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INTRODUÇÃO
A Pesquisa DHS (DEMOGRAPHIC AND HEALTH SURVEY ) PESQUISA NACIONAL DE
DEMOGRAFIA E SAÚDE, P.N.D.S, é uma pesquisa baseada em amostra nacional, feita para fornecer
informações sobre a população, planejamento familiar, saúde de mães e crianças, sobrevivência de
crianças, AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, saúde reprodutiva e nutrição. A PNDS inclui em
suas entrevistas um grupo de mulheres entre 15 e 49 anos de idade, selecionadas aleatoriamente.
Essas mulheres serão questionadas sobre seu histórico, crianças que geraram, o conhecimento que
elas têm sobre o uso de métodos de planejamento familiar, a saúde de seus filhos, saúde reprodutiva
e outras informações que serão de grande ajuda para legisladores e administradores nas áreas de
planejamento da saúde e família.
Este manual contém as informações da metodologia necessária para você realizar um bom trabalho.
É essencial que você compreenda a metodologia deste estudo para que possa cumprir com eficiência
as suas responsabilidades. Depois de ler atentamente este manual, não hesite em conversar com a
sua supervisora caso ainda tenha alguma dúvida.
O seu trabalho será revisado por uma supervisora, como forma de garantir o uso correto dos
procedimentos descritos neste manual.
OBJETIVOS DA PESQUISA
A PNDS é parte de uma programa mundial de pesquisas, desenvolvido para
ÎColetar informações sobre população, saúde e nutrição
ÎMedir diferenças nos países com relação aos quesitos fertilidade e planejamento familiar
ÎAjudar países na realização de pesquisas periódicas para monitorar mudanças na população, saúde
e nutrição.
ÎFornecer um banco de dados internacional, que possa ser usado por pesquisadores de áreas
relacionadas à população, sáude e nutrição.
ANTES DE COMEÇAR A REALIZAR AS ENTREVISTAS:
Você precisa conhecer os tipos de domicílios que serão pesquisados, as áreas selecionadas (setores),
como se deslocar nos setores (arrolamento) e aprender o procedimento para a seleção de domicílios.
DEFINIÇÃO DE DOMICILIO
Domicílio é o lugar onde uma ou mais pessoas vivem em conjunto. Cada domicílio tem, geralmente,
as seguintes características:
ÎUma saída separada para a rua ou portaria no caso de prédios.
ÎUm endereço postal próprio, diferente das demais unidades ou casas.
ÎUm lugar com uma cozinha particular.
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A presença de uma ou mais destas características é suficiente para considerar o lugar como
domicílio.
Em geral, o domicílio destina-se à moradia de uma pessoa ou de um grupo de pessoas ligadas,
pelo menos, por uma das seguintes condições:
-

Laços de parentesco;

-

Dependência doméstica: o grau de subordinação dos familiares e agregados em relação ao
chefe do domicílio particular. Exemplo: Avó, sobrinho e nora morando juntos.

-

Normas de convivência: pessoas que residem no mesmo domicílio e não estão ligadas por
laços de parentesco ou dependência doméstica. Exemplo: um grupo de amigos que moram
juntos (excluindo repúblicas de estudantes).

O QUE É SETOR CENSITÁRIO
É a área em que você irá trabalhar: arrolar e realizar as entrevistas.
O setor corresponde a uma área onde localiza-se um determinado número de domicílios, ocupados
ou não ocupados.
Para identificar o setor censitário você receberá a descrição da área e o mapa do setor.
Áreas Selecionadas (setores):
Em cada mapa há uma área demarcada (contornada com um traço pontilhado em vermelho)
denominada setor. Um setor representa uma área que pode corresponder a vários quarteirões, apenas
um quarteirão, parte de um quarteirão, uma rua ou até mesmo apenas um prédio.
No mapa do setor os quarteirões estão numerados e uma seta indica o ponto inicial do
arrolamento. Quando o setor for composto por apenas um quarteirão, parte de um quarteirão ou uma
rua, teremos somente uma seta no mapa indicando a sua localização e o início do arrolamento.
Para identificar o setor você receberá uma mapa e a “Folha de descrição do setor” , que detalha os
limites da área pesquisada. Eventualmente, na descrição do setor você encontrará as palavras
“INCLUSIVE” e “EXCLUSIVE” logo após um nome de rua, avenida, praça, etc, indicando se a avenida,
rua ou praça faz parte ou não da área do setor.
Leia atentamente a descrição do setor antes de começar a arrolar (registrar os domicilios),
principalmente no que se refere às orientações e observações da descrição. Exemplo:
•

“Exclusive AV. Brasil” , esta avenida não faz parte do setor, portanto não deve ser arrolada.

•

“Inclusive a Rua 15 de Novembro”, esta rua faz parte do setor, portanto deve ser arrolada.

•

Cruzamento da rua Brasil (EXCLUSIVE) com a rua Argentina (INCLUSIVE), esta indicação
significa que a rua Brasil está excluída. Não faz parte da área. A rua Argentina esta incluída. Sendo
assim, está localizada na área a ser pesquisada e deve ser arrolada.

