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1 - INTRODUÇÃO  

O desafio para os planejadores e administradores de programa de saúde é 

o de ser capaz de descrever as principais ameaças à saúde, estabelecer 

prioridades sobre as maneiras de se reduzir estas ameaças e elaborar um 

plano de ação baseado nestas prioridades. Como não se dispõe de muito 

tempo e dinheiro para coletar informações básicas e elaborar estes planos, 

um método que ofereça resultados rápidos, que avalie os aspectos 

qualitativos e quantitativos dos problemas de saúde com um custo mínimo, 

é valioso.  

Um modo se obter esta informação é fazer uma Estimativa Rápida na qual os 

administradores de programas de Saúde examinem os registros existentes, 

entrevistem informantes importantes e em seguida façam observações em 

conjunto, como uma equipe e com participação da comunidade, procurando 

elaborar as suas prioridades. 

Como se verá mais adiante neste documento, a metodologia de estimativa 

rápida não é nova nem é a única metodologia possível para se obter as 

informações necessárias ao planejamento. Por isso como método para 

melhorar a saúde urbana, ela não só se beneficia de uma abordagem bastante 

rápida e eficiente nos custos, como também com os princípios de equidade, de 

participação e cooperação multissetorial dos CBS- Cuidados Básicos de 

Saúde.  

A metodologia aqui apresentada é apenas o primeiro passo do processo que 

resulta num plano de ação. Outras etapas foram discutidas sucintamente no 

último capítulo e faz-se referência aos documentos onde se podem encontrar 

maiores detalhes. Esta etapa, porém, talvez seja a mais crucial tanto para 

informações coletadas como também para os mecanismos desenvolvidos para 

se obter essas informações e agir com base nelas.  

 

1.1 - FINALIDADES DO DOCUMENTO  

Este documento introduz o conceito e uma metodologia de estimativa rápida 

aos que são responsáveis pela busca de soluções para os problemas de saúde 

das pessoas de baixa renda nas áreas urbanas.  

As finalidades deste documento são:  

1. Permitir aos administradores de programas de saúde coletar informações 

para desenvolver perfis de planejamento com fundamento para um plano de 

ação baseado nas necessidades da comunidade. 
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2. Permitir aos administradores de programas de saúde obter essas 

informações através de uma estimativa rápida dos problemas de saúde 

resultantes da inadequação do sistema de saúde existente e do impacto do 

ambiente urbano sobre o indivíduo, principalmente nas áreas de baixa renda, 

avaliando:  

a) as necessidades, estruturas, capacidades e envolvimento da comunidade;  

b) o ambiente físico e socioeconômico;  

c) a disponibilidade de serviços de saúde, ambientais e sociais; 

d) política sanitária do governo. 

  

2 – PERFIS DE PLANEJAMENTO PARA PROGRAMAS URBANOS  

2.1 – ELABORAÇÕES DE PERFIS DE PLANEJAMENTO  

Um perfil de planejamento é uma descrição da situação das pessoas que vivem 

numa área geográfica definida e que pode ser usada para identificar as 

intervenções em potencial para melhorar a situação, principalmente entre os 

mais carentes. Estes perfis têm três características:    

• baseiam-se nas necessidades identificadas da comunidade;  

• são elaboradas com base nas informações obtidas em diálogo entre os 

planejadores e membros da comunidade;  

• são preparados com o reconhecimento de que a comunidade urbana muitas 

vezes sofre mudanças relativamente rápidas e, portanto, os perfis refletem 

apenas a situação em determinado momento no tempo. Em outras palavras, os 

perfis mudam. Por esta razão, este documento não é uma lista de verificação 

das informações de que se precisa, mas uma abordagem para obtenção dos 

dados que permitirão aos planejadores ter informações imperfeitas, porém 

úteis, pelas quais possam identificar os problemas urbanos e procurar agir para 

resolvê-Ios.  

As experiências nas áreas urbanas sugerem que para se desenvolver um plano 

de ação viável, as informações sobre as quais um perfil é desenvolvido podem 

ser vistas na forma de uma pirâmide.  
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FIGURA l- BLOCOS PARA UM PERFIL DE PLANEJAMENTO 

                                          

 

      

A base é constituída pelas informações sobre as estruturas, interesses e 

capacidades de agir da comunidade. Como o processo de planejamento se 
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ação para melhoramentos sanitários, os administradores dos programas de 
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liderança, as organizações e as estruturas comunitárias.  

O nível seguinte é o que descreve os fatores socioecológicos que influenciam a 

saúde, incluindo o ambiente externo, as condições socioeconômicas e as 

doenças. Aqui, as informações são necessárias para investigar os potenciais e 

as barreiras existentes para os melhoramentos comunitários.  

Os dados sobre o ambiente externo procuram descrever os principais 

problemas de doenças e identificar as causas desses, tais como 

superpopulação, poluição e estresse.  

Os dados sobre os aspectos sociais focalizam-se nas crenças e valores 

tradicionais que facilitam ou impedem as mudanças de comportamento. Uma 

análise dos aspectos econômicos salienta as fontes de renda, o potencial para 
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auferir rendimentos e as oportunidades econômicas dos vários grupos 

comunitários.  

