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Objectivo 
 

   Mostrar estratégias de recolha de dados, para 

posterior tratamento estatístico, em comunidades 

rurais e em cidades de países africanos de 

expressão portuguesa.  

 

 

 

   Projecto integrado de controlo da malária na região do Chókwé 

(IHMT e Médicos do Mundo, União Europeia), Prof. Jorge Cabral    

 Moçambique 

  Modelos de classes latentes em saúde tropical (IHMT e IST)   

 São Tomé e Príncipe 

  Planeamento urbano e desigualdades em saúde: passando das 

estatísticas macro para as micro (IHMT e FCT-UNL)  

  Cabo Verde 

Exemplos de três projectos 
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Bioestatística na saúde tropical 

 A Bioestatística é essencial no planeamento, na 

recolha, na avaliação e na interpretação de 
dados com interesse nas áreas biomédicas 

 

  Na saúde tropical, o delineamento de projectos 
de investigação recorre com frequência à recolha de 
dados em ambientes e/ou comunidades de 
difícil acesso e com especificidades sociais e 
culturais (entre outras) que devem ser acauteladas 
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Fonte: https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
frc3/t1.0/10257189_822437997777213_8788088880320959832_n.jpg 

Saúde Tropical 

 

 Doenças tropicais que são 

predominantes ou exclusivas das 

regiões tropicais e subtropicais  

 

 Muitas destas doenças são 

transmitidas por uma picada de 

um insecto, que causa a 

transmissão do agente infecioso 

 

  Malária, doença do 

sono, dengue,  febre 

amarela, leishmaniose, 

filariose linfática, …  
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Falta de dados fiáveis (e.g. malária)  

A necessidade de dados 
com qualidade 
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Recolha de dados -  meio rural 
 Exemplo 

Projecto Integrado de Controlo da 
Malária na Região do Chókwé  

- Moçambique 
 
Supervisão da aplicação de um questionário e 

de um teste rápido para o diagnóstico da 
malária: 
 

- mães 
- grávidas 
- criança com menos de 5 anos 

 
 

Entomologia (captura de mosquitos  

nas casas amostradas) 
 

 

 
Chókwé, Moçambique, Dezembro 2011 
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Recolha de dados - meio rural 
 

Fotos autorizadas pelos participantes: Chókowé, Moçambique, Dezembro 2011 
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Recolha de dados - meio rural 
 

Fotos autorizadas pelos participantes: Chokowé, Moçambique 

Entrevistadores  
 
A equipa de entrevistadores desempenha 
um papel muito importante neste processo 
e, atendendo às características da 

população alvo - a selecção, formação 
específica e  treino são fundamentais –  
 
Língua: changana 
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Recolha de dados - meio rural 
 

Fotos autorizadas pelos participantes: Chokowé, Moçambique, Dezembro 2011 Page  11 

Validação de testes de diagnóstico 
 

Exemplo: Modelos de classes latentes em saúde 
tropical 
 
 Desenvolvimento de modelos estatísticos para a validação de testes 

de diagnóstico na ausência de um gold standard 
 

 
  Aplicações destes modelos a dados sobre testes de diagnóstico em: 

 
Malária  (São Tomé e Príncipe) 
 

Leishmaniose canina (Lisboa) 
 
Dirofilariose canina (Coimbra, Santarém e Setúbal) 
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Teste rápidos de diagnóstico  
 

 Úteis para usar no campo quando não existem instalações 
laboratoriais ou por questões económicas ou de tempo. 
 

  Sensibilidade: P (+|D) e Especificidade: P (-|D) 
 

 
  A sensibilidade pode ser baixa, para níveis de parasitémia no sangue 

inferiores a 100 parasitas /microlitro de sangue. 
 

  O desempenho dos testes rápidos pode ser afectado por 

temperaturas elevadas 
 

  Experiências sob diferentes condições ambientais: 25ºC, 30ºC e 39ºC 
por 24 horas, 48 e 72 horas antes do uso no terreno.  

 [Scientia Amazonia, 2(2), 29-41, 2013] 
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Modelos de classes latentes 
 

Teste rápido 
(RDT) – 
fabricado na 
África do Sul 
 
 
E acrescentando 
outras variáveis, 
será que os 
resultados se 
mantinham? 
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Dados binários - Malária 
 

1. Teste Rápido (RDT) 
2. Microscopia 
3. PCR 

n= 3317 

4 
populações 

distintas 
 
 

Como se 
comporta o 
teste rápido 
nestas 
populações? 
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Regressando à recolha de 
dados – agora em contexto 
urbano 
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Desigualdades em África (e.g., Nairobi)  

Fonte: EFE/arquivo Page  17 

Desigualdades em África 

 Os dados dos Inquéritos Demográficos e de 
Saúde, realizados para obter representatividade 
nacional e com intervalos regulares, podem não ser 

suficientes para captar a realidade de zonas urbanas 
de difícil acesso (WHO, 2008) 
 

