FORMULÁRIO DO RESULTADO DE GRAVIDEZ (Nascimento, Nado morto, Aborto)
(APE-3)
PO1.

Data da entrevista

PO2.

Província

PO3.

Distrito

PO4.

Posto Administrativo

|___|___|___|

PO5.

Localidade/Vila

|___|___|___|

PO6.

Bairro

|___|___|___|

PO7.

Area de enumeração

|___|___|___|

PO8.

Povoação/Unidade comunal

|___|___|___|

PO9.

Zona/Quarteirão

|___|___|___|

PO10.

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
|___|___|
|__|__|__|

Número de casa

|___|___|___|

PO11. Qual é o nome do chefe do Agregado familiar ?
PO12. Qual é o nome do inquirido?

____________________________

___________________________________

Consentimento
INQUIRIDOR: Leia o formulário de consentimento ao inquirido. Pergunte ao inquirido se ele ou ela
tem alguma dúvida. Uma vez respondidas as perguntas, pergunte ao inquirido se ele ou ela está
disposto a participar do estudo.
Inquiridor: O inquirido deu o seu consentimento? Sim=1, Não=2
 Se Não agradeça ao inquirido pelo tempo disponibilizado e termine a entrevista.

PO13. Qual é o nome da mulher?

_____________________________

PO14. Tem cartão de saúde/caderneta da mulher ? (sim, viu=1; sim, não viu=2; não=3) |___|
PO15. Quantos anos completou no seu último aniversário? Idade da mulher (em anos completos)
|___|___|
PO16. Quando deu parto ou terminou a gravidez? Data do evento |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
PO17. Onde deu à luz/ terminou a gravidez? (unidade sanitária=1, casa=2 e outro=3)
PO18. Quanto tempo durou essa gravidez? Duração da gestação (em meses)
Se for menos de 6 meses termina a entrevista
PO19. Foi um nascimento múltiplo?
(sim=1, não=2)|___|
PO20. Quantos nasceram vivos?

|___|
|__|__|

Se “2” ➔ PO22
|___|

FORMULÁRIO DO RESULTADO DE GRAVIDEZ (Nascimento, Nado morto, Aborto)
(APE-3)
PO21. Quantos nasceram sem vida (nados-mortos)?
|___|
Passe à “Tabela de informação de nascidos vivos
PO22. O bebé nasceu vivo, nasceu morto ou teve perda antes do nascimento? (Nascido vivo=1;
Nado-morto=2)
|___|
Se “2” ➔ Fim da entrevista

INFORMAÇÃO DOS NASCIDOS VIVOS ( NADOS VIVOS)
Identificação
do bebe

(1)

Nome

Sexo
(Masculino=1;
Feminino=2)
(2)

Peso do bebé
(gramas)

(3)

(4)

|___|

|__|__|__|__|.|__|

|___|

|__|__|__|__|.|__|

Registo de
nascimento (Sim=1;
Não=2)
(5)