O terceiro nível refere-se à obtenção de dados sobre a existência de cobertura, 

acessibilidade e aceitabilidade de serviços. Estes recursos incluem serviços de 

saúde, serviços ambientais como água, coleta de lixo e serviços sociais como 

educação e assistência para os deficientes.  

O último-nível é o que se refere às políticas nacional, regional e local sobre 

melhoramentos da saúde nas áreas de baixa renda. Informações sobre essas 

políticas, em particular sobre as políticas de saúde, dirão se a liderança política 

está comprometida com os cuidados básicos de saúde. Com apoio 

governamental forte nos níveis superior e local, os melhoramentos na saúde 

urbana para as áreas de baixa renda terão as aprovações necessárias para 

prosseguir com mais rapidez e sem grandes barreiras políticas.  

 

3 - ESTIMATIVA RÁPIDA PARA AVALIAÇÃO URBANA  

3.1 - O que é estimativa rápida?  

A estimativa rápida é um modo de se obter informações sobre um conjunto de 

problemas num curto período e sem grandes gastos de tempo profissional e de 

dinheiro. Para nossos propósitos, a estimativa rápida torna-se a primeira etapa 

no processo de desenvolvimento de perfis de planejamento para decidir sobre 

as intervenções sanitárias para comunidades específicas. O termo "rápido" 

refere-se ao tempo gasto na coleta de dados no campo e o tempo gasto na 

análise destes. Este deve ser o tempo mínimo aceitável para se colher 

informações através das quais se desenvolva um plano de ação. Muitos 

consideram as estimativas rápidas semelhantes a um exercício de 

mapeamento de determinada área geográfica. Elas ajudam a descrever os 

aspectos principais como as colinas, rios, vales, mas não dizem qual a altura 

das colinas ou a profundidade dos rios e vales.  

 

 

A ESTIMATIVA RÁPIDA DIZ QUAIS SÃO OS PROBLEMAS E NÃO QUANTAS 

PESSOAS SÃO AFETADAS PELOS PROBLEMAS 

  

A estimativa rápida é também um método para apoiar as necessidades, 

baseadas nas avaliações da comunidade. Como ferramenta para o 

planejamento participativo, seu objetivo é envolver os que são menos 

favorecidos nas áreas urbanas, na identificação de suas próprias 
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necessidades, em conjunto com administradores de serviços de saúde que tem 

os recursos para satisfazer essas necessidades (autoridades municipais e 

organizações não governamentais) e no planejamento para agir com relação a 

esses problemas.  

AVALIAÇÃO RÁPIDA NÃO É UM MÉTODO PARA COLETAR DADOS 

AMPLOS SOBRE UMA ÁREA GEOGRÁFICA ESPECÍFICA OU 

DETERMINADO PROBLEMA DE SAÚDE.  A ESTIMATIVA RÁPIDA É O 

COMEÇO DE UM PROCESSO PARA COLETAR INFORMAÇÕES PARA 

ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO 

3.2- Quais são os princípios que apoiam a estimativa rápida?  

A estimativa rápida apóia-se em três princípios (Scrisha Furtado, 1988; Pacey, 

1980; Chambers, 1983). O primeiro é coletar somente os dados pertinentes e 

necessários porque este é o único meio pelo qual se pode fazer uma avaliação 

rápida. Os dados devem ser coletados por estarem facilmente disponíveis ou 

porque poderiam eventualmente ser utilizados. Os dados que são coletados 

devem ser mínimos e pertinentes. Ela se invalida se os dados não são 

coletados rapidamente e então requerem o dobro do tempo para serem 

analisados.  

O segundo princípio é obter as informações identificadas e necessárias, 

através de investigações que deverão ser adaptadas para que reflitam as 

condições locais e as situações específicas.  

Assim, numa entrevista, as perguntas deverão considerar a realidade e os 

valores locais. Por exemplo, ao se avaliar a renda familiar, em áreas de baixa 

renda, onde o desemprego é alto, perguntar sobre as faixas salariais informa 

pouco sobre realidade em que a população que recebe salário é muito 

pequena.  

O terceiro princípio é envolver a comunidade no exercício da estimativa rápida. 

Pelas experiências dos que trabalham nas áreas urbanas de baixa renda, este 

princípio têm mais um de prolongamento. É a necessidade de se envolver a 

comunidade com definição dos seus próprios problemas e buscar as soluções 

pertinentes, e não apenas realimentar as informações para planejadores para 

que estes as usem visando obter a aceitação para uma intervenção sanitária 

pré-determinada. Nos casos em que programas, embora numa escala 

pequena, funcionaram, isto ocorreu onde as pessoas (da comunidade) e os 

tomadores de decisões (profissionais de saúde) planejaram em conjunto as 

etapas para melhoramentos sanitários da comunidade.  
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PRINCÍIPIOS DA ESTIMATIVA RÁPIDA 

1. NÃO COLETE DADOS EXCESSIVOS OU IMPERTINENTES.  

2. ADAPTE AS INVESTIGAÇOES PARA QUE REFLITAM AS CONDIÇOES 

LOCAIS E AS SITUAÇOES ESPECIFICAS. 

