre)

10.1

Febre

10.2

Dor de cabeça

10.3

Erupção cutânea

10.4

Dores articulares

10.5

Enjoo

10.6

Conjuntivite (olhos vermelhos)

10.7

Diarreia

10.8

Hemorragia / sangramento

10.9

Não tenho resposta

10.10

Outros (lista livre)

11.1

Sim

11.2

Não

11.3

Talvez

11.4

Não tenho resposta

12.1

Sim

12.2

Não [Ir para Q14]

12.3

Talvez

12.4

Não tenho resposta [Ir para Q14]

Prevenção
12

13

É possível evitar o Zika?
[1 opção de resposta]

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q12), como 13.1
é que se pode evitar o Zika?
13.2
[seleccionar várias opções de resposta]
13.3

Usar mosquiteiro à noite
Usar mosquiteiro durante o dia
Usar repelente de mosquitos no corpo

13.4

Usar espiral anti-mosquito / acender fogueiras para manter
os mosquitos afastados

13.5

Usar vestuário que cubra todo o corpo

13.6

Usar preservativo / pedir ao parceiro que use
preservativo em todas as relações sexuais

13.7

Usar outros métodos modernos de planeamento familiar

13.8

Abster-se de relações sexuais

13.9

Limpar / esfregar recipientes de armazenamento de água

13.10

Remover água parada/estagnada

13.11

Pulverizar ou fumigar a casa

13.12

Usar larvicidas

13.13

Pôr redes nas janelas ou portas

13.14

Limpar toda a casa

13.15

Beber água potável

13.16

Lavar-se em água limpa

13.17

Rezar a Deus

13.18

Não tenho resposta

13.19

Outros (lista livre)

14.1

Sim

14.2

Não [Ir para Q16]

14.3

Talvez

14.4

Não tenho resposta [Ir para Q16]

Tratamento / procura de cuidados
14

15

16

Existe tratamento para o Zika?
[1 opção de resposta]

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q14), qual é 15.1
o tratamento para o Zika?
15.2
[seleccionar várias opções de resposta]
15.3

Repousar bastante
Tomar medicamentos para baixar a febre e aliviar as dores
Beber muitos líquidos

15.4

Não tenho resposta

15.5

Outros (lista livre)

Não se deve usar Aspirina nem Ibuprofeno 16.1
para tratar o Zika.
16.2

Concordo muito
Concordo
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[1 opção de resposta]

16.3

Discordo

16.4

Discordo muito

16.5

Não tenho resposta

17.1

Mulheres grávidas

17.2

Mulheres em idade fértil (15-49 anos)

17.3

Adolescentes e mulheres solteiras (15-24 anos)

17.4

Pessoas com incapacidades

17.5

Crianças

17.6

Idosos

17.7

Ninguém está mais em risco

17.8

Não tenho resposta

17.9

Outros (lista livre)

Risco
SRH
17

18

19

Que pessoas ou grupos estão mais em
risco de ser afectados pelo vírus Zika?
[seleccionar várias opções de resposta]

Se uma mulher grávida tiver Zika, quais são 18.1
os riscos que corre?
18.2
[seleccionar várias opções de resposta]
18.3

Pode adoecer
Correr risco de aborto espontâneo
Pode ter dificuldades no parto

18.4

Corre o risco de interrupção ilegal e/ou de risco da gravidez

18.5

Não tenho resposta

18.6

Outros (lista livre)

Se uma mulher grávida tiver Zika, quais são 19.1
os riscos para o feto / bebé?
[seleccionar várias opções de resposta]
19.2

Risco de não crescer ou não se desenvolver normalmente no
útero
Risco de aborto espontâneo

19.3

Risco de nascer prematuramente

19.4

Risco de nascer morto

19.5

Risco de nascer com microcefalia

19.6

Risco de nascer com deficiência

19.7

Não tenho resposta

19.8

Outros (lista livre)

20.1

Família

20.2

Amigos ou vizinhos

20.3

Reunião comunitária / chefes comunitários

20.4

Curandeiro local/curandeiro tradicional

20.5

Parteira tradicional/parteira diplomada

20.6

Na igreja/por líder religioso

20.7

Campanha porta-a-porta

20.8

Agentes de saúde no centro de saúde

20.9

Agentes de saúde ou voluntários da comunidade

20.10

Médico particular

20.11

Farmácia

20.12

Rádio

20.13

Televisão

20.14

Cartazes

20.15

Jornais

20.16

Internet

20.17

Redes sociais

20.18

SMS

20.19

Aplicação de telemóvel

20.20

Anúncios por megafone

20.21

Comunicação do governo

20.22

Organização internacional

20.23

Organização local/nacional

20.24

Não tenho resposta

Informação/comunicação
20
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Onde / por quem recebeu informação
sobre o Zika?
[seleccionar várias opções de resposta]

21

22

20.25

Outros (lista livre)

21.1

Família

21.2

Amigos ou vizinhos

21.3

Reunião comunitária/ chefes comunitários

21.4

Curandeiro local/curandeiro tradicional

21.5

Parteira tradicional/parteira diplomada

21.6

Na igreja/por líder religioso

21.7

Campanha porta-a-porta

21.8

Agentes de saúde no centro de saúde

21.9

Agentes de saúde ou voluntários da comunidade

21.10

Médico particular

21.11

Farmácia

21.12

Rádio

21.13

Televisão

21.14

Cartazes

21.15

Jornais

21.16

Internet

21.17

Redes sociais

21.18

SMS

21.19

Aplicação de telemóvel

21.20

Anúncios por megafone

21.21

Comunicação do governo

21.22

Organização internacional

21.23

Organização local/nacional

21.24

Não tenho resposta

21.25

Outros (lista livre)

22.1

Não tenho resposta

22.2

Lista livre

O que é a microcefalia?

