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COVID-19 Inquérito – Ronda 2: 

Conhecimento, Crenças E Comportamentos 

1. Onde é que você ouviu falar do novo coronavírus? Selecione tudo que se aplica. 
1.1. Radio 
1.2. TV 
1.3. Mensagens do ecrã da ATM 
1.4. SMS da Vodacom, TMCEL ou Movitel 
1.5. WhatsApp 
1.6. Facebook ou Facebook Messenger 
1.7. familiares 
1.8. amigos 

1.9. trabalhadores de saúde 
1.10. ONG comunitária sem fins lucrativos  
1.11. Líderes comunitários 
1.12. Líderes religiosos  
1.13. Médicos tradicionais ou parteiras tradicionais  
1.14. outro: ______________ 

 
2. Destas fontes que seleccionaste, em qual é que confia mais para receber informação relacionada 

com o coronavírus? Seleccione uma resposta. 

4.1 Lembra-se de ter concluído esta entrevista da última vez que lhe chamamos? 

1. SE SIM, Você confia na informação que lhe dêmos sobre o coronavírus? 

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. 

 
3. Quem é que você acha que tem mais chances de morrer da infeção pelo coronavírus? 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. 

3.1. Um homem de 60 anos de idade com diabetes e hipertensão ou um homem de 60 anos 
de idade com cegueira e perda de audição? (primeiro)  

3.2. Um adulto saudável de 30 anos ou um adulto saudável de 60 anos? (segundo) 
3.3. Um avô ou o seu neto? (primeiro) 
3.4. Um adulto que não fuma ou um adulto que fuma? (segundo) 

 
4. 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.  

4.1. Gotículas de saliva de pessoas infectadas (Sim) 
4.2. Transmissão sexual (Não) 
4.3. Beber água não tratada (Não) 
4.4. Picadas de mosquitos (Não) 
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5. 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. 

5.1. Febres (Sim) 
5.2. Tosse e Dificuldades de respirar (Sim) 
5.3. Dor ao urinar (Não) 
5.4. Nova perda de paladar (sabor) ou cheiro (Sim) 

 
6. 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. 
6.1. Por favor confirme: Você conhece alguém do agregado familiar de (Chefe do agregado 

contacto)? Outros membros incluem: (contactos nomes do AF).  
6.2. SE SIM to (6.1), Você conversou com alguém daquela família Nãos últimos 14 dias?  
6.3. Se SIM to (6.2), Você trocou informações sobre o coronavírus? 
6.4. Se SIM to (6.2), Você trocou informações sobre o distanciamento social ou 

comportamentos preventivos?  
6.5. SE SIM to (6.1), Você viu alguém daquela família Nãos últimos 14 dias? 
6.6. SE SIM to (6.5), Será que ele/ela aproximou-se de você a menos 1,5 metros nalgum 

momento Nãos últimos 14 dias? 
6.7. SE SIM to (6.5), Será que ele/ela apertou a sua mão, tentou apertar a sua mão ou lhe 

tocou de alguma forma Nãos últimos 14 dias? 
6.8. SE SIM to (6.5), 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) 

6.9. SE SIM to (6.6): Será que ele / ela usava uma máscara quando se aproximou a menos de 
1,5 metros de você ou de outras pessoas de fora do agregado familiar dele/a? 

6.10. SE SIM to (6.5): Será que ele/ela dá sinais de estar a usar máscara dele em todos 
os momentos ao interagir consigo ou com outras pessoas de fora do agregado familiar 
durante os últimos 14 dias? 
 

Prevenção, Conhecimento E Comportamento  

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) 
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Queremos recolher informações sobre conhecimentos e comportamentos relacionados ao coronavírus. 

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

Ações de Distanciamento Social (SD) 

11. 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) 

12. 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) 

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

 

 

Acções De Prevenção Dos Agregados Familiares  

 

14. 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) 

15. 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) 

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

 

1 V  

2 F  

3 V  

4 F Tomar chá quente 

1 V  

2 V  

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  

7 V  

8 F  

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  
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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  

9 F Beber somente água tratada 

10 F  

11 V  

12 F  

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  
 

Clue Subsection (Ronda 2 & 3):  

Agora você pode ajudar outros participantes da pesquisa na sua comunidade  a responder 

correctamente à pergunta: "Será que esta acção vai prevenir a transmissão do coronavírus para você e 

para os outros?". Vou ler as suas respostas para si (você). Escolha o máximo de 2 respostas que você 

gostaria que nós partilhássemos com outros participantes da pesquisa na sua comunidade. NOTA 

IMPORTANTE: Se nós decidirmos partilhar as suas respostas, NÃO indicaremos o seu nome ou 

identidade.   

• Não quero partilhar nenhuma acção. 

• Escolha o máximo de 2 respostas  

• Não sabe 

• Recusa responder 
 

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: 

17. 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 F Suspender serviços e celebrações religiosas 

4 V  

5 V  

6 F Proibir viagem de pessoas entre províncias 

7 V  

8 F  

9 F Proibir o uso de minibus para transporte público 
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10 F  

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

14 V 
Permitir um número máximo de 50 participantes em cerimónias fúnebres em que a 
COVID-19 NÃO seja a causa da morte. 

15 F  

16 V  

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

18 V 
Até 9/6/2020: “Declarar um Estado de Emergência”; despois 9/6/2020: “Declarar um 
Estado de Calamidade Pública”, com base em um anúncio do o presidente de 
Moçambique na noite de 9/5/2020. 

