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Inquérito de Resposta à COVID-19 – Ronda 1: 

Conhecimentos, Crenças E Comportamentos: 

1. Você já alguma vez ouviu falar da doença do novo coronavírus chamada COVID-19? Sem o Não 
  

Deixe-me ajudá-lo a lembrar. Um novo coronavírus está-se propagando rapidamente pelo mundo. 

Quando ele infecta alguém, ele causa uma doença chamada COVID-19. 

 
2. WHO_5: Onde é que você ouviu falar do novo coronavírus? Selecione tudo que se aplica 

2.1. Radio 
2.2. TV 
2.3. Mensagens do ecrã da ATM 
2.4. SMS da Vodacom, TMCEL ou Movitel  
2.5. WhatsApp 
2.6. Facebook ou Facebook Messenger 
2.7. familiares 
2.8. amigos 

2.9. trabalhadores de saúde 
2.10. ONG comunitária sem fins lucrativos 
2.11. Líderes comunitários 
2.12. Líderes religiosos 
2.13. Médicos tradicionais ou parteiras tradicionais 
2.14. outro: ______________ 

 
3. WHO_6_modified: Destas fontes que seleccionaste, em qual é que confia mais para receber 

informação relacionada com o coronavírus? Seleccione uma resposta. 

Vou agora fazer-lhe algumas perguntas sobre o coronavírus e a COVID-19. Por favor, responda da 

melhor maneira possível. As respostas são confidenciais. Vamos fornecer-lhe informações no fim da 

entrevista. 

 
4. WHO_8_modified: Que é que você acha que tem mais chances de morrer da infecção pelo 

coronavírus?1 Vou fazer afirmações, comparando diferentes tipos de pessoas. Diga-me quem é que 
acha que tem maior probabilidade de morrer do coronavírus ou diga “mesma probabilidade” se 
achar que não há diferença. 

4.1. Um adulto saudável de 30 anos ou um adulto saudável de 60 anos? (primeiro) 
4.2. Um adulto saudável de 30 anos ou uma criança saudável de 5 anos? (segundo) 
4.3. Um avô ou o seu neto? (primeiro) 
4.4. Um adulto que não fuma ou um adulto que fuma? (segundo) 
4.5. Um agricultor saudável ou um profissional da saúde saudável? (segundo) 

 
1 

Pesquisas anteriores a 15 de julho receberam esta pergunta: Quem você acha que tem mais probabilidade de adoecer por causa do 

coronavírus? Vou fazer declarações comparando diferentes tipos de pessoas. Diga-me quem você acha que tem mais probabilidade de ficar 

doente ou diga "igual" se achar que não há diferença. 
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4.6. Um negro adulto saudável ou um branco adulto saudável? (mesmo) 
 

5. WHO_10_modified: Como é que se transmite o coronavírus? Vou apresentar uma lista de possíveis 
vias através das quais os vírus se transmitem. Para cada opção, diga “SIM” se você acha que ela é 
verdadeira sobre coronavírus e diga “NÃO” se acha que ela NÃO é verdadeira sobre o coronavírus.  

5.1. Transfusão sanguínea (Não) 
5.2. Gotículas de saliva de pessoas infectadas (Sim) 
5.3. Contacto directo com pessoas infectadas (Sim) 
5.4. Tocar em objectos/superfícies/alimentos contaminados food (Sim) 
5.5. Transmissão sexual (Não) 
5.6. Picadas de mosquitos (Não) 
5.7. Beber água não tratada (Não) 
5.8. Roupas de segunda mão (Não) 

 
6. WHO_11_modified: Quais são os principais sintomas do coronavírus? Vou apresentar uma lista de 

sintomas possíveis de diferentes vírus. Para cada opção, diga “SIM” se você acha que ela é 
verdadeira sobre coronavírus e diga “NÃO” se acha que ela NÃO é verdadeira sobre o coronavírus. 