O mapa e a folha de descrição do setor contêm as informações necessárias para o preenchimento dos
formulários que serão utilizados.
Códigos de Municipio - MUN.
Codigo de Distrito – DIS.
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Código de Sub Distrito - SUB.
Código do Setor – SETOR
Estes dados devem ser tranportados para o arrolamento e para o questionário pois serão usados no
processamento da pesquisa.
A seguir um exemplo de Folha de Descrição do Setor:
Descrição do setor:

Todos os limites que constam na descrição do setor devem ser rigorosamente
obedecidos.
Mapa do setor:
O mapa indica a àrea onde a pesquisa será realizada, veja abaixo exemplo de setor demarcado.
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ANTES DE SAIR PARA CAMPO
Verifique sempre se os quarteirões estão numerados, se os limites do setor estão claros no mapa e se
o ponto de início está marcado. Evite dúvidas na rua.

Linhas Imaginárias e Marco Geodésico

Atenção: Em algumas descrições encontraremos termos como “ linhas imaginárias e marcos
geodésicos”.
Nestes casos a entrevistadora deverá localizar em campo alguma indicação que permita efetuar
corretamente o arrolamento, caso não seja possível ele deverá ir na regional do IBGE ou Prefeitura
local e solicitar uma indicação geográfica a ser seguida que o auxilie na localização destes pontos em
campo.
No mapa cima o querteirão
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Mapa do setor:

LSE / 2003
CAMPOS DOS GOYTACAZES
CAMPOS DOS GOYTACAZES
MUN: 1009 DIS: 5 SUB:
SETOR : 25
Fl.

5

6

Rua Eloi Ornelas

4

Rua Lacerda Filho

3

Rua Miragda Pinto

Rua Azevedo Lima

2

Rua Ramiro

1

Pref. Edgar Machado

Rua Visconde de Alvarenga

Av. Alberto Torres

Rua Cora de Alvarenga

Nesta folha consta o desenho da área onde a nossa pesquisa estará concentrada. A região estará
delimitada por uma linha em vermelho.
Veja o desenho a seguir, de um mapa, com a demarcação da área do setor
A área do setor é demarcada por
uma linha pontilhada vermelha.
A direção da primeira esquina do
quarteirão inicial é indicada por
uma seta feita pela Estatística.

2
1
3

6

4

5
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Setores Interiores:
São setores que estão inseridos em outros setores (setor dentro de outro setor).
Estes “setores Interiores” não devem ser arrolados.
Quando visíveis no mapa, estas áreas estarão delimitadas em azul e com a devida descrição em
Anexo.

Caso a área não esteja visível no mapa, na descrição constará a área que não deverá ser arrolada
(Setores Interiores), precedida da palavra “EXCLUSIVE”.
Setores não divididos em quarteirões:
A entrevistadora deverá arrolar o quarteirão na sua totalidade, o ponto final e o ponto inical devem
coincidir com a descrição do setor.
A entrevistadora poderá se deparar com um quarteirão cortado por um rio, estrada de ferro, pontilhão,
etc. Neste caso, deverá arrolar até o rio, estrada de ferro, pontilhão, etc e tentar transpôr o obstáculo e
continuar arrolando como se este obstaculo não estivesse ali.
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Caso não seja possível prosseguir, informar-se com os moradores do local para saber como transpor o
obstáculo e continuar o arrolamento. Veja o exemplo abaixo:

ponto
inicial
passarela de
pedestre

o entrevistador deverá arrolar conform e a seta e quando encontrar o obstáculo ele
deverá procurar um a form a de transpó-lo e continuar o arrolam ento com o se o
obstáculo não existisse

IMPORTANTE:
As ruas ou faces de quarteirões que não possuam domicílios residenciais não deverão ser registradas
na linha de Arrolamento, apenas faça uma observação.
Anote o nome e a situação desta rua - ou face de quarteirão - no campo “Observações” da folha de
arolamento, na linha do último domicílio arrolado.
NÃO utilize uma linha no arrolamento exclusivamente para este tipo de anotação. Isto pode
comprometer o total de domicílios do setor e alterar a seleção dos domicílios.
Exemplo:
No quarteirão há 4 ruas (Andorinhas, Gaivota, Pintassilgo e Avenida Sabiá). Entretanto, ao chegar à
Rua Gaivota percebe-se que não há domicílios residenciais, somente os fundos de uma escola.
No campo “Observações” da última linha que foi arrolada até este momento, ou seja, na última casa
arrolada da Rua Andorinhas, que corresponde ao no 26. Anote o nome da rua e a ocorrência
detalhadamente.
Linha
Arrol.

Rua/Avenida

No
End.