  A diversidade de morfologias entre e nas 
cidades comporta desigualdades socioeconómicas 
e culturais que afectam a saúde dos seus 

habitantes 
 

  Necessidade de estudos locais que complementem 

subáreas para maior detalhe estatístico e maior 
proximidade ao indivíduo no seu espaço 
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Recolha de dados - meio urbano 
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Recolha de dados - meio urbano 
 

Exemplo: Planeamento Urbano e Desigualdades 
em Saúde - passando das estatísticas macro 
para as micro 
 

Cidade da Praia, Cabo Verde - três áreas com 
características urbanas distintas (formal, informal 
e intermédia) 
 
Objectivo: explorar como a morfologia urbana e 
as desigualdades socioeconómicas e culturais 
afectam a saúde dos seus residentes 
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Área Informal 

Área de Transição 

Área formal 

Áreas em estudo – Cidade da Praia 
 

Cidade da Praia, Cabo Verde 
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Áreas da equipa de investigação  
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 Descrever a morfologia da cidade em termos dos ambientes 
físico e social (e.g., habitação, serviços, mobilidade, saúde e lazer) 
 

 Caracterizar cada área em termos sociodemográficos, actividade 
física, dieta e marcadores biológicos para as doenças 
cardiovasculares e obesidade 

 
 Identificar o “perfil de saúde” em diferentes topologias 

morfológicas 
 

 Fornecer evidência científica para a compreensão de como as 
desigualdades socioeconómicas e culturais e a morfologia da 
cidade afectam a saúde dos indivíduos. 

 

Objectivos do projecto 
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Algumas etapas da recolha de dados 

 Contacto com as instituições governamentais – Outubro 2014 

 Definição dos pontos focais e coordenação local 

 Lista das coordenadas geográficas dos edifícios residenciais 

 Delimitação das áreas e plano de amostragem 

 Discussão com os profissionais locais 

 Construção do questionário e modelo para o consentimento informado  

 Tradução/Retroversão do questionário (Tradutor local) 

 Submissão ao Comité Nacional de Ética para a Pesquisa em Saúde de Cabo Verde e 
Conselho de Ética do IHMT  

 Selecção e formação dos entrevistadores (questionário e medições) -  Novembro 2014 

 Definição das equipas, supervisores locais e coordenador de campo 

 Organização da logistica para a recolha dos dados no terreno 

 Pré-teste [cópias e material essencial ao entrevistador, equipamentos para as medições: 
balança, estadiometro, pedometros, GPS, sacos para transporte, crachás, Identificação e 
instituições participantes, etc.] 

 Análise do pré-teste e revisão do questionário 

 Fotocópia  dos questionários e armazenamento após o preenchimento 

 Aplicação do questionário e recolha das medições antropométricas – Fev./Março 2014 

 Aplicação e recolha dos pedómetros 

  … 
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Questionário - Entrevista 
O entrevistador antes de iniciar a entrevista deve preencher a parte identificativa 

O questionário está organizado em :  

1.Caracterização Sociodemográfica e 
espaço urbano 

2. Percepção do estado de Saúde 

3. Estilos de Vida 

4. Aquisição / Compra de Alimentos 

5. Mobilidade / Tempo de deslocação  

6. Dados Antropométricos (auto-reportados 
e reais) 

7. Caracterização do Padrão Alimentar 

Nutricionista 

(n=4 +1) 

Entrevistador 

(n=15) 
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• Peso 

• Altura 

• Perímetro da cintura 

• Perímetro do pulso 

• Massa gorda 

• Massa muscular 

• Massa óssea 

• Água corporal 

 

 

• Recordatório de 24 horas 

 
 

• Entrega de pedómetro – registo 7 dias 

Avaliação do estado nutricional 

História alimentar 

Actividade física diária 

Recolha de dados 

IMC 
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Outros dados: Formação dos entrevistadores  
e pré-teste 
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Formação e aplicação 

Page  28 

Cálculo do Tamanho Amostral (inicial) 

 Com base na prevalência de alguns acontecimentos 
de interesse para os objectivos do projecto; 

(WHO, 2011) 
 

 Amostra total de cerca de 1800 participantes, em 
cada área urbana proporcional ao número de famílias 
residentes 

 
Zona Amostra 

Formal 237 

Transição 1149  

Informal 414 

Total 1800 
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1.Identificar todas as coordenadas geográficas dentro de um polígono (unidade 

urbana). 

