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Apresentação 

 

O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI), financiado pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), está definido 

pela chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT/SAS/DAB/CGAN nº 11/2017, registrado por 

meio do Processo CNPq nº 440890/2017-9 e aprovado no Comitê de Ética em pesquisa 

do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro sob o nº 2.760.143 

O ENANI é uma pesquisa científica domiciliar com crianças menores de cinco 

anos que tem como objetivo estimar e avaliar parâmetros relacionados às práticas de 

aleitamento materno, ao consumo alimentar; ao estado nutricional antropométrico e à 

epidemiologia das deficiências de micronutrientes, segundo macrorregiões do país, 

zonas rural e urbana, faixa etária e sexo. 

O ENANI está organizado em três eixos:  

(I) Avaliação do aleitamento materno e do consumo alimentar. Serão 

aplicados questionários estruturados com perguntas sobre amamentação e alimentos 

consumidos no dia anterior à entrevista e recordatório de 24horas (R24h).  

(II) Avaliação do estado nutricional a partir da antropometria. Serão 

realizadas as medidas antropométricas de comprimento/estatura e massa corporal.  

(III) Estimativa de carências de micronutrientes. Será realizada coleta de 

sangue das crianças de 6 a 59 meses de idade nos domicílios para análise dos 

seguintes marcadores: hemograma, vitamina A (retinol sérico), ferritina sérica, Proteína 

C Reativa sérica, Zinco sérico, vitamina D - 25(OHD) sérica, folato sérico, vitamina B12 

(cobalamina sérica), vitamina E (α-tocoferol sérico), selênio sérico, vitamina B1 (Tiamina 

Pirofosfato - TPP ou Tiamina Difosfato - TDP em sangue total) e vitamina B6 (Piridoxal-

5'-fosfato - PLP em sangue total). 

Diversos procedimentos serão realizados antes, durante e depois da coleta de 

dados para garantia e controle de qualidade do projeto.  

Antes do início da coleta: desenvolvimento do protocolo de pesquisa, dos 

manuais de operações e das entrevistas; pré-teste dos instrumentos e procedimentos; 

treinamento e certificação das equipes para aferição de medidas antropométricas, 

entrevistas e coleta de sangue; realização de estudo piloto; e pré-teste do sistema de 

entrada e gerência de dados.  

Durante a coleta de dados: criação de mecanismos de comunicação intra-

equipes; treinamento, (re)certificação; acompanhamento das visitas utilizando checklists 

que embasarão a confecção de um relatório qualitativo semanal para cada supervisor 

ou pesquisador de campo; revisão periódica de equipamentos; e monitoramento dos 

dados coletados(análise de dados faltantes, concordância intra-observador, análise de 

preferência por dígito terminal, identificação de valores extremos). Também serão 

adotados protocolos e manuais para garantia da qualidade das análises de dados para 

publicações que utilizarem as informações deste projeto. 

O manual do entrevistador é parte do material elaborado pelo ENANI para 

orientar o trabalho dos entrevistadores no desenvolvimento do trabalho de campo, 

informando-os sobre a maneira adequada de abordar os participantes e de aplicar o 

questionário de forma a garantir a qualidade dos dados. 

Este documento também se encontra disponível no Dispositivo Móvel de Coleta 

(DMC) e no site do ENANI - www.enani.nutricao.ufrj.br. 
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1. Introdução 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) destaca que a avaliação 

do estado nutricional e das práticas de amamentação e consumo alimentar são 

importantes para identificar prioridades de ações e estabelecer diretrizes dietéticas, 

determinar associações entre dieta e saúde na população e planejar programas de 

alimentação e nutrição. Contudo, não existem estudos populacionais com 

representatividade nacional que tenham explorado o consumo alimentar individual e sua 

associação com o estado nutricional e a deficiência de micronutrientes em crianças 

brasileiras menores de cinco anos. 

Este estudo irá descrever e analisar o perfil nutricional de menores de cinco 

anos no Brasil, incluindo:  

(a) ocorrência de baixa estatura, baixo peso e excesso de peso;  

(b) práticas de amamentação e alimentação;  

(c) ocorrência de deficiência de vitaminas e minerais;  

(d) mudanças nos indicadores nutricionais ao longo do tempo (comparação 

com pesquisas anteriores);  

(e) identificação da relação dos problemas nutricionais encontrados com 

aspectos socioeconômicos das famílias das crianças. Incluirá, ainda, a análise do 

estado nutricional materno. 

Além disso, o perfil nutricional das mães será descrito e relacionado com os 

achados das crianças. 
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2. Orientações gerais ao entrevistador 

Você, entrevistador, possui um papel de fundamental importância para o 

sucesso desta pesquisa. Um profissional respeitoso, motivado, que conhece o seu 

instrumento de trabalho e que compreende a importância social deste projeto tem maior 

chance de ser recebido pelo entrevistado selecionado, de criar empatia com o 

participante, de estimular a participação das pessoas, de esclarecer dúvidas e de coletar 

um dado confiável e de boa qualidade. Você representa as instituições que coordenam 

este estudo e, portanto, um trabalho bem executado contribui para o êxito e o bom 

andamento da pesquisa. 

 

2.1 Material básico 

O manual de instruções serve para esclarecer suas dúvidas. Ele está 

disponível no seu Dispositivo Móvel de Coleta (DMC). Erros no preenchimento do 

questionário poderão indicar que você não consultou o manual. Não confie apenas na 

memória! Releia o manual periodicamente. A melhor resposta para todas as dúvidas 

encontra-se nesse manual. CONSULTE-O SEMPRE QUE VOCÊ TIVER DÚVIDA. 

ANTES DE COMEÇAR AS VISITAS 

• Atualização do SAES; 

• Afixação de cartazes do ENANI em locais de movimento no setor censitário. 

 

NO DIA A DIA DE COLETA DE DADOS. LEVE SEMPRE COM VOCÊ: 

● Crachá e carteira de identidade;  

● Camisa ENANI; 

● Carta de apresentação do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição;  

● Caneta; 

● DMC com bateria carregada e o carregador de bateria; 

● Cartões de resposta do questionário; 

● Folder e flyer; 

● Declaração de acompanhamento da coleta de sangue; 

● Guias rápidos; 

● Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 

● Manual fotográfico de Quantificação Alimentar Infantil; 

● Material para medidas antropométricas (balanças, antropômetros e pilhas 

reservas); 

● Telefone de contato do laboratório parceiro que realizará a coleta de sangue 

no setor censitário a ser visitado; 

● Endereço do ponto de encontro com o coletador de sangue se for o caso. 

 

2.2 Apresentação pessoal e postura 

● Procure apresentar-se de uma forma simples e sem exageros. Tenha bom 

senso no vestir. Se usar óculos escuros e boné, retire-os ao chegar ao domicílio 

e ao se apresentar ao entrevistado.  
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● Seja sempre gentil e educado, pois os entrevistados não têm obrigação em 

atendê-lo.  

● Antes de iniciar a entrevista, diga o seu nome, faça uma breve apresentação da 

pesquisa e diga o tempo médio de duração da entrevista, que deverá ser cerca 

de 60 minutos. 

● Sempre esteja com seu crachá de identificação visível, carteira de identidade e 

com a carta de apresentação do ENANI. Forneça o número do telefone do 

estudo [0800 808 0990] para que a pessoa, se necessário, possa ligar e 

confirmar suas informações. Seja paciente, para que a pesquisa tenha o mínimo 

de recusas e dados não respondidos.  

● Seja respeitoso com o entrevistado, trate-o por Sr(a), e só mude este tratamento 

se o(a) respondente solicitar para ser tratado(a) de outra forma.  

● Chame a mãe sempre pelo nome (ex.: Dona Maria José). Nunca, chame-a de 

mãe. Isto despersonaliza a entrevista e pode ser interpretado como 

desinteresse.  

● Chame a criança sempre pelo nome (ex.: José, Maria). Nunca, chame-a de bebê, 

criança, criancinha. Isto despersonaliza a entrevista e pode ser interpretado 

como desinteresse. 

● Seja claro ao fazer as perguntas, utilizando o texto do questionário. Caso o 

entrevistado não entenda, repetir a pergunta. Só após isso, reformular a questão 

para que ela seja entendida. 

● Em alguns casos, as opções de resposta devem ser lidas.  Será indicado no 

questionário como: Espontâneo (E) ou Lido (LER). 

● Nunca demonstre pressa ou impaciência diante de hesitações ou demora. 

● Nunca influencie ou sugira respostas.  

● Nunca demonstre censura, aprovação ou surpresa diante das respostas, 

por mais absurdas que possam parecer. Lembre-se de que o propósito da 

entrevista é obter informações e não transmitir ensinamentos ou influenciar a 

conduta das pessoas. Sua postura deve ser sempre neutra em relação às 

respostas. 

● Durante a entrevista, entre as perguntas, sempre faça referência ao nome da 

entrevistada. É uma forma de ganhar a atenção e manter o interesse. Por 

exemplo: “Dona Joana, agora vamos falar sobre…” e não simplesmente 

“Agora vamos falar sobre…”.  

● Procure fazer com que o diálogo seja dinâmico, demonstre interesse pelo que 

lhe está sendo respondido. Olhe para a mãe enquanto ela está respondendo 

suas perguntas.  

● Caso perceba que a pessoa não está confortável ou que aquele momento não 

está sendo propício pra ela, pergunte educadamente se ela quer agendar a 

entrevista para outro momento. 

● Procure manter um diálogo aberto com os supervisores do trabalho de campo, 

informando imediatamente qualquer problema, dificuldade ou dúvida que 

apareça no decorrer do treinamento e das entrevistas.  

● É essencial que você conheça profundamente o conteúdo do questionário que 

vai aplicar, bem como o do manual do entrevistador. Esteja totalmente 

familiarizado com os termos usados na entrevista, para que não haja nenhuma 

dúvida ou hesitação de sua parte ao formular perguntas e anotar respostas.  
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● Não tenha vergonha de consultar, se necessário, o Manual do Entrevistador 

durante a entrevista, disponível do seu DMC. Lembre-se que essa é a melhor 

solução para qualquer dúvida. 

 

2.3 A rotina de trabalho 

 

Cada entrevistador ficará responsável por realizaras entrevistas em 

determinada área da cidade (setor censitário) e por estabelecer o primeiro contato com 

o domicílio selecionado.  

Para cada setor será disponibilizado o croqui (mapa) do setor, a folha de 

descrição dos limites setor (área de trabalho) e uma listagem com todos os endereços 

do setor.  O entrevistador deverá conhecer bem o seu setor de trabalho, para tanto 

deverá percorrer, previamente, o setor, acompanhado do croqui e da folha de descrição 

dos limites do setor.  

Há pessoas que são mais acolhedoras e que provavelmente o(a) convidará 

para entrar em sua casa, e outras, mais reservadas, que podem preferir fazer a 

entrevista no portão da moradia. Também, pode acontecer de você chegar à casa da 

pessoa e a mesma se recusar a participar ou até não estar presente no domicílio. Seu 

trabalho exige muita paciência para enfrentar as inúmeras situações que podem 

acontecer.  

Caso a entrevistada lhe ofereça um lanche (ex: um pedaço de bolo) ou um café, 

fique à vontade para recusar educadamente ou para aceitar, sem perder o foco em 

realizar a entrevista, pois nessas situações é comum o morador iniciar uma conversa de 

temas não relacionado são estudo. Aproveite para prosseguir com a entrevista enquanto 

lancha ou toma um café. 

Seja claro na formulação das perguntas, utilizando o texto do questionário. 

Caso a entrevistada não entenda, repita. Só depois disso você deve reformular a 

questão para tentar que ela seja entendida, com cuidado para não alterar o sentido da 

questão. 

Logo de início, é importante estabelecer um clima de diálogo cordial com o 

responsável pelo domicílio e pela criança, tratando-o com respeito e atenção. Nunca 

demonstre pressa ou impaciência diante das hesitações ou demora da entrevistada ao 

responder uma pergunta.  

Nunca influencie ou sugira respostas. Dê tempo à entrevistada para que reflita 

e encontre a resposta com suas próprias palavras. Se você não conseguir obter 

nenhuma resposta, leia todas as opções de resposta antes, mesmo que a pergunta seja 

para resposta espontânea. Assim ela não vai escolher logo a primeira opção de 

resposta. 

 

2.3.1 Apresentação no domicílio 

 

Ao chegar ao domicílio você deve se apresentar, mostrar suas credenciais 

(crachá, RG e cartazete de divulgação da pesquisa) e fazer a abordagem introdutória 

conforme abaixo. 

 

“Bom dia/Boa tarde... eu sou João e estou realizando uma pesquisa do Ministério da 

Saúde com crianças menores de cinco anos. Esse estudo está acontecendo em todo o 

Brasil, e tem como objetivo pesquisar sobre a alimentação e a saúde das crianças. Os 
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participantes do estudo vão representar as crianças de todos os segmentos da 

população brasileira.  

A sua participação é muito importante para conhecer quantas crianças podem ter falta 

de ferro e de vitamina A, desnutrição e obesidade no Brasil e, assim, planejar melhor a 

prevenção e tratamento desses problemas nutricionais. Os resultados dessa pesquisa 

vão beneficiar milhões de crianças brasileiras.  

A participação na pesquisa inclui: uma entrevista sobre alguns dados da família e sobre 

alimentação da criança, a avaliação do peso e da altura da criança e da mãe e a coleta 

de um pouco de sangue da criança para avaliação de deficiências de vitaminas e 

minerais. O estudo garante o sigilo das informações fornecidas pelos participantes.  

Para participar, você não precisa sair de casa. Todas as atividades da pesquisa vão ser 

realizadas aqui.  

Com o exame de sangue, vamos avaliar se seu(sua) filho(a) está bem de saúde, sem 

anemia, carência de vitamina A e carência de outras vitaminas. A coleta de sangue 

acontecerá na data que nós vamos agendar ainda hoje. Vamos coletar um pouco de 

sangue do braço do seu(sua) filho(a) e isso vai ser feito por um profissional acostumado 

a coletar sangue de criança. Todos os materiais usados na coleta do sangue são 

descartáveis, isto é, serão usados somente na criança e serão jogados fora em seguida. 

O sangue vai ser coletado com uma seringa e passado para dois tubinhos. 

Os resultados dos exames de peso, de altura e de sangue vão ser enviados para sua 

casa pelo Correio. Caso seja identificado algum problema de saúde no seu(sua) filho(a) 

ou na senhora, a sua família será informada. Nesse caso, vocês serão 

encaminhados(as) para acompanhamento na rede pública de saúde, em um posto de 

saúde próximo a sua casa”.  

 

Se a pessoa concordar em participar do estudo, primeiro, leia o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e solicite a sua assinatura. Lembre-se que ambos, 

entrevistador e entrevistado, devem assinar duas vias, sendo que uma fica com o 

participante. Essas informações estão indicadas no DMC. 

Se a pessoa recuse participar, siga para o próximo domicílio selecionado pelo DMC. 

 

2.3.2 Aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

O TCLE é um documento que informa e esclarece sobre a pesquisa de forma 

que o entrevistado possa tomar uma decisão sobre a sua participação ou não no estudo.  

Após a apresentação, explique para a mãe/responsável detalhes sobre a 

participação dela e da criança no projeto, lendo o TCLE em voz alta e pausadamente. 

Informe à entrevistada que os dados coletados são confidenciais e que em hipótese 

alguma, seu nome será divulgado. Caso a entrevistada aceite participar será necessário 

o consentimento para cada etapa da pesquisa. 
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O entrevistado deverá indicar se concorda participar de cada etapa da pesquisa: 

Agora, vamos precisar do seu consentimento para cada uma das etapas 

O Sr(a) aceita fazer a entrevista?  
Sim (  ) Não (  ) 

O Sr(a) permite fazer as seguintes medidas na criança:   

Peso?  Sim (  ) Não (  ) 

Altura/comprimento?  Sim (  ) Não (  ) 

O(a) Sr(a) permite fazer a coleta de sangue na criança pela veia e 

depois utilizá-lo para realização de exames laboratoriais?  

Sim (  ) Não (  ) 

O(a) Sr(a) permite que amostras de sangue da criança sejam 

armazenadas e utilizadas para fins de pesquisas futuras? Neste 

caso solicitaremos um novo consentimento ao Sr(a) no futuro 

Sim (  ) Não (  ) 

A Sra. permite fazer as suas medidas de peso e altura (mãe 

biológica) 

Sim (  ) Não (  ) 

 

Caso o entrevistado responda não para pelo uma das quatro primeiras perguntas, este 

domicílio deve ser considerado RECUSA. 

 

Somente iniciar a aplicação do questionário depois de ter o termo de 

consentimento assinado pelo responsável legal da criança! 

 

Após o início da entrevista, no Bloco B (Lista de moradores), aparecerá para 

CADA criança do domicílio menor de 5 anos, um código alfa numérico (que você deverá 

anotar em um campo próprio do TCLE (XXnnnnnnnn), denominado código da criança. 

 

 

2.4 Recusas 

 

Em caso de recusa, tente explicar melhor a pesquisa e a importância da 

participação de todos. Se não conseguir que o responsável legal da criança mude de 

ideia, anote no DMC e entre em contato imediatamente com o supervisor. É 

fundamental para o sucesso do estudo que o número de recusas seja o menor possível. 

Cada recusa deve ser trabalhada com cuidado pelo entrevistador e pelo supervisor. Se 
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não for possível reverter a recusa no domicílio, não deixar de anotar dados de 

contato para uma tentativa futura pelos coordenadores.  

Muitas recusas são temporárias, isto é, em função de você ter chegado em um 

momento inadequado. Se retornar mais tarde, é provável que consiga realizar a 

entrevista. Você deve fazer outra tentativa em horário diferente para então 

considerar que houve recusa. É fundamental para o sucesso do ENANI que o número 

de recusas seja o menor possível. 

 

2.5 Controle de qualidade 

 

Será realizado, rotineiramente, um controle da qualidade de aplicação dos 

questionários. Para isso, os supervisores irão refazer, por sorteio, algumas 

entrevistas realizadas pelos entrevistadores, durante todo o período do trabalho, 

para verificar a sua adequação.  

 

2.6 Sequência de aplicação dos questionários 

 

A entrevista deverá seguir sempre a mesma sequência de perguntas: 

Bloco A  Sistema de controle 

Bloco B  Lista de Moradores (Identificação de moradores) 

Bloco C  Identificação da mãe das crianças menores de 5 anos e 
informações para contato 

Bloco D  Características sociodemográficas das crianças  

 Chamada do Recordatório de 24 horas  

Bloco F  Suplementos e vitaminas em uso 

Bloco G  Suplementos e vitaminas nos últimos 6 meses 

Bloco H  Gestação, nascimento e saúde 

Bloco I  Desenvolvimento infantil 

Bloco E Alimentação da criança  

Bloco J Informações sobre o responsável pela criança 

Bloco K Natalidade, pré-natal e informações sobre a criança mais nova 
que participa da pesquisa 

Bloco M Culinária doméstica  

Bloco N  Ambiente alimentar doméstico    

Bloco O  Ambiente alimentar comunitário 

Bloco L Escala de insegurança alimentar 

Bloco P Características do domicílio 

Bloco Q Benefícios e rendimentos dos moradores 

Bloco R Indicador Econômico Nacional (IEN) 

Bloco S Antropometria das crianças 

Bloco T Antropometria da mãe 

Bloco U Dados da coleta de sangue 

Bloco X  Final da entrevista 

Bloco W  Agendamento de nova visita ao domicílio 

 

Entretanto, pode ser que em algum domicílio não seja possível seguir a 

sequência dos blocos de perguntas, devido a acontecimentos que podem interromper a 

entrevista. Neste caso, algumas instruções devem ser observadas:  

▪ A entrevista pode ser interrompida a qualquer momento 
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▪ Escolher no DMC a opção: interromper para voltar depois 

▪ Reagendar uma nova visita 

▪ No dia da nova visita, reabrir a entrevista e dar continuidade a partir do 

bloco que foi interrompido 

▪ Atenção para os blocos em que as perguntas são exclusivas para 

mães/responsáveis. Em caso de ausência momentânea dessas pessoas 

no domicílio, interromper a entrevista e voltar depois 

▪ Com a mãe/responsável, serão aplicados os seguintes questionários: 

Blocos C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N e O. 

▪ Com outro adulto da família poderão ser aplicados os seguintes 

questionários: Blocos P, Q e R. 

 

2.7 Instruções gerais para o preenchimento dos questionários 

 

● Cuide bem do seu DMC. Ele deve ser mantido na pasta para que não quebre ou 

molhe. 

● A maioria das perguntas são fechadas. Basta selecionar a resposta dada pelo 

responsável com um click, usando os dedos. 

● Não utilize abreviações nem acentos nos campos referentes a nome, 

endereço, ou outras informações.  

● Pessoas com alguma condição especial, por exemplo, surdos-mudos, 

deficientes mentais não precisam atuar como entrevistados se não se sentirem 

aptos para responderem a pesquisa. Seu bom senso será muito importante neste 

momento. Essas pessoas não podem ser confundidas com recusas ou 

perdas. Se pessoas mudas quiserem responder ao questionário, leia as 

questões com as opções de resposta e peça para que a pessoa entrevistada 

aponte no DMC a opção de resposta correta.  

● As instruções nos questionários que estão em ITÁLICO servem apenas para 

orientar o entrevistador, não devendo ser lidas para o entrevistado. 

● As perguntas devem ser feitas exatamente como estão escritas. Caso o 

entrevistado não entenda a pergunta, repita exatamente como está escrita. 

Após, se necessário, explique a pergunta de uma segunda maneira (conforme 

instrução específica), com o cuidado de não induzir a resposta. Em último caso, 

enunciar todas as opções, sempre tendo muito cuidado de não induzir a 

resposta.  

● Caso a criança não esteja presente, pergunte à mãe por ela.  

● No DMC não existirá a possibilidade de deixar uma resposta em branco.  

● Caso a resposta seja “OUTRO”, especificar com as palavras do entrevistado. 