Complement
o

1

Rua Andorinhas

24

Casa

Nº
Quart
.
Q.01

2

Rua Andorinhas

26

Casa

Q.01

3

Rua Pintassilgo

1232

Casa

Q.01

Observações

Rua Gaivota: não constam
residências, só os fundos de
uma escola

Atenção:

9

Nas áreas onde as moradias são isoladas, e algumas vezes não são avistadas por quem está
percorrendo a rua, fazer as indagações necessárias para não omitir domicílios na listagem. Nestas
áreas a localização de cada moradia deverá ser indicada no mapa pelo seu número de ordem na
listagem ( ou pelo número da linha que foi arrolado ) dentro de um pequeno retângulo.
Quando algumas unidades estiverem muito próximas umas das outras, dificultando a sua localização
separadamente no mapa, estas unidades domiciliares poderão ser indicadas pelo número de ordem da
primeira e da última delas, dentro de um pequeno retângulo.

RODOVIA

BR-444

21

62 A 70

A CIPOAL AGRESTE

22 A 31

ESTRADA

FLORAL RICA

FLORA RICA

7 A10

RIBEIRÃO

39 A 40

41 A 52

ESTRADA

RIO BAGUAÇU

A FLORESTA

89 A 105

1A6

DAS ANTAS

126 A 135

169 A 180

79 A 85

160

145 A 157

138 A 142

ESTRADA PARA A FAZENDA CANELINHA

Ver no mapa acima o exemplo da sequência de 22 a 31 no canto superior direito do desenho.
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Quarteirão parcial

A entrevistadora poderá se deparar com uma situação em que o setor a ser arrolado é formado por um
quarteirão completo (quarteirão 1) mais um lado da rua ( quarteirão 2), conforme mapa acima.
Neste caso a entrevistadora deverá tomar bastante cuidado para não arrolar fora do setor e manter
sempre o braço direito voltado para o lado de dentro do detor, pricipalmente quando for arrolar o
quarteiraõ parcial (Quarteirão 2)..
No exemplo acima, a entrevistadora deverá fazer o arrolamento do quarteirão 1 normalmente inciando
pela esquina indicada pela seta e iniciar o arrolamento do quarteirão 2 pela rua VITOR x ECT,
percorrendo a rua Vitor até a esquina com a rua Marechal. Veja que o quarteirão 2 é formado somente
por uma face da rua Vitor.
Atualização do mapa do setor:
Caso existam diferenças entre o mapa e a situação atual do campo, caberá a você fazer as mudanças
necessárias, respeitando os limites do setor.
Se houver mudança de nome de rua, ferrovia, rio etc., consultar pessoas do local para confirmar a
alteração. Em seguida, apenas risque com um traço (não apague) o nome que estava indicado no
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mapa e registre o nome correto ou o novo nome. Em seguida anote na folha de arrolamento e faça os
esclarecimentos necessários no espaço destinado a observações. Veja exemplo deste procedimento
no mapa que apresentamos a seguir:

A rua Central passou a se chamar rua da Praia Formosa.

4

MARÉ ALTA

PRAIA FORMOSA

CENTRAL

D A P R A IA

3

RUA

R U A S IN H Á

2

DA

1

CARAVELAS

RUA

RUA

DO

PESCADOR

RUA DAS

A V E N ID A

RUA DA

∗

L IT O R Â N E A

P R A IA F O R M O S A
∗
Se aparecerem diferenças na disposição dos quarteirões no setor entre o campo e o mapa , faça as
correções necessárias no mapa e anote todas as informações coletadas no campo “observações” da
folha de arrolamento.

Exemplos:
Digamos que o mapa de um determinado setor tenha a seguinte configuração:

Rua A
R
u
a

Quarteirão 1

R
u
a

Quarteirão 2

Rua B

R
u
a

Quarteirão 3

D

E
Rua C

F

Exemplo A
No campo foi identificada a existência de uma rua ( Rua G ) dividindo em 2 o quarteirão nº 1.
Arrole primeiro o quarteirão 1A onde estava a seta de início. Depois arrole o quarteirão 1B
O quarteirão 1A será o quarteirão indicado pela seta por onde você iniciaria o arrolamento, o quarteirão
1B, será a segunda metade do quarteirão 1A.
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Rua A
G R
Quarteirão 2
u
Rua B
a

R
Quart.1A
u
a
a
u
Quarteirão 3
Quart. 1B E
D R
Rua C

R
u
a
F

Exemplo B:
Digamos que o mapa de um determinado setor tenha a seguinte configuração:

R
u
a

Rua A
R
Quarteirão 2
u
Quarteirão 1
Rua B
a

D

o

E
Rua C

Quarteirão 3

R
u
a
F

No campo foi identificado que não existe mais a rua B separando o quarteirão 2 do
quarteirão 3. Esta modificação também deve ser anotada no mapa/descrição e no
arrolamento, com a seguinte observação: “Quarteirão 2/3 - apenas um quarteirão (2)”.
R
u
a

