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PROTOCOLO PARA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA 
VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA 

Gestor da Unidade Básica de Saúde 
 

As informações devem ser coletadas EXCLUSIVAMENTE com o gestor da Unidade Básica de Saúde ou com quem 
esteja em seu lugar, por exemplo, nos casos de férias e licenças. Se o gestor sugerir chamar alguém para ajudar a 
responder as questões, informe que essa pessoa terá oportunidade de fornecer tais informações, quando ela for 

entrevistada.  
 

ESTUDE O QUESTIONÁRIO E SEU PROTOCOLO DE APLICAÇÃO! NÃO VÁ PARA A ENTREVISTA COM DÚVIDAS. 
Em pesquisa não existe “eu acho”. Você deve saber exatamente quais são as respostas plausíveis para cada questão. 

 
 
Importante! 

� Este questionário deverá ser respondido APENAS pelo gestor da unidade de saúde. 
� Faça a entrevista em local reservado. 
� Faça a pergunta exatamente como está no questionário. Se o entrevistado não entender, pergunte qual palavra 

ou frase ele não entendeu e explique o significado da palavra ou frase. Consulte o protocolo de aplicação para 
auxiliá-lo. 

� Nenhuma pergunta deve ficar sem resposta, exceto aquelas com indicação de pular para outra questão. 
� A cada pergunta corresponde apenas uma resposta. 
� As respostas estão identificadas por números e deverão ser assinaladas com um “X”, exceto aquelas em que 

haja espaço entre parênteses ou linhas para resposta discursiva ou numérica. 
� As opções de resposta 9 (não se aplica) e 99 (não sabe), em casos de resposta quantitativa, aparecem como 

NA (não se aplica) e NS (não sabe). 
� Na ausência de uma opção plausível para a resposta do entrevistado, anote a opção de resposta que você 

considere a mais coerente e descreva a resposta recebida. 
� Se você se esqueceu de fazer alguma pergunta, ou tem dúvida quanto a sua anotação, volte ao entrevistado e 

pergunte novamente. 
� Ao finalizar o questionário, verifique se todas as questões foram respondidas, evitando refazer o que já foi 

feito. 
� Observe um espaço em branco ao lado esquerdo de cada questão, este espaço deve ser utilizado por você para 

passar a limpo e conferir as respostas obtidas no questionário. 
 
Antes de iniciar a entrevista: 

� Explique ao entrevistado o objetivo da pesquisa. 
� Entregue a ele um folder da pesquisa. 
� Entregue, leia e solicite a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o gestor da unidade 

de saúde. 
  
Durante a entrevista: 

� As consultas em documentos, guias, manuais, computador ou outros locais são permitidas e devem ser 
encorajadas. 

� Enquanto você estiver fazendo a entrevista, empreste uma cópia do questionário para ao entrevistado acompanhar. 
RECOLHA A CÓPIA AO CONCLUIR A CONVERSA. 
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IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO (ID) 
 

� Preencha a identificação do questionário, do entrevistador (bolsista) e do pesquisador (professor orientador) 
nos espaços entre parênteses. Os números de identificação encontram-se na pasta do município. 

� Escreva o nome do entrevistador (bolsista) e do pesquisador (professor orientador) nos espaços em branco 
fornecidos. 

� A identificação do controle de qualidade deve ficar em branco, para preenchimento da equipe de pesquisa. 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 

� Preencha o nome do município, no espaço em branco fornecido. 
� A seguir preencha a identificação do município nos espaços entre parênteses. O número de identificação (ID) 

encontra-se na pasta do município. 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 
 

� Preencha o nome da unidade de saúde da atenção básica, no espaço em branco fornecido. 
� Preencha o endereço (rua, número e bairro) da unidade de saúde da atenção básica, no espaço em branco 

fornecido. 
� Verifique com o responsável pela unidade de saúde, qual é o tipo da unidade da atenção básica. Assinale com 

“X” uma das opções de 1 a 3. Se a opção escolhida for a “3”, escreva no espaço em branco fornecido, qual 
outro tipo de unidade de saúde da atenção básica. 

� Preencha o número de telefone da unidade de saúde da atenção básica, no espaço fornecido. 
� Preencha a data da entrevista, no espaço fornecido. 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
 

� Preencha o nome do entrevistado.   
� Preencha o(s) nome(s) do(s) gestor(es) da unidade de saúde. Caso seja a mesma pessoa que será entrevistada, 

repita o nome. 
 