● Nunca confie em sua memória e não deixe para registrar nenhuma informação 

depois da entrevista. Não encerre a entrevista com dúvidas ou questões ainda 

por preencher. O Programa não fecha se houver perguntas em branco. 

● A maioria das respostas é espontânea. Aquelas que tiverem que ser lidas terão 

a anotação “LER” ao final do seu enunciado. 
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2.8 Codificação dos questionários 

 

Códigos especiais  

Código 9 - Não sabe/não quis responder: Este código deve ser usado quando o 

informante não souber responder/não quiser responder. 

 

Código 888 – Não se aplica: Este código deverá ser usado em situações específicas. 

Observe as instruções em cada questão. 

 

2.9 Orientações específicas 

2.9.1 Domicílios com gêmeos 

 

Para cada um dos gêmeos preencha os dados nos blocos do questionário 

específicos para criança. As questões específicas para a mãe, sobre a casa e familiares 

não devem ser repetidas, uma vez que a resposta será a mesma para as duas crianças. 

 

2.9.2 Domicílios com mais de uma criança menor de cinco anos 

 

 Em domicílios com mais de uma criança menor de cinco anos, os blocos do 

questionário específicos deverão ser preenchidos para CADA criança. Os blocos 

específicos para a mãe, sobre a casa e familiares o programa fará automaticamente 

esse procedimento, uma vez que a resposta será a mesma para as duas crianças. 

 

2.9.3 Idade da criança 

 

Em respostas de idade, considere os anos completos. Exemplo: Se o 

entrevistado responder que a criança tem 1 ano e 10 meses, considere 1 ano. Para os 

blocos específicos que considerarem a idade em meses, o sistema irá calculá-la 

automaticamente com base na data de nascimento que você inseriu. 

 

2.9.4 Respondente 

 

Será considerado respondente preferencial a mãe ou o responsável legal da 

criança. 

 

2.10 Envio online do questionário 

 

No final do dia de trabalho faça o envio online dos questionários aplicados. Se 

tiver dúvida nesse processo, solicite esclarecimentos com seu supervisor. 

Para enviar o questionário o DMC deverá estar conectada à internet e o 

entrevistador selecionar a opção “Subir Entrevistas” que consta no “Menu do 

Entrevistador”. Este procedimento poderá ser feito várias vezes, não existem limites, 

sendo obrigatória a transmissão uma vez ao dia, após a conclusão dos trabalhos. 
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3. Instruções de preenchimento das questões específicas por bloco 

 

BLOCO A - Sistema de controle 

 
Aplicação de Entrada de Dados 
 
Selecionar a opção ENANI - Treinamento. 
 
Confirma o setor [0100001-0101-0001] como o setor de trabalho. 
 
Selecionar a opção Aceita. 
 
Seleção da entrevista 
 
O sistema de controle apresenta a lista de endereços a serem visitados para que 
o entrevistador faça a seleção. 
(O sistema inclui nesta relação as entrevistas não iniciadas e as entrevistas 
interrompidas com indicação para voltar em outra ocasião. Para as entrevistas 
interrompidas, apresenta as informações de agendamento: data e hora da nova visita.) 
 
Identificação do questionário selecionado (Preenchida automaticamente pelo 
sistema de controle). 
 
 

 
Cód UF   Código do município   Distrito   Subdistrito   Nº do setor     Nº do 

domicílio            

 
Identificação do entrevistador através da digitação do CPF 
 
MM20. CPF do Entrevistador 
Digite o seu CPF 
Somente números 
 
 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|-|___|___| 
 

Os para dados serão coletados automaticamente: 

GPS (latitude longitude) 

Data e hora de início e fim da entrevista 

 

X01. O que fazer (O entrevistador determina o que vai fazer): 

O que você quer fazer? 

Iniciar ou continuar entrevista interrompida o  

Domicílio inelegível  o  

Recusa do domicílio o  

Domicílio vago ou de uso ocasional o  

Endereço não encontrado na listagem o  

Domicílio fechado o  

Não residencial o  
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Entrevista recusada depois de começada  o  

Outro motivo o  

Interrompida para voltar depois o  

Voltar para o menu do entrevistador o  

 

X01A_QUAL_OUTRA 

 Qual outro motivo? 

_____________________________________________________________________

____________________ 

 

Para o treinamento escolher a opção Iniciar ou Continuar entrevista. 

 

Orientação para X01 

A questão X01 realiza o controle da visita. A partir da avaliação do entrevistador o 

domicílio deve se enquadrar em uma das dez opções: 

Opção 1 – O sistema abre o questionário (No caso de uma entrevista interrompida, o 

sistema informa as partes da entrevista que já foram realizadas e apresenta opções 

para o entrevistador continuar o trabalho). 

Opções 2, 3, 4, 5, 7, 8 ou 9 – Encerra a entrevista (ao encerrar acrescenta à lista de 

endereços a serem visitados um novo endereço ao final). 

Opção 6– O sistema controla o número de vezes em que o entrevistador encontrou o 

domicílio fechado. São necessárias 4 visitas com o domicílio fechado para que ele 

seja considerado fechado em definitivo e seja excluído da lista de endereços a serem 

visitados. 

Opção 9 - Caso o entrevistado responda a alternativa 9, na questão X01a, será 

disponibilizado um campo aberto para que o entrevistador manifeste qual outro 

motivo, não contemplada nas opções. O entrevistador deverá familiarizar-se com as 

opções de 1 a 8 para evitar que respostas já categorizadas sejam incluídas como “9 

– Outro: Qual outro motivo?”. 

Opção 10 – O sistema abre a tela para o agendamento da nova visita. 

 

 

BLOCO B - Lista de moradores (Identificação de moradores) 

Neste BLOCO iremos identificar o número total de moradores no domicílio do 

respondente. O conceito de domicílio inclui todas as pessoas que moram sob o mesmo 

teto, e não apenas os membros da família consanguínea. Conforme o manual do 

recenseador do Censo 2010 do IBGE: “Domicílio é o local separado e independente que 

serve de habitação a uma ou mais pessoas”. 
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Orientação para B00A a B05 

As perguntas B00A a B05, do BLOCO B, devem ser repetidas tantas vezes quantos 

forem os moradores no domicílio.  

O pesquisador deve ler as perguntas adaptando-as a um morador específico, de 

acordo com o número de moradores do domicílio, para todas as questões do bloco. 

Deve-se ler todas as opções de cada questão para o entrevistado para que ele 

encaixe cada membro do domicílio, em uma delas. 

 

B00A_NOME_COMPLETO 

Qual o nome completo do responsável pelo domicílio?  

 

___________________________________________________________________ 

 

B01_NOME 

Qual o nome abreviado do responsável pelo domicílio?  

Nome para ser usado na entrevista 

(Nome pelo qual ele é chamado/conhecido no domicílio) 

 

 

B02_SEXO 

O sexo de “nome” é...? 

Masculino o  

Feminino o  

 

B04_IDADE  

Qual a idade em anos completos ou idade presumida de “nome”? 

Para as crianças da pesquisa é necessário informar a idade exata. 
 (999 para não sabe e 000 para menores de 1 ano) 

 
 

|___|___|___|  

 

B10_MAIS 
Existe mais alguém morando no domicílio?  

Orientação para B00A 

É fundamental que o nome completo seja inserido. 

Você não deve aceitar apelidos. 

Orientação para B04 

Se a idade for preenchida de forma errada na lista de moradores não tem como 

corrigir, ou seja, a lista de moradores deverá ser refeita. 
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Orientação para B10 
A pergunta B10_MAIS será feita novamente até serem registrados todos os 

moradores do domicílio.  

Em caso afirmativo as questões B00A, B01, B02 e B04 serão perguntadas. 

 
Sim o  
Não o  

 
B00A_NOME_COMPLETO 

Qual o nome completo do próximo morador?    

_____________________________________________________________________

____________________ 

 

B01_NOME 

Qual o nome abreviado do próximo morador?    

(Nome para ser usado na entrevista) 

(Nome pelo qual ele é chamado/conhecido no domicílio) 

_____________________________________________________________________

____________________ 

 

B02_SEXO 

O sexo de “nome” é...? 

Masculino o  

Feminino o  

 

B03_RELACAO 

Qual a relação de “nome” com o responsável pelo domicílio? 

Cônjuge, companheiro(a) [Para a pessoa (homem ou mulher) que vivia 

conjugalmente com a pessoa responsável pelo domicílio, sendo ambas de 

mesmo sexo ou de sexo diferente, existindo ou não vínculo matrimonial, e 

com no mínimo 10 (dez) anos de idade] 

o  

Filho(a), enteado(a) (Para o(a) filho(a) legítimo(a), seja consanguíneo(a) 

ou adotivo (a), ou de criação somente da pessoa responsável ou de criação 

somente do cônjuge) 

o  

Pai, mãe, sogro(a) (Para o pai ou a mãe, padrasto ou madrasta da pessoa 

responsável ou para o(a) sogro(a) da pessoa responsável ou do cônjuge) 

o  

Neto(a), bisneto(a) (Para o(a) neto(a) ou bisneto(a) da pessoa 

responsável ou do cônjuge) 

o  

Irmão, irmã (Para o(a) irmão(a) da pessoa responsável ou do cônjuge) o  

Nora, genro (Para o genro ou a nora da pessoa responsável ou do cônjuge) o  

Outro parente (Para o(a) bisavô(ó), cunhado(a), tio(a), sobrinho(a), 

primo(a), bisneto(a), avô ou avó da pessoa responsável ou do cônjuge) 

o  

Agregado (Para a pessoa residente em domicílio particular que, sem ser 

parente, convivente, pensionista, empregado doméstico ou parente deste, 

não pagava hospedagem nem contribuía para as despesas de alimentação 

e moradia do domicílio) 

o  
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Pensionista (Para a pessoa residente em domicílio particular que, sem ser 

parente, pagava hospedagem) 

o  

Empregado doméstico (Para a pessoa residente em domicílio particular 

que prestava serviços domésticos remunerados a um ou mais moradores 

do domicílio) 

o  

Parente de empregado doméstico (Para a pessoa residente em domicílio 

particular que era parente do(a) empregado(a) doméstico(a) e que não 

prestava serviços domésticos remunerados a moradores do domicílio) 

o  

 

B04_IDADE  

Qual a idade em anos completos ou idade presumida de “nome”? 

Para as crianças da pesquisa é necessário informar a idade exata. 
(999 para não sabe e 000 para menores de 1 ano) 

 
 
 |___|___|___|   
 
B05_DATA 

Qual a data de nascimento de “nome”? 

(Obrigatório para crianças menores de 5 anos de idade) 
 

Orientação para B05 
Para as crianças da pesquisa é necessário informar a idade exata. 
O programa calcula automaticamente, em anos e meses, a idade das crianças 
menores de 5 anos e pede confirmação. 

 
 |___|___| |___|___| |___|___|___|___| 
 

B11. Apresentação do LOGIN para acessar o resultado do exame no site do 

ENANI 

(Código utilizado para identificar o TCLE) 

Orientação 

O LOGIN que aparecer é referente ao código do TCLE de CADA criança e o mesmo 

será utilizado para acessar os resultados dos exames de antropometria (peso e altura) 

e de sangue no site da pesquisa. Assim que aparecer esse LOGIN na tela do DMC o 

entrevistador deve escrevê-lo no espaço reservado para isso no folder do estudo.  

 

|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Código com 10 caracteres no formato:XXnnnnnnnn 2 letras seguidas de 8 números 

 

Fim da lista de moradores 

A lista de moradores está correta? 

Orientação para B04 

Se a idade for preenchida de forma errada na lista de moradores não tem como 

corrigir, ou seja, a lista de moradores deverá ser refeita. 
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Sim o  

Não o  

Não, refazer a lista de moradores o  

 

Orientação 

A lista de moradores NÃO PODE ser corrigida, uma vez assinalado “sim”, você não 

poderá modificar nenhuma informação da lista de moradores.  

 

Se for constatado que não existem crianças menores de 5 anos ou não for possível 

obter a data de nascimento de alguma delas, após confirmação com a 

mãe/responsável pela criança, o domicílio será considerado inelegível – motivo = 3. 

 

Para determinar se a criança faz parte da pesquisa (menor de 5 anos), a data de 

referência é a data da visita em que forem coletadas as informações sobre os 

moradores (data em que forem feitas as perguntas do BLOCO B – Lista de moradores.  

A idade em meses da criança será registrada com base nesta data). 

 

 

BLOCO C - Identificação da mãe das crianças menores de 5 anos e informações 

para contato 

O questionário foi elaborado para ser aplicado à mãe biológica, pois são 

necessárias muitas informações sobre a saúde dela e da criança. 

Neste Bloco a idade será recalculada com base na data do dia em que as 

perguntas forem feitas. O programa fará o registro da data em que as perguntas forem 

feitas no início do bloco. 

Em algumas situações a mãe biológica poderá estar ausente. Veja as situações 

possíveis e o que deve ser feito: 

1. A mãe biológica mora na casa, mas está trabalhando o dia todo fora de 

casa: Tente obter informações sobre o melhor horário para encontrar a mãe e volte ao 

domicílio nesse horário. 

2. A mãe biológica trabalha fora durante o dia e o pai biológico diz que sabe 

responder: Se a mãe volta para aquela casa, faça a entrevista com ela e agradeça a 

disposição do pai em ajudar. Explique que existem perguntas específicas sobre a saúde 

das mulheres e que não poderiam ser feitas para ele e que para isso será agendado o 

melhor dia e horário para a mãe. Se for o pai quem toma conta da criança o dia inteiro, 

volte e faça a entrevista com a mãe – sendo que o pai poderá ajudar na parte dos 

alimentos consumidos. 

3. O pai biológico mora na casa e a mãe biológica não: Se ele consegue 

responder sobre os assuntos relacionados à criança, ele pode ser entrevistado. 

Perguntas dirigidas para a mãe não devem ser aplicadas ao pai (Blocos H - Gestação, 

nascimento e saúde, K - Natalidade, pré-natal e informações sobre a criança mais nova 

que participa da pesquisa e T - Antropometria da mãe). 

4. Avós/parentes que moram e cuidam da criança ainda que a mãe esteja 

viva e tenha contato frequente com a criança: Se a mãe volta para aquela casa, faça 

a entrevista com ela e agradeça a disposição dos avós/parentes em ajudar. Explique 

que existem perguntas específicas sobre a saúde das mulheres e que não poderiam ser 
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feitas para eles e que para isso será agendado o melhor dia e horário para a mãe. Se 

for os avós/parentes quem tomam conta da criança o dia inteiro, volte e faça a entrevista 

com a mãe – sendo que os avós/parentes poderão ajudar na parte dos alimentos 

consumidos. 

Se eles sabem tudo sobre a criança podem ser entrevistados. Perguntas 

dirigidas para a mãe não devem ser aplicadas avós/parentes. 

5. Mãe adotiva e pai adotivo: Faça todas as perguntas, exceto aquelas dos 

Blocos H - Gestação, nascimento e saúde, K - Natalidade, pré-natal e informações 

sobre a criança mais nova que participa da pesquisa e T - Antropometria da mãe, que 

terão uma instrução específica para pulo nesses casos. 

6. Mãe adotiva e pai biológico: A prioridade é para a mãe adotiva responder 

exceto as perguntas dos Blocos H - Gestação, nascimento e saúde, K - Natalidade, pré-

natal e informações sobre a criança mais nova que participa da pesquisa. 

 

C01_QUEM 

 Quem é a mãe biológica de “nome da criança”? 

(Para cada criança menor de 5 anos) 

Orientação C01 

Se a opção selecionada for que a mãe “Não é moradora” do domicílio abrirá a 

pergunta C01A perguntando qual o motivo de a mãe não ser moradora do domicílio. 

 

Apresenta a lista de moradores do sexo feminino com mais de 10 anos, acrescida das 

opções: 

Criança adotada o  

Não é moradora (ausente, faleceu etc.) →Pula para C01A o  

 

C01A_MOTIVO 

Motivo pelo qual a mãe não é moradora do domicílio: 

 

 

C02_QUEM_RESPONSAVEL 

 Quem é o responsável por “nome da criança”? 

(Se criança adotada ou a mãe não é moradora) 

 

Apresenta a lista de moradores com mais de 14 anos. 

 

W07_ENDERECO 
Verifique se o endereço do domicílio está correto. 
Se for o caso faça a correção. 
_____________________________________________________________________ 

 
W08_PONTO_REFERÊNCIA 
Ponto de referência para encontrar o endereço: 
_____________________________________________________________________ 

 



20 

 

O município e a UF são obtidos automaticamente a partir do setor onde foi 
realizada a entrevista. 
 
W11_CEP 
CEP do domicílio: 
 
 |___|___|___|___|___|.|___|___|___|  
 
W20_COMO_RECEBER 

Como a família prefere receber a correspondência (resultado dos exames, 

comunicações etc.)? 

Pelo correio o  

Por e-mail o  

Pelo correio e por e-mail o  

Não sabe/Não quis responder →Pula o bloco o  

 

As perguntas W21, W21A, W12, W13, W14, W15, W05A, W05B, W06A, W06B e 

W06C abrirão para serem respondidas de acordo com a opção selecionada na 

questão W20. 

1 – Se a opção selecionada for “Pelo correio” abrirá para ser respondido as questões 

W12, W13, W14 e W15. Abrirão também as questões W05A, W05B, W06A, W06B e 

W06C para serem respondidas. 

2 - Se a opção selecionada for “Por e-mail” abrirá para ser respondido as questões 

W21 e W21A. Abrirão também as questões W05A, W05B, W06A, W06B e W06C para 

serem respondidas. 

3 - Se a opção selecionada for “Pelo correio e por e-mail” abrirá para ser respondido 

as questões W21, W21A, W12, W13, W14, W15, W05A, W05B, W06A, W06B e 

W06C. 

4 - Se a opção selecionada for “Não sabe/Não quis responder” pula o bloco. 

 

W21. EMAIL 
Qual e-mail? 
____________________________________________________________________ 

 
W21A_CONFIRMACAO_EMAIL 
Confirmação do e-mail: 
__________________________________________________________________ 

 
W12_OUTRO_ENDERECO 
Verifique se a família prefere receber a correspondência (resultado dos exames, 
comunicações etc.) em outro endereço. Se for o caso registre o endereço, se 
não deixe em branco.  
_____________________________________________________________________ 

 
W13_PONTO_DE_REFERENCIA 
Ponto de referência ou complemento para o endereço alternativo: 
__________________________________________________________________ 
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W14_CEP 
CEP do endereço alternativo: 
 
 |___|___|___|___|___|.|___|___|___|  
 
W15_ENVIAR_PARA 
A quem deve ser endereçada a correspondência no endereço alternativo? 
 
___________________________________________________________________ 

 
W05A_DDD1 
DDD do primeiro telefone para contato: 
 

|___|___| 
 
 
W05B_TELEFONE1 
Primeiro telefone para contato: 
 
 |___|___|___|___|___|.|___|___|___|___|  
 
W06A_DDD2 
DDD do segundo telefone para contato: 
 

|___|___| 
 
W06B_TELEFONE2 
Segundo telefone para contato: 
 
 |___|___|___|___|___|.|___|___|___|___|  
 
W06C_FALAR_COM 
Falar com quem ao telefone? 
___________________________________________________________________ 

 
Assim ao final do Bloco C teremos: 

● A identificação da(s) criança(s) e sua(s) mãe(s) ou responsável(eis) 

● O sistema apresentará a lista de mãe(s) e criança(s) para que o entrevistador 

possa escolher a criança ou a mãe para a qual fará as perguntas. 

● O sistema também será capaz de mostrar o andamento da entrevista ao 

entrevistador. Sempre que o entrevistador solicitar, o sistema indicará quais 

blocos de cada pessoa (mãe ou criança) já foram preenchidos e quais ainda não 

foram respondidos. 

● Desta forma o entrevistador estará sempre informado sobre o “status” da 

entrevista e poderá controlar o andamento do preenchimento dos blocos de cada 

pessoa. 
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BLOCO D - Características sociodemográficas das crianças  

 

A partir deste Bloco inicia-se um conjunto de blocos que será repetido para 

cada criança e que deverá ser respondido pela mãe/responsável, com ou sem ajuda 

de outras pessoas, como babás e cuidadores. Nos casos em que a mãe biológica não 

mora no domicílio, as perguntas deverão ser respondidas pelo responsável pela 

criança). 

 

Orientação para D01 

Na questão D01 a cor ou raça deve ser AUTODECLARADA pelo respondente a partir 

das opções oferecidas. Caso o entrevistado tenha dúvida sobre as opções oferecidas 

ou caso a declaração não corresponda a uma das opções de resposta enunciadas no 

quesito, releia as opções para que a pessoa se classifique na que julgar mais 

adequada. Em nenhum momento, você deve influenciar a resposta do entrevistado.  

 

D01_COR 

Qual a cor ou raça de “nome da criança”? (E) 

Branca o  

Preta o  

Amarela (origem japonesa, chinesa, coreana etc.) o  

Parda (mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça) o  

Indígena (Esta classificação se aplica tanto aos indígenas que vivem em 

terras indígenas como aos que vivem fora delas) 

o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

D02_MATRICULADO 

 “Nome da criança” está matriculado(a) em alguma creche ou escola? (LER)  

 

Orientação para D02 

Na situação em que a criança fica com mães crecheiras, comuns em comunidades, é 

pra escolher a opção NÃO porque não é uma creche ou escola institucional. 

 

Sim, creche ou escola pública o  

Sim, creche ou escola particular (Incluindo creches e escolas mantidas por 

igrejas) 

o  

Não o  

Não, nunca frequentou o  

Não se aplica o  

Outra→Pula o bloco o  

Não sabe/Não quis responder→Pula o bloco o  

 

As perguntas D02A, D03, D04, D05 e D05A abrirão para serem respondidas de 

acordo com a opção selecionada na questão D02. 