Quarteirão 1

D

Rua A
R
u
a
E
Rua C

Quarteirão 2

R
u
a
F

QUANTIDADE DE DOMICÍLIOS NO SETOR:
Em cada setor serão sorteados 12 domicílios, e em cada domicílio faremos um questionário
denominado FICHA DE DOMICÍLIO com qualquer morador que tenha acima de 15 anos, mas
preferencialmente o chefe ou a dona de casa. Poderá haver a colaboração de outros moradores.
Depois do preechimento da FICHA DE DOMICÍLIO, verificaremos nesta a existência de mulheres entre
15 a 49 anos, para realizarmos o QUESTIONÁRIO DA MULHER, com todas essas mulheres dentro
desta faixa etária que residirem no domicílio. Note que a respondente do QUESTIONÁRIO DA
MULHER pode ser a mesma pessoa que respondeu a FICHA DO DOMICÍLIO.
O QUE É ARROLAMENTO E QUAL A SUA FINALIDADE:
Arrolamento é o registro ordenado dos endereços de todos os domicílios particulares (residências)
ocupados ou não ocupados, pertencentes a uma determinada área (setor censitário ou quarteirão).

13

Tem por finalidade estabelecer um cadastro completo e atualizado para a seleção da amostra de
domicílios particulares para a pesquisa.
Para registro dos domicílios válidos para a pesquisa será utilizado um formulário especifico,
denominado “Folha de Arrolamento”.
PNDS 2006

IMPORTANTE: Todos os quarteirões localizados nos limites do setor deverão ser arrolados e os
limites censitários rigorosamente obedecidos
O que deve ser arrolado:
Só podem ser arrolados (registrados) os domicílios particulares ocupados ou não. Considere também
domicílios vagos, com placa de aluga ou vende-se, desde que sejam para finalidades residenciais. Os
apartamentos de zeladores também devem ser arrolados.
ARROLAMENTOS EM FLAT’S:
Em prédios mistos, como é o caso de Flat’s, registre apenas os domicilios particulares, que servem
como residência particular (ocupados ou não).
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Não devem ser arrolados os domicilios que servem para hospedagem temporária.
SETORES DE VERANEIO
Nos setores considerados de “veraneio”, com casas utilizadas somente nos finais de semana e/ou
temporada e que não servem como moradia , você deve ficar atento ao status do domicilio: se for
utilizado como residência permanente deverá ser arrolado, se for utilizado somente como domicilio de
veraneio deverá ser anotado na linha de observações que trata-se de casa de veraneio e não deve ser
arrolado.
Domicilios Ocultos:
Pode ocorrer casos em que se encontrem domicilios residenciais nos fundos de uma igreja ou de um
comércio. Nestes casos você deverá registrar o domicilio e anotar no campo “observações” que o
domicilio está nos fundos da igreja ou do comércio.
O que não pode ser arrolado:
•
•
•
•
•

Instituições: igrejas, conventos ,quartéis, hospitais, asilos, prisões, etc;
Comércio: lojas, padarias, hotéis, pensões, etc;
Domicílios em construção ou em demolição desocupados;
Domicílios coletivos: república de estudantes, albergues estudantis, pensionatos e casas de
veraneio;
Cortiços - são casarões com várias famílias, cada uma morando em um comôdo diferente e
normalmente dividindo as mesmas instalações sanitárias (banheiros, cozinhas e tanques) e
instalações elétricas.

Folha de arrolamento
Para registrar os endereços dos domicílios particulares/residênciais, você contará com um
formulário específico, denominado “Folha de Arrolamento”, conforme modelo abaixo:
Como preencher a folha de arrolamento:
Vejamos o que representa cada espaço da folha de arrolamento e como preenchê-lo; o que deve ser
feito por você e o que é de responsabilidade da supervisora. Inicialmente explicaremos os dados
necessários ao cabeçalho.
PARA SER PREENCHIDO PELA ENTREVISTADORA :
• Nº DA FOLHA - Utilize as folhas que virão previamente numeradas na sequência correta.
• DATA (do Arrolamento) – Anote dia / mês / ano em que você arrolou o setor.
• ESTADO (UF) – Anote o nome do Estado onde o município pesquisado está localizado.
• MUNICÍPIO (Nome) – Anote o nome do Município , procure na descrição do setor.
• LOCALIDADE ou BAIRRO - Esta informação está localizada na descrição do setor. Se não estiver
verifique em campo qual a localidade (ou bairro) e preencha na folha de arrolamento e também na
folha de descrição do setor.
INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO SETOR
• MUNICÍPIO (Cód): localizada na descrição do setor.
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•
•
•
•

DISTRITO (cód): localizada na descrição do setor.
SUBDISTRITO (cód): localizada na descrição do setor.
SETOR (IBGE) Nº - Encontra-se na descrição e no mapa da região que será pesquisada.
ENTREVISTADORA – Anote seu nome completo de forma legível e também seu código. Não
assine.
• LINHA - Nesta coluna encontram-se os números dos endereços dos domicílios arrolados.
• Coluna em branco ao lado esquerdo da coluna LINHA - Destinado a identificar o domicílio
selecionado para realização das entrevistas.
• RUA/AVENIDA - Aqui você anotará o endereço do domicílio que está sendo arrolado,
informando o nome da rua, avenida, estrada, travessa, etc. Não abrevie o nome da rua,
avenida e etc, e não abrevie nomes próprios.
•
Exemplo:
certo - Av. Francisco Morato
errado – Fco Morato