3. ENVOLVA O PESSOAL DA COMUNIDADE TANTO NA DEFINIÇÃO DAS 

NECESSIDADES DA COMUNIDADE COMO NA IDENTIFICAÇÃO DAS 

POSSÍVEIS SOLUÇÕES. 

 

Os dados obtidos pelo método da estimativa rápida são coletados de três 

fontes principais:  

A - os registros escritos existentes;  

B - entrevistas com uma gama de informantes, frequentemente usando 

pesquisas e questionários curtos;  

C - observação. 

 

Com os dados coletados por estes meios, é possível desenvolver um perfil, 

embora um tanto superficial, sobre uma comunidade específica e começar a 

identificar os problemas e as prioridades.  

Para ser eficaz, a estimativa rápida depende de os investigadores terem 

atitudes e habilidades importantes (Pacey, 1980). A primeira é a determinação 

de encontrar e acompanhar e, em seguida, examinar criticamente o registro 

escrito existente. A segunda é a disposição de aprender da gente local e usar 

os recursos locais. A terceira é ser capaz de escutar atentamente durante as 

entrevistas e as conversas informais. A quarta é manter-se atento e observar o 

ambiente à procura de pistas sobre problemas e potenciais. A estas quatro 

poderíamos acrescentar uma quinta que é usar o bom senso na análise da 

informação. Se as conclusões não refletem o conhecimento profissional e a 

experiência do administrador, então provavelmente é necessário reexaminar a 

interpretação dos dados.  
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ATITUDES E HABILIDADES NECESSÁRIAS 

PARA A ESTIMATIVA RÁPIDA 

1. DETERMINAÇÃO PARA DESCOBRIR E EXAMINAR REGISTROS 

ESCRITOS  

2. DISPOSIÇÃO DE APRENDER DA GENTE LOCAL E DOS RECURSOS 

LOCAIS 

3. OUVIR ATENTAMENTE DURANTE AS ENTREVISTAS E AS CONVERSAS 

INFORMAIS  

4. ATENÇÃO E SENSIBILIDADE A TUDO QUE POSSA SER OBSERVADO 

DIRETAMENTE. 

5. USO DO BOM SENSO NA ANÁLISE DE INFORMAÇOES 

 

3.3 Como se pode preparar uma estimativa rápida?  

A melhor maneira de se fazer uma estimativa rápida para identificar os 

problemas de saúde em áreas urbanas é com uma equipe multissetorial. 

É importante compreender suas imitações. A estimativa rápida é uma etapa 

critica no processo de planejamento para um plano de ação baseado nas 

necessidades observadas da comunidade.  

A estimativa rápida não é:  

- Uma pesquisa domiciliar que quantifica o tamanho do problema. Depois 

que os problemas foram identificados e que os planejadores, em conjunto 

com os principais informantes estabeleceram as prioridades, uma 

pequena pesquisa domiciliar talvez seja necessária. Mas esta não é o 

mesmo que uma estimativa rápida; 

- Uma coleção de entrevistas baseadas em informantes da própria 

comunidade. Nas estimativas rápidas, os informantes são escolhidos porque 

estão numa posição, na comunidade, ao representar os pontos de vista de um 

grupo ou grupos de pessoas. A coleta adicional de opiniões da comunidade 

não só complicaria análise como também aumentaria o tempo do processo;  

- Uma base de comparação de problemas em diferentes áreas na mesma 

municipalidade ou em outras municipalidades. A estimativa rápida é específica 

para a situação para a qual devemos empreender os melhoramentos 

sanitários. Por ser uma etapa no processo de planejamento para determinado 
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grupo de pessoas, não pode ser encarada como uma coleção de dados fora do 

contexto do planejamento. Ela pode, contudo, acentuar os problemas comuns 

ao ser uma diretriz para ações em outras comunidades ou em outros grupos 

em outras cidades.  

4 - DIRETRIZES PARA A COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

4.1 - Desenvolvendo um cronograma: 

A primeira etapa para se coletar e analisar informações é desenvolver um 

cronograma. Deve-se decidir sobre quantas e quais pessoas membros da 

equipe e saúde, líderes comunitários, líderes religiosos, organizações 

femininas, profissionais das escolas locais, "líderes informais", moradores 

antigos, proprietários de lojas locais serão entrevistadas e quantas 

horas/pessoa este trabalho tomará. As fontes de registro escrito devem ser 

identificadas.  

Devem-se designar tarefas aos membros da equipe e deve-se chegar a um 

acordo sobre o tempo que estas tarefas tomarão.  

As diretrizes neste documento são desenvolvidas com base no fato de que 

toda a estimativa rápida pode ser completada em dois meses. Ele sugere que 

as entrevistas sejam limitadas entre 10 e 15 pessoas por membro da equipe e 

que a equipe é composta de 6 a 10 pessoas.  