1 – Se a opção selecionada for “Sim, creche ou escola pública” ou “Sim, creche ou 

escola particular” abrirá para ser respondido as questões D03, D04, D05 e D05A.  
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2 - Se a opção selecionada for “Não” ou “Não, nunca frequentou” ou “Não se aplica“ 

ou “Não sabe/Não quis responder” pula para o Recordatório 24 horas.   

5 - Se a opção selecionada for “Outra” pula para o Recordatório 24 horas. 

 

D02A_MATRICULADO_OUTRO 

Qual outra situação? 

_____________________________________________________________________ 

D03_DURACAO 

“Nome da criança” fica na creche ou escola: (LER) 

O dia todo o  

Somente de manhã o  

Somente de tarde o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

D04_REFEICAO 

 “Nome da criança” faz alguma refeição na creche ou escola? 

Orientação para D04 

Na situação em que a criança leva lanche feito em casa, a opção escolhida deve ser 

“SIM”. 

 

Sim o  

Não o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

D05_QUAIS_REFEICOES 

Geralmente quais refeições “nome da criança” faz na escola ou creche? (E) 

(Aceita múltiplas respostas) 

Café da manhã □  

Lanche da manhã (Algumas mães podem se referir ao termo “colação” ou 

“merenda” para essa refeição) 

□  

Almoço □  

Lanche da tarde □  

Jantar □  

Outra □  

Não sabe/Não quis responder □  

 

D05A_REFEICAO_OUTRA 

Qual outra refeição o/a “nome da criança” faz na escola ou creche? 

 

 

D06_RELACAO_RESPONSAVEL 

Qual a relação de “nome do responsável” com “nome da criança”? (E) 
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Orientação para D06 e D06A 

Essa questão abrirá somente se a mãe da criança não for moradora do domicílio. 

 

Mãe adotiva o  

Pai o  

Irmão/irmã o  

Avó/avô o  

Tia/tio o  

Outra relação o  

 

D06A_QUAL_OUTRA 

Qual outra relação? 

 

 

Chamada do Recordatório de 24H 

 
I991. Fazer recordatório 
Deseja fazer o recordatório 24 horas de “Nome da criança”? 

Sim o  
Não →Pula o bloco o  

 
I993_FALTOU_ALGUMA_REFEIÇÃO 

No recordatório que você acabou de fazer, teve alguma refeição que “Nome da 

mãe/responsável” que você não conseguiu informar os alimentos e quantidades? 

 
Sim o  
Não →Pula o bloco o  
Não sabe/Não quis responder →Pula o bloco o  

 

ATENÇÃO PARA ESTA PERGUNTA. ELA É FUNDAMENTAL PARA O 

RECORDATÓRIO 24 HORAS. 

O RECORDATÓRIO 24 Horas pode ficar inutilizado se ela for respondida de 

forma errada. 

 
I994_ QUAL_REFEIÇÃO 

Quais foram essas refeições? 

(Aceita múltiplas respostas) 

 

Orientação paraI994 

Essa questão abrirá somente se a mãe/responsável que responderem sim para a 

questão I993. 

 

Café da manhã     □  
Lanche da manhã                         □  
Almoço □  
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Lanche da tarde                            □  
Jantar                                              □  
Ceia □  
Outros lanches/beliscos                                                     □  

 

BLOCO F - Suplementos e vitaminas em uso 

Neste Bloco, o objetivo é conhecer sobre a utilização de suplementos de 

vitaminas e minerais pelas crianças no momento da entrevista. Aqui somente nos 

interessa saber sobre vitaminas e minerais. Não entram remédios, antibióticos e 

remédios para "abrir o apetite" (tipo “tônicos”) que não sejam à base de vitaminas e 

minerais. 

 

Orientações para F001 a F0034 

Primeiro é perguntado se a criança toma algum suplemento e depois é feito o 

detalhamento: em que local o medicamento foi comprado, quem prescreveu, o motivo 

por que está tomando e a quantidade. Estas mesmas perguntas devem ser 

respondidas para cada um dos suplementos que a criança estiver usando. 

Após a mãe informar que a criança está usando um determinado tipo de suplemento, 

pergunta-se se ela está tomando algum outro tipo de suplemento e as mesmas 

perguntas sobre o uso serão feitas. Se a criança não estiver tomando nenhum 

suplemento, registrar “Não” e passa para o próximo bloco. 

 

F001_ESTA_USANDO 

 “Nome da criança” ESTÁ USANDO algum tipo de vitamina ou mineral (tipo: 

Vitawin®, Centrumkids®, Sulfato ferroso, Redoxon®, Protovit®, Revitam Júnior® 

ou outro)? (E) 

Sim o  

Não →Pula o bloco o  

Não sabe/Não quis responder → Pula o bloco o  

 

F002_QUAL_VITAMINA 

Qual vitamina ou mineral “nome da criança” ESTÁ USANDO? (E) 

(Aceita múltiplas respostas) 

Vitawin® □  

Centrumkids® □  

ViterKids® □  

Protovit® □  

Sulfato ferroso □  

Combiron® □  

Noripurum® □  

Neutrofer® □  

Novofer® □  

Redoxon® □  

Addera® □  

Vitamina C □  

Revitam Júnior®  □  
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Outro □  

Não sabe/Não quis responder □  

 
F002A_VITAMINA_OUTRA 
Qual outro tipo de vitamina ou mineral “nome da criança” está usando? 
 

 
O CONJUNTO DE PERGUNTAS ABAIXO SOBRE USO ATUAL DE 

SUPLEMENTOS SERÁ REPETIDO PARA CADA SUPLEMENTO INDICADO NA 

PERGUNTA F002 

 

F010 “nome do suplemento” _INDICOU 

Quem indicou “nome do suplemento” para “nome da criança”? (E) 

Orientações para F010  

Se a mãe/responsável citar nutricionista, farmacêutico, biomédico etc., marcar como 

outro profissional de saúde.  

 

Médico ou outro profissional de saúde o  

Ninguém (deu por conta própria) o  

Familiar ou amigo (incluindo vizinho) o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

F011_“nome do suplemento” _ADQUIRIDO 

Onde “nome do suplemento” foi adquirido? (E) 

Farmácia/Drogaria o  

Serviço público de saúde o  

Serviço particular de saúde o  

Doação o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

F012_“nome do suplemento”_TEMPO 

 Há quanto tempo “nome da criança” está tomando “nome do suplemento”? (E) 

Menos de 1 mês o  

1 mês a menos de 2 meses o  

2 meses a menos de 3 meses o  

3 meses a menos de 4 meses o  

4 meses ou mais o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

F013_“nome do suplemento”_VEZES 

 Quantas vezes por semana “nome da criança” toma “nome do suplemento”? (E) 

1 vez o  

2 vezes o  

3 vezes o  
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4 vezes o  

5 vezes o  

6 vezes o  

Todos os dias o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

F014_“nome do suplemento”_QUANTIDADE 

Que quantidade de “nome do suplemento” “nome da criança” toma por vez? (E) 

gotas, mL, medidas ou comprimidos/drágeas/pastilhas  

99 não sabe/não quis responder 

|___|___| 

 

F014A_ “nome do suplemento”_MEDIDA 

Gotas, mL, medidas ou comprimidos/drágeas/pastilhas de “nome do 

suplemento”? 

Gotas o  

mL o  

Medidas o  

Comprimidos/drágeas/pastilhas o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

F015_ “nome do suplemento”_MOTIVO 

Por que “nome da criança” está usando “nome do suplemento”? (E) 

Porque está doente o  

Para ficar forte/ saudável/ crescer melhor  o  

Porque o médico (profissional de saúde) recomendou/prescreveu o  

Outro motivo o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

F015A_“nome do suplemento”_OUTRO 

Qual outro motivo? 
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BLOCO G - Suplementos e vitaminas nos últimos 6 meses 

 

Orientações para G001 a G151 

O objetivo desse bloco é saber se, independentemente da criança estar ou não 

tomando algum suplemento no momento da entrevista, tomou algum suplemento nos 

ÚLTIMOS SEIS MESES. Primeiro é perguntado se a criança TOMOU algum 

suplemento nos últimos 6 meses e depois é feito o detalhamento: em que local o 

suplemento foi comprado, quem prescreveu, o motivo porque está tomando e a 

quantidade. Estas mesmas perguntas devem ser respondidas para cada um dos 

suplementos que a criança estiver usando. 

Após a mãe informar que a criança TOMOU um determinado tipo de suplemento nos 

últimos 6 meses, pergunta-se se ela TOMOU algum outro tipo de suplemento e as 

mesmas perguntas sobre o uso serão feitas. Se a criança não tiver tomado nenhum 

suplemento, registrar “não” e passar para o próximo bloco. 

 

G001_USOU 

NOS ÚLTIMOS SEIS MESES, “nome da criança” usou algum tipo de vitamina ou 

mineral (tipo: Vitawin®, Centrumkids®, Sulfato ferroso, Redoxon®, Protovit®, 

Revitam Júnior® ou outro)? (E) 

Sim o  

Não→ Pula o bloco o  

Não sabe/Não quis responder→ Pula o bloco o  

 

G002_QUAL_VITAMINA 

Qual vitamina ou mineral “nome da criança” USOU NOS ÚLTIMOS SEIS MESES? 

(Aceita múltiplas respostas) 

Vitawin® □  

Centrumkids® □  

ViterKids® □  

Protovit® □  

Sulfato ferroso □  

Combiron® □  

Noripurum® □  

Neutrofer® □  

Novofer® □  

Redoxon® □  

Addera® □  

Vitamina C □  

Revitam Júnior®  □  

Outro □  

Não sabe/Não quis responder □  

 

G002A_VITAMINA_OUTRA 

Qual outro tipo de vitamina ou mineral “nome da criança” USOU NOS ÚLTIMOS 

SEIS MESES? 
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O CONJUNTO DE PERGUNTAS ABAIXO SOBRE USO DE ALGUM SUPLEMENTO 

NOS ÚLTIMOS 6 MESES DEVE SER REPETIDO PARA CADA SUPLEMENTO 

INDICADO NA PERGUNTA G002. 

 

G010_“nome do suplemento”_INDICOU 

Quem indicou “nome do suplemento” para “nome da criança”? (E) 

Médico ou outro profissional de saúde o  

Ninguém (deu por conta própria) o  

Familiar ou amigo o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

G011_“nome do suplemento”_ADQUIRIDO 

Onde “nome do suplemento” foi adquirido? (E) 

Farmácia/Drogaria o  

Serviço público de saúde o  

Serviço particular de saúde o  

Doação o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

G012_“nome do suplemento”_TEMPO 

“Nome da criança” tomou “nome do suplemento” por quanto tempo? (E) 

Menos de 1 mês o  

1 mês a menos de 2 meses o  

2 meses a menos de 3 meses o  

3 meses a menos de 4 meses o  

4 meses a menos de 5 meses o  

5 meses a menos de 6 meses o  

6 meses ou mais o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

G013_“nome do suplemento”_VEZES 

Quantas vezes por semana “nome da criança” tomou “nome do suplemento”? (E) 

1 vez o  

2 vezes o  

3 vezes o  

4 vezes o  

5 vezes o  

6 vezes o  

Todos os dias o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

G014_“nome do suplemento”_QUANTIDADE 

Que quantidade de “nome do suplemento” “nome da criança” tomou por vez? (E) 

gotas, mL, medidas ou comprimidos/drágeas/pastilhas 
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99 não sabe/não quis responder  

 

|___|___|       

 

G014A_“nome do suplemento” _MEDIDA 

Gotas, mL, medidas ou comprimidos/drágeas/pastilhas de “nome do 

suplemento”? 

Gotas o  

mL o  

Medidas o  

Comprimidos/drágeas/pastilhas o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

G015_“nome do suplemento” _MOTIVO 

Por que “nome da criança” usou “nome do suplemento”? (E) 

Porque estava doente o  

Para ficar forte/ saudável/ crescer melhor  o  

Porque o médico (profissional de saúde) recomendou/prescreveu o  

Outro motivo o  

Não sabe/Não quis responder o  

 
G015A_“NOME DO SUPLEMENTO”_OUTRO 
Qual outro motivo? 
 

 
G150_VITAMINAS 

“Nome da criança” recebeu, NOS ÚLTIMOS  SEIS MESES, no posto de saúde ou 

no dia da vacinação, uma dose de alguma dessas vitaminas? 

Essa suplementação é feita apenas pelo ministério da saúde. 

(Mostrar a foto) 

 

 

Sim o  

Não o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

G151_SACHE 

“Nome da criança” recebeu, NOS ÚLTIMOS SEIS MESES, esse produto junto com 

a comida da creche? É um sachê que tem uma mistura de vitaminas e minerais 

em pó e só é dado a crianças na creche sob orientação dos responsáveis. 

(Mostrar foto) 
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Sim o  

Não o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

BLOCO H - Gestação, nascimento e saúde 

 

H01_SEMANAS_GRAVIDEZ 

Com quantas semanas de gravidez “nome da criança” nasceu? 

99 para não sabe/não quis responder 

 

|___|___| semanas   

 

H02_PESO 

Qual o peso (em gramas) de “nome da criança” ao nascer?  

9999 para não sabe/não quis responder      

 

|___|___|___|___| gramas     

 

H03_ALTURA 

Com quantos centímetros “nome da criança” nasceu? 

99,9 para não sabe/não quis responder      

  

|___|___|,|___| cm     

 

H04_PARTO 

Qual foi o tipo de parto de “nome da criança”? 

Orientação para H01 

Caso a mãe não saiba responder o número de semanas marcar 99 para não 

sabe/não quis responder. 

Caso responda números fracionados, arredondar para baixo. Ex.: 33 semanas e meia 

= 33 semanas. 

Orientação para H02 

Muito provavelmente a mãe ou o respondente informará o peso em Quilos. 

Transformar para gramas. 

Orientação para H04 

Algumas mães podem relatar parto “natural”, “vaginal”, com “episiotomia”, por 

“fórceps” ou induzido. Esses partos equivalem ao parto normal. 

Algumas mães podem relatar “parto humanizado”, mas, apesar de na maioria das 

vezes esse modo de parto ser normal, algumas pode ser por cesariana. Nesses 

casos, se certifique do tipo de parto. 
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Normal o  

Cesariana agendada (eletiva) o  

Cesariana de urgência (não agendada) o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

H05_CHUPETA_USOU 

Desde o nascimento de “nome da criança” até hoje, ele(ela): (LER) 

 

Usa chupeta o  

Já usou chupeta, mas não usa mais o  

Recusou o uso de chupeta→ Pula para H10 o  

Nunca usou porque nunca foi oferecido o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

H06_CHUPETA_COMECOU 

Com que idade “nome da criança” começou a usar a chupeta? 

anos, meses ou dias 

99 para não sabe/não quis responder 

Orientação para H06 

Preencher em dias quando usou ou está usando há menos de um mês. Quando 

usou ou está usando por um período superior preencher em meses ou dias. Nos 

casos de frações, arredondar para baixo. 

 

|___|___|    

 

H07_CHUPETA_MEDIDA1 

Anos, meses ou dias? 

Anos o  

Meses o  

Dias o  

 

H08_CHUPETA_PAROU 

Com que idade “nome da criança” parou de usar a chupeta? 

Anos, meses ou dias 

Cesariana agendada (ou eletiva) refere-se àquela marcada com antecedência pelo 
médico.  
A cesariana de urgência (não agendada) refere-se àquela que não foi programada e 

ocorreu por problemas de saúde. 

Orientação para H05 

Ler as respostas. Essa pergunta se desdobrará em outras para saber quando iniciou 

o uso da chupeta (caso use ou tenha usado) e quando parou (caso tenha parado). 

Caso seja respondido que recusou ou nunca usou chupeta pulará para a questão 

H10. 
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98 para ainda está usando 

99 para não sabe/não quis responder 

 

|___|___| 

 

H09_CHUPETA_MEDIDA2 

Anos, meses ou dias? 

Anos o  

Meses o  

Dias o  

 

H10_CONSULTA 

Onde costuma levar “nome da criança” para consulta médica com mais 

frequência? (LER) 

(Assinale apenas uma alternativa) 

 

Unidade básica de saúde (posto ou centro de saúde ou unidade de saúde 

da família) 

o  

Centro de Especialidades, Policlínica pública ou PAM – Posto de 

Assistência Médica 

o  

Hospital público/ambulatório o  

Consultório particular ou clínica privada o  

Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato o  

Não costumo levar para consulta médica o  

Outro o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

H10A_CONSULTA_OUTRO.  

Qual outro local? 

____________________________________________________________________ 

 

H10B_SINDROME_DE_DOWN 

Algum MÉDICO já falou para você que “nome da criança” tem síndrome de 

Down, fibrose cística, fenilcetonúria ou autismo? 

(Aceita múltiplas respostas) 

Orientação para H08 

Aqui é muito importante se certificar em que mês de vida a criança parou de usar 

chupeta. Pode ser frequente imprecisões, como “algumas semanas”. Nesses casos, 

repita a pergunta até que a mãe ofereça alguma estimativa. 

Nos casos de frações, arredondar para baixo. 

Orientação para H10 

Caso o respondente fale “postinho”, escolher a opção “Unidade básica de saúde 

(posto ou centro de saúde ou unidade de saúde da família)”. 

Orientação para H10B 
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Não □  

Síndrome de Down □  

Fibrose cística □  

Fenilcetonúria □  

Autismo □  

Não sabe/Não quis responder □  

 

H11_ALERGIA 

Algum MÉDICO já falou para você que “nome da criança” tinha ou tem alergia a 

algum alimento?  

Orientação para H11 

Aqui o importante é saber se algum médico deu o diagnóstico de alergia. Caso a mãe 

ou o responsável refira que “acha que tem alergia”, leia a pergunta novamente, dando 

ênfase ao médico. 

Se o respondente responder “Não” pula para a questão H13. 

 

 

 

Fenilcetonúria: é uma doença genética rara caracterizada pela presença de uma 
mutação responsável por alterar a função de uma enzima no organismo responsável 
pela conversão do aminoácido fenilalanina em tirosina, o que leva ao acúmulo de 
fenilalanina no sangue e que em grandes concentrações é tóxico para o organismo, 
podendo causar deficiência intelectual e convulsões, por exemplo. 

Fenilcetonúria (Versão simplificada): é uma doença genética que leva ao acúmulo 
de uma substância no sangue que em grandes quantidades pode ser tóxico e causar 
deficiência intelectual, convulsões, entre outros sintomas. 

Fibrose cística: é uma doença genética que compromete o funcionamento das 
glândulas exócrinas que produzem muco, suor ou enzimas pancreáticas. O paciente 
tem má absorção de nutrientes e não ganha peso, apesar de alimentar-se bem. 

Fibrose cística (Versão simplificada): é uma doença genética.  A criança pode ter 
problemas pulmonares como infecções além de poder apresentar baixo peso e baixa 
altura. 

Síndrome de Down: é um distúrbio genético que provoca uma aparência facial 
distinta, deficiência mental, atrasos no desenvolvimento e pode ser associada a 
doença cardíaca ou da tireoide. 

Síndrome de Down (Versão simplificada): doença genética que leva a uma 
alteração da aparência física e problemas do desenvolvimento físico e mental. 

Autismo: é um transtorno neurológico caracterizado por comprometimento da 
interação social, comunicação verbal e não-verbal e comportamento restrito e 
repetitivo. 

Autismo (Versão simplificada): transtorno que leva a uma dificuldade de interação 
social, problemas de comunicação e comportamento repetitivo. 
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H12_ALERGIAS 

Vou ler uma lista de alimentos, por favor, indique se “nome da criança” teve ou 

tem alergia: 

 (Aceita múltiplas respostas) 
 

 

H12A_ALERGIA_OUTRO 

Qual outro alimento? 

 

 

 

Orientações para H13 a H20 

Pode ser frequente mães ou responsáveis afirmarem que teve internação por uma ou 

mais das doenças listadas em algum outro período do tempo, como “no mês passado” 

ou “no ano passado”. Nesses casos, leia a pergunta novamente, dando ênfase aos 

“últimos 15 dias”. Considerar como internação o período mínimo de 12h em que a 

criança permanecer no atendimento hospitalar de urgência/emergência ou internada. 

 

As perguntas de H13 a H20 apresentam as opções: 

 

Sim o  

Não o  

Não sabe/não quis responder o  

 

H13_DIARREIA 

“Nome da criança” está ou esteve com diarreia nos últimos 15 dias? 

 

H14_TOSSE 

“Nome da criança” está ou esteve com tosse nos últimos 15 dias? 

Orientação para H12 

Em caso de alergia a corante em alimentos, colocar essa informação em “outro 

alimento”. 

Leite e derivados □  

Ovos □  

Peixes ou frutos do mar (camarão, mexilhão, ostras...) □  

Sementes ou oleaginosas (castanhas, amêndoas, amendoim, nozes...) □  

Trigo, milho, glúten ou outros grãos □  

Frutas, legumes ou verduras □  

Feijões ou leguminosas □  

Outro alimento □  

Não sabe/Não quis responder □  

Sim o  

Não→ Pula para H13 o  

Não sabe/Não quis responder o  
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H15_RESPIRACAO 

“Nome da criança” está ou esteve com respiração difícil nos últimos 15 dias? 

 

H16_CANSEIRA 

“Nome da criança” está ou esteve com canseira, falta de ar nos últimos 15 dias? 

 

H17_NARIZ 

“Nome da criança” está ou esteve com nariz entupido nos últimos 15 dias? 

 

H18_RONQUEIRA 

“Nome da criança” está ou esteve com ronqueira ou catarro nos últimos 15 dias? 

 

H19_FEBRE 

“Nome da criança” está ou esteve com febre nos últimos 15 dias? 

 

H20_OUTRO_PROBLEMA  

“Nome da criança” tem ou teve algum outro problema de saúde nos últimos 15 

dias, exceto diarreia, tosse, respiração difícil, canseira, falta de ar, nariz entupido, 

ronqueira ou catarro, e febre? 

 

H20A_PROBLEMA_OUTRO 

 Qual outro problema de saúde? 

 

Orientação para H21_INTERNADO 

Algumas mães ou responsáveis podem responder que foi internado por pneumonia, 

tuberculose, gripe (certificar que teve infecção respiratória) ou outros sinônimos de 

infecção respiratória. Nesse caso, marque a opção ”Sim, por infecções respiratórias”. 