•
•
•
•

Abrevie apenas os itens como: Rua = R.
Avenida = Av.
Brigadeiro = Brig.
NÚMERO- Anote o número da casa ou do prédio. Para domicílios sem numeração, registrar
S/N e anotar na observação algum ponto de referência que facilite a localização do domicilio,
como cor da fachada, vizinhança, cor do portão, hidrante, bar, igreja etc.
COMPLEMENTO - Use para anotar o número do apartamento ou da casa que faz parte de uma
vila, sobrado ou casa de fundos, altos ou baixos, etc.
NÚMERO DO QUARTEIRÃO - Use para registrar o número do quarteirão (conforme
numeração no mapa do setor) em que se encontra cada domicílio.
OBSERVAÇÕES – use para notar outras informações referentes às ruas do setor, ao domicílio
ou também para registrar as ruas/faces em que não constam domicílios.

PARA SER PREENCHIDO SOMENTE PELA SUPERVISORA :
•

SUPERVISORA/ VERIFICADORA - Espaço destinado a supervisora que irá conferir/ verificar o
trabalho da entrevistadora no campo.

•

DATA (da Verificação) - A supervisora anotará quando foi feita a conferência no campo.

COMO ARROLAR O SETOR
NORMA GERAL PARA O ARROLAMENTO:
Antes de iniciar os registros, procure verificar se a casa ou o prédio que será registrada é
residencial, comercial ou misto, para registrar apenas os domicílios particulares/residenciais
(ocupados ou não ocupados).
O arrolamento deve ser executado de forma visual, observando a quantidade de domicílios
existentes no local/terreno e efetuando a registro dos mesmos na folha de arrolamento.
Na impossibilidade da identificação precisa e na ausência dos moradores, consulte um vizinho.
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Para facilitar a identificação da quantidade de domicílios a entrevistadora deverá se basear na
quantidade de relógios de medição de luz, água, antenas, portões de entrada,etc, ou outros
indicativos da presença de uma ou mais casas no local.
Identifique o primeiro quarteirão dentro do setor a ser arrolado. Dirija-se ao ponto de início indicado
por uma seta em vermelho, siga o sentido dos ponteiros do relógio e mantenha-se sempre à direita
do quarteirão. Liste todos os endereços dos domicílios particulares do primeiro quarteirão e
prossiga desta maneira até arrolar todos os quarteirões do setor.
Veja abaixo a direção a ser tomada pela entrevistadora quando for arrolar os domicílios do
quarteirão.

(ponto inicial)

Arrolando quarteirões:
Após arrolar todos os domicílios (ocupados ou não) do primeiro quarteirão, passe para o quarteirão
seguinte, seguindo a numeração dos quarteirões de forma crescente. Comece o arrolamento do
segundo quarteirão, obedecendo a mesma direção do primeiro e assim sucessivamente nos
quarteirões posteriores.
Exemplo:
Se no quarteirão a ser arrolado existirem vilas ou ruas sem saída, arrole todos os seus domicílios,
ROTA NO MAPA DO SETOR
Após o quarteirão inicial, todos os
demais quarteirões devem ser
arrolados a partir da esquina
que está na mesma direção do
ponto inicial indicado no mapa
do setor seguindo a númeração
já definida.

Quarteirão

Quarteirão

2

3

Quarteirão

Quarteirão

Quarteirão

6

5

4

Quarteirão

Quarteirão

Quarteirão

7

8

9

Quarteirão
1
(INICIAL)
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seguindo sempre a norma em que o seu braço direito esteja voltado para os domicílios que estiver
arrolando.
Exemplos :
Situação da vila
c3

