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Prefácio
As oportunidades perdidas de vacinação (OPV) incluem qualquer contacto feito com os serviços de 
saúde por uma criança (ou adulto) elegíveis para vacinação, mas que não resultou em o indivíduo 
receber todas as doses da vacina para qua é elegível.

Os programas de vacinação nacionais por todo o mundo continuam a procurar estratégias alternativas 

para explorar os motivos para a estagnação da cobertura da vacinação e para conceberem estratégias 

individualizadas para lidar com os mesmos. Este conjunto de documentos fornece uma estratégia 

adicional caixa de ferramentas de um diretor do programa ao nível nacional ou subnacional. Utilizando 

uma abordagem de métodos mistos com participação, fornece instruções passo-a-passo sobre como 

efetuar uma análise da principal causa dos constrangimentos no programa de vacinação e conceber 

estratégias relevantes para os endereçar. Quando aplicados de modo apropriado, os passos delineados 

nestes guias têm o potencial para resultarem num aumento da cobertura da vacinação e sua equidade, 

bem como numa melhoria da rapidez da vacinação.

A estratégia OPV não deve ser vista como um projecto autónomo ou discreto, mas sim como 

complementar das atuais abordagens de microplaneamento e melhoria de programas tais como a RED 

(Atingir Todos os Distritos). A estratégia OPV é concebida como um esforço de melhoria dos serviços em 

todo o sistema de saúde que se destina à vacinação, bem como a outros serviços de saúde. 

Este documento é uma parte de um documento de três partes, concebidas para serem utilizadas em 

conjunto.
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Sobre este documento

A metodologia para a Avaliação das Oportunidades Perdidas de Vacinação (OPV) 
fornece os passos detalhados para realizara a  componente de trabalho de campo da 
avaliação de OPV e as sessões de “chuvas de ideias”, que ambos contribuem para o 
desenvolvimento de plano de ação detalhado para reduzir OPVs. Estas actividades 
constituem os Passos 3-6 da estratégia de OPV de 10 passos abaixo referida, conforme 
descrita na Guia de Planeamento OPV:

PLANEAR E PREPARAR

PASSO 1 Planear uma avaliação de OPV e intervenção

PASSO 2 Preparar a avaliação e assegurar compromissos para intervenções de acompanhamento

TRABALHO DE CAMPO

PASSO 3 Realizar trabalho de campo para a avaliação rápida de OPV

PASSO 4 Analisar dados preliminares e identificar os temas-chave

PASSO 5
Brainstorm sobre propostas de intervenções e desenvolver um plano de ação para  

as intervenções

 PASSO 6
Sessão de informação com a direção do MS e os parceiros de imunização sobre os 

próximos passos propostos

IMPLEMENTAR E MONITORAR

PASSO 7 Implementar as intervenções

PASSO 8 Fornecer supervisão de apoio e monitorar progresso

PASSO 9
Realizar a avaliação de campo rápida dos resultados/impacto de intervenções  

(após 12-18 meses)

PASSO  10 Incorporar nos planos a longo prazo para garantir a sustentabilidade dos ganhos
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Esta metodologia é o segundo de três guias OPV desenvolvidas para 
serem utilizadas em conjunto:

1. Guia de Planeamento para Reduzir Oportunidades Perdidas de Vacinação («Guia 
de Planeamento»): Destinado ao uso por tomadores de decisão e gestores de 

programas a nível nacional e subnacional, este manual fornece uma visão geral da 

estratégia OPV, que envolve uma avaliação para demonstrar a magnitude e identificar 

causas de oportunidades perdidas, seguido de intervenções do sistema de saúde à 

medida, para reduzir estas oportunidades, levando a um aumento da cobertura de 

vacinas e pontualidade das vacinas perdidas.

2. Metodologia para a Avaliação de Oportunidades Perdidas de Vacinação (o 

presente documento): Este manual fornece instruções detalhadas, metodologia 

padronizada, e ferramentas para a realização de trabalho de campo (incluindo minutas 

de entrevista de saída da unidade de sanitária e conhecimentos para os trabalhador 

de saúde, atitudes e questionários de práticas (CAP)) e orientação detalhada 

para a realização de entrevistas aprofundadas e discussões de grupo de reflexão. 

Embora em alguns países possa ser desejável obter uma estimativa da proporção 

de oportunidades perdidas em unidades sanitárias, o principal resultado do trabalho de campo 

da avaliação de OPV é construir um caso forte para reduzir OPVs por convocação de múltiplos 

parceiros do país, para identificar as causas subjacentes e resolver esses problemas. As sessões de 

chuvas de ideias a seguir ao trabalho de campo destinam-se a alcançar este resultado.

 Nota: Em algumas situações, pode não ser necessário realizar a avaliação de OPV padrão descrita 
na metodologia. Os países, distritos ou unidades sanitárias podem ter evidências factuais ou pré-
documentadas da existência de oportunidades perdidas e já pode haver apoio suficiente para 
reduzir as oportunidades perdidas, como uma estratégia para melhorar a cobertura e equidade. 
Nessas circunstâncias, os programas podem optar por passar diretamente para a implementação 
das intervenções adaptadas localmente para reduzir as oportunidades perdidas em distritos 
afetados ou unidades sanitária, usando a orientação fornecida no Guia de intervenção descrito 
abaixo.

3. Guia de Intervenção para Reduzir Oportunidades Perdidas de Vacinação («Guia de 
Intervenção»): Este manual fornece orientações práticas para traduzir os resultados das 

avaliações OPV em planos de trabalho acionáveis. Inclui: uma lista de razões frequentes 

de OPVs, uma visão geral das intervenções potenciais para reduzir OPVs, exemplos 

de ajudas de trabalho e outros materiais para uso ao nível da unidade sanitária e 

orientação para processos e actividades para explorar e conceber intervenções 

adaptadas localmente para reduzir OPVs. A Guia de intervenção também pode ser 

usado como um guia independente para planear acções para reduzir OPVs em unidades de 

sanitárias selecionadas, mesmo quando não foi realizada uma avaliação completa de OPV.

http://www.Quem.int/immunization/ 
programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/

Todos os documentos OPV 
e ferramentas de suporte 
podem ser acessados em:

Guia de Intervenção
para Reduzir

Oportunidades Perdidas de Vacinação

Guia de Planeamento
para Reduzir

Oportunidades Perdidas de Vacinação

Metodologia
para Reduzir

Oportunidades Perdidas de Vacinação
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Introdução

O que é uma oportunidade perdida de vacinação (OPV)?

As oportunidades perdidas de vacinação (OPVs) incluem qualquer contacto com os 
serviços de saúde por uma criança (ou adulto) elegíveis para vacinação (não vacinado, 
parcialmente vacinado ou não atualizado e sem contraindicações à vacinação), mas 
que resultou em o indivíduo receber todas as doses da vacina para o qual é elegível.

A maioria das oportunidades perdidas devem-se a falhas de execução de procedimentos e condições 

estabelecidas. As avaliações de OPV anteriores sugerem várias razões comuns que justificam 

as oportunidades de vacinação perdidas em unidades sanitárias. Estes incluem: 1) a falha ou a 

incapacidade dos profissionais de saúde para rastrear pacientes em termos de elegibilidade  

(por exemplo, devido à fraca conservação ou disponibilidade limitada de registos domiciliários);  

2) contraindicações percebidas à vacinação por parte dos cuidadores e pais; 3) escassez de vacinas;  

4) horários rígidos dos postos de saúde que separam serviços de curativos das áreas de vacinação; e  

5) resistência parental ou da comunidade às imunizações.

Em 1988, a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou uma metodologia simples para avaliar 

OPVs que utilizava métodos puramente quantitativos (entrevistas de saída da unidade sanitária). 

Esta metodologia foi revista e expandida em 2013. Embora a metodologia revista tenha melhorado 

a anterior versão (adicionando entrevistas a profissionais de saúde e abordando o maior número de 

antigénios em muitos programas de imunização), a mesma requereu um aumento significativo em 

termos de tempo e recursos para a sua execução. A revisão de 2017 é uma tentativa de simplificar 

a implementação da metodologia. Não requer o envolvimento de instituições de pesquisa e foram 

adicionados elementos qualitativos ao protocolo. esta  versão liga e traduz as constatações da avaliação 

de OPV para soluções acionáveis para reduzir oportunidades perdidas, particularmente ao nível das 

unidades  sanitárias em que são prestados serviços de vacinação.

Reduzir OPVs é uma estratégia para aumentar a cobertura da vacinação fazendo melhor uso dos locais 

de vacinação existentes (em centros de saúde, hospitais, serviços de proximidade/móveis etc.). Reduzir 

OPVs irá melhorar a cobertura da imunização e a pontualidade da vacinação, melhorar a prestação 

de serviços de saúde em geral e promover a sinergia entre os serviços de tratamento e programas de 

prevenção ao nível das unidades sanitárias.

Quais são as novidades?

A metodologia de avaliação revista e atualizada inclui orientações detalhadas para a realização do 

trabalho de campo OPV, bem como materiais genéricos de acompanhamento a serem adaptados por 

cada país (tais como, materiais de formação, modelos de questionários e outras ferramentas de campo). 

Os resultados do trabalho de campo são ligados diretamente ao desenvolvimento de um plano de ação 

de intervenção composto por acções específicas para reduzir oportunidades perdidas durante os 6-12 

meses seguintes. Estes planos de acção devem ser aprovados pelos parceiros de imunização nacionais 

durante o trabalho de campo. A metodologia revista inclui avaliação pós-intervenção integrada para 

avaliar o impacto das ações implementadas.
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A revisão de 2017 aumenta igualmente a quantidade de dados necessária para efeitos de triangulação. 

Para avaliar cuidadosamente a magnitude e as causas das oportunidades perdidas, a metodologia 

atual recolhe informações quantitativas adicionais, incluindo variáveis demográficas explicativas. 

Também é dada uma especial atenção às informações qualitativas, com base em métodos do campo 

antropológico. A combinação de técnicas de avaliação quantitativa e qualitativas permite uma 

compreensão mais ampla e mais detalhada dos dados do inquérito. Prevê-se que isto resulte em 

intervenções mais adequadas, contextuais e mais bem adaptadas para reduzir as oportunidades 

perdidas em cada contexto local.

Objetivos da avaliação de OPV

1. Avaliar a magnitude de oportunidades perdidas de vacinação numa determinada unidade sanitária, 

distrito, província/estado ou país;

2. Compreender as causas subjacentes das oportunidades perdidas nas unidades sanitárias ou distritos 

selecionados;

3. Explorar o que pode ser ajustado ou feito de forma diferente para reduzir as oportunidades 

perdidas e melhorar a cobertura e equidade.

FIGURA 1. Principais questões abordadas pela estratégia de OPV
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Os objetivos de avaliação são atingidos através dos diferentes componentes referidos na tabela infra:

Utilização prevista/potencial das constatações

As oportunidades perdidas contribuem significativamente para a subvacinação de crianças.1 Um esforço 

concertado para reduzir ou eliminar as oportunidades perdidas, especialmente ao abordar estes fatores 

que são relativamente fáceis de corrigir, poderá resultar em melhorias mensuráveis na cobertura das 

vacinas em vários cenários. Isto aplica-se especialmente aos países com baixas taxas de imunização, 

onde se prevê que o impacto seja maior. Prevê-se que a cobertura das vacinas poderá ser melhorada 

até 30% em muitos cenários com a eliminação das oportunidades perdidas.

Para além de utilizar os dados recolhidos para melhorar a cobertura de vacinação local nos países 

avaliados, os dados também podem ser analisados e publicados para partilhar aprendizagens e 

contribuir para uma melhora compreensão das OPVs em cenários similares.

Visão geral do processo e dos métodos

Tamanho da amostra

Um tamanho de amostra alvo de 600 entrevistas de saída de mães/cuidadores (saída) e 300 entrevistas 

de profissionais de saúde é ideal para a análise de causas das OPVs (quer seja a nível nacional, regional 

ou distrital). Em sistemas de saúde com menor disponibilidade de registos domiciliários (boletim de 

vacinas/cartão de saúde) podem ser necessárias amostras maiores. Se o tempo e os recursos assim o 

permitirem, um tamanho de amostra maior permitirá subanálises mais pormenorizadas, tais como uma 

estimativa de oportunidades perdidas pelo antigéne da vacina, idade, a razão para visitar as unidade 

sanitárias e outras subclassificações demográficas.

Ver o Guia de Planeamento OPV para consultar as instruções sobre a determinação do tamanho da 

amostra.

População-alvo

A avaliação de OPV visa mães/cuidadores de crianças com idades de 0–23 meses que frequentam uma 

unidade sanitária nos distritos selecionados na data da avaliação. Visa igualmente todos os profissionais 

de saúde (funcionários dos serviços de cuidados preventivos e curativos) que trabalham nas unidades 

sanitárias selecionadas na data da avaliação.

1 Szilagyi PG1, Rodewald LE. Missed opportunities for immunizations: a review of the evidence. J Public Health Manag Pract. 1996 
Winter; 2(1):18-25.

RESULTADOS PREVISTOS COMPONENTES DE AVALIAÇÃO

Identificar a magnitude 
e as causas das 
oportunidades perdidas

• Entrevistas de saída da unidade de sanitária (administradas pelo entrevistador)

• Questionários CAP para profissionais de saúde (administrados pelo 
entrevistador ou autoadministrados)

• Discussões de grupo focais (com mães/cuidadores e profissionais de saúde)

• Entrevistas aprofundadas (com quadros superiores e administradores de saúde)

Identificar as potenciais 
intervenções para reduzir 
OPVs

• Discussões de grupo focais (com mães/cuidadores e profissionais de saúde)

• Entrevistas aprofundadas (com quadros superiores e administradores de saúde)

• Sessões de brainstorming em grupo de trabalho

Entrevistas 
Aprofundadas
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Processo de consentimento

Antes de cada entrevista, as mães/cuidadores e os profissionais de saúde devem ser solicitados a dar o 

seu consentimento verbal. Devem ser informados de que a participação é voluntária e opcional.

Processo de inscrição

Todas as mães/cuidadores que saem da unidade  sanitária com uma criança que aparenta ter uma 

idade de 0-23 meses são elegíveis e devem ser convidadas a participar. O entrevistador deve explicar 

o processo e pedir o consentimento verbal para participar na entrevista. O questionário deve ser 

administrado a mães/cuidadores de crianças elegíveis e que deem o seu consentimento, ou a qualquer 

outro membro adulto que consinta (ou seja, com idade ≥ 15 anos) e que acompanha a criança, que 

conheça os antecedentes da mãe e o estado de vacinação da criança. Se um adulto for acompanhado 

por mais do que uma criança, a entrevista deve centrar-se na criança mais jovem (prevê-se que as 

crianças mais jovens tenham uma maior disponibilidade de registos domiciliários).

Todos os profissionais de saúde (dos serviços de cuidados preventivos e curativos) que trabalhem nas 

unidades sanitárias selecionadas na data da avaliação são elegíveis para serem entrevistados.

Recolha de dados

Os dados devem ser recolhidos através de um questionário de entrevista uniformizado em papel ou 

uma plataforma de dados eletrônica (tablets ou smartphones).

As perguntas das entrevistas de saída das mães/cuidadores devem incluir as seguintes 
informações:

1. Informações sociodemográficas;

2.  histórico  de vacinação da criança (recebida apenas através da imunização de rotina);

3. Conhecimento de oportunidades de imunizações de rotina;

4. Disponibilidade e conservação de registos domiciliários (boletim de vacinas/cartão de saúde);

5. Razões da não vacinação; e

6. qualidade  do serviço de vacinação recebido.

O estado de vacinação deve ser documentado com base nas informações nos registos domiciliários 

ou nos registos da unidade sanitária, se possível. A equipa de entrevistas NÃO deve depender da 

lembrança das mães sobre se o registo domiciliário foi perdido ou está de outro modo indisponível.  

Isto é particularmente importante, porque a data de vacinação é fundamental na avaliação de OPVs.  

Se o registo domiciliário não estiver disponível e não for possível localizar posteriormente os registos 

da criança no registo da unidade sanitária, o espaço para as datas de vacinação no questionário deve 

ser deixado em branco.

Os questionários CAP para profissionais de saúde devem incluir as seguintes informações:

1. Conhecimentos sobre a vacinação incluindo os antígenos, os programas de imunização e as 

contraindicações da vacinação;

2. Atitudes relativas aos serviços de vacinação e o comportamento de procura de imunização dos 

cuidadores na sua comunidade; e

3. Práticas relativas à prestação de serviços de imunização.
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Os questionários devem ser adaptados para estarem alinhados com o programa de vacinação específico 

e a terminologia utilizada em cada país. Os questionários genéricos estão disponíveis na OMS em inglês 

ou francês e devem ser traduzidos idealmente para a língua local. As entrevistas de saída das mães/

cuidadores devem ser realizadas por entrevistadores formados na respetiva língua local.

Seminário para facilitadores e teste piloto de instrumentos de recolha de dados

Os facilitadores devem reunir-se 1-2 dias antes do início da formação das equipas de campo. Este 

seminário deve ser utilizado para finalizar os restantes detalhes logísticos para a avaliação (tais como, 

finalizar a lista de unidades incluídas na amostra, a organização do transporte, a logística da formação, 

etc.), bem como adaptar e finalizar as ferramentas de recolha de dados.