Ainda em relação às infecções respiratórias, desconsiderar se a mãe ou responsável 

relatar outras doenças pulmonares não relacionadas às infecções. Nesses casos, 

marque a opção “Sim, por outras doenças” e descreva a doença. 

Algumas mães ou responsáveis podem responder que foi internado por diarreia, 

desarranjo intestinal, ou outros sinônimos de infecção intestinal. Nesse caso, marque 

a opção” Sim, por infecções intestinais”. 

 

Essa pergunta será apresentada no DMC de acordo com a idade da criança e terá as 

seguintes opções de respostas: 

 

Sim, por infecções respiratórias □  

Sim, por infecções intestinais □  

Sim, por causa de um acidente □  

Sim, por alergias □  

Sim, por outras doenças □  

Não □  

Não sabe/Não quis responder □  
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H21_INTERNADO 

“Nome da criança” já foi internado(a) alguma vez desde que nasceu?  

(menores de 12 meses) 

 

H21_INTERNADO 

 “Nome da criança” foi internado(a) alguma vez nos últimos 12 meses? 

(12 meses ou mais)  

(Aceita múltiplas respostas) 

 

H21A_DOENCA_OUTRA 

 Qual outra doença? 

_____________________________________________________________________ 

 

BLOCO I - Desenvolvimento infantil 

O desenvolvimento da criança é um processo que está relacionado com o 

crescimento físico e com diversos outros fatores, como a nutrição, condições ao nascer, 

estímulos que a criança recebe, educação e o ambiente em que a criança vive. Na 

medida em que a criança cresce, ela desenvolve habilidades e realiza novas atividades. 

Nesta pesquisa nos interessa saber como está o desenvolvimento das crianças 

brasileiras e que habilidades ela possui. O desenvolvimento varia de acordo com a idade 

da criança. Portanto, ao chegar neste Bloco, o DMC apresentará as perguntas 

específicas para a idade da criança. Assim, os pais não devem esperar que seu filho 

seja capaz de realizar todos dez itens das habilidades listadas. 

Se a criança que você está pesquisando já deixou de fazer alguma destas 

atividades, escolha a resposta que melhor descreve o quanto ele/ela costumava fazer 

isso antes. 

 Para as perguntas deste bloco a idade será recalculada com base na data do 

dia em que as perguntas forem feitas. O programa fará o registro da data em que as 

perguntas forem feitas no início do bloco. 

 

Para crianças prematuras, será considerada a idade corrigida. 

 

Exemplo: Se a idade ao nascimento for igual a 32 semanas, será feito a diminuição de 

8 semanas na idade da criança e o questionário a ser respondido será aquele para a 

faixa de idade corrigida. Essa correção deve ser feita apenas para crianças prematuras 

menores de 2 anos, ou seja, se uma criança tiver nascido prematura, mas a idade 

cronológica dela for superior a dois anos, não há necessidade de correção. 

 

Orientação perguntas de I010 a I109 

As perguntas a seguir são sobre o desenvolvimento da criança. Por favor, conte para 

nós o quanto sua criança faz cada uma destas coisas. Se a criança já deixou de fazer 

alguma destas coisas, escolha a resposta que melhor descreve o quanto ele/ela 

costumava fazer isso antes. 
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As perguntas desse Bloco apresentarão as seguintes opções de resposta: 

 

Ainda não o  

Um pouco o  

Muito o  

 
O programa fará o registro da data em que as perguntas forem feitas no início do 
bloco. 
 
I001b. Data de aplicação do bloco 
 

|___|___|___|___|___|___|___|___|Coletado automaticamente pelo DMC 
 
I001e. Com quantas semanas nasceu: 
 

|___|___|    Copiado de h01_semanas_gravidez 
 
I001d. Data de nascimento ajustada: 

|___|___|___|___|___|___|___|___|Calculado automaticamente pelo DMC 
 
I001c. Idade em meses 
 

|___|___|___| Calculado automaticamente pelo DMC 
 

Faixa etária: 2 meses (1 mês, 0 dias até 3 meses, 31 dias) 

 
I000. Faz sons que mostram para você que ele ou ela está feliz ou chateado  
I001. Parece feliz em ver você 
I002. Segue com os olhos o movimento de um brinquedo 
I003. Vira a cabeça para achar a pessoa que está falando 
I004. Mantém a cabeça firme quando puxado para sentar 
I005. Junta as mãos 
I006. Ri 
I007. Mantém a cabeça firme quando você o/a segura na posição sentada 
I008. Faz sons como "ga", "ma" ou "BA” 
I009. Olha quando você o/a chama pelo nome 

 

Faixa etária: 4 meses (4 meses, 0 dias até 5 meses, 31 dias) 

 

I010. Mantém a cabeça firme quando puxado(a) para sentar 

I011. Junta as mãos? 

I012. Ri? 

I013. Mantém a cabeça firme quando você o/a segura na posição sentada 

I014. Faz sons como "ga", "ma" ou "ba" 

I015. Olha quando você o/a chama pelo nome 

I016. Vira de barriga para baixo 

I017. Passa um brinquedo de uma mão para a outra 

I018. Procura por você ou outro cuidador quando está chateado(a) 

I019. Segura dois objetos e bate um no outro 
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6 meses (6 meses, 0 dias até 8 meses, 31 dias) 

 

I020. Faz sons como "ga", "ma" ou "ba" 

I021. Olha quando você o/a chama pelo nome 

I022. Vira de barriga para baixo 

I023. Passa um brinquedo de uma mão para a outra 

I024. Procura por você ou outro cuidador quando está chateado(a) 

I025. Segura dois objetos e bate um no outro 

I026. Levanta os braços para ser carregado(a) 

I027. Passa para a posição sentada sozinho(a) 

I028. Pega alimento com a mão e come 

I029. Puxa para ficar de pé 

 

9 meses (9 meses 0 dias até 11 meses, 31 dias) 

 

I030. Levanta os braços para ser carregado 

I031. Passa para a posição sentada sozinho(a) 

I032. Pega alimento com a mão e come 

I033. Puxa para ficar de pé 

I034. Brinca de "escondeu-achou" ou "bate palminhas" 

I035. Chama você de "mama" ou "papa" ou nome parecido 

I036. Olha ao redor quando você diz coisas como "Onde está sua mamadeira?" ou 

"Onde está seu cobertor” 

I037. Imita sons que você faz 

I038. Atravessa um cômodo andando sem ajuda 

I039. Atende pedidos como "Venha cá" ou "Me dá a bola" 

 

12 meses (12 meses, 0 dias até 14 meses, 31 dias) 

 

I040. Pega alimento com a mão e come 

I041. Puxa para ficar de pé 

I042. Brinca de "escondeu-achou" ou "bate palminhas" 

I043. Chama você de "mama" ou "papa" ou nome parecido 

I044. Olha ao redor quando você diz coisas como "Onde está sua mamadeira?" ou 

"Onde está seu cobertor" 

I045. Imita sons que você faz 

I046. Atravessa um cômodo andando sem ajuda 

I047. Atende pedidos como "Venha cá" ou "Me dá a bola" 

I048. Corre (sem ajuda) 

I049. Sobe escadas com ajuda de uma pessoa 

 

15 meses (15 meses, 0 dias a 17 meses, 31 dias) 

 

I050. Chama você de "mama" ou "papa" ou nome parecido 

I051. Olha ao redor quando você diz coisas como "Onde está sua mamadeira?" ou 

"Onde está seu cobertor" 
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I052. Imita sons que você faz 

I053. Atravessa um cômodo andando sem ajuda 

I054. Atende pedidos como "Venha cá" ou "Me dá a bola" 

I055. Corre (sem ajuda) 

I056. Sobe escadas com ajuda de uma pessoa 

I057. Chuta uma bola 

I058. Fala o nome de pelo menos 5 objetos familiares como bola ou leite 

I059. Fala o nome de pelo menos 5 partes do corpo como nariz, mão ou barriga 

 

18 meses (18 meses, 0 dias a 22 meses, 31 dias) 

 

I060. Corre (sem ajuda) 

I061. Sobe escadas com ajuda de uma pessoa 

I062. Chuta uma bola 

I063. Fala o nome de pelo menos 5 objetos familiares como bola ou leite 

I064. Fala o nome de pelo menos 5 partes do corpo como nariz, mão ou barriga 

I065. Sobe escadas sozinha apoiando com as mãos na parede ou no corrimão 

I066. Usa palavras como "eu" ou "meu" 

I067. Pula com os dois pés 

I068. Combina duas ou mais palavras como "dá água" ou "vamos embora" 

I069. Usa palavras para pedir ajuda 

 

24 meses (23 meses, 0 dias a 28 meses, 31 dias) 

 

I070. Fala o nome de pelo menos 5 partes do corpo como nariz, mão ou barriga 

I071. Sobe escadas sozinho(a) apoiando com as mãos na parede ou no corrimão 

I072. Usa palavras como "eu" ou "meu" 

I073. Pula com os dois pés 

I074. Combina duas ou mais palavras como "dá água" ou "vamos embora" 

I075. Usa palavras para pedir ajuda 

I076. Fala o nome de pelo menos uma cor 

I077. Fala alguma coisa para chamar atenção das pessoas para o que ele/ela está 

fazendo 

I078. Sabe dizer seu próprio nome 

I079. Desenha linhas 

 

30 meses (29 meses, 0 dias a 34 meses, 31 dias 

 

I080. Fala o nome de pelo menos uma cor 

I081. Fala alguma coisa para chamar atenção das pessoas para o que ele/ela está 

fazendo 

I082. Sabe dizer seu próprio nome 

I083. Desenha linhas 

I084. Fala com outras pessoas e é compreendida a maior parte do tempo 

I085. Lava e seca as mãos sem ajuda (a criança não precisa abrir a torneira) 

I086. Faz perguntas começando com "por quê" ou "como" 
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I087. Sabe explicar o porquê das coisas, por exemplo, precisa comer por que está 

com fome 

I088. Compara coisas usando palavras como "maior" ou "menor" 

I089. Responde perguntas como "o que você faz quando está frio" ou "quando 

está com sono” 

 

36 meses (35 meses, 0 dias a 46 meses, 31 dias) 

 

I090. Fala com outras pessoas e é compreendida a maior parte do tempo 

I091. Lava e seca as mãos sem ajuda (a criança não precisa abrir a torneira) 

I092. Faz perguntas começando com "por quê" ou "como" 

I093. Sabe explicar o porquê das coisas, por exemplo, precisa comer por que está 

com fome 

I094. Compara coisas usando palavras como "maior" ou "menor" 

I095. Responde perguntas como "o que você faz quando está frio?" ou "quando 

está com sono” 

I096. Conta a história de um livro ou programa de TV 

I097. Desenha formas simples como um círculo ou quadrado 

I098. Fala palavras no plural, por exemplo, pés, meninos, frutas 

I099. Usa palavras como "ontem" e "amanhã" corretamente 

 

48 meses (47 meses, 0 dias a 58 meses, 31 dias) 

 

I100. Compara coisas usando palavras como "maior" ou "menor" 

I101. Responde perguntas como "o que você faz quando está frio?" ou "quando 

está com sono” 

I102. Conta a história de um livro ou programa de TV 

I103. Desenha formas simples como um círculo ou quadrado 

I104. Fala palavras no plural, por exemplo, pés, meninos, frutas 

I105. Usa palavras como "ontem" e "amanhã" corretamente 

I106. Fica sem urinar na cama a noite toda 

I107. Segue regras simples quando brinca com jogos de tabuleiros ou de cartas 

I108. Copia seu primeiro nome 

I109. Desenha figuras que você reconhece 

 

60 meses (59 meses, 0 dias a 65 meses, 31 dias) 

 

I110. Conta a história de um livro ou programa de TV 

I111. Desenha formas simples como um círculo ou quadrado 

I112. Fala palavras no plural, por exemplo, pés, meninos, frutas 

I113. Usa palavras como "ontem" e " amanhã" corretamente 

I114. Fica sem urinar na cama a noite toda 

I115. Segue regras simples quando brinca com jogos de tabuleiros ou de cartas 

I116. Copia seu primeiro nome 

I117. Desenha figuras que você reconhece 

I118. Colore um desenho dentro das linhas 
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I119. Sabe falar os dias da semana na ordem correta 

 

BLOCO E - Alimentação da criança 

Neste Bloco, serão feitas perguntas fechadas sobre alguns alimentos e 

bebidas que a criança comeu ou bebeu desde a hora em que acordou no dia anterior à 

entrevista até a hora em que foi dormir.  

As perguntas deste bloco permitirão que se conheça quantas crianças estão 

mamando somente leite materno até 6 meses, quantas recebem o leite materno até 2 

anos de idade, como está sendo feita a introdução dos diferentes grupos de alimentos 

para a criança, incluindo a diversidade e consistência dos alimentos, bem como o 

consumo de alimentos ultraprocessados. 

 

Orientação para E01 a E41 

Se a criança comeu ou bebeu de madrugada, antes de ter acordado no dia da 

entrevista, estes alimentos também deverão ser incluídos 

É muito importante ler a mensagem inicial para que a mãe/responsável entenda sobre 

que período estamos interessados: 

“Agora eu vou fazer algumas perguntas que se referem aos alimentos e bebidas que 

"nome da criança" comeu ou bebeu ontem desde a hora em que acordou até a hora 

em que foi dormir. Considere também os alimentos e bebidas que “nome da criança” 

comeu ou bebeu durante a madrugada de ontem para hoje”. 

 

 

As perguntas desse Bloco, em geral, apresentam as opções: 

 

Sim o  

Não o  

Não sabe/não quis responder o  

 

E01_LEITE_PEITO 

 “Nome da criança” tomou leite do peito ontem? 

Orientação para E01 

Nesta questão nos interessa saber se a criança tomou leite materno de qualquer 

forma, podendo ser mamando direto no peito, de copo ou mamadeira. 

 

E02_AGUA 

 “Nome da criança” tomou água ontem? (LER) 

 

Caso seja respondido que a criança NÃO tomou água ontem pula para a questão 

E05. 

E03_FILTRADA_FERVIDA 

 A água que “nome da criança” tomou ontem era filtrada/fervida? (E) 

 

E04_AGUA_COM_ACUCAR 

 “Nome da criança” tomou água com açúcar ontem? 
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E05_CHA 

“Nome da criança” tomou chá ontem? 

 

E10_FORMULA_INFANTIL 

 “Nome da criança” tomou fórmula infantil ontem? (Exemplos: Nan, Nestogeno, 

Aptamil, Enfamil, Milupa e Similac) 

Orientação para E10 

As fórmulas infantis são destinadas à criança no primeiro ano de vida. As marcas 

atualmente existentes no mercado são Nan 1 e 2, Nestogeno 1 e 2, Milupa 1 e 2, 

Aptamil 1 e 2, Enfamil 1 e 2 e Similac 1 e 2. Algumas variações de nome podem 

ocorrer, como “Nan 1 Premium” e “Nan 1 Supreme”, e todas essas variações devem 

ser aceitas pois se referem a fórmulas infantis.Só nos interessa o consumo destes 

produtos: caso a mãe informe, nessa pergunta, que usou frutas ou farinhas nas 

fórmulas infantis, não é necessário anotar 

 

E06_LEITE_VACA_PO 

 “Nome da criança” tomou leite de vaca em pó ontem? 

Orientação para E06  

O objetivo dessa questão é saber se a criança tomou leite, não importando se foi 

acrescentado açúcar, achocolatado ou outro alimento ao mesmo. 

O leite de vaca pode ser integral, semidesnatado ou desnatado e de qualquer marca. 

Aqui não nos interessa saber sobre leite de cabra, de soja ou outros tipos de leite. 

 

E07_LEITE_VACA_LIQUIDO 

 “Nome da criança” tomou leite de vaca líquido ontem? 

Orientação para E07  

O objetivo dessa questão é saber se a criança tomou leite, não importando se foi 

acrescentado açúcar, achocolatado ou outro alimento ao mesmo. 

O leite de vaca pode ser de caixa ou de saco (pasteurizado), pode ser integral, 

semidesnatado ou desnatado e de qualquer marca. Se a criança tomou leite de vaca 

tirado da vaca (leite de fazenda) também deve ser considerado. 

 

E08_LEITE_SOJA_PO 

 “Nome da criança” tomou leite de soja em pó ontem? 

Orientação para E08 

O objetivo dessa questão é saber se a criança tomou leite, não importando se foi 

acrescentado açúcar, achocolatado ou outro alimento ao mesmo. 

O leite de soja em pó pode ser em lata ou vendido em sacos, e de qualquer marca. 

 

E09_LEITE_SOJA_LIQUIDO 

 “Nome da criança” tomou leite de soja líquido ontem? 

Orientação para E09 
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O objetivo dessa questão é saber se a criança tomou leite, não importando se foi 

acrescentado açúcar, achocolatado ou outro alimento ao mesmo. 

O leite de soja líquido pode ser de garrafa, de caixa e de qualquer marca. 

 

E11_SUCO 

 “Nome da criança” tomou suco natural de fruta espremido sem açúcar ontem? 

Orientação para E11 

Repare que nesta questão o suco é feito da fruta e sem adição de açúcar. Se a mãe 

tiver acrescentado água, não tem problema. Se a mãe disser que comprou o suco ou 

a criança bebeu na casa de outra pessoa e ela não tem certeza se tem ou não açúcar, 

marcar a alternativa “Não sabe”. 

 

E12_FRUTA_INTEIRA 

 “Nome da criança” comeu fruta inteira, em pedaço ou amassada ontem? 

Orientação para E12 

Nesta questão nos interessa saber a consistência da fruta que a criança comeu. 

Nesse item, não importa se ela acrescentou outros ingredientes, como açúcar, mel, 

cereais, por exemplo. 

 

Caso seja respondido que a criança NÃO comeu fruta ontem pula para a 

questão E16. 

 

E13_FRUTA_VEZES 

 Quantas vezes “nome da criança” comeu fruta inteira, em pedaço ou amassada 

ontem? 

(Excluir frutas batidas) 

99 para não sabe/não quis responder. 

Orientação para E13 

Não confundir com o número de frutas ingeridas por vez. Se a criança comeu 2 

bananas de manhã e 1 laranja à tarde, ela comeu 2 vezes. Se foram 3 bananas de 

manhã, ela comeu 1 vez. 

 

|___|___| vezes   

E14_MANGA 

“Nome da criança” comeu manga, mamão ou goiaba ontem? 

Orientação para E14 

O objetivo dessa pergunta é identificar se a criança ingeriu alimentos fontes de 

vitamina A. Estas frutas contêm bastante vitamina A e, neste item, só nos interessa o 

consumo destas. 

 

Caso a mãe/responsável tenha respondido “sim” na questão E12 e “não” nas 

questões E13 e E14 abrirá um pop up com a seguinte mensagem: 
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“Foi informado que nome da criança comeu fruta inteira, em pedaço ou 

amassada ontem. Verificar as respostas das questões E12, E13 e E14”. 

 

E16_COMIDA_SAL 

 “Nome da criança” comeu comida de sal (de panela, papa ou sopa) ontem? 

(Considerar também o café da manhã. Misto quente e ovo mexido não são 

considerados comidas de sal.) 

Comida de sal, de panela, papa salgada, ou sopa geralmente são servidos no almoço e 

jantar, não importa em que consistência a comida de sal foi dada (inteira, amassada ou 

liquidificada). Se a criança geralmente janta, mas no dia anterior ela tomou uma vitamina 

de banana na hora que seria o jantar, a vitamina de banana não conta e você deve 

marcar não. Se há consumo de refeições com carne no café da manhã ou lanche, 

considerar como comida de sal. Bom senso é fundamental, por exemplo, misto quente 

e ovo frito não são considerados comidas de sal. 

 

Caso seja respondido que a criança NÃO comeu comida de sal ontem pula 

para a questão E19. 

 

E17_SAL_VEZES 

 Quantas vezes “nome da criança” comeu comida de sal (de panela, papa ou sopa) 

ontem? 

99 para não sabe/não quis responder 
 

|___|___| vezes 

 

E18_OFERECIDA 

 Essa comida foi oferecida de que forma: (LER) 

(Aceita múltiplas respostas) 

Orientação para E18 

As opções serão lidas para a mãe e pode ser marcada mais de uma opção. 

 

 

E19_MINGAU 

“Nome da criança” comeu mingau ou papa com leite ontem? 

Orientação para E19 

Mingau ou papa é a mistura do leite com alguma farinha (instantânea ou farinha que 

precisa ser cozida). O mingau pode ter sido dado na mamadeira ou em um prato com 

colher. 

Em pedaços ou inteira □  

Amassada  □  

Passada na peneira □  

Liquidificada □  

Só caldo □  

Não sabe/Não quis responder □  
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E20_IOGURTE 

 “Nome da criança” tomou iogurte ontem? 

Orientação para E20 

Aqui conta iogurte com ou sem sabor, integral ou desnatado, industrializado ou feito 

em casa. 

 

E21_ARROZ 

 “Nome da criança” comeu arroz, batata, inhame, cará, 

aipim/macaxeira/mandioca, farinha ou macarrão (sem ser macarrão instantâneo, 

tipo miojo) ontem? 

Orientação para E21 

Se a mãe falar sobre macarrão instantâneo, você marcará sobre ele mais adiante. 

Não marque nesta questão. 

 

E21A. “Nome da criança” comeu pão ontem? (LER) 

(Aceita múltiplas respostas) 

Orientação para E21A 

Se a mãe/responsável falar que a criança consumiu qualquer outro tipo de pão de 

padaria que não o pão francês marcar a opção “Pão industrializado (por exemplo: pão 

de forma, bisnaguinha, pão de hambúrguer)”. 

 

 

E22_LEGUMES 

 “Nome da criança” comeu legumes diferentes de batata, inhame, cará, 

aipim/macaxeira/mandioca ontem? 

Orientação para E22 

Aqui são os legumes diferentes de batata, inhame, cará e aipim.  