As entrevistas podem ser feitas em pares. Deve-se programar o tempo para 

analisar as informações. Devem-se designar tarefas aos membros da equipe e 

deve-se chegar a um acordo sobre o tempo que essas tarefas tomarão.  

4.2 - Obtenção dos dados  

Os métodos para coleta de dados para a estimativa rápida incluem um exame 

dos documentos pertinentes, entrevistas com informantes importantes e 

observações dos problemas da comunidade. 

As áreas sobre as quais se podem coletar informações são:  

a) Informações sobre as comunidades: 

Composição da comunidade (os grupos e suas relações)  

Organização e estruturas comunitárias  

Capacidade da comunidade em mobilizar, organizar e apoiar um conjunto 

comum de atividades.  

b) Descrição do ambiente e do perfil de doenças 
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O ambiente físico (habitação, saneamento, ocupação do solo, poluição, 

pavimentação, conforto urbano e outros)  

O ambiente socioeconômico (nível geral de educação, meios de renda e 

inserção no mercado de trabalho, condições de vida).  

O perfil de doenças (principais problemas na comunidade e suas causas). 

c) Avaliação da situação de serviços  

Serviços de saúde e ambientais (prestação, acessibilidade, qualidade e 

organização dos serviços)  

Serviços sociais (creches, centros sociais, abrigos, instalações de recreação, 

de reabilitação e apoio)  

d) Identificação da política de saúde (vontade política, informações básicas 

sobre a evolução da política do governo local com relação à saúde e problemas 

a ela relacionados, exames orçamentários)  

As áreas para as quais se precisa de informações específicas dependem da 

situação local. A decisão sobre as informações a serem obtidas e como estas 

devem ser coletadas cabe à equipe local. A estimativa rápida é parte do 

processo de planejamento. A identificação das informações necessárias para 

criar um plano de ação e o desenvolvimento do modo de coleta dessas 

informações são parte crucial desse processo.  

 4.2.1 - Perguntas a serem feitas  

Para coletar informações é preciso fazer uma série de perguntas. Estas 

perguntas, que refletem a situação local, são desenvolvidas durante a oficina 

para preparar a avaliação. As perguntas devem buscar apenas informações 

que sejam pertinentes.  

Faço somente perguntas cujas respostas lhe darão as informações de que 

precisa. Se a resposta não pode contribuir para o perfil de planejamento então 

a pergunta não deve ser feita.  

• A primeira etapa é o preparo da lista de perguntas baseada no debates feitos 

pela equipe durante a oficina.  

• A segunda etapa é decidir sobre o método que será usado par obter a 

resposta.  

Para planejar a coleta de dados, é conveniente planejar antecipadamente onde 

se podem obter as respostas. A tabela abaixo dá um exemplo 

 



 11 

Assunto   Documentos Entrevista Observação 

Uso dos suprimentos de água  x  

Renda comparativa de pessoas  x x 

Freqüência nas clínicas de saúde, etc. x   

 

Com base nestas decisões sobre as perguntas e sobre as fontes dos dados, 

agora é possível identificar:  

- documentos a serem examinados; 

- o nome dos informantes principais;  

- áreas onde as observações devem ser feitas. 

 

4.2.2 Fontes de dados 

 

a- Relatórios e outros documentos  

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS FONTES DE REGISTROS ESCRITOS 

 REGISTROS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL  

 GASTOS ORÇAMENTÁRIOS  

 PESQUISAS JÁ REALIZADAS  

 ESTUDOS REALIZADOS EM UNIVERSIDADES LOCAIS  

 REGISTROS HISTORICOS  

 REGISTROS DE HOSPITAIS E CL!NICAS  

 ESTUDOS REALIZADOS POR ORGÃOS 

INTERNACIONAIS  

 PESQUISAS REALIZADAS POR ORGANIZAÇOES NÃO 

GOVERNAMENTAIS  

 REGISTROS DE MINISTERIOS, ISTO É, SAÚDE, 

HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, ÁGUA, 

SERVIÇOS SOCIAIS.  
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b) Os informantes importantes 

  

QUEM SÃO OS INFORMANTES IMPORTANTES 

 FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO  

PESSOAL DO SERVIÇO SOCIAL E DE SAÚDE E OS 

CURANDEIROS  TRADICIONAIS 

 PROFESSORES 

 LIDERES COMUNITARIOS  

 a- FUNCIONARIOS ELEITOS  

 b- DIRETORES DE ORGANIZAÇOES COMUNITARIAS  

 c- LIDERES RELIGIOSOS  .  

 d- LIDERES DE GRUPOS FEMININOS  

 DONOS DE LOJAS E DE ESTABELECIMENTOS DE DIVERSÃO 

 LOCAIS  

ORGANIZAÇOES NÃO-GOVERNAMENTAIS QUE TRABALHAM 

NA ÁREA 

 

Lembrem-se. Esta pode ser modificada, dependendo de cada situação 

específica.  