Se possível, deve ser realizado um teste piloto dos instrumentos de recolha de dados numa unidade 

sanitária antes do início da formação das equipa de campo. Isto é altamente recomendado e irá 

garantir que as perguntas são claras para os entrevistados (em termos de exatidão da tradução, 

compreensão das perguntas e categorias de resposta adequadas). O teste piloto irá gerar experiência 

prática e um relatório de «lições aprendidas» que permitirá que os problemas/desafios sejam 

antecipados e resolvidos antes do trabalho de campo. Os problemas relacionados com a tradução serão 

igualmente assinalados e resolvidos. Todas as alterações à formulação das perguntas devem ser 
efetuadas antes da formação dos entrevistadores.

Composição e formação das equipas de campo

Conforme descrito no Guia de Planeamento OPV, as 

equipas de campo (entrevistadores e supervisores) devem 

ser provenientes idealmente do pessoal do MS e de outros 

parceiros de imunização nacionais. Todos participantes 

devem ser formados centralmente por um período de 

2-3 dias, dependendo das suas anteriores experiências 

com o programa de Vacinação, com a recolha de dados 

de campo, bem como do seu nível de familiaridade 

com a utilização de tablets/smartphones para a recolha 

de dados. A avaliação de OPV foi concebida para ser 

concluída em menos de 10 dias, incluindo a formação, a 

recolha de dados e a análise de dados preliminares. As 

equipas de campo devem planear passar apenas um dia 

em cada unidade sanitária.

Dependendo do número de distritos a cobrir e da 

distribuição geográfica dentro do país, a Equipa de 

Estratégia de OPV irá determinar o número de equipas 

de campo necessárias para concluir a recolha de dados 

em 3-5 dias. Nas anteriores avaliações foram utilizadas 

equipas de duas pessoas para cada unidade sanitária, 

com um supervisor responsável por duas ou três equipas, 

dependendo das distâncias a percorrer e do terreno. Prevê-se que cada equipa conclua diariamente 

20 entrevistas de saída a mães/cuidadores e 10 entrevistas a profissionais de saúde. Os supervisores 

devem viajar separadamente para passar 1 dia com cada uma das equipas sob a sua supervisão.

Se possível, um cientista social ou profissional com conhecimentos especializados nos métodos de 

pesquisa qualitativa devem dirigir os elementos qualitativos (entrevistas aprofundadas (EA) e discussões 

• Coordenador de Avaliação

• Equipa de Estratégia de 

OPV (3 a 5 membros; equipa 

multiparceiro)

• Equipas de campo (10-20 

entrevistadores, dois por cada 

equipa; 5-10 supervisores)

• Gestor de Dados

• Cientista social (se possível), ou 

alguém familiarizado com os 

métodos de pesquisa qualitativa

Requisito de recursos 
humanos típico para 
a realização de uma 
avaliação de OPV:
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de grupo focais de discussão (GFD) da avaliação. Este 

indivíduo também poderá formar um subconjunto 

da equipa de campo (especialmente todos os outros 

participantes com experiência anterior ou familiaridade 

com a recolha de dados qualitativos e métodos de 

análise) para facilitar as GFDe EA para as suas equipas. 

O cientista social deve analisar a qualidade dos dados 

recebidos, particularmente perto do início do processo 

de recolha de dados.

Finalmente, será necessário um Gestor de Dados para recolher todos os dados das equipas e compilá-

los para a sessão de brainstorming e as apresentações de informação. Se o Coordenador de Avaliação 

tiver experiência com Epi Info™ ou outro software analítico simples, este poderá eventualmente 

desempenhar esta função. Outras análises de dados aprofundadas podem ser realizadas fora do local, 

se necessário.

Introdução de dados, análise e gestão de dados

Para tornar os resultados preliminar imediatamente disponíveis para as sessões de brainstorming e de 

informação ( Passos 5 e 6 ), recomenda-se que a recolha de dados seja efetuada através de plataformas 

eletrónicas, tais como tablets, smartphones ou outras plataformas móveis (ver mais a este respeito na 

Tarefa 3.1  infra). Todos os dados em formato de papel, bem como a plataforma de dados eletrónicos 

devem ser exportados para Excel, e, de seguida, para Epi Info™, Stata®, ou SAS® para a limpeza de 

dados, gestão de dados e análise.

No último dia de trabalho de campo, deve ser realizada uma análise simples de dados quantitativos e 

qualitativos, com base nos dados preliminares já submetidos pelas equipas de campo. Isto irá consistir 

principalmente em frequências simples e análises bivariadas de dados quantitativos e uma interpretação 

preliminar dos principais tópicos resultantes dos dados qualitativos. Os resultados preliminares 

podem ser apresentados de seguida na abertura da sessão de brainstorming ( Passo 5 ). Estas análises 

descritivas e outras informações circunstanciais do campo devem ser utilizadas para informar o 

desenvolvimento de um plano de ação para reduzir OPVs.

Nas semanas seguintes ao trabalho de campo, deve ser realizada uma análise mais detalhada após a 

compilação dos dados de todos os distritos/unidades sanitárias. A análise detalhada deve estimar a 

extensão das OPVs, bem como examinar as associações entre as OPVs e outros fatores explicativos 

e demográficos. Devem ser calculadas estimativas da proporção de crianças com oportunidades 

perdidas, bem como a proporção de visitas com oportunidades perdidas e o número de doses elegíveis 

que foram perdidas, por antigénio. Outras análises podem incluir a disponibilidade dos registos 

domiciliários e a cobertura de vacinas por antigénio. Estas análises devem ser estratificadas através de 

outras variáveis explicativas no conjunto de dados, sempre que necessário. Se possível, os resultados 

devem ser comparados com outros inquéritos recentes no país, incluindo os Inquéritos Demográficos e 

de Saúde (DHS) e os Inquéritos aos Indicadores Múltiplos (MICS).

Além disso, uma análise temática de dados dos aspetos qualitativos da avaliação deve ser realizada e 

incluída num relatório final, que apresente o âmbito de entrevistas, as observações, as citações textuais 

representativas e as principais conclusões. Esta análise temática pode ser realizada através de um software 

normalizado de análise de dados qualitativos (tais como, o OpenCode, que é de acesso livre, ATLAS.
ti ou NVivo). Se possível, as recomendações da comunidade e dos informadores-chave para reduzir 

oportunidades perdidas devem ser incluídas juntamente com outros resultados da avaliação de OPV.
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Segurança dos dados

Embora deva haver uma recolha mínima de informações de carácter pessoal (ICP), todos os formulários 

de recolha de dados em papel devem ser guardados de forma segura num local fechado à chave. 

Similarmente, todos os conjuntos de dados eletrónicos com ICP devem ser protegidos por palavra-

passe. Em todos os conjuntos de dados eletrónicos devem ser removidas as ICP antes de qualquer 

análise fora do local.

Os smartphones/tablets devem registar automaticamente a data/hora da entrevista, bem como o local 

onde foram preenchidos os formulários. Os supervisores irão examinar todos os formulários de recolha 

de dados quanto à integridade e exatidão antes da sua submissão ao Coordenador de Avaliação.

Os entrevistadores devem transferir dados todas as noites para que as verificações da qualidade 

dos dados possam ser realizadas pelo Coordenador de Avaliação a nível central. O controlo final 

da qualidade da introdução de dados será realizado post-hoc pelo analista de dados. Para permitir 

a introdução de dados com a melhor qualidade, os formulários de introdução de dados devem ser 

concebidos com a utilização de limitações de valores e verificações de validação de dados na medida 

do possível.

Limitações

O processo de avaliação de OPV está sujeito às 

limitações e vieses inerentes à metodologia de 

amostragem simplificada, bem como à amostra de 

conveniência de todas as crianças presentes na unidade 

sanitária selecionada na data das entrevistas de saída, 

incluindo o viés de seleção. É igualmente possível que 

os registos domiciliários (boletins de vacinas/cartões de 

saúde) estejam imprecisos ou amplamente indisponíveis, 

e que os funcionários da unidade sanitária staff alterem 

as suas práticas na data da avaliação. Para minimizar o 

impacto das eventuais alterações às práticas, os questionários CAP para profissionais de saúde devem 

ser administrados à tarde, após a conclusão das sessões clínicas de vacinação do dia. Similarmente, 

as discussões de grupo de reflexão devem ser realizadas com profissionais de saúde (numa unidade 

sanitária diferente) diferentes dos que preencheram os questionários para profissionais de saúde.

Na medida do possível, a Equipa Estratégica OPV deve propositadamente selecionar distritos que 

cubram uma vasta gama de modelos de prestação de serviços em cada país. No entanto, a avaliação 

terá de ser interpretada com cuidado, dado que a amostra não será representativa a nível nacional. Por 

conseguinte, os resultados não podem ser generalizáveis para além dos distritos avaliados. 

Divulgação de resultados

Devem ser desenvolvidos relatórios sucintos para cada distrito, bem como para todo o país. Se possível, 

os resultados podem ser apresentados por tipo de unidade, tais como privadas versus pública. Como 

parte integrante do trabalho de campo, os resultados preliminares serão apresentados e discutidos nas 

sessões de brainstorming e de informação. Os resultados também serão notificados aos funcionários 

do programa de imunização a nível distrital, provincial e nacional, através de reuniões regulares de 

feedback e de formação. Os resultados podem ser apresentados em reuniões profissionais e reuniões 

científicas nacionais, regionais ou internacionais. Para acelerar a aprendizagem entre países e entre 

pares, recomenda-se que os resultados da avaliação de OPV sejam registados para a publicação em 

revistas especializadas.
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Nas seguintes secções deste documento são apresentadas as informações específicas 
sobre como planear e realizar cada uma das tarefas de avaliação de campo. Após 
o processo de 10 passos na estratégia de OPV conforme descrito na Guia de 
Planeamento OPV, a parte da avaliação de campo consiste nos passos 3-6:

TRABALHO DE CAMPO

PASSO 3 Realizar o trabalho de campo para a avaliação rápida de OPVs

PASSO 4 Analisar dados preliminares e identificar os temas-chave

PASSO 5
Brainstorm sobre propostas de intervenções e desenvolver um plano de ação para a 

implementação

 PASSO 6
Sessão de informação com a direção do MS e os parceiros de imunização sobre os 

próximos passos propostos

FIGURA 2. Atividades e resultados dos Passos 3-6

Trabalho de 
campo

(Passo 3)

Análise 
preliminar 
de dados 
(Passo 4)

Sessão de 
brainstorming  

 (Passo 5)

Sessão de 
informação final 
com a direção do 
MS e os parceiros 

de imunização 
(Passo 6)

RESULTADO:  
Resultados 

preliminares para 
brainstorming

RESULTADO: 
Aprovação do 

plano de ação e 
próximos passos

RESULTADO: 
Resultados 

preliminares 
(atualizados 

para a sessão de 
informação)

RESULTADO:  
Plano de 
ação para 

implementação
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PASSO

Realizar trabalho de campo 
para a avaliação rápida de OPV

QUEM
Coordenador de Avaliação, Equipa Estratégica OPV, MS e parceiros de 
imunização nacionais

QUANDO
duração de 1-2 semanas, dependendo das necessidades de formação e das 
distâncias de viagem

TAREFA   
3.1

Imprimir questionários e/ou preparar tablets ou smartphones para  
recolher dados

TAREFA   
3.2

Dar formação aos supervisores e entrevistadores sobre o processo de 
avaliação e logística (3 dias)

TAREFA   
3.3

Realizar entrevistas de saída com mães/cuidadores de crianças com  
idade inferior a dois anos, nas unidades sanitárias selecionadas  
2–3 dias - de manhã)

TAREFA   
3.4

Extrair dados de vacinação dos registos das unidades sanitárias para 
crianças sem registos domiciliários (2–3 dias - à tarde)

TAREFA   
3.5

Dar os questionários CAP aos profissionais de saúde (conhecimentos, 
atitudes e práticas) (2–3 dias - à tarde)

TAREFA   
3.6 Realizar discussões de grupos focais com mães/cuidadores (meio dia)

TAREFA   
3.7 Realizar discussões de grupos focais com profissionais de saúde (meio dia)

TAREFA   
3.8

Realizar entrevistas aprofundadas com o número pré-determinado de 
informadores-chave (quadros superiores e administradores de saúde)  
(meio dia)

3

3
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A estratégia de OPV usa uma abordagem de baixo para cima que visa avaliar as razões das 

oportunidades perdidas e, de seguida, elaborar e implementar intervenções corretivas ao nível 

das unidades sanitárias em que são prestados serviços de vacinação. Os resultados baseiam-se 

principalmente nas opiniões dos prestadores de serviços e mães/cuidadores. O modelo da estratégia 

proporciona uma avaliação de 360 graus do problema de OPV, utilizando a triangulação de dados de 

vários componentes de avaliação, incluindo métodos de recolha de dados quantitativos e qualitativos. 

Imprimir questionários e/ou preparar tablets ou smartphones  
para recolher dados

Algumas semanas antes do início do trabalho 

de campo, a Equipa Estratégica OPV deve 

finalizar o modelo do estudo e acordar o 

número de locais de avaliação, o número de 

entrevistas a concluir e a (s) língua(s) em que 

serão realizadas as entrevistas. Com base 

nestes critérios, devem ser disponibilizados 

recursos para a adaptação e tradução dos 

questionários genéricos e para a impressão 

do número correto de questionários para os 

componentes da formação e do trabalho de campo.

A experiência mostra que gerir o número de questionários em papel envolvidos (600 – 1 000) 

requer muitos recursos. A impressão e recolha funcionaram melhor quando eram realizadas 

por uma empresa gráfica. Se forem utilizados tablets/smartphones para além dos formulários 

em papel, TODOS os questionários devem ser numerados previamente com números de 

identificação únicos antes da sua utilização no trabalho de campo para garantir a interligação 

simples dos dados no final da avaliação. Se forem utilizados questionários em papel, 

recomenda-se fortemente que o questionário seja testado previamente para que os eventuais 

ajustamentos linguísticos das perguntas possam ser feitos antes da impressão.

Para facilitar a disponibilidade imediata de dados para as sessões de brainstorming 

( Passo 5 ), a Equipa Estratégica OPV deve considerar seriamente recolher os dados de campo 

eletronicamente, em tablets ou smartphones. Esses equipamentos podem ser requisitados 

ou alugados a parceiros de imunização locais, organizações de pesquisa nacionais ou à sede 

da OMS. Outra opção é pedir aos entrevistadores que tragam os seus próprios tablets e 

smartphones para o exercício. A decisão de recolher dados eletronicamente tem implicações 

na formação de supervisores e entrevistadores, na gestão de dados durante o trabalho 

de campo e na análise posterior à recolha de dados. A experiência de vários países que 

concluíram avaliações de OPV sugere que a utilização de plataformas eletrónicas tem diversas 

vantagens (disponibilidade imediata de dados, evitar o custo e a inconveniência de uma 

fase de introdução de dados, minimizar o custo e o tempo da impressão, etc.), e mesmo os 

entrevistadores com exposição prévia mínima a smartphones conseguiram aprender muito 

rapidamente.

TAREFA  

3.1
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Para obter mais orientações sobre a utilização de tablets eletrónicos para a recolha de dados, 

incluindo as considerações sobre as plataformas de software, consulte http://www.who.int/
immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/.

Os questionários eletrónicos estão disponíveis na OMS em inglês e francês e português se for 

concedido tempo suficiente, podem ser traduzidos para línguas adicionais. Se for previsto que 

algumas das entrevistas serão realizadas nos idiomas/dialetos locais, poderá ser útil fornecer 

uma cópia em papel dos questionários traduzidos para os idiomas locais para os recolhedores 

de dados utilizarem juntamente com a plataforma eletrónica para garantir a consistência da 

tradução entre os entrevistadores.  

Dar formação aos supervisores e entrevistadores sobre o 
processo de avaliação e logística (3 dias)

Deve ser dedicado tempo suficiente à 

formação de supervisores e entrevistadores. 

Dependendo da anterior experiência com o 

Programa Ampliado de Imunização (PAI) e com 

tablets/smartphones, são necessários 2-3 dias 

para realizar uma formação adequada sobre 

o protocolo de avaliação e as ferramentas de 

recolha de dados, bem como os procedimentos 

e a logística. Deve ser dada uma atenção 

especial à seleção do local de formação, tais 

como ambiente, disponibilidade de recursos formação (impressoras, projetores, acesso à 

Internet, quadros, etc.) e acesso às instalações para refeições em grupo (para minimizar o 

tempo gasto durante o almoço). Dependendo da escala geográfica da avaliação, a formação 

de supervisores pode ser separada da formação de entrevistadores para abordar algumas 

questões administrativas/de gestão. Os materiais de formação genéricos, incluindo os 

conjuntos de diapositivos PowerPoint estão disponíveis no website OPV: http://www.who.int/
immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/.

Prevê-se que as equipas de campo passem apenas um dia em cada unidade sanitária. Durante 

o tempo passado em cada unidade sanitária, as equipas de campo deverão:

• Realizar 20 entrevistas a saída  da unidade sanitária com mães/cuidadores (idealmente, 10 

com mães/cuidadores de crianças com 0-11 meses de idade, 10 com mães/cuidadores de 

crianças com 12-23 meses de idade)

• Administrar questionários CAP a 10 profissionais de saúde

• Realizar entrevistas aprofundadas com informadores-chave (quadros superiores e 

administradores de saúde, tais como o Diretor de Distrital de Saúde, o responsável da 

unidade sanitária, o enfermeiro-chefe, enfermeira superior, etc.)

TAREFA  

3.2
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• Verificar os registos quanto à falta de dados de vacinação de crianças que não tinham os 

seus registos domiciliários.

De acordo com o plano de trabalho de campo distribuído durante a formação, as discussões 

de grupos focais com mães/cuidadores e com profissionais de saúde devem ser realizadas, se 

possível, numa unidade sanitária diferente dentro do mesmo distrito/área geográfica.