 

E23_CENOURA 

 “Nome da criança” comeu cenoura, abóbora (jerimum) ou batata doce ontem? 

Orientação para E23 

O objetivo dessa pergunta é identificar se a criança ingeriu alimentos fontes de vitamina 

A. Estes legumes contêm bastante vitamina A e, neste item, só nos interessa o consumo 

destes. 

 

 

Pão francês □  

Pão feito em casa (caseiro/artesanal) □  

Pão industrializado (por exemplo: pão de forma, bisnaguinha, pão de 

hambúrguer) 

□  

Não comeu □  

Não sabe/Não quis responder □  
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E24_COUVE 

“Nome da criança” comeu couve, espinafre, taioba, brócolis, caruru folha, 

beldroega, bertalha ou mostarda ontem? 

Orientação para E24 

Estas verduras contêm ferro, e aqui não devem ser incluídas as folhas como alface e 

chicória, que fazem parte da próxima questão. 

 

E25_VERDURAS 

 “Nome da criança” comeu outras verduras, sem ser couve, espinafre, taioba, 

brócolis, caruru folha, beldroega, bertalha ou mostarda ontem? 

Orientação para E25 

As outras verduras geralmente são as folhas claras, como alface, chicória e temperos 

como salsa, cebolinha. 

 

E26_FEIJAO 

 “Nome da criança” comeu feijão ou outros tipos de grãos, como lentilha, ervilha 

ou grão de bico ontem? 

Orientação para E26 

Marcar sim, mesmo que a criança tenha comido somente o caldo do feijão 

 

E27_CARNE 

 “Nome da criança” comeu algum tipo de carne (de boi, frango, porco, peixe ou 

outro) ontem? 

Considerar qualquer tipo de carne, incluindo as vísceras (rim, coração, moela, fígado), 

peixes e frutos do mar (camarão, lula, polvo, mariscos) e embutidos (linguiça, 

hambúrguer, nuggets). 

 

E28_FIGADO 

 “Nome da criança” comeu fígado ontem? 

Orientação para E28 

O fígado pode ser de galinha ou bovino. 

 

E29_OVO 

 “Nome da criança” comeu ovo (frito, mexido, omelete, cozido ou gemada) ontem? 

 

E30_HAMBURGUER 

 Além dos tipos de carne citados anteriormente (de boi, frango, porco, peixe ou 

outro), “nome da criança” comeu hambúrguer, presunto, mortadela, salame, 

nugget, linguiça ou salsicha ontem? 

 

E31_SALGADINHOS 

 “Nome da criança” comeu salgadinhos de pacote, tipo chips como Fofura, 

Fandangos, Cheetos ou outros parecidos ontem? 
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E32_SUCO_INDUSTRIALIZADO 

 “Nome da criança” bebeu suco industrializado, de caixinha, água de coco de 

caixinha, guaraná natural ou xaropes de guaraná, refresco de groselha, suco em 

pó ou suco natural de fruta com adição de açúcar ontem? 

Orientação para E32 

O objetivo dessa pergunta é saber se a criança recebeu algum suco, xarope ou 

refresco com açúcar. Os sucos industrializados se apresentam de diferentes 

maneiras, podendo ser néctar, polpa, concentrado ou integral. De modo geral, todo 

suco industrializado pronto para o consumo possui adição de açúcar, mesmo os sucos 

“light”. Os sucos concentrados (que precisam de diluição com água) podem ou não 

ser adicionados de açúcar. Xarope de guaraná e refrescos de groselha contêm 

açúcar: mesmo que a pessoa não acrescente açúcar depois de diluir, a resposta a 

ser marcada é “sim”.  

Essa pergunta se diferencia da E11 que refere-se a suco natural sem açúcar. 

 

E33_REFRIGERANTE 

 “Nome da criança” bebeu refrigerante ontem? 

 

E34_MACARRAO 

“Nome da criança” comeu macarrão instantâneo ontem? 

Orientação para E34 

O macarrão instantâneo é vendido em sacos pequenos e grandes, fica pronto 

rapidamente e geralmente vem com um envelope de tempero (exemplos: Nissin, 

Lámen). Deve ser considerado mesmo que a mãe diga que não usou o tempero. 

Atenção: existem outros tipos de macarrão que também ficam prontos rapidamente 

(como aletria, cabelinho de anjo, ninho) que são bem diferentes do macarrão 

instantâneo. Se a criança comeu um desses, a resposta será Não. 

 

E35_BISCOITO 

 “Nome da criança” comeu biscoito/bolacha doce ou salgada ontem? 

Orientação para E35 

Aqui será considerado qualquer tipo de biscoito, doce ou salgado, simples ou com 

recheio ou cobertura, caseiro ou industrializado. 

 

 

E36_BALA 

 “Nome da criança” comeu bala, pirulito ou outras guloseimas ontem? 

Orientação para E36 

Considerar aqui se a criança comeu: jujuba, chiclete, confeti, “chupetinha”, 

“minhoquinha de gelatina”, marshmallow/marshmelo, e qualquer outro tipo de doces 

de saquinho. 
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E37_TEMPERO 

 “Nome da criança” comeu algum alimento que levou tempero pronto 

industrializado (tipo Sazon, caldo Knorr) ontem? 

Quando a entrevistada informar que as refeições foram feitas fora de casa e não souber 

informar sobre o tempero pronto, marcar a opção “Não sabe/Não quis responder”. 

Orientação para E37 

Considerar qualquer tipo de preparação que levaram esses temperos: frango, 

carnes, arroz, feijão, canja, sopas, legumes. Incluindo o tempero de macarrão 

instantâneo.  

 

E38_FARINHAS 

 “Nome da criança” comeu farinhas instantâneas de arroz, milho, trigo ou aveia 

(por exemplo: Mucilon, Farinha láctea, Neston, Vitalon, Milnutri) ontem? 

Orientação para E38 

Queremos saber se a criança comeu alguma destas farinhas/cereais industrializados, 

pode ser na forma de mingau também, mesmo que a mãe já tenha informado em 

alguma pergunta anterior. Aqui não deve ser considerado o consumo de Maizena, 

Creme de arroz, farinha de aveia, flocos de aveia, cremogema, creme de milho ou 

milharina. 

 

E39_MAMADEIRA 

 “Nome da criança” recebeu algum alimento por mamadeira ou chuquinha ontem? 

Orientação para E39 

Não importa o tipo de alimento, desejamos saber se o utensílio mamadeira ou 

chuquinha foi usado para alimentar a criança. 

 

E40_ADOCADO 

“Nome da criança” comeu alimento adoçado com açúcar, mel ou melado ontem? 

Orientação para E40 
Não considerar água com açúcar. 

 

BLOCO J - Informações sobre o responsável pela criança 

Este Bloco deverá ser respondido SEMPRE PELA MÃE/RESPONSÁVEL pela 

criança, exceto nos casos em que a mãe não residir no domicílio. 

 

J03_COR 

Qual a sua cor ou raça? (E) 

Branca  o  
Preta o  
Amarela (origem japonesa, chinesa, coreana etc.) o  
Parda (mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça) o  
Indígena o  
Não sabe/Não quis responder o  
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J04_VIVE 

Vive com companheiro(a)? (E) 

Sim o  

Não o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

J05_RELIGIAO 

Qual é a sua religião ou culto? (E) 

(Aceita múltiplas respostas) 

Católica □  
Evangélica tradicional □  
Evangélica pentecostal (Pentecostais: Assembléia de Deus, Congregação 
Cristã do Brasil, Evangelho Quadrangular, Universal do Reino de Deus e 
Casa da Benção) 

□  

Espírita Kardecista (Mediúnica Espírita) □  
Afro-brasileira (candomblé, umbanda) □  
Protestante Histórica: Adventista, Batista, Luterana, Metodista e 
Presbiteriana 

□  

Budista, Judaica, Messiânica, Testemunha de Jeová □  
Sem religião/criado sem religião (não possui religião, ateu) □  
Outra religião □  
Não sabe/Não quis responder □  

 

J05A_RELIGIAO_OUTRA 

Qual outra religião? 

_____________________________________________________________________ 

J06_OCUPACAO 

Qual a sua principal situação de emprego atual? (E) 

Trabalho regular ou com horário fixo       o  
Trabalho irregular e sem horário fixo (bicos)     o  
Desempregado e ativamente procurando por trabalho       o  
Fora do mercado de trabalho – não trabalha e não procura ativamente por 
trabalho 

o  

Não sabe/Não quis responder o  
 

J07_NAO_EMPREGADO 

Que opção melhor descreve sua situação atual? (LER) 

Dona-de-casa/do lar o  

Estudante o  

Aposentado o  

Não procura por trabalho o  

Com incapacidade temporária ou em auxílio doença o  

Com incapacidade permanente o  

Outra o  

Não sabe/Não quis responder o  
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J07A_NAO_OUTRA 

Qual outra situação? 

 

J08_LER 

Você sabe ler e escrever?  

Orientação para J08 
Será considerada analfabeta a pessoa que não sabe ler e escrever um bilhete 

simples. 

 

Sim o  
Não o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

J09_FREQUENTA 

Você frequenta ou já frequentou a escola? 

Frequenta o  
Já frequentou o  
Nunca frequentou o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

J10_SERIE 

Qual foi a última série/ano que você completou? 

Sem estudo   o  
1° ano do ensino fundamental o  
1° série/ 2°ano do ensino fundamental o  
2° série/ 3°ano do ensino fundamental o  
3° série/4°ano do ensino fundamental o  
4° série/ 5°ano do ensino fundamental o  
5° série/ 6°ano do ensino fundamental o  
6° série/ 7°ano do ensino fundamental o  
7° série/ 8°ano do ensino fundamental o  
8° série/ 9°ano do ensino fundamental o  
1°ano do ensino médio o  
2°ano do ensino médio o  
3°ano do ensino médio o  
Ensino superior incompleto   o  
Ensino superior completo o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

BLOCO K - Natalidade, pré-natal e informações sobre a criança mais nova que 

participa da pesquisa 

 

Este Bloco não será aplicado se a mãe da criança não for moradora do 

domicílio. 
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K01_GESTACOES 

Quantas gestações você teve? 

 

Orientação para K01 

Será considerado como gestação o resultado positivo de exame de sangue ou teste 

de farmácia.  

Gestações que culminem com aborto, sejam espontâneos ou não, serão 

contabilizadas como gestações, desde que tenha resultado positivo de exame de 

sangue ou teste de farmácia. 

Em caso de gestação gemelar, independente de nascido vivo ou não, conta-se 

como uma gestação. 

99 - Não sabe/ Não respondeu, NÃO deve ser lida e deve ser marcada apenas 

quando for espontaneamente respondida pelo entrevistado. 

 

|___|___| 

 

K02_ FILHOS_VIVOS  

Quantos filhos nasceram vivos? 

 

Orientações para K02 

Nascimento vivo: “é a expulsão ou extração completa, do corpo da mãe, 

independentemente da duração da gestação, de um produto de concepção, o qual, 

depois da separação, respire ou dê qualquer outro sinal de vida, tal como batimentos 

do coração, pulsações do cordão umbilical, estando ou não desprendida a placenta. 

Cada produto de um nascimento que reúna essas condições se considera como uma 

criança viva” (Organização Mundial da Saúde, 1995).  

99 - Não sabe/ Não respondeu, NÃO deve ser lida e deve ser marcada apenas quando 

for espontaneamente respondida pelo entrevistado. 

 

 |___|___| 

  Se houver mais de um filho, as perguntas a seguir referem-se à 
gestação do filho mais novo. 

 

K03_PRENATAL 

Você fez pré-natal do(a) “nome da criança”? 

 

Sim o  
Não → Pula as questões K04 e K05 o  
Não sabe/Não quis responder→ Pula as questões K04 e K05 o  

 

K04_PRENATAL_SEMANAS 

Com quantas semanas de gravidez você iniciou o pré-natal de “nome da criança”? 

99 para não sabe/não quis responder. 

Orientação para K03 

Será considerado pré-natal o acompanhamento médico realizado pela mãe da 

criança. 
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 |___|___| semanas    

   

K05_PRENATAL_CONSULTAS 

Quantas consultas de pré-natal você teve durante a gravidez de “nome da 

criança”? 

99 para não sabe/não quis responder. 

 

 |___|___| consultas   

 
K06_PESO_ENGRAVIDAR 
Qual era o seu peso antes de engravidar do(a) de “nome da criança”? 
999.9 para não sabe/não quis responder. 

 

|___|___|___|,|___| kg   

 

K07_PESO_FINAL 

Qual era o seu peso antes do parto (ao final da gestação) de “nome da criança”? 

999.9 para não sabe/não quis responder. 

 

|___|___|___|,|___|kg    

 

K08_QUILOS 

Quantos quilos você ganhou na gestação de “nome da criança”? 

00.0 se perdeu peso e 99.9 para não sabe/não quis responder. 

 

 

|___|___|,|___| kg      

  

K09_LICENCA 

Está de licença maternidade? 

(Pergunta para mães com “situação atual de emprego = Trabalho regular com horário 

fixo e com filhos com menos do que 6 meses de idade) 

 

Orientação para K06 

Nesta pergunta você deverá incentivar a mãe a pensar o seu peso usual antes da 

gestação. 

Orientação para K08 

Se a mulher relatar que não ganhou peso, anotar 00.0 kg 

Orientação para K09 

Licença maternidade ou licença-gestante é um benefício de caráter previdenciário 

garantido às mães que se afastam do emprego nos estágios finais da gravidez ou 

logo após darem à luz. A licença maternidade está garantida pelo artigo 7º, inciso 

XVIII da Constituição Brasileira, que consiste em conceder à mulher que deu à luz 

licença remunerada de 120 dias. 
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Sim, remunerada o  

Sim, não remunerada o  

Não está de licença o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

K10_MESES 

Quantos meses depois do parto começou a trabalhar? 

(Pergunta para as mães que não estão de licença) 

88 se ainda não voltou a trabalhar 

99 para não sabe/não quis responder 

 

|___|___|  

 

K11_AMAMENTOU 

Você amamentou alguma vez “nome da criança”? 

Orientações para K11 

Nessa questão o importante é saber se alguma vez a criança foi amamentada, não 

importando quando, onde, e nem por quanto tempo. Os detalhamentos virão a 

seguir. O aleitamento materno normalmente se dá diretamente do seio da mãe para 

seu bebê. Contudo, é possível que a mãe retire seu próprio leite e ofereça ao seu 

bebê por meio de um copinho ou mamadeira, sem que a criança encoste no seio. 

Nesses casos, considerar que a mãe amamentou o bebê (opção 1). 

 

Sim o  
Não → Pula o bloco o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

Caso seja respondido que NÃO amamentou a criança pula para a questão K29. 

 

 

K12_TEMPO 

Quanto tempo depois do nascimento “nome da criança” foi colocado no peito 

pela primeira vez para mamar?  

Horas ou dias 

(Se menos de 1 hora, anotar 0 horas. Se mais de 24 horas, anotar em dias). 

99 para não sabe/não quis responder. 
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|___|___|   

 

K13_TEMPO_MEDIDA 

Horas ou dias: 

Horas o  
Dias  o  

 

As perguntas a seguir apresentarão as seguintes opções de resposta: 

 

Sim o  
Não  o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

K14_AINDA 

Você ainda está amamentando “nome da criança”? 

Orientação para K14 

Nessa questão não importa a frequência que a mãe amamenta: se estiver 

amamentando ao menos 1 vez ao dia, a resposta será marcada como “sim”. 

 

K15_RECEBEU 

Durante sua permanência na maternidade, “nome da criança” recebeu algum 

outro leite que não fosse o leite de peito? 

Orientação para K15 

Durante a internação no hospital é comum a criança receber alguma fórmula infantil 

(exemplos: Nan, Aptamil, Nestogeno, Enfamil). Muitas mães irão se referir à essas 

fórmulas como “recebeu (leite no) copinho” ou “recebeu complemento”, ou ainda 

“recebeu chuquinha”. Nesses casos, anotar a resposta “sim”. 

Pode acontecer da criança receber leite de banco de leite humano no copinho. Se a 

mãe responder que recebeu leite do banco de leite humano, certifique-se se foi 

leite humano e marque “Não”. 

 

Orientação para K12 

Nessa questão não é relevante saber se a criança mamou ou não: em ambos os 

casos, anotar a hora ou dia em que a criança foi colocada ao seio pela primeira vez.  

Nos casos de imprecisão, repita a pergunta e tente obter uma resposta mais precisa. 

Caso a mãe responda “logo depois do parto”, anotar 00 horas. 

Nos casos de frações, arredondar para baixo. 

Nos casos em que a criança ficou internada em UTI por algum período de tempo, e 

que a mãe retirava leite para ela, perguntar qual foi a primeira vez que a criança foi 

colocada ao seio. A resposta a ser anotada nesse caso é a primeira vez em que a 

criança foi levada ao seio, não a primeira vez que a mãe retirou leite. 
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K16_LIQUIDO 

Nos primeiros dias após o parto, e antes que o seu leite estivesse descendo, foi 

dado algum outro líquido para “nome da criança” beber que não fosse leite 

materno? 

Orientações para K16 

O fenômeno da apojadura (ou descida do leite) acontece nos primeiros dias após o 

parto, e caracteriza-se por uma produção maior de leite, acompanhada muitas vezes 

de febre baixa e calafrios. 

Até que essa produção de leite se estabeleça, é comum mães e familiares oferecerem 

líquidos (água, água com açúcar, chá, fórmula infantil, ou outros leites) para a criança. 

 

K17_ALIMENTO 

Qual alimento foi dado para “nome da criança” beber antes que o seu leite 

descesse? 

(Aceita múltiplas respostas) 

Leite líquido (de vaca, cabra, soja, arroz) □  

Fórmulas infantis (Exemplos: Nan, Nestogeno, Aptamil, Enfamil) □  

Chá □  

Água □  

Água com açúcar □  

Outro □  

Não sabe/Não quis responder □  

  

 

K17A_ALIMENTO_QUAL_OUTRO 

Qual outro alimento? 

 

 

K18_SOMENTE 

Durante quanto tempo deu somente leite do peito para “nome da criança”, sem 

água, chá, suco ou outros alimentos?  

Quem consumiu outro alimento em até três oportunidades é considerada em 

aleitamento materno exclusivo. 

88 para ainda está amamentando exclusivamente 

99 para não sabe/não quis responder 

Orientação para K18 

O aleitamento materno exclusivo consiste em não oferecer nenhum outro alimento 

para a criança que não seja o leite do peito até os seis meses de vida 

(recomendação do Ministério da Saúde). 

A oferta de remédios líquidos ou vitaminas não é considerada como interrupção do 

aleitamento materno exclusivo. 

O recebimento de leite humano do banco de leite (quer seja da própria mãe, quer seja 

de uma doadora) caracteriza aleitamento materno exclusivo (caso não receba nada 

mais além disso). 
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|___|___|  Dias ou meses 

 

K19_SOMENTE_MEDIDA 

Dias ou meses: 

Dias o  
Meses o  

 

K20_DOOU 

Desde que você amamenta “nome da criança” você doou seu leite a algum banco 

de leite humano ou posto de coleta de leite humano? 

(Para mães que amamentam, ou seja, a criança respondeu SIM em K14) 

 

 

 

K20_DOOU 

Quando você estava amamentando “nome da criança”, você doou seu leite a 

algum banco de leite humano ou posto de coleta de leite humano? 

(Para as outras mães) 

 

Sim o  

Tentei, mas não consegui o  

Não o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

K21_RECEBEU 

Desde que você amamenta “nome da criança” alguma vez recebeu leite de um 

banco de leite humano? 

“O LEITE HUMANO RECEBIDO NO BANCO DE LEITE pode ser da própria mãe ou 

NÃO.” 

(Para mães que amamentam, ou seja, a criança respondeu SIM em K14) 

 

Sim o  

Orientação para K20 

Os Bancos de Leite Humano recebem doações voluntárias de mulheres que 

produzem leite em excesso, mas, apesar de estarem em todos os estados brasileiros, 

nem sempre as mães têm alguma unidade de saúde próxima de sua residência para 

recolher esse leite. 

Algumas mulheres tentam doar seu leite, mas nem sempre conseguem: quer seja 

pela distância ou pela indisponibilidade do banco de leite chegar na casa da potencial 

doadora para coletar seu leite. 

Sim o  

Tentei, mas não consegui o  

Não o  

Não sabe/Não quis responder o  
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Não  o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

K21_RECEBEU 

“Nome da criança” alguma vez ele recebeu leite de um banco de leite humano? 

“O LEITE HUMANO RECEBIDO NO BANCO DE LEITE pode ser da própria mãe ou 

NÃO.” 

(Para as outras mães) 

 

Sim o  
Não o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

K22_AMAMENTOU 

Desde que você amamenta “nome da criança”, você amamentou o filho de outra 

mulher? 

(Para mães que amamentam, ou seja, a criança respondeu SIM em K14) 

 

Orientação para K22 

A prática de “aleitamento cruzado”, conhecida também como “ama de leite” é 

culturalmente aceita, podendo ser temporária ou contínua. Essa prática consiste em 

mulheres deixarem seus filhos serem amamentados por outra mulher, de 

amamentarem o filho de outra mulher, ou ambas situações simultaneamente. 

Não importa aqui a frequência com que isso ocorreu: basta ocorrer uma vez para 

caracterizar essa prática. Assim, se a mãe responder “só foi uma vez” (ou resposta 

semelhante), marcar a opção “sim”. 

 

Sim o  
Não o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

K22_AMAMENTOU 

Quando estava amamentando “nome da criança”, você amamentou o filho de 

outra mulher? 

(Para as outras mães) 

 

Sim o  
Não o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

K23_DEIXOU 

Desde que você amamenta “nome da criança”, você deixou seu filho ser 

amamentado por outra mulher? 

(Para mães que amamentam, ou seja, SIM para K14) 

 

Sim o  
Não  o  
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Não sabe/Não quis responder o  
 

K23_DEIXOU 

Quando estava amamentando “nome da criança”, você deixou seu filho ser 

amamentado por outra mulher? 