23.1

Não tenho resposta

[1 opção de resposta]

23.2

Lista livre

Acha que existe alguma ligação entre o
Zika e a microcefalia?
[1 opção de resposta]

24.1

Sim

24.2

Não

24.3

Talvez

24.4

Não sei

Em quem confia mais para lhe dar
informação rigorosa sobre o Zika?
[seleccionar várias opções de resposta]

Quais são as mensagens-chave que ouviu
recentemente sobre o Zika?
[1 opção de resposta]

Conhecimentos
23
24

25
26

24.5

Não tenho resposta

O que é a síndrome de Guillain-Barré?
[1 opção de resposta]

25.1

Não tenho resposta

25.2

Lista livre

Acha que existe alguma ligação entre o
Zika e a síndrome de Guillain-Barré?
[1 opção de resposta]

26.1

Sim

26.2

Não

26.3

Talvez

26.4

Não sei

26.5

Não tenho resposta
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B) Atitudes
Conhecimentos
Psicossocial
27

28

29

Acha que o Zika é uma
questão/problema importante na sua
comunidade?
[1 opção de resposta]

27.1

Sim

27.2

Não [Ir para Q29]

27.3

Talvez

27.4

Não tenho resposta [Ir para Q30]

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q27), por
que o considera uma questão/problema
importante na sua comunidade?
[1
opção de resposta]

28.1

Não tenho resposta [Ir para Q30]

28.2

Lista livre [Ir para Q30]

Se respondeu Não (a Q27), por que
considera que não é uma
questão/problema importante na sua
comunidade [1 opção de resposta]

29.1

Não tenho resposta

29.2

Lista livre

Qual o seu risco de contrair Zika nos
próximos 6 meses?
[1 opção de resposta]

30.1

Risco elevado

30.2

Risco médio

30.3

Risco baixo [Ir para Q32]

30.4

Sem risco [Ir para Q32]

Risco
30

31

32

30.5

Não tenho resposta [Ir para Q33]

Se respondeu Elevado ou Médio (a Q30),
por que considera que está em risco
elevado ou médio de contrair Zika?
[1
opção de resposta]

31.1

Não tenho resposta [Ir para Q33]

31.2

Lista livre [Ir para Q33]

Se respondeu Risco baixo ou Sem risco (a
Q30), por que considera que está em
baixo risco ou não tem risco de contrair
Zika?
[1 opção de resposta]

32.1

Não tenho resposta [Ir para Q33]

32.2

Lista livre [Ir para Q33]

33.1

Responsabilidade pessoal (individual)

33.2

Chefe de família

33.3

Comunidade / líderes religiosos

33.4

Curandeiro local / parteira tradicional ou parteira
diplomada

33.5

Agentes de saúde

33.6

Administração do governo local

33.7

Governo nacional

33.8

Organizações locais

33.9

Organização internacional

33.10

Deus

33.11

Não tenho resposta

33.12

Outros (lista livre)

Acha que uma farmácia ou vendedor
local de medicamentos pode tratar
eficazmente uma pessoa com Zika?
[1 opção de resposta]

34.1

Sim

34.2

Não

34.3

Talvez

34.3

Não tenho resposta

Acha que um posto de saúde pública /
centro de saúde/ unidade de saúde
pode tratar eficazmente uma pessoa com
Zika?
[1 opção de resposta]

35.1

Sim

35.2

Não

35.3

Talvez

35.4

Não tenho resposta

Prevenção
33

A quem cabe impedir que você/a sua
família/a sua comunidade contraiam
Zika?
[seleccionar várias opções de resposta]

Tratamento / procura de cuidados
34

35
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36

Acha que um hospital público pode tratar 36.1
eficazmente uma pessoa com Zika?
36.2
[1 opção de resposta]
36.3
36.4

37

Acha que um curandeiro local pode
37.1
tratar eficazmente uma pessoa com Zika? 37.2
[1 opção de resposta]
37.3
37.4

38

Acha que um médico particular pode
38.1
tratar eficazmente uma pessoa com Zika? 37.2
[1 opção de resposta]
38.3
38.4

Sim
Não
Talvez
Não tenho resposta
Sim
Não
Talvez
Não tenho resposta
Sim
Não
Talvez
Não tenho resposta

Tratamento/procura de cuidados
Psicossocial
39

Se alguém da minha família contraísse
39.1
Zika, eu preferia eu isso permanecesse em 39.2
privado/segredo.
39.3
[1 opção de resposta]

Concordo muito
Concordo
Discordo [Ir para Q41]

39.4

Discordo muito [Ir para Q41]

39.5

Não tenho resposta [Ir para Q41]

Se respondeu Concordo muito ou
Concordo (a Q39), por que motivo
pretenderia que isso permanecesse em
privado/segredo?
[1 opção de
resposta]

40.1

Não tenho resposta

40.2

Lista livre

Uma pessoa que contraia Zika é
discriminada ou estigmatizada por esse
motivo?
[1 opção de resposta]

41.1

Sim

41.2

Não

41.3

Talvez

41.4

Não tenho resposta

A família de uma pessoa que contraia
Zika é discriminada ou estigmatizada por
esse motivo?
[1 opção de resposta]

42.1

Sim

42.2

Não [Ir para Q44]

42.3

Talvez

42.4

Não tenho resposta [Ir para Q44]

Psicossocial
40

41

42

43

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q41 e/ou Q 43.1
42) de que discriminação ouviu falar? [1 43.2
opção de resposta]

Não tenho resposta
Lista livre

Saúde sexual e reprodutiva
44

45

As mulheres devem evitar engravidar
neste momento por causa do Zika.
[1 opção de resposta]

Se respondeu Concordo muito ou
Concordo (a Q44), por que motivo deve
uma mulher evitar engravidar por causa
do Zika?
[1 opção de resposta]

44.1

Concordo muito

44.2

Concordo

44.3

Discordo [Ir para Q47]

44.4

Discordo muito [Ir para Q47]

44.5

Não tenho resposta [Ir para Q47]

45.1

Pode adoecer

45.2

Corre risco de aborto espontâneo

45.3

Poderá ter dificuldades no parto

45.4

O bebé corre o risco de nascer prematuramente

45.5

O bebé corre o risco de nascer morto

45.6

O bebé corre o risco de nascer com deficiência

45.7

O aborto seguro e legal não é uma opção onde vivo

45.8

Não tenho resposta

45.9

Outros (lista livre)
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46

47

48

Se respondeu Concordo muito ou
Concordo (a Q44), como deve uma
mulher evitar engravidar nesta altura?
[seleccionar várias opções de resposta]

46.1

Usando preservativo / pedir ao parceiro que use um
preservativo em todas as relações sexuais [Ir para Q48]

46.2

Usando pílulas anticoncepcionais [Ir para Q48]

46.3

Usando contraceptivos Injectáveis [Ir para Q48]