Folha de arrolamento

c4

c2

c5

c1

c6

c7

c8

Rua/Av.
Nº
Apto/Casa
Rua João da Silva
60
c8
c6
c5
c4
c3
c2
c1
c7

Vila n° 60
Rua João da Silva

Arrole os domicílios dos fundos para a frente.
Exemplo:
ARROLAMENTO

nº

350

Endereço

c3
c2
c1

c3

nº 350

c2
c1
IMPORTANTE
¾ Não deixe de arrolar os DOMICÍLIOS OCULTOS, localizados na parte interna do quarteirão,
isto é, nos fundos e/ou altos de uma padaria, bar, igreja, escola, etc.
¾ Residências de fundos e casas de caseiros, também devem ser arroladas.
¾ Quando um domicílio tiver frente para uma rua e saída para outra (rua detrás), arrolá-lo
somente uma vez (frente do domicílio ou entrada principal). Na dúvida, pergunte sempre ao
morador ou vizinho.
LEMBRE-SE: As observações no arrolamento são fundamentais para confirmar e esclarecer a
ausência de algumas ruas no arrolamento. Com estas observações também certificaremos se o
quarteirão foi arrolado corretamente e que, de fato, não esqueceu de registrar uma rua ou uma das
faces de um quarteirão.
No caso de dúvida no arrolamento, entre em contato com a supervisorena ou verificadora.
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Arrolamento em Edifícios:
Nos prédios, cada apartamento (unidade) é considerado um domicílio. Para arrolá-los proceda da
seguinte maneira:
• Informe-se com o zelador, porteiro ou outra pessoa quantos apartamentos têm no prédio.
• não considere andar inteiramente ocupado por garagem, área de lazer ou área de serviço;
• apartamento do zelador deve ser arrolado, mesmo que no andar exista somente este
apartamento;
• os domicílios de um prédio devem ser anotados em ordem decrescente: de cima para baixo.

401

ARROLAMENTO

301

DOM.

ARROLAMENTO

401
301
201
101

201
101

COBERTURA C1

402

401

302

301

202

201

102

101
ZELADOR

DOM.
C1 Cobertura
402
401
302
301
202
201
102
101
Zelador

Exemplo:
Caso no prédio exista mais de um apartamento por andar, arrole de cima para baixo. E em cada
andar, siga a ordem decrescente da numeração dos apartamentos.
ATENÇÃO: Usaremos a orientação para manter a direita do domicílio ou muro e o sentido horário
somente para o arrolamento do quarteirão. Desconsidere esta instrução quando estiver arrolando os
apartamentos dentro do edifício. Neste caso, você seguirá a ordem decrescente da numeração dos
apartamentos, e o sentido poderá ser diferente de um edifício para o outro.
Exemplo:
Em prédios compostos por vários blocos, inicie o arrolamento pelo bloco dos fundos.
ARROLAMENTO
DOM.
BLOCO B

BLOCO A

201

202

101

102

201

202

101

102

bl. B 202
B 201
B 102
B 101
bl. A 202
A 201
A 102
A 101

ENTRADA DO COJUNTO:
RUA DAS ARARAS Nº 49
RUA DAS ARARAS
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Arrolamento em favelas:
Setor em favela com ponto inical definido: No caso do arrolamento em favelas, existem setores
onde é possível, através da folha de descrição do setor, identificar o ponto de início do arrolamento.
Neste setor é possível definir com clareza o ponto de início do arrolamento: Entroncamento da Rua
Valparaiso com a Rua dos Fundadores.

Setor favela com ponto inicial identificado para arrolar: A partir do ponto inicial arrole os domicílios
deslocando-se pelo setor com o braço direito voltado para a parede dos domicílios ou muros. Como
não existem ruas definidas, adote como ruas todas as vias e vielas que os moradores utilizam para se
locomover.
No último domicílio arrolado (antes de retornar ao ponto inicial), anote como observação que você
concluiu um bloco de domicílios. Depois prossiga pela rua do ponto inicial, atravesse a primeira rua à
direita que você já arrolou e comece a arrolar o novo bloco do outro lado.
Vejamos um exemplo: você arrolou um determinado bloco que chamaremos de “A”. Tendo terminado
este bloco você passa para o seguinte atravessando a primeira rua à direita e inicia um bloco “B” do
outro lado, sempre respeitando os limites da favela.
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Início do 2º
bloco

C

B

A

Ponto inicial

Ao final do arrolamento, faça um desenho das ruas (vielas) que você, arrolou. Isto servirá para facilitar
as revisitas e a checagem da supervisora.
Devido à inexistência de numeração, na maioria dos casos, descreva os domicílios no arrolamento da
melhor forma possível. Use características distintas (cor, material, nomes das pessoas que moram no
domicílio, etc) ou qualquer outra observação que permita a identificação/localização do domicílio
Setores em favela com ponto inicial não identificado:
São setores cuja descrição não fornece elementos suficientes para a identificação do ponto inicial do
arrolamento. Neste caso a localização deverá ser efetuada em campo.Folha de descrição
Setor favela sem ponto inicial definido

Neste setor não é possível definir o ponto de início do arrolamento.
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Aqui, você deverá identificar em campo o setor, seus limites e definir um ponto de inicio para o
arrolamento.
Após definir o ponto inicial, marque a primeira residência para evidenciar o ponto de início. Como a
favela não apresenta situações regulares de quarteirões, você terá que fazer um desenho ilustrando a
sequência percorrida dentro da favela para realizar o arrolamento (use o verso da folha de descrição
do setor - IBGE).
UTILIZE OS MESMOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ITEM - SETOR FAVELA COM PONTO
DE INÍCIO PARA ARROLAMENTO DO SETOR IDENTIFICADO.
LEMBRETE: Mesmo em favelas, não pule linha do arrolamento quando passar de uma rua para outra
ou de um bloco para o outro.
∗

Obs: favelas urbanizadas nas quais as moradias foram substituídas por prédios de
apartamentos, devem ser arroladas como conjuntos de prédios.
Nos setores em favela os quarteirões não são numerados. Esta numeração deverá ser
efetuada pelo entrevistadora.

