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Overview
Identification
ID NUMBER
GBS-INE-CAP-2002-v1.0

Version
VERSION DESCRIPTION
Primeira verso do Estudo CAP realizado em 2002.

PRODUCTION DATE
2003-04

Overview
ABSTRACT
O principal objectivo de realizar as entrevistas s mulheres profissionais do sexo e Militares no contexto do “Inqurito
Quantitativo sobre os Conhecimentos Atitudes e Prticas (CAP) - 2002” de recolher dados quantitativos sobre indicadores que
caracterizam a preveno do VIH/SIDA e em particularmente, os vrios problemas ligados ao uso de preservativos masculinos e
com a finalidade de permitir aos responsveis do PSI, fornecer servios e produtos adequados e de boa qualidade aos seus
fregueses, consumidores de preservativo masculino.
KIND OF DATA
Dados de inqurito por amostragem [ssd]
UNITS OF ANALYSIS
Indivduo, mulher, militar

Scope
NOTES
No mbito do Estudo Indicativo sobre as Mulheres Profissionais do Sexo
foram analisados e tratados os seguintes grandes grupos temticos:
I. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS
II. CARACTERISTICAS SOCIAIS
III. EDUCA€AO
IV. MIGRA€AO
V. MEIOS DE COMUNICA€AO E BEBIDAS
VI. OCUPA€AO E RENDIMENTO
VII. ELECTRICIDADE E BENS
VIII. MEIOS DE DESLOCA€AO
IX. MEIOS CONTRACEPTIVOS
X. NUPCIALIDADE
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XI. PARCEIRO(a) REGULAR
XII. RELA€OES SEXUAIS OCASIONAIS
XIII. UTILIZA€AO DE PRESERVATIVOS

Coverage
GEOGRAPHIC COVERAGE
Sub-nacional
GEOGRAPHIC UNIT
UNIVERSE
A unidade de enumerao foi a mulher que realiza sexo por troca de dinheiro ou outras formas de pago, obtendo-se informao
individual sobre a pessoa localizada e em disposio de responder o questionrio.

Producers and Sponsors
PRIMARY INVESTIGATOR(S)
Name

Affiliation

Populaao Servios Internacionais

ONG

Programa Nacional para o Desenvolvimento Sanitrio (PNDS)

Ministrio de Sade Pblica

Instituto Nacional de Estatstica

Ministrio de Economia, Plano e Integraao Regional

OTHER PRODUCER(S)
Name

Affiliation

Role

Banco Mundial
FUNDING
Name

Abbreviation

Banco Mundial

BM

Role

OTHER ACKNOWLEDGEMENTS
Name

Affiliation

Role

Epidemiology Program Office
Centers for Disease Contro
Programa Global do SIDA
World Health Organization