46.4

Usando contraceptivos reversíveis de longa duração (DIU,
implantes, etc.) [Ir para Q48]

46.5

Usando contracepção de emergência [Ir para Q48]

46.6

Usando outros métodos modernos de planeamento familiar
[Ir para Q48]

46.7

Abstendo-se de ter relações sexuais

46.8

Não tenho resposta

46.9

Outros (lista livre)

47.1

As mulheres não são vulneráveis ao Zika

47.2

As mulheres não devem tomar contraceptivos

47.3

O Zika não afecta as mulheres grávidas

47.4

O Zika não afecta o feto durante a gravidez

47.5

Não tenho resposta

47.6

Outros (lista livre)

As mulheres que contraiam Zika durante a 48.1
gravidez devem ter acesso ao aborto
48.2
seguro e legal.
48.3
[1 opção de resposta]
48.4

Concordo muito

Se respondeu Discordo ou Discordo muito
(a Q44), por que motivo não devem as
mulheres evitar engravidar neste
momento?
[seleccionar várias opções de resposta]

[Ir para Q48]
[Ir para Q48]

Concordo
Discordo
Discordo muito

48.5

Não tenho resposta

48.6

Outros (lista livre)

Se uma mulher grávida contrair Zika, é
discriminada ou estigmatizada por essa
razão?
[1 opção de resposta]

49.1

Sim

49.2

Não [Ir para Q51]

49.3

Talvez

49.4

Não tenho resposta [Ir para Q51]

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q49), de
que discriminação ouviu falar?
[1
opção de resposta]

50.1

Não tenho resposta

50.2

Lista livre

A família de uma mulher grávida que
contraia Zika é discriminada ou
estigmatizada por isso?
[1 opção de resposta]

51.1

Sim

51.2

Não [Ir para Q53]

51.3

Talvez

51.4

Não tenho resposta [Ir para Q53]

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q51), de
que discriminação ouviu falar?
[1
opção de resposta]

52.1

Não tenho resposta

52.2

Lista livre

Se uma mulher tiver um bebé com
microcefalia ou outra deficiência é
discriminada ou estigmatizada por causa
da criança?
[1 opção de resposta]

53.1

Sim

53.2

Não [Ir para Q55]

53.3

Talvez

53.4

Não tenho resposta [Ir para Q55]

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q53), de
que discriminação ouviu falar?
[1
opção de resposta]

54.1

Não tenho resposta

54.2

Lista livre

55.1

Sim

55.2

Não [Ir para Q57]

55.3

Talvez

55.4

Não tenho resposta [Ir para Q57]

Saúde sexual e reprodutiva
Psicossocial
49

50

51

52

53

54

Psicossocial
55
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Uma família onde haja um membro com
microcefalia, síndrome de Guillain-Barré
ou outra deficiência será discriminada ou
estigmatizada por causa dessa pessoa?
[1 opção de resposta]

[Ir para Q48]

56

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q55), de
que discriminação ouviu falar?
[1
opção de resposta]

56.1

Não tenho resposta

56.2

Lista livre

57.1

Sim [Ir para Q60]

57.2

Não

57.3

Talvez

57.4

Não tenho resposta [Ir para Q60]

Informação/comunicação
57

58

Acha que tem informação suficiente
sobre o Zika?
[1 opção de resposta]

Se respondeu Não ou Talvez (a Q57), quer 58.1
mais informação sobre o Zika?
58.2
[1 opção de resposta]
58.3
58.4

59

60

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q58), sobre 59.1
que aspectos gostaria de ter mais
59.2
informação?
59.3
[seleccionar várias opções de resposta]

As mensagens-chave que ouviu acerca
do Zika foram claras e fáceis de
compreender?
[1 opção de resposta]

Sim
Não [Ir para Q60]
Talvez
Não tenho resposta [Ir para Q60]
Causa
Sinais e sintomas
Prevenção

59.4

Opções de tratamento

59.5

Consequências de ter Zika, e.g., durante a gravidez

59.6

Não tenho resposta

59.7

Outros (lista livre)

60.1

Sempre

60.2

Algumas vezes

60.3

Raramente

60.4

Nunca

60.5

Não tenho resposta

61.1

Sim

61.2

Não [Ir para Q63]

61.3

Talvez

61.4

Não tenho resposta [Ir para Q63]

Conhecimentos
61

62

63

Há alguma cisa que não compreenda ou
que o confunda a respeito do Zika?
[1 opção de resposta]

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q61), o que 62.1
é que não compreende ou que o
62.2
confunde a respeito do Zika? [1 resposta]

Não tenho resposta

O que é que mais o preocupa ou
perturba acerca do Zika?

63.1

O Zika pode causar doenças

[seleccionar várias opções de resposta]

63.2

O Zika pode matar

63.3

O Zika pode causar deficiências em bebés

63.4

O Zika pode causar deficiências em adultos

63.5

O Zika pode ser transmitido por via sexual

63.6

O Zika pode causar doenças em crianças

63.7

O aborto seguro não está ao meu alcance se eu contrair
Zika quando estiver grávida

63.8

Não tenho resposta

63.9

Outros (lista livre)

Lista livre
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C) Práticas
Prevenção
64

65

66

67
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Desde que ouviu falar do Zika, tomou
alguma medida para evitar contrair a
doença?
[1 opção de resposta]

64.1

Sim

64.2

Não [Ir para Q67]

64.3

Não tenho resposta [Ir para Q68]

Se respondeu Sim (a Q64), que medidas
tomou para evitar que você ou a sua
família contraiam o Zika?
[seleccionar várias opções de resposta]

65.1

Usei mosquiteiro à noite

65.2

Usei mosquiteiro durante o dia

65.3

Usei repelente de mosquitos no corpo

65.4

Usei espiral anti-mosquito / acendi fogueiras para manter os
mosquitos afastados

65.5

Usei vestuário cobrindo todo o corpo

65.6

Usei preservativos / obriguei o meu parceiro a usar
preservativo em todas as relações sexuais

65.7

Usei outros métodos modernos de planeamento familiar

65.8

Abstive-me de ter relações sexuais

65.9

Limpei / esfreguei a fonte de água / unidade de
armazenagem / recipientes de água

65.10

Coloquei tampas sobre a fonte de água / unidade de
armazenagem / recipientes de água