∗

SELEÇÃO DO DOMICILIO A SER ENTREVISTADO:
CADA SETOR TERÁ SUA FOLHA DE SELEÇÃO ESPECÍFICA, denominada “Faixa para
seleção de domicílios”, que consiste em um conjunto de linhas de arrolamento. Cada linha de
arrolamento possui a indicação da quantidade de domicílios encontrada pela entrevistadora e, de
acordo com esta quantidade um respectivo sorteio de domicílios à serem entrevistados.
1) A seleção dos domicílios só poderá ser feita após todos os domicílios estarem arrolados. Esta
seleção está ligada diretamente à quantidade real de domicílios de cada setor.
2) Após terminar o arrolamento de todo o setor pegue a faixa de seleção para domicílios, e verifique a
coluna chamada Total de Domicílios Na Contagem 2005 IBOPE, procure o número exato de
domicílios encontrados atualmente no setor.
3) Na faixa de seleção para domicílios, teremos os números das linhas no arrolamento que serão
selecionadas para realização das entrevistas. A seqüência à ser utilizada para a realização das
entrevistas e o Total de Domicílios na Contagem 2005 IBOPE deve ser circuladas.
Exemplo de linhas onde realizaremos entrevistas
LINHAS NO ARROLAMENTO
ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO3

ENTREVISTA

ENTREVISTA

ENTREVISTA

ENTREVISTA

ENTREVISTA

ENTREVISTA

ENTREVISTA

ENTREVISTA

ENTREVISTA

1

2

3

1

2

3

1

2

3

59

5

34

74

68

79

166

146

175
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Serão realizadas entrevistas nos seguintes domicílios:
ESTRATO 1: domicilio 59º, domicilio 5º e no 34º domicilio
ESTRATO 2: domicilio 74º, domicilio 68º e no 79º domicilio
ESTRATO 3: domicilio 166, domicilio 146º e no 175º domicilio
4) Após identificar os números selecionados, procurá-los na folha de arrolamento e fazer um círculo
em cada um deles.
ATENÇÃO: Como o sorteio destes domicílios é feito de forma aleatória, pode ocorrer de
estarem fora de uma ordem crescente.
Os domicilios selecionadas através da Faixa de Seleção são considerados domicílios Titulares TIT.
Serão considerados Domicilios Reservas àqueles que não tiveram a entrevista realizada no
domicílio identificado na faixa de Seleção - (Titular).
DEFINIÇÃO DE ESTRATO:
Chamaremos de “ Estrato” divisão dos domicílios, de forma proporcional, dentro de um setor.
Os limites dos estratos devem, ser respeitados nos domicílios titulares e nos domicílios
reservas.
Estes limites são previamente definidos pelo Departamento de Estatística e constam nas
“Faixas de Seleção para “Domicílios”.
As faixas de seleção para domicílios possuirão 3 estratos.
EXEMPLO
UF: 35; Mun.: 50308; Dis.: 5; Sub.: 0; Setor: 14
Quantidade de domicílios particulares – Censo 2000/IBGE: 280
LIMITES DO ESTRATO
LIMITES DOS ESTRATOS
ESTRATO 1
INICIO

ESTRATO 2
FIM

INICIO

ESTRATO 3
FIM

INICIO

FIM

1
59
60
118
119
176
Neste setor, no estrato 1 sortearemos domicílios variando entre o 01º ao 59º. No estrato 2, domicílios
entre o 60º ao 118º e no estrato 3 domiclios entre 119º e 176º.
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Exemplo de Faixas para Seleção de Domicílios

Aqui você anota quantos domicílios foram
arrolados

Neste caso, estamos
supondo que a
quantidade de
domicílios
encontrados em
campo, após o
arrolamento é
exatamente 76.
Portanto, você estará
executanto as
entrevistas nos
domicílios da
sequência 28.

Nesta área, você
pode identificar os
limites dos estratos
de cada linha de
arrolamento.

AMOSTRA PNDS - 2006

ATENÇÃO:
Anote a quantidade de domicilios arrolados no campo ‘QUANTIDADE DE DOMICILIOS
PARTICULARES” – CONTAGEM 2006 IBOPE.

QUANTIDADE DE ENTREVISTAS NOS SETOR
Em cada setor iremos contatar 12 domicílios , e a quantidade de entrevista irá depender da quantidade
de mulheres de 15 e 49 anos em cada domicílios sorteado, ou seja teremos uma número igual ou
maior que os 12 domicílios sorteados.
VISITAS E REVISITAS
Serão realizadas no máximo 3 visitas a um domicílio (abordagem e 2 visitas), em dias e horários
alternados.