Um dia típico no campo

A tabela infra apresenta um exemplo das expectativas para cada equipa durante cada dia 

de trabalho de campo. A Equipa Estratégica OPV pode alterar este programa, dependendo 

de quantos membros constituem as equipas de campo, das distâncias entre as unidades, 

etc. A experiência anterior mostra que são necessários em média 20 minutos para concluir 

corretamente uma entrevista de saída (demora mais tempo no início e muito menos tempo no 

segundo dia de trabalho de campo).

Cada equipa de dois entrevistadores deve planear passar todo o dia em cada unidade 

sanitária. Os supervisores poderão deslocar-se entre as equipas no mesmo dia, dependendo 

das distâncias. Se não houver um número suficiente de profissionais de saúde e mães/

cuidadores para entrevista na unidade sanitária selecionada, uma  próxima, idealmente com 

características similares à  incluída na amostra, também pode ser visitada para a realização 

de entrevistas adicionais para completar a quota da equipa. É essencial haver um meio 

de comunicação eficiente entre as equipas e os supervisores (por exemplo, SMS ou grupo 

WhatsApp) para resolver qualquer problema que surja, incluindo a seleção de unidades 

sanitárias adicionais, se necessário, e questões técnicas com os tablets e smartphones.

As discussões de grupo focais devem ser realizadas, se possível, por pessoas com formação 

em metodologia de pesquisa qualitativa. Dependendo da situação do país, isto poderá 

requerer adicionar essas pessoas a cada equipa de campo ou ter uma equipa de pesquisa 

qualitativa separada que seja responsável por realizar e analisar todas os GFD.

No último dia da formação, cada entrevistador receberá um meio de transporte (não 

necessariamente um veículo), uma lista das unidades sanitárias (combinação de clínicas 

de saúde, hospitais, unidades sanitárias privadas) a visitar, um tablet/smartphone ou 

questionários em papel, informações de contacto do supervisor e do Coordenador de 

Avaliação, e outros materiais que possam ser necessários (tais como, vales de tempo de 

comunicação, baterias de reserva, etc.).

Elementos essenciais a enfatizar durante a formação de equipas de campo

A. Análise dos questionários: Uma parte essencial da formação é a análise dos questionários. 

Devem ser aplicados métodos de aprendizagem para adultos na medida do possível, 

incluindo a dramatização. Dependendo da sua experiência com o programa de imunização, 

as equipas de campo devem passar uma parte significativa do tempo de formação a praticar 

como preencher os questionários e como extrair dados de registos domiciliários (boletins de 

vacinas/cartões de saúde - várias versões disponíveis em muitos países) e registos de unidades 

sanitárias reais.

B. Formação sobre a utilização de tablets/smartphones: Deve ser dedicado tempo 

suficiente para praticar a utilização dos tablets, incluindo como guardar e obter formulários 

guardados. A formação deve igualmente incluir como tirar fotografias legíveis dos 

registos domiciliários e dos registos das unidades e como guardar e transferir os mesmos 
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corretamente. As equipas de campo devem, igualmente, saber bem como estabelecer uma 

ligação Wi-Fi, transferir dados dos tablets e resolver problemas comuns. Os supervisores e 

entrevistadores devem receber o número de telemóvel de um supervisor superior (ou do 

Coordenador de Avaliação) que tenha experiência suficiente para responder a perguntas 

metodológicas e seja capaz de resolver qualquer problema técnico ou emergências 

imprevistas que possam surgir durante o trabalho de campo.

DIAS DE 
TRABALHO 
DE CAMPO

HORA DO 
DIA TAREFAS A CONCLUIR

PESSOAS 
RESPONSÁVEIS

LOCAL DESTA 
ATIVIDADE

Dia 1

Manhã
Entrevistas de saída com 
mães/cuidadores (20)

Equipa de campo 
(administradas por 
entrevistadores)

Unidade 
sanitária n.º 1

Tarde
IEntrevista aprofundada 
– administrada pela 
unidade sanitária (1)

Equipa de campo 
(administradas por 
entrevistadores)

Unidade 
sanitária n.º 1

Tarde
Questionários CAP para 
profissionais de saúde (10)

Equipa de campo 
(administradas por 
entrevistadores ou 
autoadministradas)

Unidade 
sanitária n.º 1

Tarde
Extração de dados dos 
registos das unidades 
sanitárias

Equipa de campo 
Unidade 
sanitária n.º 1

Noite
Transferir/enviar dados ao 
Coordenador de Avaliação 
e Gestor de Dados

Equipa de campo 

Dia 2-3 Repetir as atividades do dia 1, nas unidades sanitárias 2 e 3…

Dia 4

Manhã
Discussões de grupos focais 
[mães/cuidadores] (1)

Equipa de campo 
(Preferência 
de experiência 
qualitativa)

Unidade 
sanitária n.º 4

Tarde
Discussões de grupos 
focais [profissionais de 
saúde] (1)

Equipa de campo 
(Preferência 
de experiência 
qualitativa

Unidade 
sanitária n.º 4

Tarde
Entrevista aprofundada – 
nível distrital (1)

Equipa de campo 
(administradas por 
entrevistadores)

Serviço distrital  
de saúde

Noite
Transferir/enviar dados ao 
Coordenador de Avaliação 
e Gestor de Dados

Equipa de campo 

Dia 5
Todo o 
dia

Regresso do campo 
Análise de dados e 
classificação de resultados

Todos os 
participantes

Localização 
central

TABELA 1
PLANO DE TRABALHO DIÁRIO genérico para equipas de campo 
durante a avaliação de campo de OPV
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C. Dramatizações no local da formação: Os entrevistadores devem entrevistar-se 

alternadamente (em pares) durante a formação. Se alguns dos entrevistadores tiverem 

crianças pequenas, devem contribuir para as discussões sobre o texto das perguntas e gerir 

expectativas realistas do nível de conhecimento e cooperação das mães/cuidadores que 

visitam as clínicas.

É importante que as equipas de campo estejam muito familiarizadas com os questionários 

antes de iniciar o trabalho de campo. Isto aumentará o fluxo da entrevista e evitará que sejam 

ignoradas acidentalmente perguntas.

D. Entrevistas piloto em unidades sanitárias  
próximas: Como parte integrante da formação, 

as equipas de campo devem passar uma ou 

duas horas a entrevistar mães e profissionais de 

saúde reais numa unidade sanitária  próxima. 

Os locais de prática não devem ser incluídos 

nos locais amostrados para o efetivo trabalho 

de campo. Durante as entrevistas piloto, 

as equipas de campo devem preencher os 

questionários exatamente como se estivessem 

a realizar uma entrevista real. Os resultados 

destas entrevistas piloto devem ser transferidos para a plataforma web ou devolvidos à sala 

de formação para efeitos de análise. Os participantes devem ser preparados para discutir 

todos os problemas que surgiram durante o processo piloto.

Por fim, as equipas de campo devem familiarizar-se com os requisitos da manutenção diária e 

segurança dos tablets/smartphones, incluindo o seguinte:

1. Poupar a energia da bateria, desativar o Bluetooth, Wi-Fi e Serviços de Localização (GPS); 

se a bateria estiver fraca, ligar o modo de poupança de bateria/baixo consumo. Note 

que se a localização GPS de cada unidade sanitária  tiver de ser recolhida, o GPS deve 

permanecer ligado.

2. Reduzir a luminosidade do ecrã e definir o tempo-limite do ecrã em um minuto ou menos

3. Carregar durante a noite, todas as noites

4. Proteger da chuva e da luz direta do sol

5. Não deixar cair

6. Não deixar sem vigilância

Realizar entrevistas a saída com mães/cuidadores de crianças  
com 0-23 meses de idade, nas unidades sanitárias selecionadas 
(2–3 dias - de manhã)

Esta componente quantitativa da avaliação de OPV consiste em dois questionários: um para 

mães/cuidadores e o segundo para profissionais de saúde. Para minimizar complicações 

logísticas, ambas as entrevistas devem ser administradas nas mesmas unidades sanitárias no 

TAREFA  

3.3
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mesmo dia. Conforme sugerido anteriormente, as entrevistas a saída devem ser realizadas de 

preferência nas horas da manhã e os questionários para profissionais de saúde à tarde.

Alvo das entrevistas a saída:

Todos os cuidadores de crianças com 

0-23 meses de idade que saem das 

unidades sanitárias no dia da avaliação, 

independentemente da razão da visita à 
unidade sanitária, do seu local de residência 

ou relação com a criança, são elegíveis para 

serem entrevistados. O cuidador pode ser a 

pessoa que deu à luz ou adotou a criança, ou 

de outro modo cuida da criança, tais como uma 

tia, avó ou pai. Os cuidadores têm de ter, pelo 

menos, 15 anos de idade.

Método de amostragem:

No geral, é necessário um tamanho de amostra alvo de 600 entrevistas de mães/cuidadores 

(saída) e 300 entrevistas de trabalhadores de saúde. A Equipa Estratégica OPV, ao definir 

o âmbito da avaliação, deve visar, pelo menos, 30 unidades sanitárias, se possível, com um 

mínimo de 20 unidades sanitárias visitadas.  

Se o setor privado oferecer serviços de imunização, a proporção de unidades sanitárias  

incluídas na amostra deve refletir o volume de vacinações de rotina que ocorrem em unidades 

sanitárias privadas. Este volume pode variar entre áreas urbanas e rurais. Se o nível de 

participação do setor privado for desconhecido, uma orientação geral é visar que cerca de 

30% da amostra sejam compostos por unidades sanitárias privadas.

Em cada unidade sanitária visitada, a equipa de campo irá realizar 20 entrevistas sequenciais 

de saída com mães/cuidadores. Cada participante potencial será pré-selecionado apenas 

com base na idade da criança. É desejável uma combinação de cuidadores com bebés (0–11 

meses) e crianças com um ano de idade (crianças com 12-23 meses), se possível (realizar 

10 entrevistas para cada grupo etário). É igualmente desejável entrevistar mães/cuidadores 

que visitem a unidade sanitária para várias finalidades (ou seja, imunização, bem como 

outros serviços). Os entrevistadores poderão ter de se deslocar para interagir com as mães/

cuidadores que saem em diferentes pontos das instalações da unidade sanitária em situações 

em que a clínica de Vacinação esteja localizada separadamente do serviço ambulatório.

As equipas de campo que realizam as entrevistas devem estar cientes dos seguintes princípios 

fundamentais:

• Realizar um número fixo de entrevistas em cada unidade sanitária selecionada («quota de 

amostragem»):

 » 10 entrevistas a  saída da US com mães/cuidadores de crianças com 0-11 meses de idade;

 » 10 entrevistas a saída da US com mães/cuidadores de crianças com 12-23 meses de 

idade;

• Falar com as mães/cuidadores que frequentam as instalações com fins diferentes:

 » Se possível, uma mistura 50/50 de imunização vs outros serviços seria o ideal.
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• Sempre que possível, a recolha de dados deve ser distribuída em várias unidades sanitárias 

(por exemplo, não mais de 20 entrevistas de saída numa só unidade sanitária)

• Se forem selecionadas unidades sanitárias mais pequenas, pode não ser possível 

entrevistar até 20 mães/cuidadores. Nesses casos, é necessário visitar unidades sanitárias 

adicionais para preencher a quota de amostras de entrevistas a profissionais de saúde 

para cada equipa de campo. Nestas situações, as US adicionais devem ter características 

similares à que foi amostrada inicialmente, por exemplo, tamanho/fluxo de doentes, 

privada/pública, distrito do local, etc.

Programação de entrevistas:

Recomenda-se que todas as entrevistas sejam realizadas num dia em que os serviços de 

vacinação são prestados em cada US selecionada. Como os serviços de vacinação são por 

vezes prestados de manhã, as entrevistas à saída devem ser realizadas de manhã, quando as 

mães/cuidadores saem da unidade sanitária, depois de receberem cuidados de saúde.

Processo de entrevistas:

As mães/cuidadores devem ser entrevistados depois de terem recebido os serviços  no dia 

(quando saem da unidade sanitária). Idealmente, os entrevistadores serão posicionados à saída 

da unidade sanitária ou noutro local estratégico. A principal fonte de dados para as entrevistas 

de saída deve ser o homem ou a mulher que acompanha a criança, com o cartão de vacinação 

na sua posse. No entanto, todos os adultos que consentem devem ser entrevistados, 
independentemente da disponibilidade do cartão de vacinação. As informações sobre que 

vacinas foram administradas e as datas de administração apenas devem ser copiadas de cartão 

de vacinação, ou diretamente do livro de registo de vacinação (mais tarde durante o dia).

Todas as informações devem ser registadas diretamente no questionário uniformizado no 

momento da entrevista. Não devem ser introduzidos quaisquer dados provenientes da 

memória do entrevistador. Quaisquer comentários adicionais ou informações contextuais 

devem ser incluídos na última página do questionário conforme indicado. (Consultar o  

 Anexo D  para ver um exemplo de questionário de entrevista de saída em papel).

A. Preparar-se para a entrevista

Antes de se deslocar à unidade sanitária, certifique-se de que o seu aspeto é limpo e 

adequado ao clima e à cultura. Deve planear passar um dia completo em cada unidade 

sanitária selecionada. A sessão da manhã deve ser utilizada para entrevistas à saída enquanto 

o período de almoço/as sessões do início da tarde devem ser utilizadas para os questionários 

CAP para profissionais de saúde, entrevistas aprofundadas e para a extração de dados dos 

registos/documentos de imunização da unidade sanitária. Em distritos remotos, o trabalho 

diário poderá requerer levar alimentos e bebidas para o almoço.

Além disso, deve ter consigo os seguintes materiais adequados mínimos:

• Canetas;

• Se forem utilizados questionários em papel, cópias suficientes dos questionários para 

realizar as entrevistas previstas para o dia (20 entrevistas de saída, 10 questionários CAP 

para profissionais de saúde, mais 5 adicionais para cada tipo em caso de perda ou erro); se 

forem utilizados tablets/smartphones, levar algumas cópias de cada tipo de questionário 

em caso de avaria eletrónica;
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• Tablets/smartphones e carregadores;

• Notas adesivas (para apor a ID do questionário nos registos domiciliários/boletins de 

vacinas quando foram tiradas fotografias);

• Óculos de leitura, se necessários.

B. Chegada à unidade sanitária

Ao apresentar-se ao responsável da unidade sanitária, identifique-se e explique o objetivo geral 

da sua visita. Peça ajuda para obter profissionais de saúde para estes participarem nos inquéritos 

CAP (mais tarde durante o dia) e explique que gostaria de entrevistar profissionais de saúde 

de todos os serviços na unidade sanitária, não apenas dos serviços de vacinação (ver  Tarefa 
3.5  infra). Posicione-se na ou próximo da saída da unidade sanitária para que consiga falar com 

mães/cuidadores quando saem, depois de terem recebido os serviços  de saúde.  

C. Iniciar a entrevista

A primeira impressão que der irá definir o tom 

para a entrevista. Ao abordar um potencial 

entrevistado, a primeira coisa que deve fazer é 

sorrir e cumprimentar a pessoa educadamente: 

«Bom dia» ou «Boa tarde». Apresente-

se como um funcionário do Ministério da 

Saúde e converse informalmente, conforme 

for culturalmente adequado (por exemplo, 

o clima ou a roupa gira que o bebé tem vestido, etc.). Indique de seguida o objetivo da 

sua interrupção. Seja sempre simpático e educado. Tente encorajar a sua participação; não 

pressione excessivamente as mães/cuidadores para participar.

D. Pré-seleção por elegibilidade da idade

O entrevistador e o entrevistado ganham tempo, se for efetuada uma avaliação rápida da 

idade da criança antes ou no momento em que o participante for abordado. as crianças com 

idade superior a 24 meses/dois anos não são elegíveis para a avaliação de OPV.

E. Preencher o Consentimento Informado (se necessário)

Depois de se apresentar, explique que tem algumas informações sobre a entrevista que 

precisa de lhes mostrar para que possam decidir sobre se participam ou não. Leia o texto 

completo na parte superior da primeira página do questionário, que inclui:

•  Informá-los sobre aproximadamente quanto tempo vai demorar a entrevista;

• Garantir-lhes que a sua participação é voluntária e confidencial;

• Responder a todas as perguntas que possam ter;

• Pedir o seu consentimento para participar.

É importante que o participante compreenda tudo o que disser. Não apresse este passo e 

não apresente apenas um resumo. Se o participante não compreender, pode parafrasear. Se 

optarem por participar, pode iniciar a entrevista.
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Não argumente com os participantes que recusam dar o seu consentimento. Poderá 

tranquilizá-los cuidadosamente de que o questionário é anónimo, que as suas respostas não 

afetarão a qualidade dos cuidados de saúde recebidos, que as informações serão mantidas 

confidenciais e que o objetivo da entrevista é ajudar o distrito ao saber o que deve ser feito 

para melhorar os serviços de vacinação. Se continuarem a recusar, agradeça-lhe pelo seu 

tempo e passe para o próximo potencial participante.

Dependendo das normas culturais, poderá ser difícil para as mães falarem com verdade sobre 

as experiências na clínica, se estiverem preocupadas com qualquer potencial consequência 

negativa das suas respostas. Por conseguinte, é sempre recomendável realizar estas 

entrevistas longe dos ouvidos dos funcionários da clínica, mesmo que isso implique criar um 

local por baixo de uma árvore distante à volta da saída.

F. Realizar a entrevista

• É importante ler as perguntas de forma 

clara, num tom de discurso normal, 

exatamente como constam no questionário. 

Não abrevie ou ignore perguntas (salvo se 

utilizar o padrão de avanço integrado). Não 

apresse a entrevista.