65.11

Removi a água parada/estagnada

65.12

Pulverizei ou fumiguei a minha casa

65.13

Usei larvicidas

65.14

Coloquei redes nas janelas ou portas

65.15

Limpei toda a casa

65.16

Bebi água potável

65.17

Lavei-me em água limpa

65.18

Rezei a Deus

65.19

Não tenho resposta [Ir para Q68]

65.20

Outros (lista livre)

66.1

Dificuldade em arranjar tempo para tomar medidas
preventivas [Ir para Q68]

66.2

Dificuldade em encontrar dinheiro e recursos para tomar
medidas preventivas [Ir para Q68]

66.3

Dificuldade de acesso a produtos necessários (e.g., comprar
repelente) [Ir para Q68]

66.4

Tive de convencer as pessoas que me rodeavam e que não
queriam que eu fizesse nada [Ir para Q68]

66.5

O meu parceiro recusa-se a usar preservativo durante as
relações sexuais [Ir para Q68]

66.6

Não enfrentei qualquer desafio nem tive qualquer
dificuldade em tomar medidas [Ir para Q68]

66.7

Não tenho resposta [Ir para Q68]

66.8

Outros (lista livre) [Ir para Q68]

67.1

Não estou em risco / a minha família não está em risco

67.2

Não me parece que o Zika seja um problema

67.3

Não me importo de contrair o Zika

67.4

Evitar o Zika não é uma prioridade para mim

67.5

Não tenho tempo para tomar medidas de prevenção

67.6

Não tenho recursos nem acesso a medidas preventivas

67.7

Não acredito que as medidas preventivas sejam eficazes

67.8

Não sei como evitar contrair o Zika

67.9

Outras pessoas estão a fazer o que é necessário para evitar
que eu contraia o Zika

67.10

Não é possível evitar o Zika

67.11

Não tenho resposta

Que desafios / dificuldades enfrentou ao
tomar essas medidas?
[seleccionar várias opções de resposta]

Se respondeu Não (a Q64), por que
motivo é que não tomou medidas para
evitar contrair o Zika?
[seleccionar várias opções de resposta]

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Desde que ouviu falar do Zika, tomou
alguma medida para evitar que a sua
comunidade fosse afectada pelo Zika?
[1 opção de resposta]

67.12

Outros (lista livre)

68.1

Sim

68.2

Não [Ir para Q70]

68.3

Não tenho resposta [Ir para Q71]

Se respondeu Sim (a Q68), que medidas
69.1
tomou para evitar que a sua comunidade
fosse afectada pelo Zika?
69.2
[seleccionar várias opções de resposta]

Se respondeu Não (a Q68), por que
motivo é que não tomou medidas para
evitar que a sua comunidade fosse
afectada pelo Zika?
[seleccionar várias opções de resposta]

Limpei / esfreguei a fonte de água / unidade de
armazenagem / recipientes de água [Ir para 71]
Coloquei tampas sobre a fonte de água / unidade de
armazenagem / recipientes de água [Ir para 71]

69.3

Pulverizei ou fumiguei a zona local [Ir para 71]

69.4

Removi o lixo [Ir para 71]

69.5

Usei larvicidas [Ir para 71]

69.6

Removi a água arada/estagnada [Ir para 71]

69.7

Rezei a Deus [Ir para 71]

69.8

Não tenho resposta [Ir para 71]

69.9

Outros (lista livre) [Ir para 71]

70.1

A minha comunidade não está em risco

70.2

Não me parece que o Zika seja um problema

70.3

Não me importo de contrair o Zika ou que outras pessoas
contraiam a doença

70.4

Evitar o Zika não é uma prioridade para mim

70.5

Não tenho tempo para tomar medidas de prevenção na
comunidade

70.6

Não tenho recursos nem acesso a medidas preventivas

70.7

Não acredito que as medidas preventivas sejam eficazes

70.8

Não sei como evitar o Zika na minha comunidade

70.9

Outras pessoas estão a fazer o que é necessário para evitar
que eu contraia o Zika

70.10

Não é possível evitar o Zika

70.11

Não tenho resposta

70.12

Outros (lista livre)

A administração local tomou algumas
medidas para o proteger a si / à sua
família / à sua comunidade contra o
Zika?
[1 opção de resposta]

71.1

Sim

71.2

Não [Ir para Q73]

71.3

Talvez

71.4

Não tenho resposta [Ir para Q73]

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q71), que
medidas foram tomadas?
[1 opção de resposta]

72.1

Não tenho resposta

72.2

Lista livre

O governo tomou algumas medidas
para o proteger a si / à sua família / à
sua comunidade contra o Zika?
[1 opção de resposta]

73.1

Sim

73.2

Não [Ir para Q75]

73.3

Talvez

73.4

Não tenho resposta [Ir para Q75]

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q73) que
medidas foram tomadas?
[1 opção de resposta]

74.1

Não tenho resposta

74.2

Lista livre

Alguma organização local/nacional
tomou medidas para o proteger a si e à
sua família contra o Zika?
[1 opção de resposta]

75.1

Sim

75.2

Não

75.3

Talvez

75.4

Não tenho resposta

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q75), que
organização?
[1 opção de resposta]

76.1

Não tenho resposta

76.2

Lista livre

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q75), que
medidas foram tomadas?
[1 opção de resposta]

77.1

Não tenho resposta

77.2

Lista livre
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78

79

80

81

82

83
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Alguma organização internacional tomou 78.1
medidas para o proteger a si e à sua
78.2
família contra o Zika?
78.3
[1 opção de resposta]
78.4

Sim

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q78), que
organização?
[1 opção de resposta]

79.1

Não tenho resposta

79.2

Lista livre

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q78), que
medidas foram tomadas?
[1 opção de resposta]

80.1

Não tenho resposta

80.2

Lista livre

Como é que pode reduzir ou eliminar os
mosquitos da sua casa/bairro?
[seleccionar várias opções de resposta]

81.1

Por pulverização / fumigação

81.2

Usando larvicidas

81.3

Mantendo a limpeza do ambiente e removendo o lixo

81.4

Limpando e esfregando a fonte de água / unidade de
armazenamento / recipientes de água

81.5

Colocando tampas sobre a fonte de água / unidade de
armazenagem / recipientes de água