Metadata Production
METADATA PRODUCED BY
Name

Abbreviation Affiliation

Populao Servios Internacionais

PSI

Instituto Nacional de Estatstica INE

Role

ONG
Ministrio de Economia, Plano e Integrao Regional

DATE OF METADATA PRODUCTION
2011-03
DDI DOCUMENT VERSION
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Versao 1.0 (Maro de 2011)
DDI DOCUMENT ID
GBS-INE-CAP-2002-v1.0
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Sampling
Sampling Procedure
Tamanho da Seleco
O tamanho da seleco de mulheres profissionais foi determinada considerando as regies do Sector Autnomo de Bissau, Bafat,
Gab, Cacheu, Tombali e o Sector de Bubaque. Nestes lugares foram localizadas um nmero determinado de mulheres para
realizar a entrevista.
Na pratica logrou-se entrevistar 149 mulheres das 200 previstas. A maioria identificada no Sector Autnomo de Bissau. Na
Regio de Tombali, verificou-se a impossibilidade de localizar qualquer mulher que se dedica a esta profisso.
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Questionnaires
Overview
No mbito do Estudo Indicativo sobre as Mulheres Profissionais do Sexo
foram analisados e tratados os seguintes grandes grupos temticos:
I. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS
II. CARACTERISTICAS SOCIAIS
III. EDUCA€AO
IV. MIGRA€AO
V. MEIOS DE COMUNICA€AO E BEBIDAS
VI. OCUPA€AO E RENDIMENTO
VII. ELECTRICIDADE E BENS
VIII. MEIOS DE DESLOCA€AO
IX. MEIOS CONTRACEPTIVOS
X. NUPCIALIDADE
XI. PARCEIRO(a) REGULAR
XII. RELA€OES SEXUAIS OCASIONAIS
XIII. UTILIZA€AO DE PRESERVATIVOS
O questionrio foi imprimida em Lingua oficial (portuguesa), e foi desenhado pelo consultor contratado para o efeito. A fase
de preparacao de Questionario, utilizou para o efeito o Software EPIINFO.
As entrevistas so de caracter absolutamente confidencial e privada, encontrando-se estruturadas e/ou identificadas em 17
seces:
Seco I. Caractersticas Geogrficas
Inclui a identificao territorial do chefe do agregado familiar e os resultados da visita
Seco II VIII. Caractersticas Sociais e Econmicas
As questes propostas permitem uma aproximao entre o inquirido e o inquiridor, antes de entrar na abordagem dos tpicos
mais ntimos e uma anlise dos indicadores chaves, atravs dos estratos scio-econmico e geogrfico.
Seco IX XII. Meios Contraceptivos, Casados, Parceiros Regulares
e Ocasionais
O objectivo destas seces de determinar os meios contraceptivos mais conhecidos e de medir o comportamento sexual de
risco de cada inquirida. As questes aqui so bastantes sensveis, por abordar assuntos ntimos das pessoas.
Seco XIII. Utilizao de Preservativos
Tem como objectivo medir o conhecimento da inquirida sobre o preservativo e dos lugares de sua aquisio (onde se pode
obter), incluindo a marca e o preo. Permitindo assim, uma anlise de indicadores referentes ao programa de conhecimento
para reduzir a transmisso do Vrus da SIDA e outras doenas de transmisso sexual.
Seco XIV. Sade das Mulheres
Determinar o nvel de incidncia das doenas de transmisso sexual e o comportamento do inquirida perante a doena.
Seco XV XVII. Transmisso e Conhecimento do HIV/SIDA, Mudana
no Comportamento e Comunicao.
Conhecimento de prticas preventivas da SIDA por parte das inquiridas e percepo de risco, mudana de comportamento e
atitudes para com as pessoas com HIV/SIDA.
As questes nesta seco auxiliam na interpretao de informao concernente ao comportamento que as inquiridas tm em relao s
pessoas infectadas pelo HIV/SIDA. As atitudes dos indivduos so tambm abordadas de maneira tal, para se poder recolher as
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informaes que possam ser importantes em relao ao uso do preservativo nas relaes regulares ou ocasionais.

Esta primeira fase consiste em conceber um boletim adaptado ao modo coomo o programa funciona e que responda a forma
como as perguntas forma elaboradas.
E atribuido um numero de Identificacao a cada boletim prenchido, apenas um numero sem repeticao. Pode ser feito
simplesmente pela ordem de entrada, ou quando se considerarem prontos para introduzir no computador.
Tambem e atribuido um numero as respostas possiveis- chama-se a essa operacao (Codoficacao).
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2002-11-10

End
2002-11-30

Cycle
N/A

Data Collection Mode
Cara cara [f2f]
DATA COLLECTION NOTES
O “Inqurito sobre Conhecimentos Atitudes e Prticas, IST/VIH/SIDA e o Uso do Preservativo (CAP-2002)” foi desenvolvido pelo
Ministrio de Sade Pblica atravs do Programa Nacional de Luta Contra o SIDA (PNLS) em estreita colaborao com Population
Services International (PSI), financiado pelo Banco Mundial.
O Inqurito CAP-2002 estrutura-se em trs investigaes:
Jovens.- Abrangue o Sector Autnomo de Bissau e as Regies de Bafat, Gab, Cacheu, Tombali e o Sector de Bubaque.
Profissionais do Sexo.- Um determinado numero de mulheres que se dedicam esta profisso.
Militares.- Abrange Unidades Militares seleccionadas, segundo a estrutura militar, nas Zonas Centro, Norte e Sul.
2. Seleco das Mulheres Profissionais
A seleco das mulheres profissionais foi feita visitando casas e lugares onde frequentam e/ou desenvolvem as suas
actividades.
Esta seleco no representativa do universo de mulheres que dedicam esta actividade (troca do sexo com dinheiro ou outras
espcies como forma de pago), pelo que os resultados so de caracter indicativo e no representativo dum universo pr definido.