• Se o participante não compreender a 

pergunta, leia-a novamente conforme está 

formulada.

• Por fim, poderá explicar ou reformular a pergunta, mas tenha o cuidado de não alterar 

o significado da pergunta. Isto é especialmente importante quando traduz do inglês (ou 

francês) para a língua local. Certifique-se de que utiliza o dialeto local e o significado 

exato de diferentes doenças e processos. Os termos no dialeto local devem ser acordados 

durante a formação da equipa de campo, ou fornecidos em forma de tradução em papel 

do questionário (conforme sugerida anteriormente).

Se o inquirido hesitar ou não desejar responder algumas perguntas, pode sublinhar 

novamente que as suas respostas serão mantidas confidenciais. Se continuarem a não desejar 

responder, passe para a próxima pergunta como se nada tivesse acontecido. Não insista em 
demasia numa resposta. 

G. Extrair dados dos registos domiciliários 
(boletins de vacinas/cartões de saúde)

Na avaliação de OPV, o histórico de vacinação 

apenas será obtido a partir dos registos escritos 

(registos domiciliários, tais como cartões de 

vacinas/cartões de saúde, ou registos das 

unidades sanitária). NÃO obtenha um histórico 
de vacinação verbal de mães/cuidadores. É 

fundamental copiar corretamente das datas de 

nascimento e as datas de vacinação, dado que são essenciais para avaliar a elegibilidade e a 

proporção de oportunidades perdidas. Estas devem ser praticadas durante a formação, com 

exemplos da vida real.
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Se a mãe/cuidador não tiver o registo domiciliário na sua posse, devem ser obtidas 

informações adicionais para lhe permitir a localização dos dados da criança no registo de 

imunização da unidade sanitária mais tarde durante o dia (Referência:  Anexo D2 ).

Para a validação dos dados, é essencial tirar fotografias da secção de imunização do registo 

domiciliário da criança (evite incluir informações carácter pessoal, se possível). Se o registo 

domiciliário não estiver disponível, tire uma fotografia da página do registo de imunização 

da unidade sanitária que corresponde ao registo de vacinação da criança (com o cuidado de 

incluir todo o registo na fotografia). A técnica correta para tirar e guardar fotografias deve 
ser abordada durante uma sessão de formação prática.

Introduzir datas de vacinação: É importante notar que alguns profissionais de saúde podem 

assinar ou assinalar um antigénesem escrever uma data. Por vezes, as datas podem ser 

inelegíveis, apesar de a vacina ter sido administrada.

Para cada vacina referida no questionário, assuma que a vacina foi administrada, se alguma 

marca (de caneta) deliberada foi efetuada dentro da coluna «data da administração» no 

registo domiciliário. Essa marca pode ser a data, a assinatura ou rubrica do profissional de 

saúde, um carimbo ou outras marcas similares. Se não existir nenhuma marca deliberada, 

assuma que a vacina não foi administrada.

Se uma vacina foi administrada, copie a data indicada, prestando atenção ao formato de 

data local adequado (por exemplo, DD/MM/AA ou MM/DD/AA). Se parte da data estiver em 

falta ou ilegível, registe conforme instruído durante a formação. Uma forma para lidar com 

isso, é escrever «99» para a parte da data que está em falta ou ilegível. Se nenhuma data for 

legível, preencha 99/99/99.

NOTA ESPECIAL: Se considerar que uma vacina NÃO foi administrada, deixe o espaço da 

data em branco. NÃO escreva nada na coluna da data. Um campo de data em branco indica à 

equipa de análise de dados que a vacina NÃO foi administrada.

H. Terminar a entrevista

Não devem existir quaisquer respostas em branco às perguntas feitas (salvo as que foram 

ignoradas com o padrão de avanço integrado) no final de cada entrevista. Verifique 

novamente para garantir que o questionário está preenchido e todas as respostas estão 

marcadas. Se houver algo em falta, volte atrás e repita a(s) pergunta(s). Se um supervisor 

de equipa encontrar respostas em branco, este irá assumir que uma pergunta foi ignorada. 

Agradeça cordialmente ao inquirido, e certifique-se de que tem todos seus documentos e 

pertences (e que devolveu os dele, especialmente o registo domiciliário) antes de se despedir.

Instruções gerais sobre o preenchimento do formulário do questionário

1. Leia as perguntas exatamente como foram redigidas.

2. Se vir uma seta preta grossa (  ), isto indica um «padrão de avanço». Isto significa que 

avança para um diferente pergunta que se segue, dependendo da resposta dada. Os 

padrões de avanço estão integrados na aplicação do inquérito, se a recolha de dados 

for efetuada eletronicamente. A utilização de padrões de avanço não é opcional; é 
necessária. Poupam tempo e garantem que a entrevista faz sentido. Por exemplo:
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3. Estão previstas resposta de escolha múltipla para algumas das perguntas. É preferível assinalar 

uma das caixas previstas, em vez de escrever uma resposta textual. Poderá ter de utilizar o 

seu melhor discernimento sobre como a resposta do participante corresponde às respostas 

previstas no formulário. Por exemplo, se na resposta à Pergunta 10 (infra), a mãe/cuidador 

afirmar «Porque é um hospital grande com muitos médicos», escolha a Opção 5: «Porque esta 
unidade oferece vários serviços de saúde» em vez de escrever esse texto em «outro»:

4. Se a resposta dada pela mãe/cuidador não estiver incluída nas respostas referidas, deve 
selecionar «Outro, especifique» e escreva a resposta específica da mãe/cuidador na linha 
em branco (de preferência, em inglês ou francês). No entanto, tente primeiro encontrar 
uma resposta que melhor corresponda à resposta, entre as opções previstas.

5. Por vezes, a mãe/cuidador pode fornecer várias respostas à pergunta. Isto é aceitável para 

as perguntas feitas a «ASSINALE TUDO O QUE FOR APLICÁVEL». Noutros casos, apenas 

é aceitável UMA resposta principal ou preferida à pergunta. Poderá ter de esclarecer a 

resposta preferida com a mãe/cuidador com base nas fornecidas.

6. Se utilizar questionários em papel, preencha os formulários com uma caneta. Evite utilizar lápis.

7. Sempre que for cometido um erro ou for necessária uma correção, rasure com duas linhas 

[exemplo]. Não tente apagar.

8. Preencha o questionário cuidadosamente e escreva de forma clara. Lembre-se de que 

outras pessoas irão ler os questionários que preencheu (supervisores, gestor de dados).

9. Certifique-se de que aprendeu como utilizar os tablets/smartphones para tirar fotografias 

e como guardá-las corretamente.

10. POR QUE É QUE VEM A ESTA UNIDADE?

1. Não existem seriços de saude na mimha aldeia/cidade de residéncia 

2.  Existem serviços de saúde no municipio em que 

3.  Esta unidade tica a caminho do meu local de trabalho 

4.  Esta unidade situa-se na mesma aldeia/cidade que o infantário da criança 

5.  Porque esta unicade oferece vários serviços de saúde 

6.  Sempre trouxe esta criança para aqul 

7.  Outro - Especifique:_________________________________ 

7.  Outro - Especifique:     Os serviços são oferecidos gratuitamente              

9. O CENTRO DE SAÚDE SITUA-SE NA ALDEIA/CIDADE EM 
QUE VIVE

1. Sim     Passar para a pergunta 11

2. Não     Continuar com a pergunta 10

3. NS     Passar para a pergunta 11
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Extrair dados de vacinação dos registos das unidades  
sanitária para crianças sem registos domiciliários  
(à tarde após as entrevistas de saída)

A avaliação de OPVs depende de datas de nascimento e de datas de vacinação credíveis. 

Como tal, quando estas datas não são fiáveis, estas crianças são excluídas do conjunto de 

dados final. Se possível, a extração de dados dos registos das unidades sanitárias deve ser 

efetuada para compensar a falta de dados de crianças sem registo domiciliário.

As práticas de registo de dados de vacinação nos registos das unidades sanitárias  variam 

nitidamente nos países e distritos. Localizar o registo de uma criança pode ser difícil. A equipa 

de campo deve trabalhar estreitamente com os funcionários da unidade sanitária para localizar 

e extrair esses dados.

TAREFA  

3.4

A fotografia do boletim de vacinas/cartão 

de saúde ou do cartão da unidade sanitária 

é fundamental para a sua validação e para 

garantir  que nenhum dado seja perdido.

• Certifique-se de que a etiqueta de identificação 
está colocada no boletim de vacinas ou no 
registo e esteja visível em todas as fotos

• Mantenha a câmara / tablet estável

• Certifique-se de que há boa iluminação e que o 
brilho do sol ou luz artificial não afeta a leitura 
do cartão

• Evite incluir informações pessoais quando 
possível (ou seja, tire apenas fotos da página 
com as datas de vacinação)

• Tire várias fotos

— Às vezes nem tudo irá caber numa fotografia - mas isso está ok!

— Você pode anexar várias imagens ao mesmo inquérito

• Verifique a fotografia depois de tirá-la

— Está desfocado?

— Você pode ver TODAS as datas e informações de vacinação?

• Tire de novo!

— Se você não tem certeza ou a fotografia não ficou boa, tire outra!

Dicas para tirar fotografias de de documentos pessoais
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Dar os questionários CAP aos profissionais de saúde 
(conhecimentos, atitudes e práticas) (2–3 dias - à tarde)

Alvo dos questionários CAP: Todos os 

profissionais de saúde que trabalhem na 

unidade sanitária, independentemente do seu 
serviço (cuidados curativos ou preventivos) são 

elegíveis para a entrevista. Esses funcionários 

devem incluir funcionários de vacinação e 

de não vacinação: ambulatório, hospitalar, 

médicos, enfermeiros, enfermeiros auxiliares, 

nutricionistas, etc.

Método de amostragem

Por motivos de logística, os questionários CAP para profissionais de saúde devem ser 

administrados nas mesmas unidades sanitárias em que são realizadas as entrevistas à 

saída. Devem envidar-se esforços para incluir profissionais de saúde de diferentes serviços. 

Recomenda-se um máximo de 10 questionários para profissionais de saúde por cada 
unidade sanitária. Em unidades sanitárias mais pequenas, todos os profissionais de saúde 

devem ser solicitados a preencher os questionários. Os entrevistadores também poderão ter 

de visitar unidades sanitárias mais próximas para obter o tamanho desejado da amostra para 

essa data de entrevistas.

Calendarização dos questionários CAP para profissionais de saúde

Todos os questionários para profissionais de saúde devem ser administrados numa data em que 

são oferecidos serviços de vacinação em cada unidade sanitária selecionada. As equipas de 

campo devem ter em conta a carga de trabalho e outras questões logísticas na discussão sobre 

a melhor hora do dia para o preenchimento dos questionários CAP para profissionais de saúde. 

Geralmente, as consultas de vacinação são realizadas nas horas da manhã. Por conseguinte, os 

questionários CAP para profissionais de saúde podem ser administrados após o almoço.

Processo de entrevistas

Tal como na entrevista à saída, apresente-se, explique o objetivo da sua visita, e peça o 

consentimento para participar. Ao explicar o objetivo do exercício, é importante ser sincero, 

mas o mais vago possível, para evitar influenciar as respostas dos profissionais de saúde. Por 

exemplo, explique que está lá para realizar uma avaliação dos serviços de imunização no 

(distrito/país), mas evite mencionar oportunidades perdidas de vacinação antecipadamente, 

dado que isso pode influenciar as respostas fornecidas.

É importante tranquilizar os profissionais de saúde de que este questionário não é um teste e 

que as suas respostas são anónimas. O objetivo consiste em melhorar a cobertura da imunização, 

e não avaliar o desempenho do seu trabalho, os seus conhecimentos ou capacidades.

Se forem utilizados tablets, os questionários CAP devem ser administrados pelos 

entrevistadores. Para reduzir o viés, as perguntas devem ser lidas em voz alta ao entrevistado 

conforme redigidas, sem qualquer sugestão sobre as respostas corretas. O ecrã do tablet 

pode ser partilhado com os profissionais de saúde, sobretudo em perguntas longas.

TAREFA  

3.5
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Se forem utilizados questionários em papel, poderá ser preferível que os profissionais 

de saúde preencham os formulários pessoalmente. Esta decisão pode ser ditada pelas 

necessidades locais (por exemplo, níveis de literacia, etc.). (Consultar o  Anexo E  para ver um 

exemplo do questionário CAP em papel).

Em circunstâncias excecionais, poderá ser eficiente pedir a todos os profissionais de saúde 

que preencham os questionários em papel numa sala durante o almoço ou a sua reunião 

semanal/mensal regular. Se for utilizada esta estratégia, é importante garantir que estes não 

colaboram nas respostas. Podem ser exploradas também outras soluções viáveis localmente 

para minimizar a interrupção do fluxo de trabalho.

NOTA ESPECIAL: Embora seja tentador, o entrevistador não deve intervir ao corrigir ou 

aconselhar os profissionais de saúde, se forem dadas respostas incorretas, dado que isto 

poderá influenciar as respostas subsequentes e comprometer a integridade dos dados 

recolhidos. Isto também se aplica às entrevistas de saída. Mesmo se um entrevistador 

determinar que a uma criança falta uma ou mais doses de vacina, não deve ser efetuada 

nenhuma intervenção durante o componente de recolha de dados da avaliação de OPV. 

Realizar discussões de grupos focais (GFD)  
para mães/cuidadores (meio dia cada)

Veja  Tarefa 3.7  abaixo. 

TAREFA  

3.6
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Realizar discussões de grupos focais (GFD)  
para profissionais de saúde (meio dia cada)

GFD como ferramenta fundamental na estratégia de OPV

Se for  logisticamente viável (tempo, orçamento e conhecimentos especializados), devem 

ser realizadas discussões de grupo focais e entrevistas aprofundadas para explorar as causas 

de OPVs, bem como as potenciais soluções e entraves à implementação das intervenções 

propostas. Para permitir uma compreensão completa dos principais problemas com o 

programa de vacinação e das formas de reduzir as oportunidades perdidas, o trabalho de 

campo deve incluir dois tipos de GFD: uma com mães/cuidadores; e uma com profissionais 

de saúde. Esta técnica não só recolhe dados que de outro modo não poderiam ser obtidos; o 

próprio processo de envolver estes grupos pode frequentemente resolver o problema.

Idealmente, os GFD devem ser realizadas em unidades sanitárias que NÃO foram incluídas na 

amostra para as entrevistas quantitativas. Isto é necessário para reduzir o viés de informações 

que pode resultar da geração de respostas apenas socialmente desejáveis dos profissionais 

de saúde que já foram entrevistados. Dado que são necessários, no mínimo, 6 participantes 

para os GFD, devem ser selecionadas unidades médias e grandes. Os conhecimentos dos 

profissionais de saúde nas unidades sanitárias mais pequenas podem ser obtidos através das 

entrevistas aprofundadas (EA) (ver  Tarefa 3.8  infra).

Uma vez que a maioria das consultas de vacinação é efetuada de manhã, os planos do 

trabalho de campo devem prever as entrevistas à saída nas horas de manhã e os questionários 

CAP para profissionais de saúde e os GFD à tarde.

TAREFA  

3.7

As discussões de grupos focais, (uma técnica empregue da pesquisa de marketing) 

geram «pontos de venda», «pontos de resistência» e outras informações 

normalmente retidas em entrevistas individuais. As pessoas têm uma sensação 

de anonimato quando participam numa discussão com um grupo relativamente 

homogéneo. Devido à natureza do grupo, as GFD são particularmente úteis na 

exploração de novos tópicos, especialmente quando há pouca pesquisa anterior, e 

permitem a identificação de várias perspectivas.

Uma vantagem secundária dos GFD é a sua natureza de pesquisa participativa. A 

pesquisa participativa identifica primeiramente grupos de especial importância para 

um problema sob investigação e, de seguida, suscita a sua participação na realização 

da pesquisa das causas e soluções do problema em questão. Por exemplo, envolver 

mães num GFD de oportunidades perdidas poderá facilitar as explicações e ajudar 

a ultrapassar os sentimentos de que as vacinações não são benéficas para crianças. 

A inclusão de profissionais de saúde num GFD pode ser o catalisador para estes 

conheçam a necessidade de integrar e maximizar cada encontro de saúde para 

efeitos de vacinação. Podem sugerir ideias inovadoras que serão fundamentais para 

o brainstorming de potenciais intervenções para reduzir OPVs.

Introdução geral às discussões de grupos focais (GFD)
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Se possível, os GFD devem ser realizadas por pessoas que estejam familiarizadas com os 

métodos de recolha de dados qualitativos. Se um cientista social estiver disponível e os 

recursos permitirem, as avaliações qualitativas devem idealmente ser realizadas por um 

único especialista designado /equipa de pesquisa qualitativa para manter a consistência. No 

entanto, em muitos cenários, tal poderá não ser possível e será necessário fornecer uma breve 

formação geral a um subconjunto de facilitadores das equipas de campo sobre a metodologia 

de recolha de dados qualitativos.

Logística de GFD

Devem ser previstas, no total, 6-10 GFD para 

mães/cuidadores e 6-10 GFD para profissionais 

de saúde. O tamanho ideal de cada grupo 

focal de discussão é de 6-8 participantes. Um 

facilitador deGFD formado deve pedir ao 

grupo para discutir assuntos pré-determinados, 

com o cuidado de não restringir de modo 

algum a forma ou o fluxo da discussão.

Se for abordado uma componente qualitativa aprofundada com um cientista social, e se 

for logisticamente viável, culturalmente adequado, e com o consentimento de todos os 

participantes, as sessões podem ser gravadas em tablets/smartphones/outros gravadores 

de voz. Isto poderá ser útil para a posterior análise e compilação dos problemas principais 

e citações diretas. Deve ser garantida a confidencialidade de todos os participantes. Se 

não houver nenhum cientista social disponível, basta muitas vezes proceder à tomada 

pormenorizada de notas.