(Para as outras mães) 

 

Sim o  
Não  o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

K24_UTILIZOU 

Desde que você amamenta “nome da criança”, você utilizou: (LER) 

(Aceita múltiplas respostas) 

(Para mães que amamentam, ou seja, a criança respondeu SIM em K14) 

Orientação para K24 

Em nossa sociedade é cada vez mais frequente o uso de produtos para “apoiar” a 

amamentação. 

As conchas de amamentação são colocadas nos seios para coletar o excesso de 

leite produzido.  

O protetor de mamilo pode ser de silicone ou de tecido, sendo colocado sobre a 

pele. 

O bico de silicone é utilizado para “corrigir ou ajudar” mulheres que os bebês tenham 

dificuldades em abocanhar o peito e sugar. 

As bombas tira-leite são utilizadas para extrair leite materno, e podem se manuais 

ou elétricas. 

A “sondinha” consiste em colocar o leite em uma seringa conectada à uma sonda. 

Essa sonda é colocada sobre o seio da mulher para que o bebê sugue o leite da 

seringa por meio da sonda. 

O copo ou copinho é utilizado como alternativa para a mulher que prefere não utilizar 

a mamadeira ou a chuquinha. 

 

Concha de amamentação □  

Protetor de mamilo □  

Bico de silicone □  

Bomba tira-leite □  

Mamadeira ou chuquinha □  

Sondinha □  

Copo (ou copinho) □  

Não utilizou nenhum dos utensílios listados □  

Não sabe/Não quis responder □  

 

K24_UTILIZOU 

Quando estava amamentando “nome da criança”, você utilizou: (LER) 

(Aceita múltiplas respostas) 

(Para as outras mães) 
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Orientação para K24 

Em nossa sociedade é cada vez mais frequente o uso de produtos para “apoiar” a 

amamentação. 

As conchas de amamentação são colocadas nos seios para coletar o excesso de 

leite produzido. 

O protetor de mamilo pode ser de silicone ou de tecido, sendo colocado sobre a 

pele. 

O bico de silicone é utilizado para “corrigir ou ajudar” mulheres que os bebês tenham 

dificuldades em abocanhar o peito e sugar. 

As bombas tira-leite são utilizadas para extrair leite materno, e podem se manuais 

ou elétricas. 

A “sondinha” consiste em colocar o leite em uma seringa conectada à uma sonda. 

Essa sonda é colocada sobre o seio da mulher para que o bebê sugue o leite da 

seringa por meio da sonda. 

O copo ou copinho é utilizado como alternativa para a mulher que prefere não utilizar 

a mamadeira ou a chuquinha. 

 

Concha de amamentação □  

Protetor de mamilo □  

Bico de silicone □  

Bomba tira-leite □  

Mamadeira ou chuquinha □  

Sondinha □  

Copo (ou copinho) □  

Não utilizou nenhum dos utensílios listados □  

Não sabe/Não quis responder □  

 

K25_MAMADEIRA 

“Nome da criança” usa ou já usou mamadeira? 

Não, nunca usou → Pula as questões K26 e K27 o  
Sim, já usou mas não usa mais o  
Sim, ainda usa o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

K26_IDADE 

Com que idade “nome da criança” começou a usar mamadeira? 

Anos, meses ou dias 

 

Orientação para K26 

Caso a mãe responda “assim que nasceu” ou “logo nos primeiros dias”, marcar 00 

Caso responda “nas primeiras semanas”, certifique-se se foi antes do primeiro mês 

completo e marque 00. Caso tenha sido no primeiro mês de vida em diante, marque 

o número correspondente. 

Nos casos de frações, arredondar para baixo. 

|___|___| 99 para não sabe/não quis responder 
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K27_IDADE_MEDIDA 

Anos, meses ou dias?  

Anos o  
Meses o  
Dias o  

 

K28_ALEITAMENTO 

Você acessa ou acessou a internet para buscar informações sobre aleitamento 

materno? (LER) 

Orientação para K28 e K29 

Entende-se por acessar a internet o uso de ferramentas de busca (tipo Google), redes 

sociais (tipo Facebook, WhatsApp, Instagram) ou qualquer outra página de internet 

(blogs ou páginas de entidades científicas), quer seja por meio de celular e tablet, 

quer seja por computadores de mesa (desktop). 

Caso a pessoa responda “só acessei uma vez”, repetir as respostas. 

 

Muito o  
Mais ou menos o  
Pouco o  
Não o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

K29_ALIMETACAO 

Você acessa a internet para buscar informações sobre alimentação infantil? (LER) 

Muito o  
Mais ou menos o  
Pouco o  
Não o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

BLOCO M - Culinária doméstica 

Neste Bloco desejamos conhecer como é feito o preparo de alimentos em casa 

e sobre a divisão de tarefas na cozinha. 

 

“Agora vou fazer algumas perguntas sobre o preparo das refeições de sua 
casa e sobre a divisão de tarefas na cozinha”. 

 

M01_COSTUMA_COZINHAR 

Nessa casa se costuma cozinhar? (LER) 

Não→ Pula a questão M11 o  
Sim, raramente o  

Sim, algumas vezes no mês o  

Sim, alguns dias da semana o  

Sim, a maioria dos dias da semana o  
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Sim, todos os dias da semana o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

Caso seja respondido “NÃO” para a questão M01, pular para a questão M11. 

 

M02_QUEM_COZINHA 

Quem cozinha em casa na maioria das vezes? 

Orientação para M02 

Se mais de uma pessoa da família dividir essa atividade, considerar aquele que na 
MAIORIA das vezes desenvolve a atividade. 
Na maioria das vezes significa no dia a dia da casa e nos interessa, principalmente, 
quem prepara o almoço e jantar. 

 

Apresentar a lista de moradores do domicílio de 10 anos ou mais (incluindo o nome da 

mãe), acrescida das opções: 

 Pessoa contratada  

 Outra (pessoas que não moram na casa) 

 

M02A_COZINHA_OUTRA 

Qual outra pessoa? (Exemplo: tio, vizinho, amigo) 

 

 

M03_ALIMENTOS_BASICOS 

Quando cozinha em casa, você utiliza principalmente alimentos básicos, por 

exemplo: arroz, feijão, legumes, verduras, carnes, ovos, temperos naturais? 

(LER) 

Não o  
Sim, raramente o  

Sim, às vezes o  

Sim, quase sempre o  

Sim, sempre o  

Não se cozinha em casa o  

Não sabe/Não quis responder o  
 

M04_CONFIANTE 

Você se sente confiante para preparar refeições utilizando principalmente 

alimentos básicos, por exemplo: arroz, feijão, legumes, verduras, carnes, ovos? 

(LER) 

Não o  
Sim, para alguns desses alimentos o  

Sim, para a maioria desses alimentos o  

Sim, para todos esses alimentos o  

Não sabe/Não quis responder o  
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M05_ORGANIZA 

Você se organiza para não faltar alimentos básicos em casa? (LER) 

Orientação para M05 

A organização aqui se refere a realização de tarefas que ajudam a não faltar alimentos 

em casa, tais como, fazer lista de compras, ir ao mercado rotineiramente, ver se algum 

destes alimentos está perto de acabar, entre outros. 

 

 

M06_FACILIDADE 

Você tem facilidade em preparar refeições utilizando os alimentos básicos que 

vocês têm em casa, por exemplo: arroz, feijão, legumes, verduras, carnes, ovos? 

(LER) 

 

Não o  
Sim, para alguns desses alimentos o  

Sim, para a maioria desses alimentos o  

Sim, para todos esses alimentos o  

Não sabe/Não quis responder o  
 

M07_SABE_BASICO 

Você acha que sabe o básico para cozinhar em casa, por exemplo: limpar, 

descascar, cortar, picar e cozinhar alimentos? 

 

Sim o  
Não o  

Não sabe/Não quis responder o  
 

M08_ADIANTAR_ETAPAS 

Você costuma adiantar etapas de preparação da refeição, por exemplo: manter 

verduras/folhas já lavadas na geladeira, deixar carnes picadas ou temperadas na 

geladeira, deixar o alho descascado e amassado, deixar feijão pronto na geladeira 

ou no congelador? (LER) 

Não o  
Sim, raramente o  

Sim, às vezes o  

Sim, quase sempre o  

Sim, sempre o  

Não se aplica o  

Não sabe/Não quis responder o  
 

Não o  
Sim, raramente o  

Sim, às vezes o  

Sim, quase sempre o  

Sim, sempre o  

Não sabe/Não quis responder o  
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M09_ATIVIDADES_DIVIDIDAS 

As atividades da cozinha, como por exemplo: picar alimentos, cozinhar e lavar 

louças, são divididas entre os moradores da sua casa ou com outra pessoa? (LER) 

(Somente se a mãe mora com outra(s) pessoa(s) além da criança) 

 

Não o  
Sim, raramente o  

Sim, às vezes o  

Sim, quase sempre o  

Sim, sempre o  

Não sabe/Não quis responder o  
 

M10_QUEM_DIVIDE 

Quais pessoas dividem as atividades da cozinha? 

(Somente se a mãe mora com outra(s) pessoa(s) além da criança e respondeu sim na 

pergunta anterior) 

(Aceita múltiplas respostas) 

 

Apresentar a lista de moradores do domicílio (incluindo o nome da mãe) 

(maiores de 10 anos) acrescida das opções: 

 Pessoa contratada 

 Outra (pessoas que não moram na casa) 

 

M10A_QUAL_OUTRA_PESSOA 

Qual outra pessoa? 

 

 

M11_QUEM_DECIDE 

 Na sua casa, quem geralmente decide sobre a compra de alimentos? 

(Somente se a mãe mora com outra(s) pessoa(s) além da criança) 

 

Apresentar a lista de moradores do domicílio (incluindo o nome da mãe) 

(maiores de 14 anos). 

 

M12_DESPESAS 

E quem geralmente decide sobre as outras despesas importantes da sua casa? 

(Somente se a mãe mora com outra(s) pessoa(s) além da criança) 

 

Apresentar a lista de moradores do domicílio (incluindo o nome da mãe) (maiores de 

14 anos) 

Orientação para M12 

Se mais de uma pessoa da família dividir essa decisão, considerar aquela que 

GERALMENTE decide 
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BLOCO N - Ambiente alimentar doméstico 

Neste Bloco temos como objetivo conhecer a disponibilidade e a acessibilidade a 

determinados alimentos no ambiente doméstico. 

Orientações para N01 a N13 

Estas perguntas estão relacionadas à frequência com que determinados alimentos 

estiveram DISPONÍVEIS NA CASA DO RESPONDENTE nos últimos 30 dias. O 

entrevistado irá respondê-las visualizando uma escala visual. No caso de o 

entrevistado ter deficiência visual, não apresentar a escala visual. Repetir as opções 

de resposta, de forma integral, quantas vezes forem necessárias. 

A alternativa 9 deverá ser marcada quando o entrevistado não souber ou se recusar 

a responder, mas não deve ser apresentada como opção para o entrevistado. 

 

 

Para cada resposta temos:  

1 – Nunca (significa que nem por uma vez o alimento estava disponível) 

2 – Raramente (Significa que o alimento estava disponível de tempos a tempos) 

3 – Às vezes (Significa que o alimento estava disponível algumas vezes) 

4 – Quase sempre (Significa que o alimento estava disponível muitas vezes) 

5 – Sempre (Significa que o alimento estava disponível todos os dias) 

9 – Não sabe/Não quis responder  
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Nos últimos 30 dias, com que frequência os seguintes alimentos estavam 

DISPONÍVEIS na sua casa? 

N01_FRUTAS 

Frutas. 

 

N02_LEGUMES 

Legumes sem ser batata, inhame ou aipim/mandioca/macaxeira. 

 

N03_VERDURAS 

 Verduras ou legumes folhosos como couve, caruru, alface, taioba. 

 

N04_FEIJAO 

Feijão ou outros tipos de grãos, como lentilha e ervilha. 

 

N05_SUCO 

Suco industrializado, de caixa, de garrafa ou em pó. 

 

N06_REFRIGERANTES 

Refrigerantes. 

 

N07_BISCOITOS 

Biscoitos doces ou salgados. 

 

N08_SALGADINHOS 

Salgadinhos de pacote, tipo Fofura, Fandangos, Cheetos ou outros parecidos. 

 

N09_BALAS 

Balas, pirulitos ou outras guloseimas. 

 

Orientações para N10 a N12 
As perguntas a seguir referem-se ao filho mais velho desde que o mesmo tenha pelo 
menos 24 meses de idade. 

 

Pensando em onde você COSTUMA GUARDAR os alimentos e considerando os 

últimos 30 dias, diga com que frequência as seguintes situações aconteceram na 

sua casa:  

 

N10_GUARDAR_FRUTAS 

Frutas, legumes e verduras estavam em lugares onde poderiam ser vistos e 

facilmente alcançados. 

 

N11_PEGAR_REFRIGERANTE 

“Nome da criança” pode pegar refrigerante sem a ajuda ou permissão de um 

adulto. 

 

N12_COMER_BISCOITOS 
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“Nome da criança” pode comer biscoitos ou salgadinhos sem a ajuda ou 

permissão de um adulto. 

 

N13_COMER_BALA 

“Nome da criança” pode comer bala, pirulito ou outras guloseimas sem a ajuda 

ou permissão de um adulto. 

 

Orientações para N14 a N17 

Os entrevistados deverão responder, com base em uma escala de respostas que lhes 

será entregue, seu grau de concordância em relação a cada uma das afirmativas. 

No caso de o entrevistado ter deficiência visual, não apresentar a escala visual. 

Repetir as opções de resposta, de forma integral, quantas vezes forem necessárias. 

A alternativa 9 deverá ser marcada quando o entrevistado não souber ou se recusar 

a responder, mas não deve ser apresentada como opção para o entrevistado. 

 

Agora, usando este cartão de respostas (mostrar o cartão com a escala), escolha 

a melhor opção de resposta para cada afirmativa, considerando que estamos 

falando de “Nome da criança”. 

 

 

N14_COMER_COMIDA 

“Nome da criança” deve sempre comer toda a comida que está no seu prato. 

ATENÇÃO: mostrar o cartão de respostas. 

 

N15_COME_SUFICIENTE 

Você precisa ser muito cuidadosa(o) para ter certeza que “nome da criança” 

come o suficiente. 

ATENÇÃO: mostrar o cartão de respostas. 

 

N16_FORCAR_COMER 

Se “nome da criança” diz "não estou com fome", você tenta fazer com que 

ele/ela coma de qualquer maneira. 
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ATENÇÃO: mostrar o cartão de respostas. 

 

N17_COMER_MENOS 

Se você não orientasse ou controlasse a alimentação de “nome da criança”, ele 

(a) comeria muito menos do que deveria. 

ATENÇÃO: mostrar o 

cartão de respostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCO O - Ambiente alimentar comunitário 

 

Orientação questões O1 a O7: 

Nas questões O1 a O7 são feitas afirmativas que permitirão que a gente conheça qual 

a facilidade de realizar compras no bairro onde a criança mora. 

Os entrevistados deverão responder, com base em uma escala de respostas que lhes 

será entregue, seu grau de concordância em relação a cada uma das afirmativas. 

No caso de o entrevistado ter deficiência visual, não apresentar a escala visual. 

Repetir as opções de resposta, de forma integral, quantas vezes forem necessárias. 

A alternativa 9 deverá ser marcada quando o entrevistado não souber ou se recusar 

a responder, mas não deve ser apresentada como opção para o entrevistado. 

O Entrevistador “não deve fazer juízo de valor”. 

 

Agora vou fazer algumas afirmações e você me responde usando esse cartão. 
Responda pensando nos locais que vendem alimentos no seu bairro. Pense no 
seu bairro como a área que você pode chegar em até 20 minutos a pé ou em até 
10-15 minutos de carro. 
 

 

 

O01_FRUTAS_COMPRAR 

É fácil comprar frutas, legumes e verduras no seu bairro. 

ATENÇÃO: mostrar o cartão de respostas. 

 

O02_FRUTAS_QUALIDADE 

As frutas, legumes e verduras são de boa qualidade no seu bairro. 

ATENÇÃO: mostrar o cartão de respostas. 
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O03_FRUTAS_VARIEDADE 

Existe uma grande variedade de frutas, legumes e verduras no seu bairro. 

ATENÇÃO: mostrar o cartão de respostas. 

 

O04_FRUTAS_BARATAS 

Frutas, legumes e verduras são baratos no seu bairro. 

ATENÇÃO: mostrar o cartão de respostas. 

 

O05_REFRIGERANTES_COMPRAR 

É fácil comprar refrigerantes; biscoitos; salgadinhos de pacote; balas e outras 

guloseimas no seu bairro. 

ATENÇÃO: mostrar o cartão de respostas. 

 

O06_REFRIGERANTES_VARIEDADE 

Existe uma grande variedade de refrigerantes; biscoitos; salgadinhos de pacote; 

balas e outras guloseimas no seu bairro. 

ATENÇÃO: mostrar o cartão de respostas. 

 

O07_REFRIGERANTES_BARATOS 

Refrigerantes; biscoitos; salgadinhos de pacote; balas e outras guloseimas são 

baratos no seu bairro. 

ATENÇÃO: mostrar o cartão de respostas. 

 

BLOCO L - Escala de insegurança alimentar 

Esta escala avalia de maneira direta uma das dimensões da segurança 

alimentar e nutricional em uma população, por meio da percepção e experiência com a 

fome. 

Pode ser constrangedor para algumas pessoas responder esse bloco de 

questões, por isso, é necessário que o pesquisador leia as perguntas com calma, 

respeite o tempo de cada pessoa para responder e não faça juízo de valor. 

É importante esclarecer ao respondente que a escala possui perguntas 

semelhantes, mas que captam situações diferentes. 

 

Orientação perguntas de L01 a L14 

Todas as perguntas referem-se aos últimos 3 meses. 

 

 

As perguntas a seguir apresentarão as seguintes opções de resposta: 

 

Sim o  
Não o  

Não sabe/Não quis responder o  
 

L01_MORADOR_ALIM_ACABASSEM 

Nos ÚLTIMOS 3 MESES, os moradores da sua casa tiveram a preocupação de que 

os alimentos acabassem antes de poderem comprar ou receber mais comida? 
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L02_MORADOR_ALIM_ACABARAM 

Nos ÚLTIMOS 3 MESES, os alimentos acabaram antes que os moradores da sua 

casa tivessem dinheiro para comprar mais comida? 

 

L03_MORADOR_SAUDAVEL 

Nos ÚLTIMOS 3 MESES, os moradores da sua casa ficaram sem dinheiro para ter 

uma alimentação saudável e variada? 

 

L04_MORADOR_INSUFICIENTE 

Nos ÚLTIMOS 3 MESES, os moradores da sua casa comeram apenas alguns 

alimentos que ainda tinham porque o dinheiro acabou? 

 

 

L05_ADULTO_SALTOU_REFEICAO 

Nos ÚLTIMOS 3 MESES, VOCÊ OU ALGUM adulto em sua casa, deixou de fazer 

alguma refeição porque não havia dinheiro para comprar comida? 

 

L06_ADULTO_COMEU_MENOS 

Nos ÚLTIMOS 3 MESES, VOCÊ OU ALGUM adulto em sua casa, alguma vez, 

comeu menos do que achou que devia porque não havia dinheiro para comprar 

comida? 

 

L07_ADULTO_SENTIU_FOME 

Nos ÚLTIMOS 3 MESES, VOCÊ OU ALGUM adulto em sua casa, alguma vez, sentiu 

fome, mas não comeu porque não havia dinheiro para comprar comida? 

 

L08_ADULTO_SEM_COMER 

Nos ÚLTIMOS 3 MESES, VOCÊ OU ALGUM adulto em sua casa, alguma vez, fez 

apenas uma refeição ao dia ou ficou um dia inteiro sem comer porque não havia 

dinheiro para comprar a comida? 

 

L09_MENOS18_SAUDAVEL 

Nos ÚLTIMOS 3 MESES, algum morador com menos de 18 anos de idade, alguma 

vez, deixou de ter uma alimentação saudável e variada porque não havia dinheiro 

para comprar comida? 

 

L10_MENOS18_INSUFICIENTE 

Nos ÚLTIMOS 3 MESES, algum morador com menos de 18 anos, alguma vez, não 

comeu quantidade suficiente de comida porque não havia dinheiro para comprar 

comida? 

 

L11_MENOS18_DIMINUIU 

Nos ÚLTIMOS 3 MESES, alguma vez algum morador com menos de 18 anos 

diminuiu a quantidade de alimentos das refeições porque não havia dinheiro para 

comprar a comida? 
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L12_MENOS18_SALTOU_REFEICAO 

Nos ÚLTIMOS 3 MESES, algum morador com menos de 18 anos, deixou de fazer 

alguma refeição, porque não havia dinheiro para comprar a comida? 

 

L13_MENOS18_SENTIU_FOME 

Nos ÚLTIMOS 3 MESES, algum morador com menos de 18 anos sentiu fome, mas 

não comeu porque não havia dinheiro para comprar mais comida? 

 

L14_MENOS18_SEM_COMER 

Nos ÚLTIMOS 3 MESES, algum morador com menos de 18 anos fez apenas uma 

refeição ao dia ou ficou sem comer por um dia inteiro porque não havia dinheiro 

para comprar comida? 

 

BLOCO P - Características do domicílio 

 

Neste Bloco o respondente deverá ser um adulto (≥14 anos) e morador do 

domicílio. 

 

P01_RESPONDENTE 

Identificação do respondente 

Apresenta a lista de moradores com 14 anos ou mais. 
 

P02_TIPO_DE_DOMICILIO 

Este domicílio é de que tipo? 

(Observado pelo entrevistador) 

Orientação para P02 

Nesta pergunta você irá OBSERVAR as características do domicílio e marcará uma 

das opções de resposta apresentadas. 

 

Casa o  
Casa de vila ou em condomínio o  

Apartamento o  

Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco o  

Outro o  
 

P02A_OUTRO 

Qual outro? 