  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

� Entregue o TCLE ao entrevistado antes de iniciar a entrevista. 
� Solicite a leitura ou leia junto com o entrevistado o TCLE. 
� Caso o entrevistado concorde com a entrevista, solicite a assinatura do TCLE. 

 
 

A. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
 
QUESTÃO 1: Pergunte ao entrevistado qual a sua escolaridade. Assinalar com “X” uma das opções de 1 a 10.  
 
ENTREVISTADOR: 
Caso o entrevistado não possua nível superior de escolaridade, passe para a questão 5. 
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QUESTÃO 2: Caso o entrevistado tenha nível superior, pergunte ao entrevistado qual é a sua graduação. Assinale 
com “X” uma das opções de 1 a 6. Caso a resposta seja a opção 6, escreva no espaço em branco fornecido qual a outra  
graduação do gestor da unidade de saúde. 
 
QUESTÃO 3: Pergunte ao entrevistado o ano de conclusão de sua graduação. Escreva no espaço em branco fornecido 
o ano de conclusão da graduação do gestor da unidade de saúde. 
 
QUESTÃO 4: Caso o entrevistado tenha feito pós-graduação, pergunte ao entrevistado qual o último título 
conquistado (especialização, mestrado, etc). Assinale com “X” uma das opções de 1 a 4. 
  
QUESTÃO 5: Pergunte ao entrevistado qual(is) função(es) ele exerce na unidade de saúde. Assinale com “X” uma 
das opções 1 ou 2. Caso a resposta seja a opção 2, escreva no espaço em branco fornecido qual a outra função exercida 
pelo gestor da unidade de saúde.  
 
QUESTÃO 6: Pergunte ao entrevistado em que ano ele começou a exercer a função de gestor de unidades de saúde 
da atenção básica. Escreva no espaço em branco fornecido o ano em que o entrevistado começou a gerir unidades de 
saúde da atenção básica. 
 
QUESTÃO 7: Pergunte ao entrevistado se ele realizou algum curso sobre alimentação e nutrição nos últimos dois 
anos. Assinale com “X” uma das opções 1 ou 2. 
 
Observações para as questões de 7.1.a a 7.3.c: 

O quadro deve ser preenchido, sendo que cada linha corresponde um curso. 

Caso o número de linhas não seja suficiente para a quantidade de cursos feitos pelo entrevistado,  utilize o espaço no 

final do questionário para complementar a informação. 

Devem ser considerados nessa questão além de cursos, fóruns, congressos, etc., relacionados à alimentação e 

nutrição. 

Caso o entrevistado não tenha realizado nenhum curso sobre alimentação e nutrição, assinalar com “X” a opção NA 

(não se aplica).  

 
QUESTÕES 7.1.a, 7.2.a e 7.3.a: Caso o entrevistado tenha feito algum curso de alimentação e nutrição, pergunte ao 
entrevistado qual o nome ou tema do curso. Escreva no espaço em branco fornecido, referente à coluna “nome/tema 

do curso”, o nome do curso realizado. Caso o entrevistado não se lembre do nome/tema do curso, escreva no espaço 
em branco fornecido, a opção NS (não sabe). 
  
QUESTÕES 7.1.b, 7.2.b e 7.3.b: Pergunte ao entrevistado por qual instituição o curso realizado. Escreva no espaço 
em branco fornecido, referente à coluna “quem ministrou (instituição)”, o nome da instituição que realizou o curso 
e/ou os docentes responsáveis pelo curso. Caso o entrevistado não se lembre da instituição, escreva no espaço em 
branco fornecido opção NS (não sabe). 
  
QUESTÕES 7.1.c, 7.2.c e 7.3.c: Pergunte ao entrevistado a duração (em horas) do curso realizado. Escreva no espaço 
em branco fornecido, referente à coluna “duração (em horas)”, o total de horas do curso realizado. Caso o 
entrevistado não se lembre da duração do curso, escreva no espaço em branco fornecido a opção NS (não sabe).  

 
B. ANTROPOMETRIA E REGISTRO 
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QUESTÕES 8 a 13: Pergunte ao entrevistado se a unidade de saúde realiza a antropometria (pesar, medir 
estatura/comprimento, etc.) de cada grupo populacional de usuários. Leia para o entrevistado os grupos populacionais 
das questões de 8 a 13. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções 1, 2 ou 99, para 
cada grupo populacional das questões de 8 a 13. 
 