Prevê-se que cada GFD tenha uma duração de cerca de 45 minutos, mas não superior a 

90 minutos. Se possível, os GFD com as mães/cuidadores devem ser realizadas longe das 

áreas clínicas e fora do campo de audição dos profissionais de saúde. Isto irá promover uma 

discussão livre, especialmente sobre as potenciais soluções para reduzir OPVs. O facilitador de 

GFD deve encontrar um local adequado próximo de cada unidade sanitária e tomar medidas 

para deslocar o grupo de participantes até esse local. A disposição dos lugares sentados 

deve ser circular, em cadeiras confortáveis, com o facilitador ao mesmo nível e indiferenciado 

dos participantes (de preferência, do mesmo sexo, raça, língua, etc.). Em alguns casos, 

o responsável da unidade sanitária, ou enfermeiro-chefe poderão ajudar na obtenção e 

disponibilização de participantes (mas não devem permanecer na discussão).  

Metodologia proposta para as GFD

1. Se um cientista social ou alguém com experiência adequada nos métodos de pesquisa 

qualitativa não estiver disponível, realizar uma breve formação para facilitadores de GFD 

sobre a metodologia de pesquisa qualitativa

a. É preferível identificar as pessoas com anterior experiência em GFD para dirigir 

diferente grupos

b. Caso contrário, utilizar conjuntos de diapositivos genéricos para realizar um curso 

rápido sobre GFD e métodos de recolha de dados qualitativos

2. Acordar o número de GFD a realizar, por distrito ou por unidade sanitária
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3. Não misturar os participantes:

a. Deve haver umaGFD separada para mães/cuidadores e outra para profissionais de saúde;

b. Mesmo entre profissionais de saúde, poderá ser útil separar diferentes categorias de 

funcionários e, no mínimo, graus de antiguidade para garantir um grupo homogéneo 

que possa falar livremente.

4. Encorajar a tomada de notas por vários facilitadores para cada GFD

a. Cada tomador de notas deve concentrar-se em apenas dois ou três participantes

b. Registar o maior número de citações textuais possível

5. Cada tomador de notas deve submeter de seguida as notas datilografadas do GFD, 

realçando as principais questões que foram levantadas, incluindo as citações diretas,  

se possível

a. As notas devem ser submetidas todas as noites (por email) após GFD ao especialista 

qualitativo/cientista social designado (e com conhecimento do Coordenador de 

Avaliação)

6. A recolha de resultados e a apresentação nas sessões de brainstorming e de informação 

devem ser efetuadas pelo especialista qualitativo/cientista social (ou pessoas com 

experiência em análise qualitativa).

Estrutura geral do GFD

As perguntas devem ser abertas para incentivar a discussão. As perguntas modelo fornecidas 

podem servir de quadro de orientação, mas o facilitador deve estar preparado para 
improvisar conforme a discussão avança. O GFD deve decorrer da seguinte forma:

• Introdução: apresentações em grupo, informações gerais sobre o objetivo da avaliação de 

OPV, questões éticas (consentimento em caso de gravação)

• Perguntas de abertura: Fáceis de responder e amplamente relacionadas com o tópico de 

discussão

• Perguntas-chave: Perguntas de geração de dados essenciais, incluindo sondagens 

 » Estas perguntas não se destinam a ser lidas em voz alta sequencialmente. Pelo contrário, 

o facilitador deve familiarizar-se com todas as perguntas mencionadas e utilizá-las 

apenas como orientação. De outro modo, serão bastante repetitivas.

• Encerramento: Resumir, terminar com uma nota positiva, e incluir uma mensagem sobre 

reduzir OPVs.

Os guias para GFD como exemplos de texto de introdução e as perguntas de orientação 

podem ser consultados no  Anexo F . As perguntas similares para profissionais de saúde 

podem ser utilizadas para entrevistas aprofundadas (EA) (ver  Tarefa 3.8 )
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Realizar entrevistas aprofundadas (EA) com o número pré-
determinado de informantes-chave (quadros superiores e 
administradores de saúde)

Similarmente aos GFD, as entrevistas 

aprofundadas (EA) devem ser realizadas 

por pessoas com experiência na pesquisa 

qualitativa. O alvo das EA devem ser pessoas 

consideradas particularmente informadas ou 

influentes na unidade sanitária ou comunidade, 

tais como os chefes ou responsáveis das 

unidades sanitárias, diretores, enfermeiras 

superiores e administradores. É ideal, pelo 

menos, uma EA por unidade sanitária, dado que isto promove a triangulação de dados com 

outros elementos de dados. Se possível ou adequado, os responsáveis pelo Programa de 

Vacinação a nível distrital também devem ser entrevistados.

As perguntas modelo utilizadas para os GFDpara profissionais de saúde (Tarefa 3.7, ver Anexo 

F) também podem ser utilizadas para as EA.

As entrevistas irão recolher informações sobre a perceção dos informadores sobre as causas 

e curas das doenças infantis, a comunidade e a dinâmica da unidade sanitária que afeta os 

serviços de imunização, apoio ou oposição à imunização por parte dos informadores, etc. Por 

fim, os informantes-chave devem ser solicitados a explicar as diversas condutas/respostas dos 

profissionais de saúde e cuidadores e sugerir ou validar/recusar intervenções previamente 

propostas para reduzir oportunidades perdidas.

TAREFA  

3.8

• Apresente-se e apresente os 

tomador(es) de notas

• Agradeça aos participantes pela  

sua participação

• Explique o objetivo da DGR

• Realce a contribuição dos participantes 

(o facilitador não é o especialista. Os 

participantes é que são!)

• Mencione a confidencialidade 

(anonimato, confidencialidade do 

grupo e confidencialidade de dados)

• Peça a autorização para gravar  

(em caso de gravação)

• Partilhe as regras básicas  

(por exemplo, não interromper, 

respeitar opiniões, etc.)

• Tempo do GFD (~45 minutos)

• Perguntas?

Pontos de discussão para introduzir o GFD
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Passo

QUEM
Coordenador de Avaliação, Gestor de Dados, cientista social/perito 
qualitativo, equipas de campo e representantes do MS e organizações 
parceiras

QUANDO 1-2 dias, durante e imediatamente após o trabalho de campo

TAREFA   
4.1

Contagem de dados dos questionários de amostra para análise, ou transferir 
os dados preliminares da plataforma eletrónica de recolha de dados

TAREFA   
4.2

Agrupar as notas do facilitador tiradas durante as entrevistas qualitativas 
(DGR e EIC)

TAREFA   
4.3

Realizar uma análise de dados preliminares rápida, para identificar os 
principais temas e principais resultados para discussão no Passo 5

TAREFA   
4.4

Preparar uma análise detalhada dos dados completos, bem como a limpeza 
de dados

Analisar dados preliminares e 
identificar os temas-chave4

4
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Contagem de dados dos questionários de amostra para análise, 
ou transferir os dados preliminares da plataforma eletrónica de 
recolha de dados

O agrupamento de dados deve começar durante o trabalho de campo (com dados recolhidos) 

e ser concluído assim que as equipas de campo regressarem ao nível central. O Gestor de 

Dados ou o Coordenador de Avaliação é responsável por este passo. A experiência em 

países que completaram as avaliações OPV mostra que esta etapa é facilitada pela utilização 

de plataformas eletrónicas de recolha de dados (tablets ou smartphones). Se possível, 

deverá promover-se a utilização dessas plataformas eletrónicas. As plataformas eletrónicas 

online permitem igualmente a transferência diária de dados durante o trabalho de campo 

e verificações sincronizadas da qualidade dos dados.Se os dados apenas forem recolhidos 

em formato de papel, deve ser selecionado um modelo de questionários e os dados devem 

ser introduzidos rapidamente numa lista de linhas pelo Gestor de Dados. Estes dados  irão 

permitir uma análise e apresentação simples de resultados preliminares para as sessões de 

brainstorming ( Passo 5 ) (ver  Tarefa 4.3 ) e de informação ( Passo 6 ). Para esta primeira 

fase da análise, o ideal é um software analítico simples como por exemplo Excel ou Visual 
Dashboard no Epi Info™. Isto pode produzir frequências simples e facilmente atualiza 

os mapas simples de forma automática. Uma análise mais detalhada pode ser realizada 

posteriormente com Stata®, SAS® ou software similar.

Agrupar as notas do facilitador tiradas durante as entrevistas 
qualitativas (GFD e EIC)

O cientista social ou os facilitadores dos GFD são responsáveis por recolher as notas das 

entrevistas qualitativas. Podem apresentar os resultados sumários preliminares e citações 

textuais importantes para inclusão nas apresentações para as sessões de brainstorming e de 

informação. Caso contrário, o Coordenador de Avaliação deve compilar citações importantes 

e temas discutidos durante as sessões de grupo de reflexão para esta finalidade.

TAREFA  

4.1

TAREFA  

4.2
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Realizar uma análise de dados preliminares rápida para identificar os 
principais temas e principais resultados para discussão no Passo 5

Em conjunto com o Gestor de Dados, com as informações das equipas de campo quando 

estas voltarem ao nível central, o Coordenador de Avaliação deve compilar os resultados 

preliminares dos diferentes componentes de avaliação num conjunto de apresentação2.  Deve 

ser realçado que estes dados e resultados são preliminares, no entanto, a experiência mostra 

que os resultados finais raramente diferem acentuadamente. Note que devido ao calendário 

apertado, será quase impossível derivar uma «estimativa» da proporção de OPVs nesta fase 

da análise. Isto requer apurar mais dados, reclassificação e suba grupamento ( Tarefa 4.4 ).

São necessários apenas alguns mapas de frequências simples para a discussão durante as 

sessões de brainstorming, sendo que estes podem ser criados facilmente com Excel ou Epi 
Info™. A lista infra é um exemplo de análises simples que podem ser facilmente compiladas 

numa apresentação PowerPoint para esse efeito.

1. Resumo do trabalho de campo (# de dias de trabalho de campo, # de equipas de campo, 

# de entrevistas concluídas, # de DGR concluídas)

2. Resultados preliminares de entrevistas de saída que apresentam as respostas às seguintes 

perguntas:

a. Distribuição de inquiridos por unidade sanitária ou distrito

b. Qual foi o motivo da sua visita de hoje?

c. A criança já foi vacinada?

d. A criança foi vacinada hoje?

e. O profissional de saúde perguntou hoje pelo estado de vacinação da criança?

f. A sua criança tem um registo domiciliário (boletim de vacinas/cartão de saúde)?

g. Qual é o objetivo do registo domiciliário?

h. O profissional de saúde perguntou hoje pelo registo domiciliário?

i. Por que é que NÃO tem o registo domiciliário consigo hoje?

j. O profissional de saúde disse-lhe que vacinas foram administradas hoje?

k. O profissional de saúde disse-lhe a data da próxima consulta?

l. Já lhe foi recusada alguma vacinação? (se sim, quais foram os motivos apresentados?)

3. Resultados preliminares de questionários CAP para profissionais de saúde que apresentam 

as respostas às seguintes perguntas:

a. Distribuição de inquiridos (por unidade sanitária, formação profissional, área ou 

serviço)

b. Dispõe de funcionários suficientes para realizar as vacinações na sua unidade?

2 Um conjunto de diapositivos de amostra «Resultados preliminares de brainstorming» pode ser obtido em:  
www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/

TAREFA  

4.3
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c. Já recebeu formação sobre as doenças que podem ser prevenidas por vacinação?

d. Por que motivo acha que as crianças não têm as suas vacinações devidas?

4. Resultados de discussões de grupo de reflexão

a. Constatações principais: Mães/cuidadores – realçar os principais tópicos que foram 

discutidos, incluir citações textuais importantes e ilustrativas

b. Constatações principais: Profissionais de saúde – realçar os principais tópicos que 

foram discutidos, incluir citações textuais importantes e ilustrativas

5. Entrevista aprofundadas

a. Realçar os principais entraves ou estrangulamentos, bem como as potenciais soluções 

discutidas

Preparar uma análise detalhada dos dados completos,  
bem como a limpeza de dados

A análise detalhada dos dados deve iniciar-se logo que possível após a conclusão do trabalho 

de campo. Os resultados finais devem alimentar o planeamento das intervenções pós-

avaliação. Se a análise não puder ser realizada internamente devido às limitações de tempo 

e capacidade, deve ser externalizada assim que possível. Se for externalizada, Deverão 

ser envidados todos os esforços para manter os intervenientes-chave no MS totalmente 

envolvidos nas fases de análise e relatório. O relatório final e quaisquer manuscritos 

resultantes devem ter coautoria e ser pré-aprovados pelo MS.

TAREFA  

4.4
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PASSO
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Passo

QUEM
O Coordenador de Avaliação, as equipas de campo, a direção do  
MS-EPI e organizações parceiras nacionais

QUANDO 1 dia, a seguir ao trabalho de campo

TAREFA   
5.1 Apresentar os dados preliminares do Passo 4 e pedir reações ao grupo

TAREFA   
5.2

Facilitar uma discussão de brainstorming sobre ideias para reduzir OPVs 
no(s) distrito(s) selecionado(s)/em todo o país

TAREFA   
5.3

Desenvolver um quadro, plano de ação e cronograma detalhados para 
redução de OPVs durante os próximos 6-12 meses 

TAREFA   
5.4

Atribuir funções e responsabilidades a parceiros diferentes usando o 
plano de ação da Tarefa 5.3, incluindo um plano claro de supervisão, 
acompanhamento e avaliação

TAREFA   
5.5

Propor sistemas existentes, oportunidades e atividades para garantir a 
participação da comunidade durante a fase de intervenção

Deve ser dedicado, pelo menos, um dia completo à sessão de brainstorming. Se possível, dois dias 

serão melhor para não apressar o processo. Todos os principais parceiros de imunização, a direção do 

MS, bem como todos os funcionários de campo devem participar ativamente neste processo.

Brainstorm sobre propostas de 
intervenções e desenvolver um 
plano de ação para a implemen-
tação

5

5
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Apresentar os dados preliminares do Passo 4 e  
pedir reações ao grupo

O objetivo do Passo 5 consiste em recolher e triangular os dados disponíveis para obter um 

consenso sobre as intervenções prioritárias. Este passo deve começar com uma apresentação 

de todos os resultados preliminares dos dados quantitativos e qualitativos recolhidos. Isto 

deve ser seguido de uma discussão aberta facilitada sobre a importância de cada uma das 

principais constatações apresentadas. Recomenda-se a tomada de notas para esta tarefa. É 

útil ter as equipas de campo a participar nas discussões de brainstorming, dado que isso é 

uma oportunidade para receber comentários contextuais adicionais e responder a quaisquer 

perguntas. Na medida do possível, a discussão deve ser dirigida pelos funcionários do MS e 

pelas equipas de campo.

Facilitar uma discussão de brainstorming sobre ideias para  
reduzir OPVs no(s) distrito (s) selecionado(s)/em todo o país

Deve ser utilizado um processo estruturado 

para obter ideias do grupo multidisciplinar. 

É útil começar com a apresentação da 

metodologia e das principais constatações em 

plenário, seguida de sessões de discussão de 

grupos de trabalho.3

Dependendo do número de participantes, 

dividir o plenário em dois ou três grupos de 
trabalho com cerca de 5 participantes cada. 

Cada grupo de trabalho deve incluir quadros 

seniores do MS, um entrevistador (membro da equipa de campo) e uma equipa de um dos 

parceiros nacionais de implementação da imunização.

Cada grupo de trabalho é responsável por criar um projeto de plano de trabalho ou «plano 
de ação» para reduzir oportunidades perdidas. Este plano deve apresentar uma lista de 

potenciais intervenções para reduzir OPVs e identificar prazos, organizações responsáveis pela 

assistência técnica (AT) e potenciais fontes de financiamento. As ações propostas para reduzir 

oportunidades perdidas devem alavancar as fontes de financiamento existentes e os planos 

nacionais de imunização, na medida do possível.

Após cerca de 60 minutos, o plenário reúne-se novamente para discutir e recolher as ideias de 

cada grupo de trabalho. 

3 Os modelos de diapositivos PowerPoint para as sessões dos grupos de trabalho podem ser obtidos em  
www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/

TAREFA  

5.2

TAREFA  

5.1
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O brainstorming deve seguir este processo:

1. Através de um quadro ou uma apresentação 

visual (incluindo Post-its), designar um 

relatador de cada grupo de trabalho para 

indicar, pelo menos, 5 causas principais de 

OPVs (com base nos dados preliminares 

acabados de ser apresentados, bem como 

nas experiências das equipas de campo).

2. Apresentar TODAS as intervenções para reduzir oportunidades perdidas do grupo. Não 

deve haver juízos de valor nesta fase. Todas as ideias devem ser apresentadas no quadro.

3. Em seguida, o grupo deve passar algum tempo a agrupar as ideias no quadro em tópicos 

similares. Durante esta fase, os proponentes de ideias podem continuar a elaborar as suas 

intervenções propostas.

4. Cada grupo de trabalho deve priorizar as intervenções apresentadas, com base na 

importância da contribuição que estas dariam para a cobertura e a equidade e a 

viabilidade da sua implementação.

 » Esta fase deve envolver discussões sobre que ideias devem ser apresentadas ao plenário; 

as pessoas devem defender as suas ideias originais com base na sua viabilidade (a curto 

e médio prazo) e no potencial impacto na redução de oportunidades perdidas.