 

2.Identificar cada edifício pelo respectivo centróide (coordenada geográfica central) 

 

3.Identificar as coordenadas geográficas respeitantes a edifícios residenciais 

 

 

 

 

 

 

Amostragem baseada na selecção aleatória de 
coordenadas geográficas 
 
 
Combinando  aspectos do planeamento urbano e 
estatística: 

Hosp 

Escol 
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4. Equipa Planeamento Urbano forneceu a listagem das coordenadas dos 

edifícios residenciais, com a indicação do número de pisos de cada um 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº número de pisos Xg Yg 

1 8 23  31' 22.00" W 14  54' 17.23" N 

2 6 23  31' 23.35" W 14  54' 16.11" N 

3 6 23  31' 31.36" W 14  54' 47.80" N 

4 7 23  31' 38.85" W 14  54' 47.65" N 

5. Repetição de coordenadas 

Exemplo: se um edifício tinha 6 pisos, a sua coordenadas foi replicada 6 vezes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº número de pisos Xg Yg 

… 

2 6 23  31' 23.35" W 14  54' 16.11" N 

2 6 23  31' 23.35" W 14  54' 16.11" N 

2 6 23  31' 23.35" W 14  54' 16.11" N 

2 6 23  31' 23.35" W 14  54' 16.11" N 

2 6 23  31' 23.35" W 14  54' 16.11" N 

2 6 23  31' 23.35" W 14  54' 16.11" N 

6. Base de amostragem final {c1, c2, c3, ..., cN} 

Base de Amostragem Final 

… 

… 

Geração aleatória de coordenadas através do SPSS vs22.0 
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8. Devolver as n coordenadas à 
Equipa Planeamento Urbano 
para marcação nos mapas de 
cada área urbana 

Estratégia de marcação 

por cores: 
 

    Um apartamento/casa por 

coordenada 

     Dois apartamentos/casas 

por coordenada 

     Três apartamentos/casas 

por coordenada 

Marcação dos pontos de amostragem no mapa 

Espaço das medições 
 
Coordenada que não  
corresponde a nenhuma  
residência 
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1 2 3 

6 4 5 

7 

1.Com o seu mapa, o entrevistador dirige-se a 
cada um dos pontos de amostragem 

• Selecionar aleatoriamente  

(através do sorteio de  

um cartão numerado)  

a casa a entrevistar; 

Selecção Aleatória da residência 
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Procura edifício e 

selecção 

aleatória do 

apartamento (se 

necessário) 

Identificação do 

número de adultos 

{a1, a2, a3, …, ak} 

 

e selecção aleatória 

de um destes 

Está presente: Não está presente: 

Registo de 

informação e nova 

tentativa em novo 

horário 

Selecção aleatória do indivíduo  

• Se apenas viver uma pessoa na casa, entrevistar essa 

pessoa; 

 

• Se viver mais do que uma pessoa na casa, seleciona 

aleatoriamente (através do sorteio de um cartão 

numerado) uma pessoa entre os adultos -  fazer a 

entrevista ou voltar noutra altura. 
4 

1 

3 

5 

2 

• Adultos com pelo menos 18 anos e que residem  
nas áreas em estudo há pelo menos 6 meses. 
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Procura edifício e 

selecção 

aleatória do 

apartamento (se 

necessário) 

Identificação do 

número de adultos 

{a1, a2, a3, …, ak} 

e selecção aleatória 

de um destes 

Está presente: Não está presente: 

Registo de 

informação e nova 

tentativa em novo 

horário (2 tentativas) 

Indivíduo selecionado  

Aceita participar: Não aceita participar: 

Assina o consentimento 

informado 
Entrevistador avança para o próximo 

ponto 

Questionário 
Avaliação do estado 

nutricional 
Recordatório 24 

Horas 
Entrega de 
pedómetro 

Consentimento informado (duas cópias) 

Local       Desloca-se ao ponto de medições 
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Questionário 
Avaliação do estado 

nutricional 
Recordatório 24 

Horas 
Entrega de 
pedómetro 

Amostra final por zona 
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Próxima tarefa: Abordagem Qualitativa 

J J A S O N D J F M A M Jn Jl A S O N D J F M A M

M1 M2 M3 M4

Relatório anual Relatório Final

2013/2014 2014/2015

Fim: 02/06/2015 

Tarefa 1 Caracterização da 
Morfologia da Cidade   

Tarefa 2 Amostragem e 
Recolha de Dados  

Tarefa 3 Informatização e 
análise estatística 

Tarefa 4 Abordagem 
Qualitativa 

Tarefa 5 Integração e 
divulgação dos resultados 
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 Na prática, os aspectos estatísticos têm que ser conjugados 

com os recursos humanos, o financiamento, o tempo e as 
questões éticas e culturais 

 

 É importante conhecer as limitações e os constrangimentos 
no terreno 

 

 A monitorização e supervisão dos estatísticos no terreno é 
fundamental de forma a tentar garantir a qualidade dos 
dados recolhidos 

 

 De nada serve a sofisticação dos modelos estatísticos se os 
dados não têm qualidade 

 

 
23-06-2015 

Notas Finais 