6.1. Febres (Sim) 
6.2. Tosse (Sim) 
6.3. Dificuldades de respirar (Sim) 
6.4. Perda da audição (Não) 
6.5. Dor ao urinar (Não) 
6.6. Nova perda de paladar (sabor) ou cheiro (Sim) 
6.7. Cegueira (Não) 

 
7. Queremos fazer-lhe perguntas sobre si e sobre os contactos de interação social do seu agregado 

familiar com amigos e vizinhos que também fazem parte da Nossa pesquisa. 
7.1. Por favor confirme: Você conhece alguém do agregado familiar de (Chefe do agregado 

contacto)? Outros membros incluem: (contactos nomes do AF).  
7.2. SE SIM to (7.1), Você conversou com alguém daquela família Nãos últimos 14 dias?  
7.3. Se SIM to (7.2), Você trocou informações sobre o coronavírus? 
7.4. Se SIM to (7.2), Você trocou informações sobre o distanciamento social ou 

comportamentos preventivos?  
7.5. SE SIM to (7.1), Você viu alguém daquela família Nãos últimos 14 dias? 
9.7. SE SIM to (7.5), Será que ele/ela aproximou-se de você a menos 1,5 metros nalgum 

momento Nãos últimos 14 dias? 
9.8. SE SIM to (7.5), Será que ele/ela apertou a sua mão, tentou apertar a sua mão ou lhe 

tocou de alguma forma Nãos últimos 14 dias? 
9.6 SE SIM to (7.5), Em geral, será que ele/ela parece estar a cumprir com as recomendações 

do Governo sobre o distanciamento social (evitar grandes aglomerações e manter uma 
distância de pelo menos 1,5 metros de pessoas de fora do seu agregado familiar)?2 

 
2 Pesquisas datadas de 15 de julho tiveram as últimas três perguntas nesta ordem: 
9.6 SE SIM para (9.5), a/s pessoa/s parecia/m estar observando as recomendações do governo sobre o distanciamento social 
(evitar grandes encontros e manter pelo menos 1,5 metros de distância de pessoas fora de casa)? 
9,7 SE SIM para (9.5), você ficou dentro de 1,5 metros dessa/s pessoa/s nos últimos 14 dias? 
9.8 SE SIM para (9.5), você apertou as mãos ou tocou nessa/s pessoa/s nos últimos 14 dias? 
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10. Do seu conhecimento, as crianças menores de 18 anos do seu AF brincaram com crianças de outros 

AFs Nãos últimos 14 dias? (SIM, NÃO, SEM FILHOS NA CASA) 

 
Prevenção, Conhecimento E Comportamento  

 
11. Para as seguintes afirmações, diga-me se você concorda fortemente, concorda, discorda, discorda 

fortemente ou não tem opinião: 
11.1. Existem acções que você pode tomar para evitar ficar doente de coronavírus ou 

prevenir a transmissão aos outros.  
11.2. Não há nada que eu posso fazer para impedir a propagação da doença ou me proteger 

de ficar doente  
11.3. É importante tomar acções para prevenir a propagação do coronavírus.  
11.4. Os meus vizinhos acham que é importante tomar acções para prevenir a propagação do 

coronavírus. 

10. (Questões sobre distanciamento social) 

10.1. Você apoia a prática do distanciamento social para prevenir a propagação do 
coronavírus?  

10.2. Para cada 10 agregados familiares da sua comunidade, quantos é que você acha que 
apoiam a prática do distanciamento social para prevenir a propagação do coronavírus?  

10.3. Nãos últimos 14 dias, você foi capaz de cumprir com as recomendações do Governo 
sobre o distanciamento social?  

10.4. Quão confiante você está na sua última resposta? (1=Não confiante de todo, 2=Pouco 
confiante, 3=Um pouco mais confiante, 4=Totalmente confiante, -88= Não sabia da 
pergunta anterior, -99= Recusa responder) 

 

Queremos recolher informações sobre conhecimentos e comportamentos relacionados ao coronavírus. 