QUESTÕES 14 a 19: Caso na unidade de saúde se realize antropometria (pesar, medir estatura/comprimento, etc.), 
pergunte ao entrevistado com que frequência é realizada a antropometria de cada grupo populacional de usuários. 
Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções de 1 a 5, para cada grupo populacional. 
  
QUESTÕES 20 a 25: Pergunte ao entrevistado, nesta unidade de saúde, quais atividades relacionadas à antropometria 
o profissional ENFERMEIRO realiza para cada grupo populacional de usuários. Escreva no espaço em branco 
fornecido, entre parênteses, uma das opções de 1 a 8 ou 99, para cada grupo populacional. 
 
QUESTÕES 26 a 31: Pergunte ao entrevistado, nesta unidade de saúde, quais atividades relacionadas à antropometria 
o profissional AGENTE DE SAÚDE ou AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE realiza para cada grupo 
populacional de usuários. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções de 1 a 8 ou 99, 
para cada grupo populacional.  
 
QUESTÕES 32 a 37: Pergunte ao entrevistado, nesta unidade de saúde, quais atividades relacionadas à antropometria 
os profissionais AUXILIARES/TÉCNICOS DE ENFERMAGEM realizam para cada grupo populacional de usuários. 
Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções de 1 a 8 ou 99, para cada grupo 
populacional. 
  
QUESTÕES 38 a 43: Pergunte ao entrevistado, nesta unidade de saúde, quais atividades relacionadas à antropometria 
OUTRO PROFISSIONAL realiza para cada grupo populacional de usuários. Escreva no espaço em branco fornecido, 
entre parênteses, uma das opções de 1 a 8 ou 99, para cada grupo populacional. Identificar, na coluna da direita, qual 
outro profissional realiza as atividades de antropometria, para cada grupo populacional preenchido.  
 
QUESTÃO 44 a 47: Sobre a avaliação de gestantes, pergunte ao entrevistado quais as referências utilizadas para a 
análise dos dados antropométricos (diagnóstico nutricional) desse grupo populacional. Leia para o entrevistado cada 
uma das referências das questões de 44 a 47. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das 
opções 1, 2, 9 ou 99, para cada referência das questões de 44 a 47. Caso a resposta da questão 47 seja a opção 1 (sim), 
escreva no espaço em branco fornecido qual outra referência é utilizada pela unidade de saúde para analisar os dados 
antropométricos de gestantes. Solicite ao entrevistado para ver as referências citadas. 
 
QUESTÕES 48 a 53: Sobre a avaliação de crianças, adolescentes e adultos, pergunte ao entrevistado quais as 
referências utilizadas para a análise dos dados antropométricos (diagnóstico nutricional) desse grupo populacional. 
Leia para o entrevistado cada uma das referências das questões de 48 a 53. Escreva no espaço em branco fornecido, 
entre parênteses, uma das opções 1, 2, 9 ou 99, para cada referência das questões de 48 a 53. Caso a resposta da 
questão 53 seja a opção 1 (sim), escreva no espaço em branco fornecido qual outra referência é utilizada pela unidade 
de saúde para analisar os dados antropométricos de crianças e adultos.  Solicite ao entrevistado para ver as referências 
citadas. 
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QUESTÃO 54: Pergunte ao entrevistado se os dados antropométricos obtidos nesta unidade de saúde são 
transformados em relatório na forma de planilha ou banco de dados no computador. Assinale com um “X” uma das 
opções 1, 2, 9 ou 99. 
 
QUESTÃO 55 a 59: Caso na unidade de saúde se produza relatórios com os dados antropométricos dos usuários, 
pergunte ao entrevistado qual a finalidade desses relatórios. Leia para o entrevistado as finalidades das questões de 55 
a 59. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções 1, 2, 9 ou 99, para cada finalidade das 
questões de 55 a 59. Escreva no espaço em branco fornecido na coluna à direita, para qual grupo populacional é 
produzido o relatório com a finalidade citada. 
 
QUESTÃO 60: Pergunte ao entrevistado se a unidade de saúde tem acesso ao relatório produzido com os dados 
antropométricos dos usuários, indicando (em dados) o total de obesos, total de desnutridos, total de sobrepesos e total 
de eutróficos da população usuária da unidade de saúde. Assinale com “X” uma das opções 1, 2 ou 99. 
 