 

c) Observação  

Uma parte importante da coleta de dados é a observação do ambiente onde as 

entrevistas ocorrem. O entrevistador tem habilidades profissionais para avaliar 

o problema que não está sendo especificamente discutido com os informantes 

importantes.  

Vários tipos de observações podem ser feitos. O primeiro é examinar o 

ambiente físico da área. Problema de saneamento, coleta de lixo, falta de 

estradas adequadas e moradias ruins tudo isto pode ser visto durante as visitas 

para a entrevista. Estas observações devem ser registradas e comparadas com 

as informações dadas pelos informantes importantes.  
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Um segundo tipo de observação é examinar os tipos de serviços oferecidos: 

saúde, habitação, educação, para ver como tais serviços são administrados. 

Mantêm-se registros deles? A equipe está facilmente disponível e 

entusiasmada, há boa supervisão?  A experiência será particularmente útil ao 

se fazerem essas observações.  

Os entrevistadores podem observar se as atividades estão sendo realizadas 

para cumprir a legislação no tocante aos serviços de melhoramentos na área. 

Os benefícios, aos quais as pessoas de baixa renda têm direito, estão à sua 

disposição? As pessoas aceitam esses benefícios? Existem os serviços de 

saúde prometidos pelas políticas de cuidados básicos de saúde? São eles 

usados?  

Por último, pode-se fazer observações sobre as atitudes dos informantes 

principais durante as discussões. Estarão algumas pessoas tentando manipular 

a entrevista para transmitir suas próprias opiniões que podem representar os 

pontos de vista da comunIdade em· geral? Os entrevistados têm "agendas 

ocultas" que estão seguindo durante as discussões?  

Estas observações devem ser anotadas e comparadas com outros membros 

da equipe durante a análise dos dados. A experiência da equipe pode 

ponderar sobre essas observações, o que determinará como elas poderão ser 

incluídas no relatório final. Observações são importantes. Elas podem 

confirmar ou anular as informações dadas verbalmente e apontar para áreas 

que possam ter sido ignoradas, intencionalmente ou não, pelos informantes 

importantes. Uma observação importante deve ser discutida com informantes-

chaves durante a segunda rodada de entrevistas. 

 

4.3 Desenvolvimento de questionários para entrevistas bem estruturadas  

Embora os registros escritos forneçam dados quantitativos sobre situações 

urbanas, os dados qualitativos são críticos para fins planejamento. Os 

primeiros muitas vezes não definem as diferenças entre o urbano rico e o 

urbano pobre e por certo não acentuam em profundidade os problemas de 

grupos específicos. As entrevistas semi-estruturadas com informantes 

importantes são a base para preparar um plano fundamentado nas 

necessidades experimentadas pela comunidade e no envolvimento dos 

membros da comunidade nas soluções desses problemas.  

Uma entrevista semi-estruturada e uma discussão orientada conduzida de 

maneira suficientemente informal para que informante possa introduzir 

assuntos, ou aspectos de assuntos que o entrevistador não esperava. Este tipo 

de entrevista é extremamente apropriado para urna estimativa rápida porque 



 14 

assuntos sobre os quais se procura obter dados são complexos, exigindo 

respostas mais qualitativas do que quantitativas.  

4.3.1 - Sugestões para escrever perguntas  

a) Numa entrevista semi-estruturada é necessário preparar previamente as 

perguntas. A maioria destas precisa ser em aberto isto é, perguntas que 

estimulam o respondente a responder no estilo mais livre e aberto; 

b) Cada pergunta deve referir-se a uma única idéia, deve usar palavras simples 

e claras e ser tão curta quanto possível.  

c) Deve-se evitar perguntas que influenciem a resposta (p. exemplo: você não 

acha que as enfermeiras da comunidade devem visitar os lares com mais 

freqüência?). Se a pergunta inicial for mal compreendida deve-se explicitá-la ao 

informante.  

d) perguntas que usam negativas (por exemplo: não é verdade que...) 

estimulando, desta forma, respostas positivas, devem ser evitadas.  

 

DEVE-SE TER EM MENTE AS RESTRIÇOES CULTURAIS AO SE REDIGIR 

AS PERGUNTAS E TAMBÉM ENCONTRAR MANEIRAS ACEITÁVEIS DE SE 

MENCIONAR ASSUNTOS QUE EM GERAL NÃO SÃO DISCUTIDOS DE 

MANEIRA FRANCA 

 

 



4.3.2 – Sugestões para se projetar questionários  

a) Numa introdução ao questionário deve haver uma explicação da razão 

porque a entrevista está sendo solicitada e por ordem de quem. Também deve 

haver um compromisso, que deve ser rigorosamente cumprido, de que os 

questionários preenchidos serão tratados confidencialmente e que as 

declarações textuais mencionadas no relatório final permanecerão no 

anonimato. Esta informação não precisa ser incluída no questionário 

propriamente dito, podendo ser dada numa folha de papel em separado. 