24

REVISITAS: Pode ser que você não consiga realizar a entrevista na primeira visita / abordagem feita
no domicílio titular, devido a não ter ninguém em casa, a(as) pessoa(as) selecionada para participar da
pesquisa estar ausente, a pessoa selecionada está em casa mas não pode atendê-lo nesse dia, etc.
Sempre que não for possível realizar a entrevista na abordagem, você deverá retornar ao domicílio
para tentar efetua-la. Este retorno ao domicílio denominamos revisita. As revisitas devem, se possível,
ser agendadas pessoalmente ou por telefone. Se não conseguir agendar com o entrevistado, faça a
revisita em outro dia e horário diferente da primeira visita.
Nesta pesquisa, estão previstas até duas revisitas para cada domicílio.
ATENÇÃO:
É de extrema importância o esforço para realização da entrevista no domicílio titular.
A substituição do domicílio selecionado será imediata nos seguintes casos:
Ocorrência 3).Domicílio vazio/desocupado
Ocorrência 4).Não tem função de moradia(comércio,escritório, etc...)
Ocorrência 5).Morador incapacitado/estrangeiro/prob.de.saúde, caso não houver mais nenhuma outra
pessoa na residência, esse domicílio deve ser substituido.
Ocorrência 6).Domicílio de veraneio/férias.
Ocorrências que teremos de fazer 3 visitas:
Ocorrência 2).Ausência, de algum morador no domicílio, nesse caso faremos 3 visitas em dias
diferentes para localizar algum morador.
OUTRAS CASOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO DOMICILIO TITULAR
Faremos no máximo três visitas em cada domicílio, em dias diferentes, por exemplo:
Se após contatarmos um domicílio e realizar o questionário FICHA DO DOMICÍLIO e verificar que
existem 4 mulheres elegíveis (15 e 49 anos) e já na primeira visita entrevistamos uma elegível, na 2o
visita entrevistamos mais uma elegível e na 3o e última visita entrevistamos mais uma mulher, não
voltar mais nesse domicílio, mesmo faltando entrevistar uma 4o mulher elegível da casa, porque já
atingimos 3 visitas.
Um domicílio titular será substituído por um reserva nas seguintes situações:
•
•
•

quando na 2ª revisita não tiver sido possível realizar a entrevista com nenhuma pessoa da
casa.
quando os moradores do domicílio selecionado recusar a responder a pesquisa
quando não houver mulheres elegíveis, nesse caso fazer apenas as perguntas 1 a 9 e a
primeira linha das perguntas 14 a R2 do questionário FICHA DO DOMICILIO.

O domicílio substituto será aquele imediatamente seguinte ao domicílio titular. Caso não consiga a
entrevista considerar o anterior ao titular. Não conseguindo realizar a entrevista no domicilio
substituto, considerar o 2º domicílio após o domicílio titular e assim sucessivamente, até realizar a
quantidade de entrevistas determinada para o setor.
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Exemplo:
ARROLAMENTO
Complem.

Nº do
Quart

estrato

Rua Andorinhas
Rua Andorinhas

No
En
d
24
26

Casa
Casa

Q.01
Q.01

1

Recusa

1

Ausência prolongada

3

Rua Andorinhas

28

Casa

Q.01

Tit

4

Rua Andorinhas

32

Casa

Q.01

1
1

Ausência prolongada
Recusa do morador
selecionado

R1

5

Rua Andorinhas

34

Casa

Q.01

R3
R5
R7

6
7
8

Rua Andorinhas
Rua Diomedes Frota
Rua Diomedes Frota

40
260
254

Casa
Casa
Casa

Q.01
Q.01
Q.01

1
1
1

Domicílio para alugar
Recusa
Recusa
Entrevista Realizada

Tit

9
10
11

Rua Diomedes Frota
Rua Diomedes Frota
Rua Diomedes Frota

250
242
242

Casa
Apto 401
Apto 301

Q.01
Q.01
Q.01

12

Rua Diomedes Frota

242

Apto 201

Q.01

Linha
Arrol.

Rua/Avenida

R6
R4

1
2

R2

-

1
1
1
1

Observações

Entrevista Realizada

1

ATENÇÃO:
É de extrema importância o esforço para realização da entrevista no domicílio titular.
Os limites de estratos estipulados na “faixa de seleção para domicílios” na realização de
entrevistas reservas, devem ser rigorosamente respeitados. Caso o limite de estrato seja
insuficiente para a realização das entrevistas nos domicílios reservas, não prossiga nas visitas.
Contate imediatamente seu superior, que repassando o caso à Gerência Operacional de
Campo, que irá reavaliar o caso e indicará o novo procedimento.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
O material utilizado no arrolamento deve estar o mais organizado possível, tanto na saída para campo
quanto no seu retorno à filial.
ENTREGA DO MATERIAL
Todo material utilizado (descrição, mapa, folha de arrolamento, faixa para seleção de domicílios, etc)
e as entrevistas realizadas e revisadas, deverão ser entregues para filtragem e checagem à
supervisão de campo.
No caso da folha de arrolamento estar rasurada, molhada ou amassada, passar todos os dados para
uma nova folha, cuidando para não pular linhas ou anotar algum dado errado.
Entregue o trabalho limpo, legível, organizado e grampeado na sequência correta de numeração
quando regressar à filial.
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