_____________________________________________________________________ 

P03_OCUPACAO 

Este domicílio é: (LER) 

 

Próprio de algum morador - já pago o  
Próprio de algum morador - ainda pagando o  
Alugado o  

Cedido por empregador o  

Cedido de outra forma o  
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Outra condição o  

Não sabe/Não quis responder o  
 

 

P04_ALUGUEL 

Qual o valor do aluguel? 

(99999 para não sabe/não quis responder) 

 

|___|___|___|___|___|           

 

P05_COMODOS 

Quantos cômodos existem neste domicílio? (Inclusive banheiro(s) e cozinha) 

(Não considere como cômodo: corredores, varandas abertas, garagem e outros 

compartimentos para fins não residenciais) 

(99 para não sabe/não quis responder) 

 

Orientação para P05 

Considere como banheiro o cômodo que dispõe de chuveiro ou banheira e aparelho 

sanitário (vaso sanitário, privada etc.). Considere como sanitário o local limitado por 

paredes de qualquer material, coberto ou não por um teto, que dispõe de aparelho 

sanitário ou buraco para dejeções. 

  

|___|___|                               

 

P06_COZINHA 

O domicílio tem cozinha? 

Orientações para P06 

Nesta pergunta, considere um local específico no domicílio utilizado para este fim. 

Não considerar cômodo compartilhado como por exemplo dormitório ou sala. 

 

Sim o  
Não o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

P07_DORMITORIOS 

Quantos cômodos servem como dormitório para os moradores? 

(99 para não sabe/não quis responder) 

 

Orientações para P07 

Nesta pergunta, considere um local específico no domicílio utilizado para este fim e 

que esteja sendo utilizado como dormitório. 

 

|___|___|        
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P08_BANHEIROS_EXCLUSIVO 

Quantos banheiros de uso exclusivo dos moradores existem neste domicílio? 

(Inclusive os localizados no terreno ou na propriedade) 

(0 para nenhum)                     

(99 para não sabe/não quis responder) 

 

|___|___|        

 

P09_BANHEIROS_CHUVEIRO 

Quantos banheiros com chuveiro (ou banheira) e vaso sanitário (ou privada)? 

(0 para nenhum) 

(99 para não sabe/não quis responder)        

 

|___|___|        

 

P10_ESGOTO 

O esgoto do(s) banheiro(s) ou sanitário(s) é lançado (jogado) em: (LER) 

 

Rede geral de esgoto ou pluvial (Conjunto de canalizações que têm a 

finalidade de coletar os despejos domésticos e especiais da comunidade a 

partir de ligações prediais ou de outros trechos de redes, encaminhando-os 

a interceptores, local de tratamento ou lançamento final) 

o  

Fossa séptica (Dispositivo tipo câmara, enterrado, revestido e sem 

possibilidade de infiltração no solo, destinado a receber o esgoto para 

separação e sedimentação do material sólido, transformando-o em material 

inerte. A parte líquida do esgoto pode ser encaminhada a sumidouros, valas 

de infiltração ou filtros biológicos) 

o  

Fossa rudimentar (Dispositivo destinado à disposição do esgoto no solo, 

revestido ou não, mas que permite infiltração de líquido no solo sem que 

haja separação da parte sólida. As fossas rudimentares destinam-se a 

receber, acumular e dispor, no solo, esgoto proveniente de pias, vasos 

sanitários, chuveiros, tanques etc., e normalmente, se caracterizam como 

sumidouros onde não foram implantadas as fossas sépticas a montante) 

o  

Vala (Local por onde escorre o esgoto a céu aberto em direção a cursos 

d’água ou ao sistema de drenagem, atravessando os terrenos das casas ou 

as vias públicas) 

o  

Direto para rio, lago ou mar o  

Outra o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

 

P10A_ESGOTO_OUTRA 

Qual outra condição? 

_____________________________________________________________________ 

P11_AGUA 

Qual é a principal forma de abastecimento de água deste domicílio? (LER) 
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Rede geral de distribuição (Conjunto de tubulações interligadas, 

instaladas ao longo das vias públicas ou nos passeios, junto aos edifícios, 

conduzindo a água aos pontos de consumo (moradias, escolas, hospitais 

etc.), por meio de ligação predial) 

o  

Poço ou nascente na propriedade o  

Poço ou nascente fora da propriedade o  

Carro-pipa o  

Água da chuva armazenada em cisterna (Reservatório que serve 

apenas a uma propriedade, podendo ser abastecido por carro-pipa ou 

água da chuva) 

o  

Água da chuva armazenada de outra forma o  

Rios, açudes, lagos e igarapés o  

Outra o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

P11A_AGUA_OUTRA 

Qual outra? 

___________________________________________________________________ 

P12_LIXO 

Qual a principal forma de destino dado ao lixo? 

 

Coletado diretamente por serviço de limpeza o  

Coletado em caçamba de serviço de limpeza o  

É queimado na propriedade o  

É enterrado na propriedade o  

Jogado em terreno baldio ou logradouro o  

Jogado em rio, lago ou mar o  

Outro destino o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

P12A_LIXO_QUAL_OUTRO 

Qual outro destino? 

____________________________________________________________________ 

P13_ENERGIA_ELETRICA 

Qual a origem da energia elétrica utilizada neste domicílio? (LER) 

Rede geral (companhia distribuidora) o  

Outra origem (gerador, placa solar, eólica) o  

Não tem energia elétrica o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

BLOCO Q - Benefícios e rendimentos dos moradores 

 

Q01_RECEBE_BENEFICIO 

Alguém do domicilio recebe algum benefício do governo? 
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(Considerar aposentadoria como benefício) 

Sim o  

Não → Pula para questão Q06 o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

Caso seja respondido que NÃO recebem benefícios pula para a questão Q06. 

 

 

 

Q03_QUAIS_BENEFICIOS 

Quais benefícios? 

(Aceita múltiplas respostas) 

 

Orientações para Q03 e Q03A 
Pensão alimentícia não é benefício do governo. Caso seja falado outros benefícios 
(ex. Prouni, auxílio doença) que não esteja listado nas opções, escolher a opção 
“OUTRO BENEFÍCIO” e descreve-lo na questão seguinte. 

 

Programa Bolsa Família (PBF) □  

Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) □  

Bolsa ou benefício da Prefeitura Municipal □  

Bolsa ou benefício do Governo do Estado □  

Pensão □  

Aposentadoria □  

Outro benefício □  

Não sabe/Não quis responder □  

 

Q03A_QUAL_OUTRO 

Qual outro(s) benefício(s)? 

____________________________________________________________________ 

Q04_QUANTOS_MORADORES 

Quantos moradores recebem benefícios? 

(99 para não sabe/não quis responder) 

|___|___|  

Q06_RENDA 

Qual é, aproximadamente, a renda mensal do domicílio (a soma da renda mensal 

de todos os moradores do domicílio incluindo rendimentos do trabalho, 

aposentadorias, pensões, benefícios do governo, rendimentos de caderneta de 

poupança ou outras aplicações financeiras, aluguéis etc. – não incluir empregado 

doméstico) 

Em caso de renda variável, considerar a média dos últimos 12 meses. 

(0para sem renda e 99999 para não sabe/não quis responder) 
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Orientações para Q06 

Nesta pergunta, para as opções 99999 não sabe/não quis responder, abrirá a próxima 

pergunta para a indicação por faixa de renda. 

 

 

|___|___|___|___|___|,00        

  

Q07_RENDA_FAIXA 

Dentro das faixas de renda que vou apresentar agora, você conseguiria encaixar 

o valor da renda do seu domicílio? 

 

Orientação para a questão Q07 

Para quem não respondeu à pergunta anterior e para quem respondeu, este campo 

é preenchido automaticamente. 

 

Sem renda o  

Até R$ 1.000,00 o  

De R$ 1.001,00 até R$ 2.000,00 o  

De R$ 2.001,00 até R$ 3.000,00 o  

De R$ 3.001,00 até R$ 5.000,00 o  

De R$ 5.001,00 até R$ 10.000,00 o  

R$ 10.001,00 ou mais o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

 

BLOCO R - Indicador Econômico Nacional (IEN) 

 

Orientação para as questões R01 á R14 

Não devem ser considerados os bens que estão quebrados e não se tem a intenção de 

consertar. 

 

R01_TELEVISAO 

Quantos aparelhos de televisão vocês têm neste domicílio? 

Orientação parra R01 

Considerar todos os aparelhos de televisão, inclusive os portáteis. 

 

Nenhum aparelho de televisão o  
1 aparelho de televisão o  
2 aparelhos de televisão o  
3 aparelhos de televisão o  
4 ou mais aparelhos de televisão o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

R02_AUTOMOVEIS 

Quantos automóveis vocês têm neste domicílio? 
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Nenhum automóvel o  
1 automóvel o  
2 automóveis o  
3 automóveis o  
4 ou mais automóveis o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

 

 

 

 

R03_RADIO 

Você(s) têm rádio no domicílio? 

 

Sim o  
Não o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

R04_GELADEIRA 

Você(s) têm geladeira ou freezer no domicílio? 

 

Sim o  
Não o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

R05_VCR 

Você(s) têm leitor de mídias (VCR, DVD, BlueRay, ChromeCast/Apple TV) no 

domicílio? 

 

Sim o  
Não o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

R06_LAVADORA 

Você(s) têm máquina de lavar roupa no domicílio? (Não considerar tanquinho) 

Sim o  
Não o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

R07_MICRO_ONDAS 

Você(s) têm forno de micro-ondas no domicílio? 

Sim o  
Não o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

R08_TELEFONE_FIXO 

Você(s) têm telefone fixo (convencional) no domicílio? 
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Sim o  
Não o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

R09_MICROCOMPUTADOR 

Você(s) têm microcomputador/tablet/notebook no domicílio? 

 

Sim o  
Não o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

R10_AR_CONDICIONADO 

Você(s) têm aparelho de ar condicionado no domicílio? 

 

Sim o  
Não o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

R11_TV_A_CABO 

Você(s) têm TV a cabo ou TV por assinatura no domicílio? 

 

Sim o  
Não o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

R12_INTERNET_DOMICILIO 

Você(s) têm acesso à internet no domicílio (inclusive rede sem fio)? 

 

Não o  
Sim, só internet a cabo o  
Sim, internet a cabo e rede sem fio o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

R13_INTERNET_CELULAR 

Você(s) têm acesso à internet no celular? 

 

Sim o  
Não o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

R14_CELULAR 

Qual o tipo de plano do seu celular? 

 

Pré-pago o  

Pós-pago o  

Não possui celular o  
Não sabe/Não quis responder o  

 

BLOCOS - Pesagem das crianças 
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S1 – Medida do peso 
 

S00c. Data de realização da medida do peso: 

 
|___|___|___|___|___|___|___|___|Coletado automaticamente pelo programa. 

 

S00d. Idade em dias da criança. 

 
|___|___|___|___|Calculado pelo programa 

 

S01_FOI_PESADA 

“Nome da criança” foi pesado(a)? 

 

Sim o  
Não, ausente → Pula as questões S01A e S02 o  
Não, doente o  
Não, não quis ou não foi permitido o  
Não, outro motivo o  

 

S01A_PESO_MOTIVO 

 Qual outro motivo para não pesar? 

_____________________________________________________________________ 

S02 _PESO_MEDIDA1 

Qual o peso de “nome da criança”? (Medida 1) 

Peso em kg no formato nn.nnn 

 

|___|___|,|___|___|___|| kg 

 

S02A_MEDIDA2_REALIZADA  

A segunda medida do peso de “nome da criança” foi realizada? 

Sim→ Pula a questão S02B o  

Não o  

 
S02B_DESCREVA_CRIANCA 
A segunda medida do peso de “nome da criança” NÃO foi realizada. Diga o 
porquê ou descreva a criança: 
_____________________________________________________________________ 

S03_PESO_MEDIDA2 

Qual o peso de “nome da criança”? (Medida 2) 

Peso em kg no formato nn.nnn 

 

|___|___|,|___|___|___|kg 

 

 

 

 



80 

 

Orientação 

Caso haja algum valor extremo será pedido para confirmar o peso de uma das 

medidas e a diferença das medidas. Se escolher a opção “Aceita” o questionário 

segue e se escolher a opção “Corrige” abre a questão da medida para ser alterada. 

 

Confirme o peso (medida 1 ou medida 2) de “nome da criança”. Peso = “peso” 

Aceita o  

Corrige o  

 

Diferença entre as medidas (peso 1 – peso 2=peso em quilos) 

Aceita o  

Corrige o  

 

S04_PESO_PADRAO 

O peso de “nome da criança” foi medido de forma padronizada? 

(Crianças até 2 anos) 

 

Sim, foi feita seguindo o protocolo (sem roupa ou com cueca/calcinha)  o  

Não, a criança estava com fralda seca/limpa o  

Não, a criança estava com fralda molhada/suja o  

Não, a criança estava com roupas leves (camiseta e short) o  

Não, a criança estava com algum outro item que não quis/pôde tirar       o  

Não, a criança estava agitada o  

Observações ou outro  o  

 

(Crianças com 2 anos ou mais) 

Sim, foi feita seguindo o protocolo (sem roupa ou com cueca/calcinha)  o  

Não, a criança estava com fralda seca/limpa o  

Não, a criança estava com fralda molhada/suja o  

Não, a criança estava com roupas leves (camiseta e short) o  

Não, a criança estava com algum outro item que não quis/pôde tirar       o  

Não, a criança estava agitada o  

Observações ou outro  o  

 
S05_PESO_OBSERVACOES 
Observações sobre a medida do peso. 
_____________________________________________________________________ 

 
Determinação se as medidas do peso estão dentro das faixas. 

O sistema irá comparar os valores obtidos contra um padrão para identificar 

valores extremos. Caso o valor seja considerado extremo, será solicitado que a 

medida seja refeita começando pela confirmação da data de nascimento. 

Encerra o bloco se estiverem dentro das faixas. 

 

S21a. Pode informar data de nascimento_ peso 
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Você pode informar a data de nascimento de “nome da criança”? 

(Verifique se é possível confirmar a data na certidão de nascimento) 

 

Sim o  
Não o  

 

S21b. Data de nascimento_ Peso 

Qual a data de nascimento de “nome da criança”? 

|___|___| |___|___| |___|___|___|___| 

 

S21c. Idade em dias da criança.  

 

|___|___|___|___| Calculado pelo programa. 

 

Determinação se as medidas do peso estão dentro das faixas. 

 

Encerra o bloco se estiverem dentro das faixas 

Se uma medida deve ser refeita, pede permissão para refazer uma medida. 

Se as duas medidas devem ser refeitas, pede permissão para refazer duas medidas. 

 

S22_PERMISSAO_PESO  

“nome da criança” deve ser pesado(a) novamente. A pesagem foi permitida? 

Sim  o  
Não→ Pula as questões S23, S23a e S24 o  

 
S23_QUAL_PESO 
Qual o peso de “nome da criança”? (Medida 3) 
Peso em kg no formato nn.nnn 

(Preencher com 99.999 se não conseguiu realizar a medida) 
 

|___|___|.|___|___|___|kg 
 
S23A Qual o peso de “nome da criança”? (Medida 4) 
Peso em kg no formato nn.nnn 

(Preencher com 99.999 se não conseguiu realizar a medida) 
 

|___|___|,|___|___|___| kg 
 

S24_PESO_PADRAO 
O peso de “nome da criança” foi medido de forma padronizada? 

(Crianças até 2 anos) 

Sim, foi feita seguindo o protocolo (sem roupa ou com cueca/calcinha) o  

Não, a criança estava com fralda seca/limpa o  

Não, a criança estava com fralda molhada/suja o  

Não, a criança estava com roupas leves (camiseta e short) o  

Não, a criança estava com algum outro item que não quis/pôde tirar  o  

Não, a criança estava agitada o  
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Observações ou outro o  

 

(Crianças com 2 anos ou mais) 

Sim, foi feita seguindo o protocolo (sem roupa ou com cueca/calcinha) o  

Não, a criança estava com fralda seca/limpa o  

Não, a criança estava com fralda molhada/suja o  

Não, a criança estava com roupas leves (camiseta e short) o  

Não, a criança estava com algum outro item que não quis/pôde tirar  o  

Não, a criança estava agitada o  

Observações ou outro o  

 
S28. Observações sobre o peso 
Observações sobre a medida do peso 
(Este campo é de preenchimento obrigatório) 
 
_____________________________________________________________________ 

 

Se houver alguma observação que mereça ser registrada, solicitar autorização 

para tirar uma fotografia para registrar a observação e descrevê-la. A fotografia 

deve ser feita com cuidado sem identificar a criança de qualquer forma. Após 

tirar a fotografia, mostrar para a mãe e solicitar sua autorização para salvá-la. 

 

S04b. Permissão fotografia 

“Nome da criança” deve ser fotografado(a). A fotografia foi permitida?  

Sim o  
Não o  

 

S04a. Identificação do arquivo com a fotografia: 

_____________________________________________________________________ 
 
S2 – Medida da altura/comprimento 

S00E. Data de realização da medida da altura: 

 

|___|___|___|___|___|___|___|___|Coletado automaticamente pelo programa. 

 

S00F. Idade em dias da criança. 

 

|___|___|___|___|  Calculado pelo programa. 
 
S06_FOI_MEDIDA 
A altura/comprimento de “nome da criança” foi medida? 

Sim → Pula a questão S06A o  
Não, ausente o  
Não, doente o  
Não, não quis ou não foi permitido o  
Não, outro motivo o  
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S06A_ALTURA_MOTIVO 
Qual outro motivo para não medir? 
_____________________________________________________________________ 

 
S07_ALTURA_MEDIDA1 
Qual a altura/comprimento de “nome da criança”? (Medida 1)   
Crianças com até 2 anos devem ser medidas, preferencialmente, deitadas e as com 2 

anos ou mais, em pé. 

Altura em cm no formato nnn.n 

 
|___|___|___|,|___| cm 
 
S07A. A segunda medida da altura/comprimento de “nome da criança” foi 
realizada? 

Sim o  
Não o  

 
S08 _ALTURA_MEDIDA2 
Qual a altura/comprimento de “nome da criança”? (Medida 2) 
Crianças com até 2 anos devem ser medidas, preferencialmente, deitadas e as com 2 

anos ou mais, em pé. 

Altura em cm no formato nnn.n 
 
|___|___|___|.|___| cm 
 
 

Orientação 

Caso haja algum valor extremo será pedido para confirmar a estatura/comprimento 

de uma das medidas e a diferença das medidas. Se escolher a opção “Aceita” o 

questionário segue e se escolher a opção “Corrige” abre a questão da medida para 

ser alterada. 

 

Confirme a estatura/comprimento (medida 1 ou medida 2) de “nome da criança”. A 

estatura/comprimento = “a estatura/comprimento” 

Aceita o  

Corrige o  

 

Diferença entre as medidas (medida 1 – medida 2= medida em cm) 

Aceita o  

Corrige o  

 

S09_ALTURA_FEITA 
Como foi feita a medida de “nome da criança”? 
 
Em pé o  
Deitada o  
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S10_ALTURA_PADRAO 

A medida da altura/comprimento de “nome da criança” foi feita de forma 

padronizada? 

 

Sim, foi feita seguindo o protocolo o  

Sim, porém a criança estava instável pela irregularidade da superfície o  

Não, a criança estava com algum outro item que não quis/pôde tirar o  

Não, a criança estava com o cabelo arrumado que não quis desarrumar o  

Não, a criança tinha a perna muito arcada o  

Não, a criança estava agitada o  

Observações ou outro - Fotografia o  

 

S11_ALTURA_OBSERVACOES 

 Observações sobre a medida da altura/comprimento de “nome da criança”: 

_____________________________________________________________________

____________________ 

S07B_DESCREVA_CRIANCA_ALTURA 
 A segunda medida da altura/comprimento de “nome da criança” NÃO foi 
realizada. Diga o porquê ou descreva a criança: 
_____________________________________________________________________ 
 
Determinação se as medidas da altura estão dentro das faixas. 
 
Encerra o bloco se estiverem dentro das faixas 
 
S31a. Você pode informar a data de nascimento de “nome da criança”? 
 
Sim o  
Não o  

 
S31b. Qual a data de nascimento de “nome da criança”? 
 

|___|___| |___|___| |___|___|___|___| 
 
S31c. Idade em dias da criança. 
 

|___|___|___|___| Calculado pelo programa. 
 
Determinação se as medidas da altura estão dentro das faixas. 
 
Encerra o bloco se estiverem dentro das faixas 
 
Se uma medida deve ser refeita, pede permissão para refazer uma medida. 
Se as duas medidas devem ser refeitas, pede permissão para refazer duas medidas. 
 
S32. Permissão de altura  

“nome da criança” deve ser medido(a) novamente. A medida da altura/ 

comprimento foi permitida? 

 

Sim o  
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Não o  
 
S33. Qual a altura/comprimento  

Qual a altura/comprimento de “nome da criança”? (Medida 3) 

Crianças com até 2 anos devem ser medidas, preferencialmente, deitadas e as com 2 

anos ou mais, em pé. 

Altura em cm no formato nnn.n 
 

|___|___|___|,|___| cm 

S33a. Qual a altura/comprimento de “nome da criança”? (Medida 4) 
(Preencher com 999.9 se não conseguiu realizar a medida) 
 
|___|___|___|,|___| cm 
 
Deve-se medir, preferencialmente, crianças com até 2 anos deitada e as com 2 
anos ou mais em pé 
 
S34. Como foi feita a medida  
Como foi feita a medida de “nome da criança”? 
 
Em pé o  
Deitado o  

 
S35. A medida da altura/comprimento foi feita...  

A medida da altura/comprimento de “nome da criança” foi feita de forma 

padronizada? 