Entretanto, talvez seja mais conveniente incluí-la no começo do questionário.  

b) O questionário deve conter dados de identificação sobre o informante 

principal. Estes podem incluir nome, sexo, idade, função/posição na 

comunidade, autoridade municipal, etc. Também deve incluir a data, a hora e a 

duração da entrevista além do nome do entrevistador. Se não se fizer isto, há 

uma boa possibilidade de que sua inexistência cause confusão.  

c) O questionário deve começar com as perguntas menos controvertidas para 

deixar o informante à vontade e criar confiança.  

d) Uma vez iniciada uma sequencia de perguntas, o questionário deve ser 

elaborado de maneira a que a entrevista prossiga de modo sistemático.  

e) Não é necessário preparar questionários separados para cada categoria de 

informante importante. As vantagens do uso de um único questionário para 

todas as entrevistas são: poupar tempo no preparo de questionários e, mais 

importante, obter respostas de fontes com diferentes opiniões sobre o mesmo 

assunto.  

f) Na prática, as observações e a entrevista são freqüentemente feitas ao 

mesmo tempo porque grande parte da lista de verificações das observações 

pode ser incorporada ao questionário. Mas nos casos em que as observações 

não podem ser anotadas juntamente com as respostas dos informantes 

importantes, elas devem ser claramente distinguidas para facilitar a análise.  

NÃO SE ESQUEÇA DE DEIXAR ESPAÇO SUFICIENTE PARA 

ESCREVER AS RESPOSTAS E ANOTAR AS OBSERVAÇÕES 

4.3.3 - Pré-teste e alteração do questionário  

Muitas vezes acontece que as perguntas que estão bem claras para quem as 

escreve são, vagas e/ou incompreendidas pelos entrevistados. Se o 

questionário não for previamente testado a coleta de dados pode revelar-se um 

esforço inútil. .  

Uma vez preparado o questionário, a equipe deve passar meio dia fazendo um 

estudo piloto entre grupos de pessoas semelhantes às que serão 
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eventualmente entrevistadas. Esse exercício permite identificar perguntas que 

são obscuras; que obtém uma resposta diferente da esperada; e/ou perguntas 

que são difíceis para o respondente compreender ou responder.  

Como o questionário conterá poucas perguntas, mas que são fundamentais, as 

perguntas difíceis devem ser revistas e o questionário alterado deve ser 

novamente testado antes de concluído.  

O teste de campo tem outras vantagens. Ele permite à equipe, descobrir o 

quanto cada informante importante demorará em responder as perguntas. 

Também permite à equipe ver como o trabalho pode ser dividido e que membro 

da equipe será responsável por qual tarefa. Os membros da equipe também 

têm uma oportunidade de testar suas habilidades na condução de entrevistas 

semi-estruturadas. Eles podem ajudar-se mutuamente ficarem cientes do 

quanto cada um está disposto a aprender com o pessoal local, a ouvir 

respostas formais e conversas informais e a observar o seu ambiente.  

4.4 - Desenvolvimento de habilidades para entrevistas semi-estruturadas  

Para que a entrevista semi-estruturada seja produtiva, o entrevistador precisa 

de várias habilidades. A mais importante é deixar o informante à vontade e 

conquistar sua confiança. Essencialmente, consegue-se isso se o entrevistador 

está realmente interessado na tarefa e em aprender com o informante. 

Igualmente importante é a habitual demonstração de boas maneiras durante a 

saudação; apresentar-se e dizer ao informante qual é a finalidade da entrevista. 

Esta entrevista pode ser o primeiro contato de relação duradoura e, portanto, a 

entrevista deve ser completada numa atmosfera amistosa e educada (isto, 

naturalmente, é a cortesia normal. 

A redação das perguntas nem a maneira como elas são feitas deve 

subentender qualquer crítica ao informante. As perguntas com “o que?", 

devem ser usadas com parcimônia. Se usadas com freqüência elas tendem a 

colocar o informante na defensiva e a deter o fluxo de informações.  

O entrevistador deve dedicar-se à audição ativa: deve verificar com o 

informante se compreendeu corretamente os pontos importantes apresentados 

pelo informante; deve pedir ao informante que esclareça ou dê maiores 

detalhes sobre comentários importantes, de modo que o informante seja mais 

especifico.  

Estas habilidades para entrevistar requerem prática e para aqueles cujo 

trabalho normal requer diferentes habilidades interpessoais, é preciso fazer um 

esforço consciente para adquirir e usar essas habilidades.  

Durante a entrevista, os pontos-chave devem ser anotados no local apropriado 

do questionário. Não se deve tentar anotar tudo o que é dito. As anotações 

devem ser tomadas o mais rapidamente possível após a entrevista, 
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quando o teor da mesma ainda está fresco na memória do 

entrevistador. Se for preciso obter declarações verbais, estas devem 

ser escritas na integra durante a entrevista.  

Além disso, no decorrer da entrevista, é necessário coletar dados através da 

observação. Durante a entrevista e as visitas, muitas coisas serão observadas. 

Como acontece com a entrevista, é melhor fazer anotações da observação no 

momento em que ela é feita. Se necessário, estas anotações podem ser 

ampliada mais tarde.  