QUESTÃO 61: Caso a unidade conheça o perfil nutricional dos usuários (em dados), pergunte ao entrevistado se esta 
informação é utilizada pela equipe da unidade no planejamento de seu trabalho, para intervenção em saúde. Assinale 
com “X” uma das opções 1, 2, 9 ou 99. 
 
QUESTÃO 62: Pergunte ao entrevistado se a unidade de saúde dispõe de computador. Assinale com “X” uma das 
opções 1, 2 ou 99.  
 
QUESTÃO 63: Pergunte ao entrevistado se a unidade de saúde dispõe de internet. Assinale com “X” uma das opções 
1, 2 ou 99.  
 
QUESTÃO 64: Pergunte ao entrevistado se na unidade de saúde há disponibilidade de computador, mesmo que não 
específico, para o registro das informações nutricionais dos usuários. Assinale com “X” uma das opções 1, 2, 9 ou 99. 
 
QUESTÃO 65: Pergunte ao entrevistado se na unidade de saúde há disponibilidade de internet para envio das 
informações nutricionais dos usuários aos sistemas governamentais de controle da alimentação e nutrição (ex. 
SISVAN Web, SISVAN Bolsa Família, etc.). Assinale com “X” uma das opções 1, 2, 9 ou 99. 
 
QUESTÃO 66: Pergunte ao entrevistado se a unidade de saúde possui cadastro no programa SISVAN Web para 
digitar as informações nutricionais dos usuários. Assinale com “X” uma das opções 1, 2 ou 99.  
 

ENTREVISTADOR: 

Caso na unidade de saúde não se possua o cadastro no programa SISVAN Web, passe para a questão 79. 

 
QUESTÃO 67: Pergunte ao entrevistado se a unidade de saúde envia as informações nutricionais dos usuários ao 
programa SISVAN Web mensalmente. Assinale com “X” uma das opções 1, 2 ou 99.  
 
QUESTÕES 68 a 71: Caso a unidade de saúde utilize o SISVAN Web, pergunte ao entrevistado se na unidade é feito 
o preenchimento dos marcadores do consumo alimentar para cada faixa etária de crianças. Leia para o entrevistado 
cada uma das faixas etárias das questões de 68 a 71. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma 
das opções 1, 2 ou 99, para cada faixa etária de crianças das questões de 68 a 71.  
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QUESTÕES 72 a 78: Caso a unidade de saúde faça o preenchimento dos marcadores do consumo alimentar de 
crianças, pergunte ao entrevistado quais profissionais na unidade são responsáveis por esse preenchimento. Leia para o 
entrevistado cada um dos profissionais das questões de 72 a 78. Escreva no espaço em branco fornecido, entre 
parênteses, uma das opções 1, 2, 9 ou 99, para cada um dos profissionais das questões de 72 a 78.  
 
Questão aberta: Solicite ao entrevistado que comente sobre as facilidades e dificuldades para utilização do SISVAN 
Web. Escreva no espaço em branco fornecido, o mais fiel possível, os comentários do entrevistado sobre o SISVAN 
Web. 
 

C. PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, SAUDÁVEL E 
SOLIDÁRIA 

 
QUESTÃO 79: Pergunte ao entrevistado o que é Vigilância Alimentar e Nutricional na opinião dele. Assinale com 
“X” uma das opções de 1 a 4 ou 99. Caso o entrevistado faça algum comentário pertinente, que as opções de resposta 
não abordem, transcreva no espaço em branco fornecido para observações. 
  
QUESTÃO 80: Pergunte ao entrevistado se a equipe da unidade de saúde recebe orientação, de profissional habilitado 
(nutricionista, médico especialista, economista doméstica), para a realização de atividades de alimentação e nutrição. 
Assinale com “X” uma das opções de 1, 2 ou 99. 
 
QUESTÃO 81: Pergunte ao entrevistado se a equipe da unidade de saúde dispõe, regularmente, de tempo suficiente 
para a realização de atividades de alimentação e nutrição. Assinale com “X” uma das opções de 1, 2 ou 99. 
 
QUESTÃO 82: Pergunte ao entrevistado se a unidade de saúde dispõe de material informativo de apoio para a 
realização de atividades de alimentação e nutrição (ex.: folder, painéis, cartilhas, etc. – se possível, solicitar uma 

cópia do material ao entrevistado e anexar ao questionário). Assinale com “X” uma das opções de 1, 2 ou 99. 
 