 

Sim, foi feita seguindo o protocolo o  

Sim, porém a criança estava instável pela irregularidade da superfície o  

Não, a criança estava com algum outro item que não quis/pôde tirar o  

Não, a criança estava com o cabelo arrumado que não quis desarrumar o  

Não, a criança tinha a perna muito arcada o  

Não, a criança estava agitada o  

Observações ou outro - Fotografia o  

 
S39. Observações sobre a medida da altura 

Observações sobre a medida da altura/comprimento de “nome da criança”: 

_____________________________________________________________________ 

 
S36. Permissão fotografia 
“nome da criança” deve ser fotografado(a). A fotografia foi permitida?  
Sim o  
Não o  

 
 
Se houver alguma observação que mereça ser registrada, solicitar autorização 

para tirar uma fotografia para registrar a observação e descrevê-la. A fotografia 

deve ser feita com cuidado sem identificar a criança de qualquer forma. Após 

tirar a fotografia, mostrar para a mãe e solicitar sua autorização para salvá-la. 
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S37. Identificação do arquivo com a fotografia 
 

 

BLOCO T - Antropometria da mãe 

 

T1 – MEDIDA DO PESO 

T01_FOI_PESADA 

“Nome da mãe” foi pesada? 

Sim → Pula a questão T01A o  
Não, ausente o  
Não, doente o  
Não, não quis o  
Não outro motivo o  
Não se conseguiu fazer a segunda medição o  

 

 

T01A_PESO_MOTIVO 

Qual outro motivo para não pesar? 

_____________________________________________________________________ 

T02_PESO_MEDIDA1 

 Qual o peso de “nome da mãe”? (Medida 1) 

Peso em kg no formato nnn.nn 

|___|___|___|,|___| kg 

 

A segunda medida do peso foi realizada? 

Sim o  

Não o  

 

T03_PESO_MEDIDA2 

Qual o peso de “nome da mãe”? (Medida 2) 

Peso em kg no formato nnn.nn 

|___|___|___|,|___| kg 

 

T03A_PESO_PADRAO 

A medida do peso de “nome da mãe” foi feita de forma padronizada? 

Sim, foi feita seguindo o protocolo (mínimo de roupas) o  

Não, foi feita com os itens marcados a seguir o  

 

T03B_QUAIS_DAS_SEGUINTES_PECAS 

Quais das seguintes peças de roupa “nome da mãe” estava usando? 

(Aceita múltiplas respostas) 
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Orientação para T03B 

Caso a mãe esteja grávida, anote em Outros “GESTANTE E A SEMANA (OU MÊS) 

GESTACIONAL” (Ex.: Gestante, 5 semanas). 

 

Bermuda de brim □  

Bota □  

Calça de brim □  

Casaco/jaqueta de brim □  

Tênis/sapato □  

Outra □  

 

T03C_QUAL_OUTRA_ROUPA 

Qual outra? 

_____________________________________________________________________ 

T2 – MEDIDA DA ALTURA 

T04_FOI_MEDIDA 

A altura de “Nome da mãe” foi medida? 

Sim → Pula a questão T04A o  

Não, ausente o  

Não, doente o  

Não, não quis o  

Não, outro motivo o  

Não se conseguiu fazer a segunda medição o  

 

T04A_ALTURA_MOTIVO 

 Qual outro motivo para não medir? 

_____________________________________________________________________ 

T05_ALTURA_MEDIDA1 

Qual a altura/comprimento de “nome da mãe”? (Medida 1)  

Altura em cm no formato nnn.n  

 

|___|___|___|,|___| cm 

 

A segunda medida de altura foi realizada? 

Sim o  

Não o  

 

T06_ALTURA_MEDIDA2 

Qual a altura/comprimento de “nome da mãe”? (Medida 2) 

Altura em cm no formato nnn.n 

 

|___|___|___|,|___| cm 
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Orientação 

Caso haja algum valor extremo será pedido para confirmar a estatura de uma das 

medidas e a diferença das medidas. Se escolher a opção “Aceita” o questionário 

segue e se escolher a opção “Corrige” abre a questão da medida para ser alterada. 

 

Diferença entre as medidas (medida 1 – medida 2= medida em cm) 

Aceita o  

Corrige o  

 

T06A_ALTURA_PADRAO 

A medida da altura de “nome da mãe” foi feita de forma padronizada? 

Sim, foi feita seguindo o protocolo (mínimo de roupas) o  

Não, foi feita com os itens marcados a seguir o  

 

T06B_QUAL_DAS_PECAS 

Quais das seguintes peças de roupa “nome da mãe” estava usando? 

 

 

T06C_QUAL_OUTRA 

Qual outra? 

_____________________________________________________________________ 

 

BLOCO U - Dados da coleta de sangue 

 

(Para crianças de 6 meses a menos de 5 anos) 

 

A coleta de sangue será realizada nos domicílios que concordarem em participar do 

estudo e tiverem assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

1a visita ao domicílio: 

• Orientações à família sobre coleta de sangue: 

I. A criança não precisa ficar sem comer e sem beber água e outros líquidos 

antes do exame de sangue. Caso a criança tome algum remédio, ele pode 

ser utilizado regularmente. 

II. O exame será feito por um laboratório de análises clínicas. A pessoa que 

coletará o sangue tem experiência em fazer exame de sangue em crianças. 

Todo material usado, como seringa, luvas e algodão, é descartável. 

III. Os resultados serão disponibilizados pelo correio e/ou e-mail a partir de 20 

dias após a coleta do sangue. Também é possível ter acesso aos resultados 

Bota o  

Chinelo o  

Tênis/sapato o  

Outra o  
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no site do ENANI (www.enani.nutricao.ufrj.br) utilizando o login da criança 

que ficará anotado no folder a ser entregue pelo entrevistador. 

Sugestão de abordagem: 

“Agora vou dar mais algumas informações sobre como será o exame de sangue. Como 

eu falei no início da entrevista, vamos coletar um pouco de sangue do braço do seu 

(sua) filho(a).Essa coleta será feita por um laboratório de análises clínicas, e a pessoa 

que vai coletar o sangue tem muita experiência em fazer exame de sangue em crianças. 

Todos os materiais usados na coleta do sangue são descartáveis. Seu (sua) filho(a) não 

precisa fazer jejum ou deixar de beber água e outros líquidos para fazer o exame. Se 

ele (ela) toma algum remédio, ele pode ser usado normalmente. No dia do exame de 

sangue eu venho a sua casa junto com o coletador de sangue. Nesse folheto (entregar 

o folder) estão todas as informações sobre como o exame de sangue vai ser feito e 

sobre como você vai receber os resultados dos exames de sangue e da avaliação do 

peso e altura”. 

• Agendamento da coleta de sangue: 

I. Ligue para o laboratório responsável e agendar data e horário da coleta de 

sangue. 

II. Anote no folder a data e horário do agendamento da coleta de sangue.  

 

• Entrega do folder para o responsável: 

I. Anote no folder o login de acesso aos resultados no site do ENANI. 

II. Ao entregar o folder, mostre para a mãe onde ficou anotado o agendamento 

da coleta de sangue. 

 

No dia anterior a 2a visita ao domicílio: 

Confirmar com a família por contato telefônico ou WhatsApp a realização da 

coleta de sangue. 

Combine com o laboratório parceiro onde será o ponto de encontro com o 

coletador de sangue no dia da coleta. 

 

2ª Visita ao domicílio: 

No dia da coleta de sangue: 

• Encontre o coletador de sangue no ponto previamente acordado e o 

acompanhe ao domicílio.  
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• Antes de realização da punção venosa, registre no DMC (Bloco U, parte 

1, conforme detalhado abaixo) as respostas às perguntas referentes às 

condições de saúde, alimentação e uso de suplementos nas horas que 

antecederam a coleta de sangue.  

• Se necessário, ajude o coletador de sangue a segurar a criança para a 

coleta.  

• Após a coleta de sangue: 

o Registre no DMC as informações sobre a coleta de sangue 

(Bloco U, parte 2, conforme detalhado abaixo). 

o Registre no DMC as informações sobre a coleta de sangue 

(bloco U), a foto e o número do código de barras referente à 

identificação da criança que vem dentro do kit de coleta. 

o No caso de o DMC não ter lido o código de barras, anotar o 

código alfa numérico da etiqueta. 

o Oriente novamente a família como ter acesso aos resultados dos 

exames. 

Recoleta: 

Em alguns casos será necessário realizar uma nova coleta de sangue da criança, 

assim siga as orientações abaixo: 

• Agendamento: 

I. Vá ao domicílio. 

II. Ligue para o laboratório responsável e agende data e horário da recoleta. 

III. Anote no folder a data e horário do agendamento da recoleta. Caso a família 

não tenha o folder entregue na 1a visita ao domicílio, entregue um novo folder.  

• Realização da recoleta 

Repita todos os procedimentos operacionais da coleta de sangue: 

I. Preencha no DMC os itens do Bloco U referentes às horas anteriores à 

coleta. 

II. Ajude a segurar a criança no momento da coleta de sangue, se 

necessário. 

III. Registre no DMC as informações sobre a coleta de sangue (Bloco U), a 

foto e o número do código de barras referente à identificação da 

criança. 
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BLOCO U - Parte 1  

 

U00C_COLETA_RECOLETA 

Você está fazendo a coleta ou a recoleta do sangue de “nome da criança”? 

Coleta o  

Recoleta o  

 

U02_COLETA_REALIZADA 
A coleta de sangue de "nome da criança" foi realizada? 

Sim o  
Não o  

 
U02A_COLETA_MOTIVO 

Por que motivo a coleta não foi realizada? 

O responsável não estava em casa o  

O responsável não atendeu a campainha ou chamada o  

A criança estava na creche/escola o  

O responsável não autorizou a coleta o  

O responsável desistiu da coleta o  

A família se mudou o  

Dificuldade na realização da punção venosa o  

Horário do laboratório incompatível com a família o  

O responsável cancelou a coleta antes da data agendada o  

Outro motivo o  

 

U02B_QUAL_OUTRO_MOTIVO 

Qual outro motivo? 

 

 

U01_FEBRE_DIARREIA 

“Nome da criança” apresentou febre, diarreia ou vômitos nos três dias 

anteriores à coleta? 

Não o  

Sim, febre o  

Sim, diarreia o  

Sim, vômitos o  

Sim, febre e diarreia o  

Sim, febre e vômitos o  

Sim, diarreia e vômitos o  

Sim, febre, diarreia e vômitos o  

Não sabe o  
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U09A_REFEICAO_HORA 

Em que horário “nome da criança” realizou a última refeição (ou a última 

mamada)? 

(desconsidere água ou chá) 

99 para não sabe/não quis responder 

 

|___|___|       
 

U09B_REFEICAO_MINUTO 

Minutos em que “nome da criança” realizou a última refeição (ou a última 

mamada)? 

(desconsidere água ou chá) 

99 para não sabe/não quis responder 

 
|___|___|       

 

U10_SUPLEMENTO_USO 

“Nome da criança” fez uso de algum suplemento de vitaminas ou de minerais 

nas últimas 24h? (tipo: Vitawin®, Centrumkids®, Sulfato ferroso, Redoxon®, 

Protovit®, Revitam Júnior® ou outro)? 

 

Sim o  

Não→ Pula o bloco o  

Não sabe/não quis responder→ Pula o bloco o  

 

U11_SUPLEMENTO_QUAL 

Qual suplemento de vitaminas ou de minerais “Nome da criança” tomou? 

(Aceita múltiplas respostas) 

Vitawin® □  

Centrumkids® □  

ViterKids® □  

Protovit® □  

Sulfato ferroso □  

Combiron® □  

Noripurum® □  

Neutrofer® □  

Novofer® □  

Redoxon® □  

Addera® □  

Vitamina C □  

Revitam Júnior®  □  

Outra vitamina ou mineral □  

Não sabe/Não quis responder □  
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U11A_SUPLEMENTO_OUTRO  

Qual outro tipo de vitamina ou mineral “nome da criança” tomou? 

 

 

U12_SUPLEMENTO_QUANTIDADE 

 Que quantidade de <<nome do suplemento>> “nome da criança” toma por vez? 

(E) 

gotas, mL, medidas ou comprimidos/drágeas/pastilhas  

99 não sabe/não quis responder 

|___|___| 

 

U12A_ “nome do suplemento’’_MEDIDA 

 Gotas, mL, medidas ou comprimidos/drágeas/pastilhas de “nome do 

suplemento”? 

Gotas o  

mL o  

Medidas o  

Comprimidos/drágeas/pastilhas o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

As perguntas U12 e U12A serão repetidas para cada suplemento que foi 
selecionado nas questões U11 e U11A. 

 

Bloco U - Parte 2 

 
U03_PUNCAO 
Foi necessária mais de uma punção venosa em "nome da criança"? 

Sim o  
Não o  

 
U03A_PUNCAO_MOTIVO 
 Por que motivo foi necessária mais de uma punção venosa em "nome da 
criança"? 
_____________________________________________________________________ 

 
U04A_COLETA_HORA 
Hora da coleta do sangue de “nome da criança” 
 

|___|___|    
  

U04B_COLETA_MINUTO 
Minuto da coleta do sangue de “nome da criança” 
 

|___|___|       
 

U05_BRACO 

Em qual braço de “nome da criança" o sangue foi coletado? 
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Direito o  

Esquerdo o  

 

U06_TUBOS 

Quantos tubos foram coletados? 

|___|___|tubos 

 

U07_VOLUME 

Volume de sangue coletado (mL): 

|___|___|,|___|___|  mL 

 

U07A_VOLUME_TRACE 

Volume de sangue coletado (mL) no tubo Trace: 

|___|___|,|___|___| mL 

 

U07B_VOLUME_EDTA 

Volume de sangue coletado (mL) no tubo EDTA: 

|___|___|,|___|___|  mL 

 

U08A_OBSERVACOES 

Observações sobre a coleta de sangue: 

 

 

U08. Código de barras usado na coleta do sangue: 

 

 (Informação capturada ou digitada) 

 

Apresentação do LOGIN para acessar o resultado do exame no site do ENANI 

(Código idêntico ao código utilizado para identificar o TCLE) 

 

|___|___|___|___|___|___|___|___|XXnnnnnnnn (2 letras seguidas de 8 números) 

 

Bloco U – Dados da recoleta de sangue  

 

U00C_COLETA_RECOLETA 

Você está fazendo a coleta ou a recoleta do sangue de “nome da criança”? 

Coleta o  

Recoleta o  

 

U22_RECOLETA_REALIZADA 

A recoleta foi realizada? 

Sim → Pula as questões U22A e U22B o  
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Não o  

 

U22A_RECOLETA_MOTIVO 

Por que motivo a recoleta não foi realizada? 

O responsável não estava em casa o  

O responsável não atendeu a campainha ou chamada o  

A criança estava na creche/escola o  

O responsável não autorizou a coleta o  

O responsável desistiu da coleta o  

A família se mudou o  

Dificuldade na realização da punção venosa o  

Horário do laboratório incompatível com a família o  

O responsável cancelou a coleta antes da data agendada o  

Outro motivo o  

 

U22B_QUAL_OUTRO_MOTIVO 

Qual outro motivo? 

_____________________________________________________________________

____________________ 

 

U23_FEBRE_DIARREIA 

“Nome da criança” apresentou febre, diarreia ou vômitos nos três dias 

anteriores à recoleta?  

Não o  

Sim, febre o  

Sim, diarreia o  

Sim, vômitos o  

Sim, febre e diarreia o  

Sim, febre e vômitos o  

Sim, diarreia e vômitos o  

Sim, febre, diarreia e vômitos o  

Não sabe o  

 

U24A_REFEICAO_HORA 

Em que horário  “nome da criança” realizou a última refeição (ou a última 

mamada)? 

(desconsidere água ou chá) 

99 para não sabe/não quis responder 

 

|___|___|horas 

 

U24A_REFEICAO_MINUTO 

Minuto em que “nome da criança” realizou a última refeição (ou a última 

mamada)? 

(desconsidere água ou chá) 
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|___|___|minutos 

 

U25_SUPLEMENTO_USO 

“Nome da criança” fez uso de algum suplemento de vitaminas ou de minerais 

nas últimas 24h (tipo: Vitawin®, Centrumkids®, Sulfato ferroso, Redoxon®, 

Protovit®, Revitam Júnior® ou outro)?  

Sim o  

Não→ Pula o bloco o  

Não sabe/não quis responder→ Pula o bloco o  

 

 

U25A_SUPLEMENTO_QUAL 

 Qual suplemento de vitaminas ou de minerais “Nome da criança” tomou? 

(Aceita múltiplas respostas) 

Vitawin® □  

Centrumkids® □  

ViterKids® □  

Protovit® □  

Sulfato ferroso □  

Combiron® □  

Noripurum® □  

Neutrofer® □  

Novofer® □  

Redoxon® □  

Addera® □  

Vitamina C □  

Revitam Júnior®  □  

Outra vitamina ou mineral □  

Não sabe/Não quis responder □  

 

U25B_SUPLEMENTO_OUTRO  

Qual outro tipo de vitamina ou mineral “nome da criança” tomou? 

 

 

U25C_SUPLEMENTO_QUANTIDADE 

 Que quantidade de <<nome do suplemento>> “nome da criança” toma por vez? 

(E) 

gotas, mL, medidas ou comprimidos/drágeas/pastilhas  

99 não sabe/não quis responder 

|___|___| 

 

U25D_ “nome do suplemento’’ _MEDIDA 
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 Gotas, mL, medidas ou comprimidos/drágeas/pastilhas de “nome do 

suplemento”? 

Gotas o  

mL o  

Medidas o  

Comprimidos/drágeas/pastilhas o  

Não sabe/Não quis responder o  

 

U26_PUNCAO 

Foi necessária mais de uma punção venosa? 

Sim o  

Não o  

 

U26A_PUNCAO_MOTIVO 

Por que motivo foi necessária mais de uma punção venosa? 

_____________________________________________________________________ 

 

U27A_COLETA_HORA 

Hora da recoleta do sangue de “nome da criança” 

 

|___|___| horas 

 

U27B_COLETA_MINUTO 

Minuto da recoleta do sangue de “nome da criança” 

 

|___|___| minutos 

 

U28_BRACO 

Em qual braço o sangue foi recoletado? 

Direito o  

Esquerdo o  

 

U29_TUBOS 

Quantos tubos foram coletados? 

 

|___|___| tubos 

 

U30_VOLUME 

Volume de sangue coletado (mL): 

 

|___|___|,|___|___| mL 

 

U30A_VOLUME_TRACE 

Volume de sangue coletado (mL) no tubo Trace: 
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|___|___|,|___|___| mL 

 

U30B_VOLUME_EDTA 

Volume de sangue coletado (mL) no tubo EDTA: 

 

|___|___|,|___|___| mL 

 

U31A_OBSERVACOES 

Observações sobre a recoleta de sangue: 

_____________________________________________________________________ 

 

U31. Código de barras usado na recoleta do sangue: 

 

 Registro do código de barras 

 

Apresentação do LOGIN para acessar o resultado do exame no site do ENANI 

(Código idêntico ao código utilizado para identificar o TCLE) 

Orientação 

O LOGIN que aparecer é referente ao código do TCLE de cada criança e o mesmo 

será utilizado para acessar os resultados dos exames de antropometria (peso e 

altura) e de sangue no site da pesquisa. Assim que aparecer esse LOGIN na tela do 

DMC o entrevistador deve escreve-lo no espaço reservado para isso no folder do 

estudo.  

 

|___|___|___|___|___|___|___|___|XXnnnnnnnn (2 letras seguidas de 8 números) 

 

 

BLOCO X - Final da entrevista 

 

X02. Resultado da visita ao domicílio 

Entrevista realizada (terminada) o  

Entrevista recusada depois de começada o  

Domicílio inelegível o  

Recusa do domicílio o  

Outro resultado o  

Interrompida para voltar depois o  

 

X02a. Qual outro resultado? 

_____________________________________________________________________ 

 

BLOCO W - Ficha de agendamento de nova visita ao domicílio 

 

W01_MOTIVO 

Motivo da entrevista interrompida para voltar depois: 
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Pedido do(s) entrevistado(s) o  

Falta de algum respondente o  

Completa, mas falta o exame de sangue o  

Exame de sangue incompleto o  

Ninguém no domicílio o  

Nenhum adulto no domicílio o  

Outro motivo o  

 

W01A_QUAL_OUTRO 

Qual outro motivo? 

_____________________________________________________________________ 

 

AGENDAMENTO DE NOVA VISITA AO DOMICÍLIO 

 

W02_DATA_NOVA_VISITA 

Data da nova visita 

 

|___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| 

 

W03. Hora da visita: 

6 horas o  

7 horas o  

8 horas o  

9 horas o  

10 horas o  

11 horas o  

12 horas o  

13 horas o  

14 horas o  

15 horas o  

16 horas o  

17 horas o  

18 horas o  

19 horas o  

20 horas o  

21 horas o  

Não marcou o  

Não se aplica o  

 
W04_MINUTO_NOVA_VISITA 
00 minutos  o  

10 minutos o  

20 minutos o  

30 minutos o  

40 minutos o  

50 minutos o  

Não se aplica o  
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W04a. Agendar coleta de sangue 
Deseja agendar coleta de sangue? 

Sim, primeira coleta o  
Sim, recoleta de sangue o  
Não o  

 

Identificar as melhores opções de data para a coleta de sangue no domicílio, 
levando em conta, sempre que possível, as indicações do laboratório parceiro. 

Comunique-se com o laboratório para agendamento. Registre a data (e a faixa 
de horário, se for o caso) no DMC e no folder a ser entregue para a família. 

 

W04b. Data da coleta de sangue 
Data da coleta de sangue. 

|___|___|/|___|___|/|___|___|___|___|  

W04c. Hora da coleta de sangue 
Hora da coleta de sangue. 
6 horas o  

7 horas o  

8 horas o  

9 horas o  

10 horas o  

11 horas o  

12 horas o  

13 horas o  

14 horas o  

15 horas o  

16 horas o  

17 horas o  

18 horas o  

19 horas o  

20 horas o  

21 horas o  

Não marcou o  

 

W04d. Minuto coleta sangue 

Minutos da coleta de sangue. 

00 minutos  o  

10 minutos o  

20 minutos o  

30 minutos o  

40 minutos o  

50 minutos o  

 

 

 