5. Depois de priorizar as 3 questões e atividades ou intervenções principais para reduzir 

OPVs, cada grupo de trabalho deve elaborar um plano de ação para os próximos 6-12 

meses.

 » Sempre que possível, explorar sinergias com os planos de trabalho e as fontes de 

financiamento existentes!

Resultados previstos de cada grupo de trabalho (plano de ação)

PRINCIPAIS 
QUESTÕES 
IDENTIFICADAS
(PRIORIZAR 3 
POR GRUPO DE 
TRABALHO)

INTERVENÇÕES 
PROPOSTAS   
(3 ATIVIDADES/
AÇÕES PRI-
ORITÁRIAS)

PASSOS 
IMEDIATAMENTE 
A SEGUIR

PRAZO DE 
CONCLUSÃO

PESSOA/OR-
GANIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL

OBSERVAÇÕES 
SOBRE A 
SUSTENTABIL-
IDADE/FINAN-
CIAMENTO DE 
AÇÕES

1.

2.

3.

 Estes pormenores podem ser 

discutidos adicionalmente em 

plenário (tarefas 5.3 e 5.4 infra)
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TAREFA  

5.3
Desenvolver um plano de ação e cronograma detalhados para 
redução de OPVs durante os próximos 6-12 meses

Todos os grupos de trabalho devem reunir-se novamente no plenário. Após as discussões 

na  Tarefa 5.2 , compilar ideias de todos os grupos de trabalho (3-5 prioridades) numa lista 

integrada de intervenções, prazos, pessoas responsáveis e potenciais fontes de financiamento, 

para a futura aprovação pela CCI ou por um organismo similar.

O elemento fundamental deste passo é a priorização das intervenções apresentadas. Isto 

poderá ser feito através da criação de consenso e negociação. Em alguns países, é utilizado 

um sistema objetivo de classificar cada rubrica em termos de viabilidade e potencial impacto 

para obter uma lista curta final.

Atribuir funções e responsabilidades a parceiros diferentes 
usando o plano de ação incluindo um plano claro de supervisão, 
acompanhamento e avaliação

Garantir que os parceiros de imunização com 

experiência (e vantagem comparativa) em 

diferentes aspetos do programa Vacinação 

estão dispostos a assumir as suas respetivas 

funções e responsabilidades (por exemplo, 

comunicações, supervisão de apoio, formações 

dos profissionais de saúde, melhorias da cadeia 

de frio, financiamento das intervenções, etc.). 

Estas funções talvez tenham de ser negociadas 

após a sessão de informação.

Também deve ser incluído um plano de monitoria e e avaliação como parte integrante da 

intervenção proposta. Para obter mais informações a este respeito, consultar o Guia de 
Planeamento OPV e o Guia de Intervenção OPV.

TAREFA  

5.4
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Propor sistemas existentes, oportunidades e actividades  
para garantir a participação da comunidade durante a  
fase de intervenção

A sustentabilidade a longo prazo dos programas de imunização requer a constante 

participação da comunidade e a procura pela comunidade de serviços de alta qualidade. 

Identificar as organizações da sociedade civil (OSC) e os comités de desenvolvimento 

comunitário mais amplos que possam facilitar a implementação e convidá-los para a sessão 

de informação final ( Passo 6 ). Aproveitar a oportunidade para solicitar a sua contribuição e 

assistência na implementação das intervenções propostas. 

1. Apuramento e análise de dados 

adicionais para os resultados 

preliminares, a apresentar no  

Passo 6

2. Plano de ação detalhado (para a 

implementação de intervenções 

OPV durante 6-12 meses) a 

apresentar e aprovar no Passo 6

3. Plano e prazos para:

a. Finalizar o apuramento de dados 

e a análise detalhada dos dados

b. Divulgação do relatório final (e 

publicação dos resultados)

4. Planos para a supervisão de 

apoio contínua para continuar a 

identificar e tomar medidas para 

abordar as OPVs

5. Planos para a reavaliação de OPVs 

pós-intervenção

No final da sessão de brainstorming, deve ser preparado 
o seguinte para ser apresentado na sessão de informação 
final (Passo 6): 

TAREFA  

5.5
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PASSO

1

2

3

5

7
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Passo

QUEM
Todos os parceiros de imunização e programas relacionados (tais como, 
planeamento familiar, serviços pré-natais, saúde reprodutiva, etc. sob a 
direção do MS)

QUANDO
½ dia, após brainstorming e desenvolvimento do plano de ação para a 
implementação

TAREFA   
6.1

Apresentar os objetivos sumários da avaliação de OPV, o processo do 
trabalho de campo e os resultados preliminares e as recomendações do 
Passo 5

TAREFA   
6.2

Apresentar o plano de ação proposto e pedir comentários e a aprovação do 
plano de ação por parte do MS e da direção dos parceiros

TAREFA   
6.3

Durante o sessão de informação, iniciar discussões sobre o financiamento 
das intervenções ou a sua inclusão nos planos de melhoramento da 
imunização ou do sistema de saúde existentes

Sessão de informação com a di-
reção do MS e os parceiros de 
imunização sobre os próximos 
passos propostos

6

6
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Apresentar os objetivos sumários da avaliação de OPV,  
o processo do trabalho de campo e os resultados preliminares  
e as recomendações conforme definidos no Passo 5

Os objetivos e resultados preliminares da avaliação de OPV (incluindo os distritos abrangidos) 

devem ser apresentados em PowerPoint.

Apresentar o plano de ação proposto e pedir comentários e  
a aprovação do plano de ação por parte do MS e da direcção  
dos parceiros

Deve ser dedicado tempo suficiente para a discussão do plano de trabalho proposto. Devem 

ser solicitadas e incluídas ideias adicionais no relatório final e nos passos de seguimento. Uma 

versão final deve ser aprovada pelo MS no fim da sessão de informação.

Durante a sessão de informação, iniciar discussões sobre o 
financiamento das intervenções ou a inclusão nos planos de 
melhoramento da imunização ou do sistema de saúde existentes

Para garantir que as intervenções propostas 

sejam implementadas oportunamente, as 

discussões concretas sobre novas fontes de 

financiamento ou a reprogramação dos fundos 

existentes devem ser iniciadas durante a 

sessão de informação. Devem ser igualmente 

exploradas ideias para incluir a estratégia OPV 

nos próximos pedidos de financiamento.

TAREFA  

6.1

TAREFA  

6.2

TAREFA  

6.3
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Este plano de ação pormenorizado é crucial para garantir que as intervenções propostas para 

reduzir oportunidades perdidas sejam integradas no plano de trabalho. Deve igualmente 

constituir a base para mais discussões aprofundadas ao mais alto nível possível do MS. 

A experiência demonstra que para reduzir com êxito as OPVs o trabalho da Equipa de 

Estratégia de OPV deve intensificar-se APÓS a sessão de informação, com o foco de fazer 

avançar as discussões e actividades que foram aprovadas na sessão de informação. O passo 

de argumentação termina com a sessão de informação. O impacto de reduzir OPVs, tais como 

as melhorias na cobertura, pontualidade e equidade, apenas pode ser identificado depois de 

as intervenções serem implementadas com êxito.

É de notar que a maioria das intervenções propostas provavelmente não irá requerer 

fundos adicionais. Isto aplica-se particularmente à maioria das alterações às práticas 

implementadas ao nível da prestação de serviços. Para essas atividades, podem ser iniciadas 

medidas imediatas enquanto o plano de ação é discutido ao nível nacional. Para obter mais 

informações, consultar o Guia de Intervenção OPV. 

1. Aprovação de um plano de ação pormenorizado para reduzir OPVs, com 

prazos de implementação claros.

2. Identificação/compromisso de financiamento e/ou planos para a integração 

com os programas existentes

3. Planos para a mobilização social e o desenvolvimento de materiais de 
comunicação.

Os principais resultados do Passo 6 incluem:
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Anexo D1. Inquérito de Saída da Unidade Sanitária

Page	1	of	19

Good	morning/afternoon.	My	name	is	_______________________________	and	I	am	working	on	a	programme	
assessment	of	the	vaccination	of	children	in	this	locality.	Our	goal	is	to	help	improve	the	vaccination
programme	in	general.	I	would	like	to	respectfully	ask	for	your	help	in	answering	the	questions	in	this	survey.
I	know	you	are	busy,	so	we	will	interview	you	for	only	a	few	minutes.	Your	participation	is	completely	voluntary
and	anonymous.	Would	you	be	willing	to	answer	these	questions?	Thank	you	very	much.

Questionnaire	Serial	Number THIS	IS	PRE-ASSIGNED	CENTRALLY

Date	of	interview Interview	start	time:
Day |__|__| Month |___|___| Year |___|___| Hour |__|__| Minutes |___|___|

Name	of	interviewer: __________________ Supervisor: _______________
Name	of	health	facility: __________________
Sub-county _____________________________________County _________________

A.	Classification	of	this	health	facility
1.	Public/Government	service
2.	Private
3.	Non-Profit
4.	Faith-based	organization
5.	Other	 Specify:	_____________________________

B.	Type	of	health	facility
1.	Hospital
2.	Clinic
3.	Health	center
4.	Health	Post

C.	Filter
The	child	appears	to	be	<24	months
1.	Yes CONTINUE
2.	No THANK	THE	PERSON	AND	MOVE	ON	TO	THE	NEXT

SECTION	1:	DATA	ON	THE	CHILD	
(IN	CASE	OF	MORE	THAN	ONE	CHILD,	CHOOSE	THE	YOUNGEST	CHILD)

1.	Date	of	birth Day |___|___| Month |___|___| Year |___|___|
2.	Sex	or	Gender	of	child 1.	Male 2.	Female

3.	Why	did	you	bring	the	child	to	this	health	care	facility	today?	(DO	NOT	READ	OUT	THE	CHOICES)
1.	For	medical	consultation	(child	is	sick)
2.	For	vaccination
3.	Healthy	child	visit	or	growth/development	check-up
4.	Child	is	only	accompanying	(not	for	treatment,	vaccination)
5.	Hospitalization	(child	was	admitted	or	is	still	on	admission)
6.	Other Specify:	____________________

HEALTH	FACILITY	EXIT	SURVEY

GEOGRAPHICAL	LOCATION

Página 1 de 9

Bom dia/tarde. O meu nome é _______________________________ e estou a realizar a avaliação de um programa de
vacinação de crianças nesta localidade. O nosso objetivo consiste em ajudar a melhorar o programa de vacinação
em geral. Peço respeitosamente a sua ajuda em responder às perguntas neste inquérito.
Sei que está ocupado, por isso, iremos entrevistá-lo durante apenas alguns minutos. A sua participação é totalmente
voluntária e anónima. Está disposto a responder a estas perguntas? Muito obrigado.*

Número de série do questionário ESTE NÚMERO É PRÉ-ATRIBUÍDO CENTRALMENTE

Data da entrevista Hora de início da entrevista:
Dia |__|__| Mês |___|___| Ano |___|___| Hora |__|__| Minutos |___|___|

Nome do entrevistador: __________________ Supervisor: _______________
Nome da Unidade Sanitária: __________________
Distrito _________________

A. Classificação desta unidade sanitária
1. Serviço público/estatal
2. Privada
3. Sem fins lucrativos
4. Organização baseada na fé
5. Outro Especifique: _____________________________

B. Tipo de unidade sanitária
1. Hospital
2. Clínica
3. Centro de saúde
4. Posto de saúde

C. Filtro
A criança aparenta ter <24 meses
1. Sim CONTINUAR
2. Não AGRADECER À PESSOA E CONTINUAR COM A SEGUINTE

C. Filtro
O cuidador concordou com a participação
1. Sim CONTINUAR
2. Não AGRADECER À PESSOA E CONTINUAR COM A SEGUINTE

SECÇÃO 1: DADOS SOBRE A CRIANÇA 
(SE HOUVER MAIS DO QUE UMA CRIANÇA, SELECIONAR A CRIANÇA MAIS NOVA)
A data de nascimento é conhecida? 1. Sim

Data de nascimento Dia |___|___| Mês |___|___| Ano |___|___|
2. Não
Idade da criança ___ ___ em meses semanas

2. Sexo da criança 1. Masculino 2. Feminino

INQUÉRITO DE SAÍDA DA UNIDADE SANITÁRIA

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
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3. Por que é que trouxe a criança a esta unidade sanitária hoje? (NÃO LER AS OPÇÕES EM VOZ ALTA)
1. Para uma consulta médica (a criança está doente)
2. Para vacinação
3. Consulta de criança saudável ou controlo de crescimento/desenvolvimento
4. A criança só está a acompanhar (não para tratamento, vacinação)
5. Hospitalização (a criança foi admitida ou ainda está a ser admitida)
6. Outro Especifique: ____________________

SECÇÃO 2: DADOS SOBRE O CUIDADOR, PROGENITOR/TUTOR DA CRIANÇA

4. Sexo (do cuidador/entrevistado) 1. Masculino 2. Feminino

5. Qual é a sua relação com a criança?
1. Mãe
2. Pai
3. Avô/avó
4. Tio/tia
5. Irmão/irmã
6. Outro Especifique: ____________________

6. Sabe ler e escrever? 1. Sim
2. Não

7. Nível de habilitações literárias 1. Sem habilitações literárias
2. Não concluiu o ensino primário (inferior a 6 anos)
3. Concluiu o ensino primário
4. Concluiu o ensino secundário
5. Superior ao ensino secundário

8. Qual é a sua profissão? 1. Doméstica (trabalho doméstico)
2. Empregado ou trabalhador
3. Agricultura
4. Independente
5. Patrão ou empregador
6. Professor
7. Estudante
8. Outro Especifique: ____________________

9. Que meios de transporte utiliza habitualmente para vir a esta unidade? (ASSINALE TUDO O QUE FOR APLICÁVEL)
1. A pé
2. Bicicleta
3. Motociclo
4. Automóvel
5. Autocarro
6. Outro Especifique: ____________________

10. Quanto tempo precisa para chegar aqui? _____Horas _____Minutos

11. Ouviu ou viu mensagens sobre a vacinação no passado mês?
1. Sim CONTINUAR COM A PERGUNTA 12
2. Não PASSAR PARA A PERGUNTA 13
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12. Onde/como ouviu ou viu a mensagem?  (NÃO LER AS OPÇÕES EM VOZ ALTA. ASSINALE TUDO O QUE FOR APLICÁVEL)
1. Rádio
2. Televisão
3. Jornal
4. Unidade sanitária
5. Mensagem de telefone
6. Facebook ou Internet
7. Escola da criança
8. Local de culto
9. Durante a visita domiciliar dos profissionais de saúde/

assistentes de saúde
10. Reuniões da comunidade
11. Outro Especifique: ____________________

13a. Sabe que vacina precisa a sua crianca?
1. Sim CONTINUAR COM A PERGUNTA 13b
2. Não
3. Não tenho a certeza

Se SIM --> 13b. Sabe quando deve ser administrada?
1. Sim
2. Não
3. Não tenho a certeza

14. A criança já foi vacinada?
1. Sim
2. Não CONTINUAR COM A PERGUNTA 14b

Se NÃO --> 14b. Se não, por que não?
1. As vacinas ou os materiais necessários não estavam disponíveis
2. Não sou a favor da vacinação
3. O meu marido/o responsável pela tomada de decisões não é a favor da vacinação
4. Não visitei a unidade sanitária num dia de vacinação
5. Não sabia que a criança podia ser vacinada
6. Outro ________________

15. Já pediu o serviço de vacinação para esta criança e este foi-lhe recusado?
1. Sim
2. Não PASSAR PARA A PERGUNTA 17

16. Se sim, por que não vacinou a criança?
1. O médico ou enfermeiro disse que isso não podia ser feito, porque a criança estava doente
2. Não havia vacinas, ou não havia seringas ou 

outros materiais necessários à vacinação
3. Não era dia de vacinação
4. A área de vacinação estava fechada
5. A pessoa responsável pela vacinação não estava presente
6. Não tínhamos o boletim de vacinas 
7. O horário de vacinação é limitado
8. A criança era demasiado velha
9. Outro Especifique: ____________________

17. Em sua casa, quem toma a decisai de vacinar as criancas?
1. Pai 
2. Mãe
3. Outros familiares
4. Consenso do pai e da mãe
5. Outro Especifique: ____________________
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SECÇÃO 3: UTILIZAÇÃO DO BOLETIM DE VACINAS/CARTÃO DE SAÚDE E INFORMAÇÕES SOBRE AS VACINAS ADMINISTRADAS

18. A sua criança tem um boletim de vacinas/cartão de saúde?
1. Sim, e tenho-o comigo PASSAR PARA A PERGUNTA 20
2. Não, não o tenho comigo PASSAR PARA A PERGUNTA 19a com o Anexo 3B
3. Não PASSAR PARA A PERGUNTA 19b com o Anexo 3B

19a. Pode dizer-nos por que é que não tem o boletim de vacinas/cartão de saúde consigo hoje?
1. Está na creche/infantário
2. Deixei-o em casa (porque me esqueci de o trazer)
3. Deixei-o em casa (porque não sabia que era importante trazê-lo)
4. O boletim/cartão de saúde foi danificado
5. Porque a vacinação não era o motivo da visita
6. Outro Especifique: ____________________

19b. Por que é que não tem um boletim de vacinas?
1. Perdi-o
2. Nunca recebi nenhum
3. Não sei
4. Outro Especifique: ____________________

Se o boletim de vacinas ou cartão de saúde não estiver com o cuidador hoje, pedir para preencher as informações
no Anexo D2 (Formulário de Acompanhamento do Registo da Unidade Sanitária). Garanta-lhes que estas informações
serão apenas utilizadas para coincidir com os registos existentes no registo da unidade sanitária.
No fim de todas as entrevistas, utilize as informações do Anexo D2 para preencher a tabela infra.
Não se esqueça de tirar TAMBÉM uma fotografia das respetivas páginas/linhas do registo.    PASSAR PARA A PERGUNTA 21

20. Peça e examine o boletim de vacinas/cartão de saúde ou o documento provisório de vacinação da criança para 
preencher a seguinte tabela.
Não se esqueça de tirar fotografias de todas as páginas preenchidas no boletim de vacinas/cartão de saúde!