81.6

Removendo a água parada/estagnada

81.7

Acendendo espirais anti-mosquitos

81.8

Acendendo fogueiras

81.9

É impossível reduzir ou eliminar os mosquitos

81.10

Não tenho resposta

81.11

Outros (lista livre)

Antes do Zika, qual ou quais das seguintes 82.1
medidas tomava habitualmente?
82.2
[seleccionar várias opções de resposta]
82.3

Quando foi a última vez em que
limpou/esfregou a sua fonte de água /
unidade de armazenagem / recipientes
de água?
[1 opção de resposta]

Não
Talvez
Não tenho resposta

Usei mosquiteiro à noite
Usei mosquiteiro durante o dia
Usei repelente de mosquitos sobre o corpo

82.4

Usei espirais anti-mosquito / acendi fogueiras para manter
os mosquitos afastados

82.5

Usei vestuário cobrindo todo o corpo

82.6

Usei um preservativo / obriguei o meu parceiro a usar
preservativo em todas as relações sexuais

82.7

Usei outros métodos modernos de planeamento familiar

82.8

Abstive-me de ter relações sexuais

82.9

Limpei / esfreguei a fonte de água / unidade de
armazenagem / recipientes de água

82.10

Coloquei tampas sobre a fonte de água / unidade de
armazenagem / recipientes de água

82.11

Removi a água parada/estagnada

82.12

Pulverizei ou fumiguei a minha casa

82.13

Usei larvicidas

82.14

Coloquei redes nas janelas ou portas

82.15

Limpei toda a casa

82.16

Bebi água potável

82.17

Lavei-me em água limpa

82.18

Rezei a Deus (para me proteger da doença)

82.19

Não tenho resposta

82.20

Outros (lista livre)

83.1

Há 1-7 dias

83.2

Há mais de uma semana

83.3

Há mais de um mês

83.4

Há 2-6 meses

83.5

Há 7-12 meses

83.6

Há mais de um ano

83.7

Nunca limpei / esfreguei a fonte de água / unidade de
armazenagem / recipientes de água [Ir para Q85]

83.8

Não tenho resposta [Ir para Q85]

84

85

Como é que limpou e protegeu na última 84.1
vez a sua fonte de água / unidade de
84.2
armazenagem / recipientes de água?
84.3
[seleccionar várias opções de resposta]

Quais são as três formas mais eficazes de
evitar o Zika?
[3 respostas]

Esvaziei alguma água e voltei a encher
Esvaziei toda a água e voltei a encher
Esvaziei o recipiente e esfreguei-o com uma solução de
sabão ou outra, antes de o voltar a encher

84.4

Coloquei tampas sobre a fonte de água / unidade de
armazenagem / recipientes de água

84.5

Adicionei uma solução ou produto químico à água

84.6

Não tenho resposta

84.7

Outros (lista livre)

85.1

Lista livre

85.2

Lista livre

85.3

Lista livre

85.4

Não tenho resposta

86.1

Lista livre

86.2

Lista livre

86.3

Lista livre

86.4

Não tenho resposta

Prevenção
Risco
86

Quais são as três formas mais eficazes que
podem encorajar as pessoas a
protegerem-se melhor a si e às suas
comunidades contra o Zika/ para reduzir
o risco de contrair o Zika? [3 respostas]

Tratamento/procura de cuidados
87

88

Se uma pessoa (excepto mulher grávida) 87.1
pensar que tem o Zika, o que deve fazer? 87.2
[seleccionar várias opções de resposta]

Se você ou alguém da sua família
(excepto mulher grávida) tivesse febre
agora, o que deveria fazer?
[1 opção de resposta]

Ficar em casa e não fazer nada / não tomar medicamentos
Ficar em casa e tomar medicamentos para baixar a febre e
aliviar as dores, e beber mitos líquidos

87.3

Ficar isolada

87.4

Ir ao centro de saúde

87.5

Ir a um médico particular

87.6

Ir a uma farmácia

87.7

Falar com um agente comunitário de saúde ou voluntário

87.8

Falar com um líder comunitário

87.9

Ir a um curandeiro local

87.10

Ir a uma parteira tradicional/parteira diplomada

87.11

Ir à igreja

87.12

Não tenho resposta

87.13

Outros (lista livre)

88.1

Ficar em casa e não fazer nada / não tomar medicamentos

88.2

Ficar em casa e tomar medicamentos para baixar a febre e
aliviar as dores, e beber mitos líquidos

88.3

Ficar isolada

88.4

Ir ao centro de saúde

88.5

Ir a um médico particular

88.6

Ir a uma farmácia

88.7

Falar com um agente comunitário de saúde ou voluntário

88.8

Falar com um líder comunitário

88.9

Ir a um curandeiro local

88.10

Ir a uma parteira tradicional/parteira diplomada

88.11

Ir à igreja

88.12

Não tenho resposta

88.13

Outros (lista livre)
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89

90

91

Se você ou alguém da sua família
(excepto mulher grávida) tivesse febre
alta agora, o que deveria fazer?

89.1

Ficar em casa e não fazer nada / não tomar medicamentos

89.2

Ficar em casa e tomar medicamentos para baixar a febre e
aliviar as dores, e beber mitos líquidos

[1 opção de resposta]

89.3

Ficar isolada

89.4

Ir ao centro de saúde

89.5

Ir a um médico particular

89.6

Ir a uma farmácia

89.7

Falar com um agente comunitário de saúde ou voluntário

89.8

Falar com um líder comunitário

89.9

Ir a um curandeiro local

89.10

Ir a uma parteira tradicional/parteira diplomada

89.11

Ir à igreja

89.12

Não tenho resposta

89.13

Outros (lista livre)

90.1

Sim [Ir para Q92]

90.2

Não

90.3

Talvez

90.4

Não tenho resposta [Ir para Q92]

Se você tivesse febre agora, pensaria em
fazer o teste do Zika?
[1 opção de resposta]

Se respondeu Não ou Talvez (a Q90) por
91.1
que motivo não pensaria em fazer o teste 91.2
do Zika?
[1 opção de resposta]

Não tenho resposta

Desde que ouviu falar do Zika, você e/ou
o seu parceiro tomaram medidas para
evitar uma gravidez não desejada?
[1 opção de resposta]

92.1

Sim

92.2

Não [Ir para Q94]

92.3

Não tenho resposta [Ir para Q95]

Se respondeu Sim (a Q92), que medidas
tomou para evitar uma gravidez não
desejada?
[seleccionar várias opções de resposta}

93.1

Usei um preservativo / obriguei o meu parceiro a usar
preservativo em todas as relações sexuais

93.2

Usei pílulas anticoncepcionais

93.3

Usei contraceptivos injectáveis

93.4

Usei contraceptivos reversíveis de longa duração (DIU,
implantes, etc.)