 

4.5 Análise dos dados 

4.5.1 - Introdução 

A maioria dos dados coletados nas entrevistas, nas· observações e nos documentos, será 

qualitativa: declarações, opiniões, descrições - nenhuma das quais é fácil quantificar. O 

processamento de dados qualitativos é mais difícil do que do dados quantitativos e deve ser 

abordado de forma sistemática.  O procedimento pode ser dividido em três fases:  

• identificação das categorias  

• classificação das respostas  

• interpretação das descobertas  

 

4. 5.2 - Identificação das categorias  

Para que os dados coletados façam sentido, é necessário agrupar as diferentes 

respostas e observações de cada pergunta.  

Por exemplo, pode haver respostas de 15 informantes importantes sobre a 

suficiência do abastecimento de água, nenhuma das quais será exatamente a 

mesma.  

Mas 10 das 15 respostas podem indicar que sua principal preocupação é com 

a distância para buscar água, duas podem ter expressado uma preocupação 

com mudanças para acesso a uma bica d’água próxima, no pátio de um 

membro influente da comunidade, ao passo que as restantes se focalizam 

sobre a omissão da autoridade municipal em consertar vazamentos nas linhas 

de abastecimento.  

Estas respostas se classificam em três categorias: distância até a fonte d’água, 

encargos e manutenção.  
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É a identificação dessas categorias em que as respostas podem ser agrupadas 

que forma a base da análise.  

Depois que todos os informantes importantes foram entrevistados, as 

categorias para agrupar as respostas a cada pergunta são identificadas 

usando-se um número pequeno de questionários.  

Por exemplo, dois ou três membros da equipe podem escolher aleatoriamente 

10 questionários e classificar as respostas em categorias.   

Os grupos que aparecem podem então ser discutidos por toda a equipe para 

se chegar a um consenso quanto às categorias mais apropriadas.  

Deve-se estabelecer um limite ao número de categorias, para a maioria, três a 

cinco podem ser adequadas. Estas categorias devem ser examinadas a luz das 

informações obtidas de documentos e observações.  

LEMBRE-SE! ANTES DE EXAMINAR AS RESPOSTAS PARA IDENTIFICAR 

AS CATEGORIAS, VOCE DEVE SER CLARO QUANTO A RAZÃO PORQUE A 

PERGUNTA FOI FEITA: O QUE VOCE ESTÁ PROCURANDO? 

4.5.3 - Interpretação das descobertas  

A interpretação dos achados tem três fases. A primeira é o preparo para a 

segunda rodada de entrevistas, se estas devem ser feitas. A segunda é 

comparar as informações obtidas nas entrevistas com os informantes 

importantes, com as obtidas do exame de documentos secundários. Se houver 

grandes discrepâncias entre os dois conjuntos de dados, as áreas de diferença 

devem ser anotadas e deve-se decidir sobre como validar as descobertas.  

Neste ponto, pode ser que a equipe decida realizar uma pesquisa mais 

intensiva para confirmar um conjunto de achados.  

A etapa final é fazer o resumo dos dados de cada categoria para produzir um 

relatório conciso das principais descobertas para cada pergunta. Esses 

resumos devem ser examinados e aprovados por toda a equipe. Uma vez 

assim confirmados, os resumos dos achados pela estimativa rápida podem ser 

agrupados nos "blocos" do perfil de planejamento para a comunidade (vide a 

Seção 2). O perfil de planejamento forma então a base informativa para o 

relatório final da equipe de entrevistas.  

5 - DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DE AÇÃO  

5.1 DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES E ATIVIDADES  

5.1.1 - O relatório final  

A finalidade da coleta e análise de dados pela estimativa rápida é desenvolver 

um perfil de planejamento para um programa de melhoramento da saúde 
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urbana baseado nas necessidades definidas da comunidade. A base do 

programa é o relatório final da equipe.  

Este relatório deve consistir de:  

• compilação e análise da primeira e segunda rodadas de entrevistas;  

• apresentação desses resultados;  

• recomendações sobre as áreas prioritárias para ação.  

A maneira mais proveitosa de se preparar o relatório é fazendo um resumo 

bastante curto das descobertas e um esboço das conseqüências destas 

descobertas para a ação futura.  Os detalhes das entrevistas e os resumos 

finais podem ser reunidos num apêndice.   

O relatório deve estar à disposição de todos os que participaram das 

entrevistas. Se não houver verbas suficientes para enviar uma cópia do 

relatório para cada informante, pode-se remeter um resumo de uma página 

com a informação indicando onde o relatório integral poderá ser lido.  

 

A CREDIBILIDADE E A COOPERAÇÃO PARA O FUTURO PROGRAMA 

DEPENDEM DO ENVIO DE UM RESUMO CLASSIFICADO DAS 

INFORMAÇÕES OBTIDAS DOS INFORMANTES IMPORTANTES. 

 

5.1.2 - O processo de planejamento  

O relatório apresentando o perfil de planejamento para o plano de ação torna-

se a base para a etapa seguinte no processo de planejamento. Nesta etapa, 

reúne-se os membros da equipe de entrevistadores e um pequeno número de 

informantes importantes para examinar as descobertas do relatório e sugerir 

futuras ações.  