Vacinas
BCG

Oral Antipólio
IPV

DPT-HepB-Hib
Rotavírus

Pneumocócica 
(PCV)

Sarampo ou MR
Febre amarela

Nota ao entrevistador: Qual era a fonte das datas de vacinação?
1. Boletim de vacinas/cartão de saúde oficial
2. Boletim de vacinas/cartão de saúde provisório
3. Registo da unidade sanitária

___|___|___

___|___|___

___|___|___

___|___|___

___|___|___

___|___|___ ___|___|______|___|___

___|___|___ ___|___|___

___|___|___

___|___|___

___|___|___

___|___|___ ___|___|___
___|___|___

Data da administração, conforme consta no boletim de vacinas ou cartão de saúde
Dose 0 Dose 1 Dose 2 Dose 3

___|___|___

___|___|___
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20b. Verifique todo o boletim de saúde materna e infantil e indique que áreas de registo estão disponíveis 
e quais foram preenchidas. Uma área de registo é considerada preenchida ou marcada, se ALGUMA marca deliberada
ou informação estiver incluída. Se não for claro se existem marcas deliberadas ou informações registadas,
talvez devido aos danos ao documento, assinale que não tem a certeza. ASSINALE TUDO O QUE FOR APLICÁVEL

Não Sim Não Sim Não tenho a certeza
a) Informações gerais sobre a criança
b) Antecedentes de vacinação
c) Vitamina A
d) Tabela de monitorização do crescimento
e) Problemas oculares ou de visão precoces
f) Parto de recém-nascido
g) Não aplicável (o documento não é um

boletim oficial emitido pelo país)

21. Já perdeu um boletim de vacinas/cartão de saúde desta criança?
1. Sim
2. Não PASSAR PARA A PERGUNTA 23

22. Enfrentou dificuldades para o substituir?
1. Sim
2. Não

23. Pode dizer-me para que serve o boletim de vacinas/cartão de saúde? 
(NÃO LER AS OPÇÕES EM VOZ ALTA. ASSINALE TUDO O QUE FOR APLICÁVEL)

1. Para saber que vacinas foram administradas à criança e quais são as que faltam
2. Certidão de nascimento e/ou identificação
3. Registo de saúde geral e monitorização do crescimento
4. Registar e relembrar as datas das visitas de retorno
5. Outro Especifique: ____________________
6. Não sei/Sem resposta

SECÇÃO 4: VACINAÇÃO DE HOJE

24. Durante a visita de hoje, o pessoal/equipa perguntou-lhe pelo boletim de vacinas/cartão de saúde da criança?
1. Sim PASSAR PARA A PERGUNTA 26
2. Não PASSAR PARA A PERGUNTA 25

25. Se não, perguntaram pelo estado de vacinação da criança?
1. Sim
2. Não

26. A sua criança foi vacinada aqui hoje?
1. Sim PASSAR PARA A PERGUNTA 29
2. Não

Área de registo Área de registo 
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27. Por que é que a sua criança não foi vacinada hoje?
OUÇA PRIMEIRO AS RAZÕES APRESENTADAS PELO CUIDADOR E, DE SEGUIDA, TENTE ESCOLHER UMA OPÇÃO DO BLOCO A, B, OU C
NÃO Leia as opções em voz alta

BLOCO A: RAZÕES RELACIONADAS COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
A1. O médico/enfermeiro disse que a criança não era elegível para a vacinação hoje
A2. O profissional de saúde que nos viu não me falou sobre a vacinação da criança hoje
A3. O médico/enfermeiro disse que a criança não podia ser vacinada, porque estava doente

SE POR MOTIVOS DE DOENÇA, QUE TIPO DE DOENÇA OU TRATAMENTO RECEBEU A CRIANÇA HOJE?
1. Doenças menores, tais como febre moderada, constipação, tosse

ou diarreia
2. Doenças graves que requerem admissão, tais como pneumonia grave

 ou malaria grave
3. Outras doenças, tais como parasitose intestinal, malnutrição, anemia, 

desidratação, infeção do trato urinário
4. A criança está a tomar medicação:            Indique o nome genérico __________
5. VIH ou SIDA
6. Outro Especifique: ____________________

BLOCO B: RAZÕES RELACIONADAS COM O CUIDADOR
B1. Esta criança já está totalmente vacinada para a sua idade
B2. A última vez em que a criança foi vacinada, ficou doente ou teve uma reação
B3. A minha religião não permite a vacinação ou não acredito em vacinas
B4. A vacinação não era o objetivo desta visita
B5. Não confio nos profissionais de saúde/nas vacinas nesta unidade sanitária
B6. Esqueci-me de levar a minha criança à área de vacinação
B7. Não tive tempo hoje para esperar pela vacinação
B8. Outro Especifique: ____________________

BLOCO C: RAZÕES RELACIONADAS COM A UNIDADE SANITÁRIA (LOGÍSTICA E ORGANIZAÇÃO)
C1. Hoje não havia vacinas na unidade sanitária
C2. Não havia seringas ou outros materiais de vacinação
C3. Hoje não é dia de vacinação nesta unidade sanitária
C4. A área de vacinação estava fechada
C5. A pessoa responsável pelas vacinações não estava presente
C6. Iria haver uma espera prolongada
C7. A equipa tratou-nos mal
C8. Outro Especifique: ____________________

28. [Nota ao entrevistador: Perguntar apenas se o cuidador indicou que a criança era elegível para a vacinação, mas não foi vacinada hoje] 
Se a sua criança era elegível para a vacinação, mas não foi vacinada hoje, o profissional de saúde
encaminhou-o para ou informo-o sobre o local onde pode receber as doses de vacina em falta?

1. Sim
2. Não

 PASSAR PARA A PERGUNTA 39
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SECÇÃO 5: QUALIDADE DO SERVIÇO DE VACINAÇÃO

29. Quanto tempo esperou hoje para que a sua criança fosse vacinada? Horas: _____ Minutos: ______

30. Disseram-lhe hoje que vacinas foram administradas à criança?
1. Sim
2. Não

31. Disseram-lhe hoje a data da próxima consulta de vacinação?
1. Sim
2. Não  PASSAR PARA A PERGUNTA 33

32. Indicaram-lhe hoje por escrito a data da próxima consulta de vacinação?
1. Sim
2. Não

33. Recebeu informações hoje sobre as reações ou os efeitos secundários que podem ocorrer após a vacinação?
1. Sim
2. Não PASSAR PARA A PERGUNTA 36

34. Se sim, o que mencionaram? (selecione o que for aplicável)
Dor no local de injeção Vómitos
Febre Outro Especifique: _______________
Erupção cutânea
Diarreia

35. Recebeu informações hoje sobre o que deve fazer, se a criança tiver reações ou efeitos secundários
das vacinas? 1. Sim

2. Não

36. Está satisfeito com o serviço prestado hoje?
1. Sim
2. Não PASSAR PARA A PERGUNTA 38

37. Por que é que ficou satisfeito com o serviço? (ASSINALE TUDO O QUE FOR APLICÁVEL)
1. Atenção imediata PASSAR PARA A PERGUNTA 39
2. Tratamento simpático pela equipa PASSAR PARA A PERGUNTA 39
3. Gratuidade do serviço PASSAR PARA A PERGUNTA 39
4. As vacinas e os materiais necessários estavam disponíveis PASSAR PARA A PERGUNTA 39
5. Outro Especifique: _______ PASSAR PARA A PERGUNTA 39

38. Por que é NÃO ficou satisfeito? (ASSINALE TUDO O QUE FOR APLICÁVEL)
1. Tive de esperar muito tempo
2. A equipa era pouco delicada
3. A linguagem utilizada pelos profissionais de saúde não era clara
4. Não explicaram que vacinas administraram à criança
5. As vacinas ou os materiais necessários não estavam disponíveis
6. Outro Especifique: __________
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39a. Já lhe pediram para pagar pelas vacinas administradas a uma criança?
1. Sim
2. Não

39b. Que tipo de unidade sanitária pediu-lhe para pagar?
1. Pública
2. Privada
3. Não sei

40a. Já lhe pediram para pagar por um cartão/boletim de saúde para uma criança?
1. Sim
2. Não

40b. Que tipo de unidade sanitária pediu-lhe para pagar?
1. Pública
2. Privada
3. Não sei

SECÇÃO 6: RAZÕES PARA VACINAR CRIANÇAS

41. Pode indicar-me o objetivo das vacinas? (ASSINALE TUDO O QUE FOR APLICÁVEL; NÃO ler as opções em voz alta)
1. Para prevenir doenças
2. Para as crianças crescerem de forma saudável
3. Para curar/tratar doenças
4. Não fazem bem a nada
5. Não tenho a certeza para que servem
6. Outro Especifique: __________

42. Acha que a sua criança pode apanhar doenças, se não a vacinar?
1. Sim 2. Não

43. Que sugestões tem para melhorar os serviços de vacinação? (ASSINALE TUDO O QUE FOR APLICÁVEL; NÃO ler as opções em voz alta)

1. Devia haver mais pessoal de vacinação
2. Devia haver menos tempo de espera
3. As horas e os dias em que os serviços de vacinação estão disponíveis não devem ser limitados
4. A vacinação deve manter-se gratuita
5. O tratamento do público, e das crianças vacinadas, deve ser mais simpático
6. Deve haver sempre vacinas em stock
7. Devem fornecer informações sobre as vacinas que são administradas, sobre as doenças

que estas previnem, e sobre as reações que estas causam.
8. Mais serviços de proximidade
9. Outro Especifique: ___________________
10. Nenhuma
11. Não sei
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Entrevistador: Agradeça ao entrevistado e registe a hora em que terminou a entrevista. Leia a seguinte afirmação:
«Lembre-se de que a vacinação é um direito para todas as pessoas. Exija este direito e não se esqueça de trazer o 
boletim de vacinas da criança para a unidade sanitária sempre que visita o centro por qualquer motivo.»

Observações do entrevistador: ________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Supervisor: Verifique o formulário preenchido quanto à precisão e integralidade
1. O formulário está completo e correto (padrões de avanço adequadamente observados)
2. Não existem erros ou inconsistências no formulário

Observações do supervisor: __________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Nome completo do supervisor: ____________________________________________
Assinatura do supervisor: ____________________________________________
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Anexo D2. Formulário de Acompanhamento do Registo  
da Unidade Sanitária

Distrito:_________________________               
Nome da unidade sanitária:_______________________________________
Nome do entrevistador:____________________ Nome do supervisor:______________________________
Data (DD/MM/AAAA): ___ ___ / ___ ___ /2017

[Preencha uma linha, SE o boletim de vacinas/cartão de saúde não estiver imediatamente  
disponível. Utilize estas informações para localizar as datas de vacinação no registo da unidade
de Unidade Sanitária.]

P. n.º
Apelido da 

criança

Nome 
próprio da 

criança
Data de 

nascimento Endereço Nome da mãe
Número de 

registo

Formulário de Acompanhamento do Registo da Unidade de Sanitária 
(Utilize  um formulário por unidade sanitária )

Avaliação das Oportunidades Perdidas de Vacinação
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Anexo E. Questionário Para os Profissionais de Saúde
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O Ministério da Saúde, em colaboração com o Escritório Regional para a África da Organização Mundial de Saúde,
pretende reforçar as competências técnicas de todos os profissionais de saúde, especialmente os que prestam
serviços de imunização. Este questionário foi concebido para identificar os futuros temas de formação em
imunização para todos os profissionais de saúde.  Muito obrigado pela sua colaboração. O seu nome não é incluído
neste questionário e a sua participação é voluntária. 

Se decidir participar, utilize uma caneta para assinalar as respostas que, na sua opinião, respondem adequadamente à 
pergunta ou ao problema apresentado. As respostas não servem de base para qualquer avaliação das suas  
capacidades profissionais. 
Leia cada secção do questionário cuidadosamente e não deixe nenhuma pergunta em branco.

Número de série do questionário

Data da entrevista Dia |__|__| Mês |___|___| Ano |___|___|

Nome do entrevistador: __________________ Supervisor: _______________
Nome da unidade sanitária: __________________
Distrito _________________

A. Classificação desta unidade sanitária
1. Serviço público/estatal
2. Privada
3. Sem fins lucrativos
4. Organização baseada na fé
5. Outro Especifique: _____________________________

B. Tipo da unidade sanitária
1. Hospital
2. Clínica
3. Centro de saúde
4. Posto de saúde

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA NA SEGUINTE SECÇÃO:
1. Género ou sexo 1. Masculino 2. Feminino

2. Idade (anos) 1. Inferior a 25 anos 2. 25-34 3. 35-44 4. 45-54
5. 55 e superior

3. Qual é a sua formação profissional?
1 Médico
2 Enfermeiro
3 Funcionário público do setor da saúde
4 Outro Especifique: ____________________

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

I. INFORMAÇÕES GERAIS
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4. Área (ou departamento) em que trabalha predominantemente
1. Departamento hospitalar interno (no serviço de admissão)
2. Ambulatório Geral (OPD)
3. Serviço de urgência
4. Imunização, medicina preventiva e epidemiologia
5. Nutrição
6. IMCI (Gestão Integrada das Doenças da Infância)
7. Unidade saude Oral
8. Planeamento familiar e DST
9. Saude Materno Infantil
10. Outro Especifique: ____________________

5. Há quanto tempo trabalha nesta profissão? |___|___| anos |___|___| meses

6. Durante a sua formação básica em enfermagem, obstetrícia ou escola médica, recebeu formação no controlo de 
doenças que podem ser prevenidas por vacinação?

1. Sim
2. Não

7. Desde a sua formação básica, recebeu formação ou participou em cursos sobre vacinação ou controlo de
doenças que podem ser prevenidas por vacinação?

1. Sim
2. Não PASSAR PARA A PERGUNTA 9

8. Se SIM, quando foi a sua última formação?
1. Há <1 ano
2. Há 1-2 anos
3. Há 2-3 anos
4. Há >4 anos

EM RELAÇÃO ÀS PERGUNTAS 9 - 10, ASSINALE TODAS AS OPÇÕES CORRETAS

9. As vacinas que crianças saudáveis devem receber incluem: ASSINALE TUDO O QUE FOR APLICÁVEL
1. BCG
2. Sarampo
3. Pentavalente
4. Vacina contra a poliomielite
5. Vacina contra o rotavírus
6. Pneumocócica (PCV)

10. As contraindicações absolutas contra QUALQUER vacina incluem: ASSINALE TODAS AS OPÇÕES CORRETAS
1. Reação local à dose anterior
2. Febre ligeira
3. Convulsões sob tratamento médico
4. Pneumonia ou outras doenças graves
5. Nenhuma das acima mencionadas

II. CONHECIMENTOS SOBRE VACINAÇÃO
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11. Una as vacinas abaixo mencionadas com a idade a que estas devem ser administradas. 
Indique na coluna em branco da primeira caixa o número (por exemplo, 5) que corresponde à 
resposta correta na segunda caixa 

A Pentavalente 1
B IPV 2 6, 10, 14 semanas
C BCG 3 9 meses
D OPV 4 14 semanas
E 1.ª dose de vacina contra o sarampo ou MR 5 Aquando do nascimento

12. As doenças que podem ser prevenidas por vacinação (VPD) no processo de erradicação ou eliminação incluem: 
ASSINALE APENAS UMA RESPOSTA
1. TB
2. Tosse convulsa
3. Poliomielite e sarampo
4. Diarreia
5. Nenhuma das acima mencionadas

13. No dia-a-dia, quem deve avaliar o estado de vacinação das crianças, analisar os boletins de vacinas/cartões de 
saúde e garantir que as crianças estão atualizadas de acordo com o programa nacional?
1. Os pais da criança
2. O profissional de saúde responsável pela imunização
3. Os médicos nas consultas externas, nos serviços hospitalares e nas salas de urgência
4. Todas acima mencionadas

14. Em qual das seguintes situações deve informar-se sobre as doses que as crianças receberam e  as que estão
 em falta de acordo com a sua idade? ASSINALE TUDO O QUE FOR APLICÁVEL
1. Durante uma visita de bem-estar da criança
2. Consulta relativa a qualquer doença
3. Quando uma criança estiver a acompanhar um cuidador durante um exame pré-natal
4. Quando uma criança estiver a acompanhar um cuidador que visita uma unidade

sanitária por qualquer motivo
5. Todas acima mencionadas

15. Por que é que acha que algumas crianças não têm a sua vacinação atualizada?
ASSINALE TUDO O QUE FOR APLICÁVEL
1. Opiniões negativas dos pais sobre a vacinação
2. Horário de vacinação incompatível com as vidas ocupadas dos pais
3. Os médicos, enfermeiros e profissionais de saúde não perguntam sobre os programas

de vacinação das crianças
4. Os médicos, enfermeiros e profissionais de saúde não analisam os registos de vacinação

das crianças
5. Falsas contraindicações para a vacinação pelos profissionais de saúde
6. Distância do local de vacinação
7. Todas acima mencionadas

16. Acha que as vacinas administradas num consultório particular variam em qualidade da das fornecidas pelo 
Ministério da Saúde?