93.5

Usei contracepção de emergência

93.6

Usei outros métodos modernos de planeamento familiar

93.7

Abstive-me de relações sexuais

93.8

Não tenho resposta

93.9

Outros (lista livre)

94.1

Não sou sexualmente activa

94.2

Eu / o meu parceiro somos demasiado velhos para uma
gravidez ( 60 anos ou mais)

94.3

Eu / o meu parceiro estamos a tentar que eu engravide

94.4

Eu / o meu parceiro não acreditamos na contracepção

94.5

Eu / o meu parceiro não gostamos de usar preservativos
durante as relações sexuais

94.6

Não tenho tempo para tomar medidas de prevenção

94.7

Não tenho recursos nem acesso a medidas preventivas

94.8

Não acredito que as medidas preventivas consigam impedir
a gravidez

94.9

Não sei como evitar uma gravidez não desejada

94.10

O meu parceiro está a fazer o que é necessário para evitar
a gravidez

94.11

Não tenho resposta

94.12

Outros (lista livre)

Lista livre

SRH
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Se respondeu Não (a Q92), por que
motivo é que você e o seu parceiro não
tomaram medidas para evitar uma
gravidez não desejada?
[seleccionar várias opções de resposta]

Todas as mulheres grávidas devem fazer o 95.1
teste do Zika.
95.2
[1 opção de resposta]
95.3

Concordo muito
Concordo
Discordo

96

97

Se uma mulher tiver febre enquanto está
grávida, o que deverá fazer?
[seleccionar várias opções de resposta]

Se uma mulher quiser interromper a
gravidez, o que deve fazer?
[seleccionar várias opções de resposta]

95.4

Discordo muito

95.5

Não tenho resposta

95.6

Outros (lista livre)

96.1

Ficar em casa e não fazer nada / não tomar medicamentos

96.2

Ficar em casa e tomar medicamentos para baixar a febre e
aliviar as dores, e beber mitos líquidos

96.3

Ficar isolada

96.4

Fazer regularmente consultas pré-natais e exames

96.5

Ir ao centro de saúde

96.6

Ir a um médico particular

96.7

Ir à farmácia

96.8

Falar com um agente comunitário de saúde ou voluntário

96.9

Falar com um líder comunitário

96.10

Ir a um curandeiro local

96.11

Ir a uma parteira tradicional/parteira diplomada

96.12

Interromper a gravidez

96.13

Ir à igreja

96.14

Não tenho resposta

96.15

Outros (lista livre)

97.1

Ir a uma unidade de saúde pública para fazer um aborto
seguro

97.2

Ir a um médico particular para fazer um aborto seguro

97.3

Tomar pílulas abortivas (compradas localmente)

97.4

Tomar pílulas abortivas (compradas através da internet)

97.5

Ir a um curandeiro local

97.6

Ir a uma parteira tradicional/parteira diplomada

97.7

Uma mulher não deve interromper a gravidez

97.8

Não tenho resposta

97.9

Outros (lista livre)

Informação/comunicação
98

De onde ou de quem gostaria de receber 98.1
informação sobre o Zika?
98.2
[seleccionar várias opções de resposta]
98.3

Família
Amigos ou vizinhos
Reunião comunitária/ chefes comunitários

98.4

Curandeiro local/curandeiro tradicional

98.5

Parteira tradicional/parteira diplomada

98.6

Na igreja/por líder religioso

98.7

Campanha porta-a-porta

98.8

Agentes de saúde no centro de saúde

98.9

Agentes de saúde ou voluntários da comunidade

98.10

Médico particular

98.11

Farmácia

98.12

Rádio

98.13

Televisão

98.14

Cartazes

98.15

Jornais

98.16

Internet

98.17

Redes sociais

98.18

SMS

98.19

Aplicação de telemóvel

98.20

Anúncios por megafone

98.21

Comunicação do governo

98.22

Organização internacional

98.23

Organização local/nacional

98.24

Não tenho resposta

98.25

Outros (lista livre)
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99

Se quisesse fazer uma pergunta sobre o
Zika, a quem a faria?
[seleccionar várias opções de resposta]

99.1

Família

99.2

Amigos ou vizinhos

99.3

Reunião comunitária/ chefes comunitários

99.4

Curandeiro local/curandeiro tradicional

99.5

Parteira tradicional/parteira diplomada

99.6

Líder religioso

99.7

Agentes de saúde de uma unidade de saúde

99.8

Agentes de saúde ou voluntários da comunidade

99.9

Médico particular

99.10

Farmacêutico

99.11

Professor

99.12

Telefonema para um programa radiofónico

99.13

Pessoas que fazem anúncios públicos

99.14

Pessoas que fazem visitas porta-a-porta

99.15

Representante de uma organização internacional

99.16

Representante de uma organização local

99.17

Representante do governo

99.18

Não tenho resposta

99.19

Outros (lista livre)

100.1

Sim

100.2

Não

100.3

Talvez

100.4

Não tenho resposta

Conhecimentos
100

101
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Se existisse uma vacina contra o Zika,
pensaria em tomá-la?
[1 opção de resposta]

Se respondeu Não, Talvez ou Não tenho
resposta (a Q100), por que motivo não
pensaria em tomar a vacina contra o
Zika? [1 resposta]

101.1

Não tenho resposta

101.2

Lista livre

D) Dados demográficos do inquirido
102

Sexo do inquirido

102.1

Feminino

102.2

Masculino

103

Idade do inquirido

103.1

104

Nível académico mais elevado atingido

104.1

105

Religião

105.1

106

Tamanho da família do inquirido

106.1

107

Número de mulheres em idade fértil na
família (mulheres entre os15-49 anos)

107.1

108

Número de mulheres grávidas na família

108.1

109

Actual ocupação / emprego

109.1

110

Rendimento mensal médio da família

110.1

111

Localização da casa de família

111.1

Urbano

111.2

Rural

112

Distância até à unidade de saúde mais
próxima

112.1

│ 25

Banco de questões KAP – Saúde
sexual e reprodutiva
A) Conhecimentos
1

2

3

Que indivíduos ou grupos estão em maior
risco de serem afectados pelo Zika?
[seleccionar várias opções de resposta]