São várias as metodologias de planejamento que se pode usar (GTZ, 1987). 

Não é possível examinarmos as alternativas aqui. Mas é importante salientar 

que, as abordagens do planejamento participativo que envolvem detentores de 

recursos e gente da comunidade, são recomendadas.  

Tais abordagens são aquelas nas quais as pessoas da comunidade 

compartilham com os planejadores a identificação dos problemas e os planos 

para a sua solução. Se somente: profissionais identificam e tentam resolver os 

problemas comunitários, então é bem possível que os profissionais se vejam 
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obrigados a conquistar a complacência de uma comunidade passiva bem como 

a carregar todo o ônus dos custos  

5.2 - REALIZAÇÃO DE UMA PESQUISA DOMICILIAR  

O problema ou problemas identificados na estimativa rápida e a ação escolhida 

para resolvê-los exigirão, com toda probabilidade, mais detalhes e informações 

quantitativas. Nesse estágio do processo de planejamento, é necessário saber 

não só quais são os problemas como também a sua magnitude.  

Em outras palavras, é chegado o momento de se obter uma boa aproximação 

de quantas pessoas são afetadas por esse(s) problema(s) e que capacidades, 

em termos de motivação e recursos, estão disponíveis entre as autoridades 

municipais, gente da comunidade e organizações não-governamentais para 

resolver tal (is) problema(s).  

A realização de uma pesquisa domiciliar neste ponto do processo de 

planejamento, e não como uma etapa preliminar, é importante por várias 

razões.  

Primeira, a pesquisa domiciliar pode ser bem orientada para os problemas 

prioritários que foram definidos pela estimativa rápida. Por isso, uma pesquisa 

domiciliar mais limitada faz-se necessária, podendo ser realizada mais 

depressa e com menos recursos do que seria o caso em outras circunstâncias. 

Segunda, como a estimativa rápida terá envolvido a comunidade na escolha 

dos problemas prioritários para merecer providências, a comunidade estará 

mais inclinada a reconhecer a importância das informações para o 

planejamento e estará mais preparada para dar o seu apoio à realização da 

pesquisa domiciliar.  

Quando há necessidade de mais informações quantitativas para um projeto 

baseado na estimativa rápida, pode-se incluir a pesquisa domiciliar como uma 

primeira atividade no desenvolvimento de um plano de ação.  

5.3 - PLANEJAMENTO PARA MONlTORAMENTO E AVALIAÇÃO  

Monitoramento e avaliação são atividades intimamente relacionadas, mas 

distintas (UN ACC Task Force, 1985): têm finalidades diferentes e em geral 

envolvem pessoas diferentes.  

• O monitoramento é uma atividade interna para permitir aos administradores 

executar um projeto de maneira eficiente. Ele envolve administradores no 

exame e supervisão da execução das atividades do projeto para assegurar que 

estão seguindo de acordo com o plano.  

• A avaliação examina as questões mais fundamentais relativas à relevância 

sistemática de um projeto e à adequação dos seus objetivos e estratégias. A 
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avaliação em geral inclui indivíduos que não estão diretamente preocupados 

com a execução do projeto.  

Os processos de projetar e executar projetos de desenvolvimento da saúde são 

complexos, e a administração e o impacto de muitos projetos têm sido 

decepcionantes. O monitoramento e a avaliação oferecem uma oportunidade 

para se aprender com um projeto, melhorá-lo à medida que ele prossegue: são 

componentes essenciais da execução de um projeto e podem ser fatos 

contribuintes e vitais para seu sucesso.  

Assim, o uso do monitoramento e avaliação deve ser incluído no plano de 

ação. 

A compreensão do monitoramento e da avaliação como processo de 

aprendizado para todos os envolvidos num projeto, subentende que essas 

atividades devem ser as mais participativas possíveis (Feuerstein, 1986).  

O envolvimento de representantes da comunidade no processo de 

monitoramento e avaliação pode levar a uma melhor compreensão das 

atividades, a uma consciência das restrições e à participação ao apoio 

sistemático ao projeto.  

O monitoramento e a avaliação envolvem o uso de indicadores para medir ou 

"indicar" mudanças numa situação. A escolha de indicadores úteis não é fácil e 

requer que os objetivos do plano de ação, ou do projeto, sejam específicos e 

formulados com clareza.  

Um plano de ação não precisa prescrever detalhadamente os indicadores, mas 

é necessário dar sugestões sobre aspectos importantes a serem monitorados: 

os resultados da estimativa rápida podem ser usados para identificá-los. Os 

indicadores devem ser mantidos num mínimo; quando não se faz isto, a coleta 

e o processamento de dados - qualitativos e quantitativos exigidos para se 

produzir indicadores podem consumir uma quantidade excessiva de recursos. 

A informação gerada pelo método de estimativa rápida e pela pesquisa 

domiciliar quando é incluída em um plano de ação, fornece material de 

referência muito útil no monitoramento dos efeitos do projeto e avaliação do 

seu impacto. 