1. Sim
2. Não
3. Não sei

III. ATITUDES

Aquando do nascimento, e 6, 10 e
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17. Explique a sua resposta na Pergunta 16: ______________________________________

NA SEGUINTE SECÇÃO, CONCORDA OU DISCORDA DAS SEGUINTES AFIRMAÇÕES:

18. Os meus conhecimentos de vacinas e vacinação são insuficientes ou desatualizados
1. Concordo
2. Discordo

19. Estou muito preocupado com, e receio, as reações adversas das vacinas
1. Concordo
2. Discordo

20. O preenchimento de registos de vacinas nominais (livros/cadernetas/boletins de vacinas) atrasa a
vacinação atempada de crianças

1. Concordo
2. Discordo

RELATIVAMENTE ÀS PERGUNTAS 22-24, ASSINALE A RESPOSTA CORRETA

21. Uma criança do sexo feminino entra na clínica hoje. Tem 3 meses de idade. Apresenta um historial documentado
de uma dose de BCG e uma de OPV0, ambas administradas aquando do nascimento. A mãe procura
atendimento para avaliar o crescimento e desenvolvimento da criança. Que vacinas daria à criança hoje?

1. Nenhuma
2. Apenas poliomielite (OPV)
3. Apenas pentavalente
4. Vacina contra o sarampo
5. Poliomielite, Pentavalente, Rotavírus, e PCV
6. Não sei

22. Criança do sexo feminino com 6 meses de idade com historial documentado de uma dose de vacina BCG,
duas doses de vacina contra a poliomielite. As últimas doses de vacinas foram administradas quando a 
criança tinha 4 meses de idade. De acordo com a mãe, a criança teve febre e convulsões há um mês e 
recebe atualmente tratamento médico. Segundo as orientações EPI, que vacinas lhe administraria?

1. Não a vacinaria
2. Apenas uma vacina contra a poliomielite e encaminhá-la-ia para um especialista
3. DT5
4. Poliomielite e pentavalente
5. Apenas a vacina contra o sarampo
6. Não sei

23. Os serviços de vacinação são oferecidos diariamente nesta unidade?
Sim, para todos os antigénios
Sim, os serviços são oferecidos, mas não para todos os antigénios
Não, determinados dias estão previstos como dias de imunização

24. Trabalha na área de imunização ou fornece vacinas como parte do seu trabalho? 
Sim CONTINUAR COM PERGUNTA/SECÇÃO SEGUINTE
Não PASSAR PARA O FIM, «COMENTÁRIOS ADICIONAIS»

NOTA: Se trabalha na área de imunização ou fornece vacinas como parte do seu trabalho, continue.
Se trabalha noutros departamentos, PARE AQUI e obrigado pelo seu tempo.

IV. PRÁTICAS
IV.1 TOMADA DE DECISÕES NA PRÁTICA DIÁRIA



E-5

1

2

3

5

6

7

9

4

8

10

Página 5 de 7

25. Em que circunstâncias diria ao pai/mãe que vacinas está a administrar E prestar aconselhamento sobre o que
fazer quando a criança tiver uma reação adversa após a imunização?

1. Apenas se a vacina administrada pudesse causar uma reação grave
2. Apenas quando o pai/mãe ou tutor solicitar esta informação
3. Nunca, uma vez que esta informação pode ser contraproducente e desencorajar a

 participação no o programa de imunização
4. Sempre, independentemente da vacina utilizada e do tipo de reação expectável 
5. A probabilidade de um evento adverso relacionado com a vacinação é tão reduzida que 

 raramente terei de fornecer esta informação

26. Hoje vai vacinar um criança do sexo feminino com 2 meses de idade com as primeiras doses de vacina
pentavalente, contra poliomielite e PCV. Depois de informar os pais sobre que vacinas ela recebeu, que 
outras informações e recomendações daria aos seus cuidadores? ASSINALE TUDO O QUE FOR APLICÁVEL

1. A criança pode ter um pouco de febre, diarreia ou desconforto após a vacinação
2. Os sintomas supra mencionados geralmente não requerem tratamento; no entanto,

em caso de febre, a criança deve ser vestida com pouca roupa e NUNCA deve
parar com a amamentação

3. O pai/mãe deve voltar ao centro de saúde, se estes sintomas persistirem, para que 
a criança possa ser vista por um médico

4. Todas acima mencionadas
5. Nenhum das acima mencionadas

27. O que deve ser feito, se notar que existem crianças com vacinas em atraso ou em falta no registo de vacinas?
ASSINALE TUDO O QUE FOR APLICÁVEL

1. Elaborar uma lista semanal de crianças com programas incompletos
2. Contactar os pais ou tutores por telefone, email ou outros meios de 

comunicação para os relembrar de vacinar as suas crianças
3. Fazer visitas domiciliárias para incentivar a família a concluir o programa de vacinação da

criança e administrar as doses em falta durante a visita
4. Todas acima mencionadas
5. Nenhum das acima mencionadas

28. O que pode ser feito para acompanhar a vacinação de crianças após a hospitalização ou o tratamento
ambulatório para uma doença crónica?  ASSINALE TUDO O QUE FOR APLICÁVEL

1. Coordenar-se com as áreas clínicas, os departamentos hospitalares e de urgência nos  hospitais
para que possam analisar o boletim de vacinas/cartão de saúde da criança

2. Enviar os doentes, cujos médicos consideram os mesmos elegíveis para a vacinação, para a 
unidade de imunização para que possam ser vacinados antes de saírem do hospital

3. Em hospitais, um profissional de saúde na unidade de imunização poderia visitar departamento
hospitalares para analisar os registos médicos de crianças que receberão alta nesse dia,
identificando assim as crianças que começam ou concluem o programa de vacinação

4. Todas acima mencionadas
5. Nenhum das acima mencionadas

IV.2 PRÁTICAS DE IMUNIZAÇÃO E TOMADA DE DECISÕES
[ESTA SECÇÃO DESTINA-SE APENAS A TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ADMINISTREM VACINAS]

IV. PRÁTICAS
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29. Às 8:00, prepara uma caixa frigorífica de vacinas para o turno da manhã na unidade sanitária. 
Coloca dois frascos de 10 doses de vacina contra o sarampo nas caixas frigoríficas. Às 15:00, uma mãe pede
para que a sua criança com 14 meses de idade receba uma dose de vacina contra o sarampo. A criança
ainda não recebeu a vacina contra o sarampo, mas recebeu outras vacinas para crianças com idade <1 ano.
A criança não tem contraindicações. Apenas duas doses do primeiro frasco foram administradas desde as
8:30, quando a primeira dose foi administrada. Qual dos dois frascos de vacina na caixa frigorífica
utilizaria para vacinar esta criança?

1. Utilizaria o primeiro frasco aberto para evitar o desperdício de vacinas
2. Diria à mãe para voltar no dia seguinte, uma vez que não posso abrir um novo frasco de

 vacina e não existem mais crianças a vacinar
3. Abriria o segundo frasco de vacina contra o sarampo para imunizar  a crianca
4. Recomendaria que a mãe levasse a criança a outro centro de saúde para ser 

vacinada
5. Nenhum das acima mencionadas

30. Que instruções dá GERALMENTE aos cuidadores quando emite um novo boletim de vacinas pela primeira vez?
ASSINALE TUDO O QUE FOR APLICÁVEL
1. Guardar o boletim de forma segura
2. Trazer este boletim em todas as visitas à unidade sanitária
3. Trazer este boletim apenas quando vier para as vacinações
4. Não são dadas instruções
5. Outro: Especifique: ___________________________

31. O que faz em relação a um cuidador que se esqueceu do boletim de vacinas/cartão de saúde em casa:
1. Não vacino a criança e peço à mãe para voltar com o boletim na próxima vez
2. Emito um novo boletim, vacino e registo as vacinações de hoje no novo boletim e no registo
3. Emito um novo boletim, vacino e registo as vacinações antigas do registo
4. Emito um boletim provisório, vacino, registo no registo, e peço para trazer o boletim antigo na próxima visita
5. Irei vacinar sem substituir o boletim e apenas irei documentar no registo
6. Outro: Especifique: ___________________________

32. Se um cuidador indicar que o boletim da criança foi perdido ou danificado, o que faz geralmente?
1. Emito um novo boletim e registo todas as vacinas futuras no novo boletim
2. Emito um novo boletim e transcrevo todas as anteriores vacinas do registo
3. Emito um novo boletim e peço à mulher para me indicar todas as vacinações anteriores

para que as possa registar
4. Vacinar sem substituir o boletim, documentar apenas no registo
5. Outro: Especifique: ___________________________

NA SEGUINTE SECÇÃO, CONCORDA OU DISCORDA DAS SEGUINTES AFIRMAÇÕES:

33. Hoje tenho frascos de vacinas suficientes para todos os doentes que procuram serviços de imunização  
Concordo
Discordo

34. Se discordar, que vacinas tem em falta? 1. BCG
2. bOPV
3. Penta
4. Rotavírus
5. PCV
6. Sarampo/MR
7. Outro: Especifique: _____________
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35. Hoje tenho todos os materiais necessários para vacinar os doentes que procuram imunização (incluindo  
 seringas, fichas de registo, boletins de vacinas/cartões de saúde e outros materiais)

Concordo
Discordo

36. Se discordar, o que é que lhe falta?1. Seringas
2. Materiais de registo
3. Boletins de vacinas/cartões de saúde
4. Outro: Especifique: _____________

37. Quando o profissional responsável pela vacinação estiver inevitavelmente ausente, outro profissional de
saúde está disponível para o substituir

Concordo
Discordo

38. Existem funcionários suficientes que prestam serviço de imunização nesta unidade
Concordo
Discordo

COMENTÁRIOS ADICIONAIS:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Obrigado pelo seu tempo e tenha um bom dia!



METODOLOGIA E-8

1

2

3

5

6

7

9

4

8

10



F-1

1

2

3

5

6

7

9

4

8

10

Anexo F. Orientações para um modelo de discussão de grupo focais – 
para mães/cuidadores e profissionais de saúde

Modelo de introdução:

Boa tarde! O meu nome é [Nome] e irei facilitar a discussão desta tarde. Aqui está [Nome2] 

e ele/ela vai tomar notas e ajudar-me. Muito obrigado pelo seu tempo por estarem aqui 

hoje. Iremos discutir as vacinação infantil e estamos interessados em saber de vocês o que 

sabem sobre a vacinação de crianças nesta comunidade. Estas informações serão anónimas 

e serão tratadas de forma confidencial. Se a qualquer momento não desejarem continuar a 

participar nesta discussão, podem sair do grupo e deixaremos de vos fazer mais perguntas. 

As informações discutidas hoje irão ajudar-nos a compreender o que pode ser feito para 

melhorar os programas de vacinação infantil em [País].

Em caso de gravação: Gostaríamos de gravar esta discussão. Apesar de tomarmos notas, 

não conseguiremos anotar tudo e queremos ser capazes de voltar atrás e ouvir qualquer 

informação que possamos ter perdido. Todas as notas e a gravação serão guardadas de forma 

segura e protegida. Todos concordam com a gravação desta conversa? (Confirme se todos os 

participantes consentem)

Pedimos que falem um de cada vez e não interrompam ninguém. Estamos interessados no que 

todos têm a dizer, por isso, respeitem as opiniões dos outros. A discussão terá uma duração 

de cerca de 45 minutos.

Antes de começar, alguém tem perguntas a fazer?

Exemplo de perguntas de GFD para mães/cuidadores

Perguntas de abertura:

1. Quais são alguns dos problemas de saúde que afetam as crianças nesta comunidade?

2. Como são protegidas as vossas crianças de serem afetadas por estes problemas de saúde/

doenças?

a. Sondagem: Se não for mencionada a vacinação, perguntar: E a vacinação?

Perguntas-chave: Vacinação geral

3. O que pensa a comunidade sobre a vacinação infantil?

4. O que podem dizer-nos sobre os serviços de vacinação infantil nesta comunidade?

a. Sondar os níveis de satisfação com os serviços de vacinação recebidos das clínicas/

hospitais públicos e/ou privados, perguntar: O que é que tem de bom e menos bom 

nos serviços de vacinação?

b. Sondar os motivos da sua satisfação ou insatisfação, perguntar: Porquê?

5. Na vossa opinião, de que forma podem ser melhorados estes serviços de vacinação?
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Perguntas-chave: Cumprimento das vacinas

6. Em [País], como devem estar familiarizados, o programa nacional estabelece um 

calendário de vacinas. Como descreveriam o cumprimento dos calendários de vacinação 

nesta comunidade?

7. Muitas crianças NÃO recebem todas as vacinas recomendadas oportunamente. Quais são 

os motivos de as crianças NÃO receber todas as vacinas no momento certo?

8. O que sugerem para ajudar as crianças a receber todas as suas vacinas recomendadas de 

acordo com o calendário?

Perguntas-chave: Oportunidades perdidas

9. Em alguns casos, as crianças que visitam unidades sanitárias, por diferentes motivos, 

ainda não recebem todas as vacinas necessárias. Na vossa opinião, por que é que alguns 

profissionais de saúde não estão dispostos ou capazes de dar às crianças todas as suas 

vacinas recomendadas oportunamente quando visitam a clínica/hospital?

10. Algumas crianças recebem algumas, mas nem todas as vacinas necessárias. Na vossa 

opinião, por que é que as mães/cuidadores não estão dispostos ou capazes de garantir 

que as suas crianças recebem todas as suas vacinas recomendadas oportunamente 

quando visitam a clínica/hospital?

11. Que formas podem recomendar para garantir que as crianças recebem todas as vacinas 

recomendadas oportunamente quando têm a oportunidade de visitar uma clínica/

hospital por qualquer motivo? (Podem estar a visitar para efeitos de imunização, nutrição, 

tratamento de outras doenças, ou acompanhar um adulto para a clínica/hospital)?

Perguntas de encerramento

12. Há sugestões/ideias adicionais que gostariam de partilhar agora? Têm algo a acrescentar?

13. Lembre-se de encerrar com uma mensagem positiva sobre vacinas e reduzir OPVs!

Exemplo de perguntas de GFD para profissionais de saúde

(Podem ser utilizadas perguntas similares para as entrevistas aprofundadas, ver  Tarefa 3.8 )

Perguntas de abertura:

1. Quais são alguns dos problemas de saúde que afetam as crianças que vocês veem nesta 

unidade?

2. Como são protegidas as crianças de serem afetadas por estes problemas de saúde/

doenças? (Sondar as funções individuais dos profissionais de saúde; se não for 

mencionada a vacinação, perguntar: E a vacinação?)
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Perguntas-chave: Serviços de vacinação

3. O que podem dizer-nos sobre os serviços de vacinação nesta unidade sanitária?

a. Sondar os níveis de satisfação entre os clientes com os serviços de vacinação Sondar 

as percepções sobre o programa de vacinação entre os diferente grupos incluindo os 

profissionais de saúde

4. Quais são os desafios na prestação de serviços de vacinação nesta unidade sanitária?

5. Na vossa opinião, de que forma podem ser melhorados os serviços de vacinação?

Perguntas-chave: Cumprimento da vacinação

6. Em [País], como devem saber, o programa nacional estabelece um calendário de vacinas. 

Como descreveriam o cumprimento dos calendários de vacinação nesta comunidade?

a. Sondar a proporção de crianças que recebem todas as suas vacinas recomendadas 

oportunamente

b. Sondar os motivos por que é que algumas crianças NÃO recebem todas as suas vacinas 

no momento certo

7. Em algumas outras unidades sanitárias, fomos informados de que há circunstâncias em que as 

crianças que vêm à unidade sanitária não são vacinadas. Podem dizer-me as circunstâncias em 

que vocês ou outros funcionários não vacinariam a criança nesta clínica/unidade sanitária?

a. Sondar as contraindicações: sobre a idade, doses em frasco, dias de vacinação, sem 

vacinas, etc.

8. O que sugerem para ajudar crianças a recuperar as suas vacinações, se necessário?

Perguntas-chave: Oportunidades perdidas

9. Algumas crianças podem visitar uma sanitária por diversas razões (imunização, nutrição, 

tratamento de outras doenças, acompanhar um adulto para a clínica/hospital) e podem 

sair sem receber qualquer imunização. Qual é a vossa experiência com essas crianças 

nesta unidade sanitária?

a. Sondagem: Como é que estas podem receber as vacinas para as quais estão elegíveis 

quando visitam a unidade sanitária?

10. Que estratégias, se houver, pode o ministério ou esta unidade sanitária empregar para 

aumentar o número de crianças que recebem todas as suas vacinações oportunamente?

a.  Sondar as ideais ou estratégias que outros agentes/entidades essenciais podem 

empregar

11. Na vossa opinião, quais são os possíveis entraves à implementação de qualquer destas 

intervenções para reduzir oportunidades perdidas?

a. Sondar as possíveis soluções para qualquer entrave mencionado

Perguntas de encerramento

12. Há sugestões/ideias adicionais que gostariam de partilhar agora? Têm algo a acrescentar?



F-4METODOLOGIA



F-5

Este documento foi publicado pelo Programa Alargado de Vacinação (PAV) do 
Departamento de Imunização, Vacinas e Produtos Biológicos e está disponível na 
Internet em: www.who.int/immunization/documents

Poderão ser solicitadas cópias deste documento, bem como materiais adicionais 
sobre vacinação, vacinas e produtos biológicos, através dos seguintes contactos:

Organização Mundial de Saúde 
Departamento de Imunização,  
Vacinas e Produtos Biológicos 
CH-1211 Genebra 27 
Suíça

E-mail: vaccines@who.int 
Internet: www.who.int/immunization/en

Para mais informações visite: 

http://www.who.int/immunization/
programmes_systems/policies_

strategies/MOV/en/