Vou apresentar uma lista de acções possíveis. Para cada acção, vou fazer algumas perguntas: 

 
12. Será que esta acção previne a transmissão do coronavírus para si e para os outros? (SIM ou NÃO ou 

NÃO SABE ou NÃO TEM RESPOSTA) 
13. Quão confiante você está na sua última resposta? (1=Não confiante de todo, 2=Pouco confiante, 

3=Um pouco mais confiante, 4=Totalmente confiante, -88= Não sabia da pergunta anterior, -99= 
Recusa responder) 

14. Será que isso é algo que o seu AF está fazendo Nãos últimos 7 dias? (SIM ou NÃO) 
15. Será que isso é algo que acha que deve ser feito? (SIM ou NÃO) 
16. Para cada 10 AFs da sua comunidade, quantos poderiam apoiar esta acção? (Se você não souber, 

faça sua melhor estimativa) 

 
 

1 V Cobrir a sua boca e nariz ao tossir ou expirar 

2 V Manter uma distância de pelo menos 1,5 metros das pessoas fora da minha casa 
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Ações De Prevenção Do Agregado Familiar (Af) 

13. Será que esta acção previne a transmissão do coronavírus para si e para os outros? (SIM ou NÃO 
ou NÃO SABE ou NÃO TEM RESPOSTA) 

14. Quão confiante você está na sua última resposta? (1=Não confiante de todo, 2=Pouco confiante, 
3=Um pouco mais confiante, 4=Totalmente confiante, -88= Não sabia da pergunta anterior, -99= 
Recusa responder) 

15. Será que isso é algo que o seu AF está fazendo Nãos últimos 7 dias? (SIM ou NÃO) 

 

1 V Evitar comprar comida na estrada (espetos, maçaroca assada) 

2 F Tomar medicamentos indicados para outra doença 

3 V Lavar as mãos regularmente com água e sabão 

4 F Tomar chá quente 

5 V Abrir janelas para aumentar a circulação do ar 

6 V Cobrir a cara em público enquanto está saudável 

7 F Comer alimentos com limão ou alho ou pimenta 

8 V 
Se vir sintomas de coronavirus, tosse ou dores de garganta, ir imediatamente à unidade 
sanitária mais próxima 

9 F Beber somente água tratada 

10 F Dormir dentro da rede mosquiteira 

11 V Lavar e cozinhar bem os alimentos 

12 F 
Guardar folhas de eucalipto ou nim (planta de sombra que também é conhecida por 
quinina) dentro de casa 

13 F Aspergir álcool ou cloro em todo o seu corpo 

14 V Evitar contacto próximo com alguém que tem febres ou tosse 

15 V Evitar tomar bicicleta-táxi ou moto-táxi para sair 

16 F 
Tomar a vacina. Responda SIM se voce acha que existe uma vacina. Responda NÃO se 
você acha que ainda não existe nem vacina nem cura. 

 

3 F Fazer compras em locais de aglomeração como mercados informais 

4 F Ter encontros com amigos 

5 V Ajudar aos idosos a evitar o contacto próximo com outras pessoas incluindo crianças 

6 V Se recusar a apertar as mãos com ninguém mesmo quando solicitado 

7 V Evitar participar de aglomerações sociais de qualquer tamanho 

8 F Conduzir moto-táxi ou bicicleta-táxi para transportar passageiros 

9 V Se vir sintomas de coronavirus, informar imediatamente a minha família e evitar contacto 
com pessoas 

10 F Beber álcool nas barracas 

11 V Cobrir a cara se tiver sintomas de coronavírus 

12 V Em vez de encontros presenciais, chamar por telefone ou mandar mensagem 

13 F Permitir crianças adquirirem imunidade por brincarem com crianças de outras famílias 

14 V Permaneçar na área da casa o tempo todo 
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8.1. SE SIM para HP16: 8.1. Você respondeu que acha que existe uma vacina. Qual é o Nome da 

vacina? 