Se uma mulher grávida tiver Zika, quais
são os riscos que corre?
[seleccionar várias opções de resposta]

Se uma mulher grávida tiver Zika, quais
são os riscos para o feto/bebé?
[seleccionar várias opções de resposta]

1.1

Mulheres grávidas

1.2

Mulheres em idade fértil (15-49 anos)

1.3

Adolescentes e mulheres solteiras (15-24 anos)

1.4

Pessoas com incapacidades

1.5

Crianças

1.6

Idosos

1.7

Ninguém está em maior risco

1.8

Não tenho resposta

1.9

Outros (lista livre)

2.1

Pode adoecer

2.2

Corre o riso de aborto espontâneo

2.3

Pode ter dificuldades no parto

2.4

Corre o risco de aborto ilegal e/ou de risco

2.5

Não tenho resposta

2.6

Outros (lista livre)

3.1

Risco de não crescer nem se desenvolver normalmente no
útero

3.2

Risco de aborto espontâneo

3.3

Risco de nascer prematuramente

3.4

Risco de nascer morto

3.5

Risco de nascer com microcefalia

3.6

Risco de nascer com deficiência

3.7

Não tenho resposta

3.8

Outros (lista livre)

4

O que é a microcefalia?
[1 opção de resposta]

4.1

Não tenho resposta

4.2

Lista livre

5

Pensa que existe uma relação entre o
Zika e a microcefalia?
[1 opção de resposta]

5.1

Sim

5.2

Não

5.3

Talvez

5.4

Não sei

5.5

Não tenho resposta
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B) Atitudes
6

7

8

9

10

11

12

13

As mulheres devem evitar engravidar
nesta altura por causa do Zika.
[1 opção de resposta]

Se respondeu Concordo muito ou
Concordo (a Q6), por que motivo deve
uma mulher evitar engravidar por causa
do Zika?
[seleccionar várias opções de resposta]

Se respondeu Concordo muito ou
Concordo (a Q6), como deve uma
mulher evitar engravidar nesta altura?
[seleccionar várias opções de resposta]

6.1

Concordo muito

6.2

Concordo

6.3

Discordo [Ir para Q9]

6.4

Discordo muito [Ir para Q9]

6.5

Não tenho resposta [Ir para Q9]

7.1

Pode adoecer

7.2

Corre o riso de aborto espontâneo

7.3

Pode ter dificuldades no parto

7.4

O bebé corre o risco de nascer prematuramente

7.5

O bebé corre o risco de nascer morto

7.6

O bebé corre o risco de nascer com deficiência

7.7

Não tenho resposta

7.8

Outros (lista livre)

8.1

Obrigando o parceiro a usar preservativo em todas as
relações sexuais [Ir para Q10]

8.2

Usando um preservativo feminino [Ir para Q10]

8.3

Usando pílulas anticoncepcionais [Ir para Q10]

8.4

Usando contraceptivos injectáveis [Ir para Q10]

8.5

Usando contraceptivos reversíveis de longa duração (DIU)
[Ir para Q10]

8.6

Usando contraceptivos reversíveis de longa duração
(implantes) [Ir para Q10]

8.7

Usando contracepção de emergência [Ir para Q10]

8.8

Usando outros métodos modernos de planeamento familiar
(lista livre) [Ir para Q10]

8.9

Abstendo-se de relações sexuais [Ir para Q10]

8.10

Não tenho resposta [Ir para Q10]

8.11

Outros (lista livre) [Ir para Q10]

Se respondeu Discordo ou Discordo muito 9.1
(a Q6), por que motivo as mulheres não
9.2
deverão evitar engravidar nesta altura?
9.3
[seleccionar várias opções de resposta]

As mulheres não são vulneráveis ao Zika
As mulheres não devem tomar anticoncepcionais
O Zika não afecta as mulheres grávidas

9.4

O Zika não afecta o feto durante a gravidez

9.5

Não tenho resposta

9.6

Outros (lista livre)

O Papa apoia as mulheres que usam a
contracepção para evitar engravidar
durante a epidemia de Zika?
[1 opção de resposta]

10.1

Sim

10.2

Não

10.3

Talvez

10.4

Não tenho resposta

Se uma mulher grávida contraísse o Zika,
deveria querer que isso se mantivesse em
segredo.
[1 opção de resposta]

11.1

Concordo muito

11.2

Concordo

11.3

Discordo [Ir para Q13]

11.4

Discordo muito [Ir para Q13]

11.5

Não tenho resposta [Ir para Q13]

Se respondeu Concordo muito ou
Concordo (a Q11), por que motivo
quereria ela que isso se mantivesse em
segredo?
[1 opção de resposta]

12.1

Não tenho resposta

12.2

Lista livre

Se uma mulher grávida contrair o Zika é
discriminada ou estigmatizada por esse
motivo?
[1 opção de resposta]

13.1

Sim

13.2

Não [Ir para Q15]

13.3

Talvez

13.4

Não tenho resposta [Ir para Q15]
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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Se respondeu Sim ou Talvez (a Q13), de
que tipo de discriminação ouviu falar?
[1 opção de resposta]

14.1

Não tenho resposta

14.2

Lista livre

Se uma mulher grávida contrair Zika, a
sua família é discriminada ou
estigmatizada por esse motivo?
[1 opção de resposta]

15.1

Sim

15.2

Não [Ir para Q17]

15.3

Talvez

15.4

Não tenho resposta [Ir para Q17]

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q15), de
que tipo de discriminação ouviu falar?
[1 opção de resposta]

16.1

Não tenho resposta

16.2

Lista livre

A mulher grávida que contrair Zika corre o 17.1
risco de violência física por parte do seu
17.2
parceiro, família ou comunidade
17.3
[1 opção de resposta]
17.4

Concordo muito
Concordo
Discordo
Discordo muito

17.5

Não tenho resposta

Qual a probabilidade de uma mulher que 18.1
teve Zika durante a gravidez vir a ter um
18.2
bebé com microcefalia?
18.3
[1 opção de resposta]
18.4

Altamente provável

18.5

Não tenho resposta

Se uma mulher tiver um bebé com
microcefalia ou outra deficiência é
discriminada ou estigmatizada por causa
da criança?
[1 opção de resposta]