QUESTÃO 83: Pergunte ao entrevistado onde são realizadas as atividades educativas de alimentação e nutrição pela 
unidade de saúde. Assinale com “X” uma das opções de 1 a 9 ou 99. Caso a resposta seja a opção 8, escreva no espaço 
em branco fornecido qual é o outro local de realização das atividades de alimentação e nutrição. 
 
QUESTÕES 84 a 92: Pergunte ao entrevistado se na unidade de saúde há atividades de alimentação e nutrição 
programadas para cada um dos grupos populacionais. Leia para o entrevistado cada um dos grupos populacionais das 
questões de 84 a 92. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções 1, 2 ou 99. No espaço 
em branco fornecido, na coluna à direita, coloque uma situação específica em que o grupo populacional é atendido 
(ex.: grupo de crianças desnutridas, grupo de adultos diabéticos, grupo de gestantes baixo-peso). Caso a resposta da 
pergunta 92 seja a opção 1 (sim), escreva no espaço fornecido a qual outro grupo populacional é oferecido atividades de 
alimentação e nutrição. 
 
QUESTÃO 93: Pergunte ao entrevistado se os profissionais MÉDICOS realizam orientações individuais para o 
aleitamento materno. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções 1, 2 ou 99. 
 
QUESTÃO 94: Pergunte ao entrevistado se os profissionais MÉDICOS realizam orientações gerais sobre alimentação 
e nutrição nas consultas. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções 1, 2 ou 99. 
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QUESTÃO 95: Pergunte ao entrevistado se os profissionais MÉDICOS participam das atividades em grupo de 
alimentação e nutrição. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções 1, 2 ou 99. 
 
QUESTÃO 96: Pergunte ao entrevistado se os profissionais ENFERMEIROS realizam orientações individuais para o 
aleitamento materno. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções 1, 2 ou 99. 
 
QUESTÃO 97: Pergunte ao entrevistado se os profissionais ENFERMEIROS realizam orientações gerais sobre 
alimentação e nutrição nas consultas. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções 1, 2 
ou 99. 
 
QUESTÃO 98: Pergunte ao entrevistado se os profissionais ENFERMEIROS participam das atividades em grupo de 
alimentação e nutrição. Escreva no espaço em branco entre parênteses, uma das opções 1, 2 ou 99. 
 
QUESTÃO 99: Pergunte ao entrevistado se os profissionais AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 
realizam orientações individuais para o aleitamento materno. Escreva no espaço em branco fornecido, entre 
parênteses, uma das opções 1, 2 ou 99. 
 
QUESTÃO 100: Pergunte ao entrevistado se os profissionais AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 
realizam orientações gerais sobre alimentação e nutrição nas suas rotinas de trabalho. Escreva no espaço em branco 
fornecido, entre parênteses, uma das opções 1, 2 ou 99. 
 
QUESTÃO 101: Pergunte ao entrevistado se os profissionais AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 
participam das atividades em grupo de alimentação e nutrição. Escreva no espaço em branco fornecido, entre 
parênteses, uma das opções 1, 2 ou 99. 
 
QUESTÃO 102: Pergunte ao entrevistado se os profissionais AGENTES DE SAÚDE realizam orientações 
individuais para o aleitamento materno. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções 1, 
2, 9 ou 99. 
 
QUESTÃO 103: Pergunte ao entrevistado se os profissionais AGENTES DE SAÚDE realizam orientações gerais 
sobre alimentação e nutrição nas suas rotinas de trabalho. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, 
uma das opções 1, 2, 9 ou 99. 
 
QUESTÃO 104: Pergunte ao entrevistado se os profissionais AGENTES DE SAÚDE participam das atividades em 
grupo de alimentação e nutrição. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções 1, 2, 9 ou 
99. 
 
QUESTÃO 105: Pergunte ao entrevistado se os profissionais NUTRICIONISTAS realizam orientações individuais 
para o aleitamento materno. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções 1, 2, 9 ou 99. 
 
QUESTÃO 106: Pergunte ao entrevistado se os profissionais NUTRICIONISTAS realizam consultas individuais de 
nutrição na unidade de saúde. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções 1, 2, 9 ou 99. 
 