 

20. Até hoje, cerca de quantas pessoas acha que testaram positivo para o coronavirus? Na sua 
Província? Em Moçambique? a nível mundial? 

• Entre 0 e 10 

• Entre 10 e 100 

• Entre 100 e 1.000 

• Entre 1.000 e um milhão 

• Entre um milhão e um bilhão 

• Não sabe 
21. Até hoje, cerca de quantas pessoas acha que morreram da doença do coronavírus…? Na sua 

Província? Em Moçambique? a nível mundial? 

• Entre 0 e 10 

• Entre 10 e 100 

• Entre 100 e 1.000 

• Entre 1.000 e um milhão 

• Entre um milhão e um bilhão 

• Não sabe 

Políticas Do Governo 

Quero perguntar-lhe sobre as políticas do Governo em relação ao coronavírus. As suas respostas são 

confidenciais. Vou apresentar uma lista acções possíveis. Para cada acçao, vou fazer duas perguntas: 

24. Do seu conhecimento, será que o Governo de Moçambique já tomou esta acção para fazer face 
ao coronavírus? 

1 V 
Ordenar a quarentena de 14 dias para todas as pessoas que tenham tido contacto 
directo com casos confirmados de COVID-19 

2 F Fechar todos os aeroportos 

3 V Suspender serviços e celebrações religiosas 

4 V Proibir o despejo de inquilinos em contratos de arrendamento 

5 V Parar com a emissão de vistos de entrada para viajantes estrangeiros 

6 F Proibir viagem de pessoas entre províncias 

7 V Exigir o uso de coberturas da cara nas cerimónias fúnebres 

8 F Suspender a actuação da polícia 

9 F Proibir o uso de minibus para transporte público 

10 F Ordenar as famílias a ficarem em casa, excepto para viagens necessárias somente 

11 V Pedir as famílias a não visitarem pacientes infectados pela COVID-19 Nãos hospitais 

12 F Fechar secretarias de serviços do Governo não relacionados com a saúde 

13 F 
Ordenar todos os cidadãos para usarem coberturas da cara ao saírem para fora das 
suas casas 

14 V Proibir reuniões de mais de 20 pessoas 

15 F Pedir as famílias para ficarem em casa por três semanas 
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16 V Fechar ginásios, campos de jogos e outras actividades desportivas em locais públicos 

17 F Proibir funerais para os mortos do coronavírus ou COVID-19 

18 V Declarar um Estado de Emergência 

19 V Fechar bares e discotecas 

20 V Suspender as aulas em todas as escolas públicas e privadas 

 

24. Qual é que acha que seria a resposta para as seguintes perguntas: 
a. Acha que você ou alguém do seu AF ficará doente do coronavírus? 
b. Para cada 10 pessoas da sua comunidade, quantas é que achas que ficariam doentes do 

coronavírus? (Se você não souber, faça sua melhor estimativa) 
 

25. Imagine que o Governo Moçambicano tivesse pedido ao povo para não sair de casa por três 
semanas e que ninguém estivesse a obedecer ou a fazer mudanças no seu comportamento. 
Então, qual é que acha que seria a resposta para as seguintes perguntas: 

a. Acha que você ou alguém do seu AF ficará doente do coronavírus? 
b. Para cada 10 pessoas da sua comunidade, quantas é que achas que ficariam doentes do 

coronavírus? (Se você não souber, faça sua melhor estimativa) 
 

26. Imagine que o Governo Moçambicano tivesse pedido ao povo para não sair de casa por três 
semanas e que todos obedecessem. Então, qual é que acha que seria a resposta para as 
seguintes perguntas: 

a. Acha que você ou alguém do seu AF ficará doente do coronavírus? 
b. Para cada 10 pessoas da sua comunidade, quantas é que achas que ficariam doentes do 

coronavírus? (Se você não souber, faça sua melhor estimativa) 
 

Perguntas Do Agregado Familiar: 

 
1. Se o Governo de Moçambique lhe pedisse para não sair da sua casa por três semanas, você seria 

capaz de cumprir com isso? Por favor responda honestamente. As respostas são confidenciais. 
 