19.1

Sim

19.2

Não [Ir para Q21]

19.3

Talvez

19.4

Não tenho resposta [Ir para Q21]

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q19), de
que tipo de discriminação ouviu falar?
[1 opção de resposta]

20.1

Não tenho resposta

20.2

Lista livre

Todas as mulheres que contraírem Zika
durante a gravidez devem ter acesso a
serviços de aborto seguro e legal
[1 opção de resposta]

21.1

Concordo muito

21.2

Concordo

21.3

Discordo

21.4

Discordo muito

21.5

Não tenho resposta

22.1

Sim

22.2

Não [Ir para Q24]

22.3

Talvez

22.4

Não tenho resposta [Ir para Q24]

É arriscado fazer um aborto neste país?
[1 opção de resposta]

Se respondeu Sim ou Talvez (a Q22), quais 23.1
são os riscos?
23.2
[1 opção de resposta]

Bastante provável
Improvável
Não existe risco

Não tenho resposta
Lista livre

C) Práticas
24

25

26

27

28

29

Desde que ouviu falar do Zika, você e/ou
o seu parceiro tomaram medidas para
evitar uma gravidez não desejada?
[1 opção de resposta]

24.1

Sim

24.2

Não [Ir para Q27]

24.3

Não tenho resposta [Ir para Q28]

Se respondeu Sim (a Q24), que medidas
tomou para evitar a gravidez não
desejada?
[seleccionar várias opções de resposta]

25.1

Usei preservativo em todas relações sexuais

25.2

Usei um preservativo feminino

25.3

Usei pílulas anticoncepcionais

25.4

Usei contraceptivos injectáveis

25.5

Usei contraceptivos reversíveis de longa duração (DIU)

25.6

Usei contraceptivos reversíveis de longa duração (implantes)

25.7

Usei contracepção de emergência

25.8

Usei outros métodos modernos de planeamento familiar (lista
livre)

25.9

Abstive-me de ter relações sexuais [Ir para Q28]

25.10

Não tenho resposta [Ir para Q28]

25.11

Outros (lista livre)

26.1

Numa unidade de saúde pública

26.2

Num médico particular ou unidade de saúde

26.3

Numa farmácia

26.4

Na internet

26.5

Numa parteira tradicional/parteira diplomada

26.6

Num curandeiro local

26.7

Através de um amigo / vizinho / familiar

26.8

Não tenho resposta

26.9

Outros (lista livre)

27.1

Não sou sexualmente activa

27.2

Eu / o meu parceiro somos demasiado velhos para uma
gravidez ( 60 anos ou mais)

27.3

Eu / o meu parceiro estamos a tentar que eu engravide

27.4

Eu / o meu parceiro não acreditamos na contracepção

27.5

Não tenho tempo para tomar medidas de prevenção

27.6

Não tenho recursos nem acesso a medidas preventivas

27.7

Não acredito que as medidas preventivas consigam impedir
a gravidez

27.8

Não sei como evitar uma gravidez não desejada

27.9

O meu parceiro está a fazer o que é necessário para evitar
a gravidez

27.10

Não tenho resposta

27.11

Outros (lista livre)

Se você e/ou o seu parceiro usaram
contraceptivos para evitar a gravidez não
desejada, onde é que obteve os
contraceptivos?
[seleccionar várias opções de resposta]

Se respondeu Não (a Q24), por que
motivo é que você/o seu parceiro não
tomaram medidas para evitar a gravidez
não desejada?
[seleccionar várias opções de resposta]

Todas as mulheres grávidas devem fazer o 28.1
teste do Zika.
28.2
[1 opção de resposta]
28.3

Se uma mulher contrair Zika durante a
gravidez, o que deve fazer?
[seleccionar várias opções de resposta]

Concordo muito
Concordo
Discordo

28.4

Discordo muito

28.5

Não tenho resposta

29.1

Ficar em casa e não fazer nada / não tomar medicamentos

29.2

Ficar em casa e tomar medicamentos para baixar a febre e
aliviar as dores, e beber mitos líquidos

29.3

Ficar isolada

29.4

Fazer regularmente consultas pré-natais e exames

29.5

Ir ao centro de saúde

29.6

Ir a um médico particular

29.7

Ir à farmácia

29.8

Falar com um agente comunitário de saúde ou um
voluntário
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31

32

30 │

Se uma mulher desejar interromper a
gravidez, como é que o poderá fazer?
[seleccionar várias opções de resposta]

Alguns métodos de aborto são mais
arriscados do que outros?
[1 opção de resposta]

Se respondeu Sim ou Talvez, quais são os
métodos de aborto mais seguros?
[1 opção de resposta]

29.9

Falar com um líder da comunidade

29.10

Ir a um curandeiro local

29.11

Ir a uma parteira tradicional/parteira diplomada

29.12

Interromper a gravidez

29.13

Ir à igreja

29.14

Não tenho resposta

29.15

Outros (lista livre)

30.1

Ir a uma unidade de saúde pública fazer um aborto seguro

30.2

Ir a um médico particular fazer um aborto seguro

30.3

Tomar pílulas abortivas (compradas localmente)

30.4

Tomar pílulas abortivas (compradas através da internet)

30.5

Ir a um curandeiro local

30.6

Ir a uma parteira tradicional/parteira diplomada

30.7

As mulheres não devem fazer abortos

30.8

Não tenho resposta

30.9

Outros (lista livre)

31.1

Sim

31.2

Não [Ir para Q33]

31.3

Talvez

31.4

Não tenho resposta [Ir para Q33]

32.1

Não tenho resposta

32.2

Outros (lista livre)

D) Dados demográficos do inquirido
33

Sexo do inquirido

33.1

Feminino

33.2

Masculino

34

Idade do inquirido

34.1

35

Nível académico mais elevado atingido

35.1

36

Religião

36.1

37

Tamanho da família do inquirido

37.1

38

Número de mulheres em idade fértil na família
(mulheres entre os15-49 anos)

38.1

39

Número de mulheres grávidas na família

39.1

40

Actual ocupação / emprego

40.1

41

Rendimento mensal médio da família

41.1

42

Localização da casa de família

42.1

Urbana

42.2

Rural

43

Distância até à unidade de saúde mais próxima

43

│ 31