QUESTÃO 107: Pergunte ao entrevistado se os profissionais NUTRICIONISTAS participam das atividades em 
grupo de alimentação e nutrição. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções 1, 2, 9 ou 
99. 
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OBSERVAÇÕES: Registrar as informações que considerar relevantes sobre uma ou mais questões, indicando o 
número das mesmas. NA DÚVIDA, REGISTRE! 
 
 

D. ABASTECIMENTO ALIMENTAR LOCAL 
 
QUESTÕES 108 a 116: Pergunte ao entrevistado se na região de abrangência da unidade de saúde existe cada um 
dos tipos de comércio de alimentos. Leia para o entrevistado cada um dos tipos de comércio alimentos das questões de 
108 a 116. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções 1, 2 ou 99, para cada um dos 
tipos de comércio de alimentos das questões de 108 a 116. Caso a resposta da questão 116 seja a opção 1 (sim), 
escreva no espaço em branco fornecido, qual outro tipo de comércio de alimentos existe na região de abrangência da 
unidade de saúde. 
 
QUESTÃO 117: Pergunte ao entrevistado se na região de abrangência da unidade de saúde há disponibilidade de 
frutas frescas vindas de outros municípios/regiões. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das 
opções 1, 2 ou 99. 
 
QUESTÃO 118: Pergunte ao entrevistado se na região de abrangência da unidade de saúde há disponibilidade de 
hortaliças frescas vindas de outros municípios/regiões. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma 
das opções 1, 2 ou 99. 
 
QUESTÃO 119: Pergunte ao entrevistado se na região de abrangência da unidade de saúde há disponibilidade de 

frutas frescas produzidas no município. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções 1, 2 
ou 99. 
 
QUESTÃO 120: Pergunte ao entrevistado se na região de abrangência da unidade de saúde há disponibilidade de 
hortaliças frescas produzidas no município. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das opções 
1, 2 ou 99. 

 
E. PARCERIAS 

 
QUESTÕES 121 a 126: Pergunte ao entrevistado se a unidade de saúde tem parcerias para o 
desenvolvimento/realização das atividades de alimentação e nutrição. Leia para o entrevistado cada uma das 
instituições/entidades das questões de 121 a 126. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, uma das 
opções 1, 2 ou 99, para cada uma das instituições/entidades das questões de 121 a 126. 

 
F. MANUAIS E OUTRAS REFERÊNCIAS 

 
QUESTÕES 127 a 135: Pergunte ao entrevistado quais os manuais do Ministério da Saúde estão disponíveis na 
unidade de saúde. Leia para o entrevistado cada um dos manuais das questões de 127 a 135. Escreva no espaço em 
branco fornecido, entre parênteses, uma das opções 1, 2 ou 99, para cada um dos manuais das questões de 127 a 135. 
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Articulação geral: Instituto de Biociências de Botucatu/Departamento de Educação 

Fone: (14) 3811 6232 - E-mail: redesans@redesans.com.br 

QUESTÕES 136 a 144: Pergunte ao entrevistado quais profissionais da equipe da unidade de saúde utilizam os 
manuais do Ministério da Saúde disponíveis na unidade. Escreva no espaço em branco fornecido, entre parênteses, 
uma das opções de 1 a 7 ou 99, para cada um dos manuais das questões de 136 a 144. Caso a resposta for a opção 7 
(outro profissional), escreva no espaço em branco fornecido, qual é o outro profissional que utiliza cada um dos 
manuais das questões de 136 a 144.  
 
OBSERVAÇÕES: Registrar as informações que considerar relevantes sobre os manuais do Ministério da Saúde, 
indicando o número das mesmas. NA DÚVIDA, REGISTRE! 
 
QUESTÃO 145: Pergunte ao entrevistado se os manuais do Ministério da Saúde disponíveis na unidade estão em 
local de fácil acesso para todos da equipe. Assinale com “X” uma das opções de 1 a 3 ou 99. 
 
OBSERVAÇÕES GERAIS: Registre as informações que considerar relevantes sobre uma ou mais questões, 
indicando o número das mesmas, além de impressões que você teve sobre o entrevistado e suas colocações durante a 
entrevista. NA DÚVIDA, REGISTRE! 
 
Não se esqueça de anexar o diário de campo digitado. 
 
Não se esqueça de anexar o termo de consentimento livre e esclarecido assinado. 
 
Não se esqueça de assinar o questionário.  