2. Alguém em seu AF tem mais de 60 anos? 
 

3. Numa semana regular de Fevereiro de 2020, qual foi o seu total rendimento semanal? __Mts (Se 
você não souber, faça sua melhor estimativa) (0, 0-1000, 1000-2000, 2000-3000, 3000-5000, Mais 
de 5000 Mts, Não sabe, Recusa responder) 

 

• Inquiridor: Escreve a quantidade se mais de zero. __ Mts 
 

4. Na semana passada, qual foi o seu total rendimento semanal? __Mts (Se você não souber, faça sua 
melhor estimativa) (0, 0-1000, 1000-2000, 2000-3000, 3000-5000, Mais de 5000 Mts, Não sabe, 
Recusa responder) 

 

• Inquiridor: Escreve a quantidade se mais de zero. __ Mts 
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Perguntas Sobre Segurança Alimentar: 

Agora quero perguntar qual a situação alimentar da sua casa nos últimos 7 dias (pode variar entre 7 e 30 
dias, dependendo do tempo de pesquisas repetidas). 
 
1. Nãos últimos 7 dias, houve uma falta de comida no seu AF devido à falta de recursos para a compra 

de comida? (Sim Não) 
1.1. SE SIM, quantos dias faltou comida no seu AF Nãos últimos 7 dias? 

 
2. Nãos últimos 7 dias, será que você ou algum membro do seu agregado familiar passou pelos 

seguintes casos?] 
2.1. Dificuldades em ir a mercados de alimentos devido às restrições impostas pelo Governo 
2.2. Dificuldades em comprar alimentos pelo facto da maioria de mercados de alimentos 

estarem fechados  
2.3. Incapaz de comprar a quantidade de alimentos que normalmente compra devido á 

escassez Nãos mercados  
2.4. Incapaz de comprar a quantidade de alimentos que normalmente compra porque o 

rendimento do agregado familiar baixou  
2.5. Incapaz de comprar a quantidade de alimentos que normalmente compra porque os 

preços subiram  
2.6. Ter que reduzir o número de refeições ou a quantidade de alimentos por refeição em 

relação ao que normalmente se faz 
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Altruísmo Validado (Round 1): 

Para a sua participação no inquérito de hoje, gostaríamos de lhe dar 100 Meticais. Na próxima secção, 

vou descrever uma causa de caridade. Se você escolher, poderá também doar parte dos seus 100 

Meticais para uma causa de caridade. 

 

Estamos a realizar cerca de 3000 entrevistas por telefone com AFs das províncias de Sofala, Manica e 

Zambézia. A partir de inquéritos anteriores, sabemos quais são as famílias mais pobres. Você pode fazer 

parte ou não destas famílias. Sabemos que famílias mais pobres podem ser mais afectadas pelo 

coronavírus porque elas têm menor rendimento para pagar despesas médicas e pequenos 

abastecimento em comida. Por isso, queremos dar às famílias mais pobres dinheiro adicional para lhes 

ajudar a fazer face à crise do coronavírus. 