3. Tamanho da Seleco
O tamanho da seleco de mulheres profissionais foi determinada considerando as regies do Sector Autnomo de Bissau, Bafat,
Gab, Cacheu, Tombali e o Sector de Bubaque. Nestes lugares foram localizadas um nmero determinado de mulheres para
realizar a entrevista.
Na pratica logrou-se entrevistar 149 mulheres das 200 previstas. A maioria identificada no Sector Autnomo de Bissau. Na
Regio de Tombali, verificou-se a impossibilidade de localizar qualquer mulher que se dedica a esta profisso.
4. Recrutamento dos Inquiridores
O recrutamento foi desenvolvida sobre a base de conhecimento e experincia do pessoal nas diferentes actividades,
seleccionado o mesmo segundo o resultado dos testes do seminrio.
5. Formao
O processo de formao do pessoal foi desenvolvido sobre os princpios metodolgicos, estrutura do questionrio, identificao do
contedo de cada questo, a privacidade das perguntas, a qualidade requerida no registro das respostas. Desenvolveram-se
entrevistas no contexto da formao com pessoas no conhecidas e entrevistas entre eles, analises de grupo sobre os
resultados e qualificao.
6. Trabalho de Terreno
Os responsveis das equipas no terreno e os inquiridores localizaram e realizaram as entrevistas (com as mulheres
profissionais) nas diferentes regies, excepto a Cidade de Bissau onde as entrevistas foram feitas por dois inquiridores.
A enumerao das mulheres profissionais foi feita entre os dias 10 e 30 de Novembro de 2002, pelas equipas regionais e dois
(2) inquiridores da Cidade de Bissau.
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A unidade de enumerao foi a mulher que realiza sexo por troca de dinheiro ou outras formas de pago, obtendo-se informao
individual sobre a pessoa localizada e em disposio de responder o questionrio.
O mtodo de enumerao a localizao das mulheres nos seus lugares de trabalho ou zonas de actividades (casas, bares,
discoteca...), para realizar a entrevista de forma pessoal e confidencial.
A principal dificuldade na recolha da informao foi a localizao e uma determinada desinformao sobre a realizao do inqurito s
mulheres nas Zonas de Caracol na Cidade de Bissau onde as profissionais recusaram colaborar na realizao das entrevistas,
por considerar que era um problema da policiamento.
7. Recolha de Dados e Entrada
A recolha de informao no terreno foi desenvolvida pelas equipas regionais, excepto na Cidade de Bissau que foi feita s por
dois (2) inquiridores. Ao nvel de terreno iniciou-se a reviso primria dos questionrios preenchidos pelos inquiridores e
posteriormente foi feita uma outra reviso no processo de codificao e analise lgica das respostas.
A reviso lgica e aritmtica dos resultados efectuou-se a dois nveis, pelo especialista em informtica e de analises. A introduo
de dados foram tratados com o programa EPI-INFO.
Terminando-se em Janeiro de 2003 a entrada dos dados e em Fevereiro, a avaliao.

Data Collectors
Name

Abbreviation

Affiliation

Institto Nacional de Estatistica

INE

Ministerio de Economia, Plano e Integraao Regional
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Data Processing
Data Editing
Ao nvel de terreno iniciou-se a reviso primria dos questionrios preenchidos pelos inquiridores e posteriormente foi feita uma
outra reviso no processo de codificao e analise lgica das respostas.
A reviso lgica e aritmtica dos resultados efectuou-se a dois nveis, pelo especialista em informtica e de analises. A introduo
de dados foram tratados com o programa EPI-INFO.
Terminando-se em Janeiro de 2003 a entrada dos dados e em Fevereiro, a avaliao.
No existiram dificuldades na entrada de dados, dada as revises feitas, controlo e organizao estabelecida
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Data Appraisal
No content available
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