 

Se você escolher, pode doar parte dos seus 100 Meticais a uma família pobre. As doações que 

coletarmos irão para as famílias mais pobres primeiro. Pode escolher dar o seu dinheiro a nível nacional 

a nível da comunidade. Se deres a nível nacional, o seu dinheiro poderá ajudar as famílias mais pobres 

participantes da pesquisa nas províncias de Sofala, Manica e Zambézia. Se deres a nível da comunidade, 

o seu dinheiro vai ajudar as famílias mais pobres participantes da pesquisa na sua comunidade - pode 

até ser uma família da sua vizinhança - que poderá ser ou não uma das famílias mais pobres a nível 

nacional. Para além disso, a sua doação pode ser anónima - ninguém saberá se deste a nível nacional ou 

a nível da comunidade ou quanto dinheiro você está a doar, mesmo se o montante for zero 

 

1. Pela sua participação No inquérito de hoje, você recebeu 100 Meticais hoje. Você gostaria de doar 
parte deste dinheiro a uma família que está em alto risco de ser afetada pelo coronavírus? 

 
2. SE SIM, quanto dinheiro você gostaria de doar a nível nacional? __Mts 
 
3. SE SIM, quanto dinheiro você gostaria de doar a nível da comunidade? __Mts 

 
4. Confirme: Se você doar A Mts a nível nacional e B Mts a nível da comunidade, então você vai 

receber 100-A-B pela sua participação hoje em vez de 100 Mts. É isso que você queria? SE NÃO, 
repita as perguntas 2 & 3. 

Obrigado!  
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Perguntas de Rastreio da COVID:  

Vou agora fazer-lhe algumas perguntas utilizadas para ver se as pessoas apresentam alguns dos 

sintomas da doença do coronavírus. Por favor, responda da sua melhor maneira possível. As respostas 

são confidenciais.  

1. Será que você ou alguém no seu AF testou positivo para o coronavírus Nãos últimos 14 dias (duas 
semanas)? 

2. Será que você ou alguém do seu AF esteve em contacto com alguém que testou positivo para 
coronavírus? 

3. Será que você ou alguém do seu AF teve febres, tosse ou dificuldades de respirar Nãos últimos (duas 
semanas)? 

4. Será que você ou alguém do seu AF teve os seguintes sintomas nas últimas 24 horas? 
4.1. febres (38º graus centígrados ou mais)? 
4.2. Nova tosse ou tosse que piorou ou dificuldades de respirar? 
4.3. Nova dor de garganta ou dor de garganta que piorou? 
4.4. Nova diarréia ou diarréia que piorou? 
4.5. Nova dor de cabeça ou que vai piorando? 
4.6. Nova dor de músculos ou que vai piorando? 
4.7. Nova perda de paladar (sabor) ou cheiro?  
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FIM DA ENTREVISTA – Mensagem de Saúde Pública:  

Quero concluir a Nossa entrevista de hoje com alguns importantes factos de saúde aprovados pelo 

Ministério da Saúde de Moçambique.  

Coronavirus É um vírus que causa infecções semelhantes a uma gripe comum e pode provocar doenças 

respiratórias mais graves como a pneumonia. Ele é transmitido de uma pessoa infectada para outra 

através de gotículas de saliva ao tossir ou expirar, ou através de superfícies e objectos contaminados. O 

período de incubação é de 2 a 14 dias, pelo que uma pessoa pode ter e transmitir coronavírus antes de 

manifestar quaisquer sintomas. Os principais Sintomas são febres, tosse, dores musculares e 

dificuldades de respirar. Para prevenir a contracção do coronavírus, você deve lavar frequentemente as 

mãos com água e sabão, lavar e cozer bem os alimentos e abrir as suas janelas para maior circulação do 

ar. Sempre que estiver para tossir ou expirar, cubra a sua boca com o braço dobrado em forma de “V” e 

depois lave as suas mãos com água e sabão. Se você viajou recentemente para países com casos de 

coronavírus ou pensa que tem a doença, evite contacto directo com outras pessoas e logo ao primeiro 

sinal de febre, constipação ou tosse ligue para o Alô Vida pelo 84146 para Vodacom ou 82149 para 

TMCEL, chame PENSA pelo *660#. Por favor, ajude a prevenir a propagação do coronavírus!”  

Obrigado por participar na Nossa pesquisa! 

 

 

 