19 V  

20 V 
Retomada das aulas para as 12ª classes este ano ANTES de outras classes do ensino 
primário e secundário 

 

Perguntas para o Agregado Familiar 

1. 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 
 

2. Do seu conhecimento, as crianças menores de 18 anos do seu AF brincaram com crianças de outros 
AFs nos últimos 14 dias?  

5.1. Quantos dias dos últimos 14 seus filhos menores de 18 anos brincaram com crianças de 
outras famílias? 

 

Perguntas de despistagem de COVID (Començando em  8/25/2020 perguntado 50/50 com 

perguntas sobre escolaridade): 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 nos últimos 14 dias (duas 
semanas)? 
 

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

5. Será que você ou alguém do seu AF teve febres, tosse ou dificuldades de respirar nos últimos 14 dias 
(duas semanas)?  
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Perguntas sobre escolaridade: (Adicionado em 8/25/2020 e perguntado 50/50 com perguntas 

de despistagem de COVID): 

 
1. Quantas crianças do seu agregado familiar estavam matriculadas para o ano lectivo 2020? 

 
2. Se todas as escolas retomarem no próximo ano, quantas crianças do seu agregado familiar você 

acha agora que poderia matricular para o ano lectivo 2021? 
 

3. SE (2) < (1): Porquê é que você acha que poderá matricular menos crianças para 2021 do que 
aquelas que matriculou para 2020? (selecciona tudo o que é aplicável). 

a. Uma criança graduou ou concluiu o seu ensino.  
b. A criança está demasiado crescida para frequentar a escola  
c. Rendimento familiar reduzido dificulta o pagamento de propinas  e materiais escolares.  
d. Crianças precisam de ajudar na agricultura familiar  
e. Crianças precisam de trabalhar mais para ganhar dinheiro para a família.  
f. O retorno de crianças à escola aumenta de ficar doente do coronavírus para a minha 

família.  
g. O impacto da COVID-19 dificulta o sucesso escolar para os meus filhos.  
h. O impacto da COVID-19 torna a educação escolar menos benéfica para os meus filhos e 

para o rendimento futuro do meu agregado familiar.  

i. Outra razão: ___  
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Randomização do Tratamento de Distanciamento Social (para 2ª ligação do inquérito) 

Os participantes são randomizados em um dos seguintes grupos de tratamento: 

1. Grupo de controle DS: Pula esta seção da pesquisa  
 

2. TRATAMENTO DS1: Apoio comunitário ao distanciamento social. (NÃO se aplica se o 
entrevistado superestimar o apoio da comunidade ao distanciamento social) 

Agora, eu quero fornecer-lhe alguma informação sobre o distanciamento social. Nesta entrevista, você 
indicou que pensa que ${c10_2} em cada 10 agregados familiares na sua comunidade apoiam a prática 
do distanciamento social. 

• Se estimar corretamente: Você está certo! 

• Se subestimar: Porém, mais agregados familiares apoiam o distanciamento social do que você 
pensa! Com base nos resultados da nossa primeira ronda de inquérito sobre COVID-19, 
aproximadamente ${sd1_trueshare} em cada 10 agregados familiares na sua comunidade apoiam o 
distanciamento social para prevenir a transmissão do coronavírus. 
 

Você quer que eu repita esta informação? SEM o NÃO 

 

3. TRATAMENTO DS2: Apoio do líder comunitário para o distanciamento social. 
Agora, eu quero fornecer-lhe alguma informação sobre o distanciamento social. A nossa equipa de 

pesquisa chamou e falou recentemente com ${leader_titlename}. Eles disse que apoia o distanciamento 

social, eles próprios está a praticar o distanciamento social e encoraja os outros a fazerem o mesmo. 

 

Você quer que eu repita esta informação? SEM o NÃO 

 

Conhecimento de tratamentos e mensagens de saúde pública no final da pesquisa: 

PARA TODOS OS GRUPOS:  

Estamos quase a terminar! Temos o plano de voltarmos a chamá-lo para uma nova entrevista de 

seguimento por telefone dentro de cerca de duas ou três semanas. Durante esta entrevista, iremos 

fazer-lhe as mesmas perguntas que lhe fizemos hoje, e algumas novas perguntas. Esta entrevista será 

igualmente confidencial. Por responder a esta entrevista adicional, você receberá 50Mts. 

Grupo de Controle K: Pula esta seção da pesquisa  

 

1. TRATAMENTO K1: SOMENTE PARA TRATAMENTO DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO 

Adicionalmente, vamos oferecer-lhe 5Mts por cada resposta correcta que você der na nossa próxima 

entrevista telefónica para premiar o seu conhecimento do coronavírus! Este prémio só será aplicável 

para as mesmas perguntas que lhe fizemos hoje e novas perguntas sobre sintomas do coronavírus, 

prevenção, modos de transmissão, quem está mais em risco e as medidas/acções tomadas pelo 

Governo de Moçambique. Se você acertar todas as perguntas, poderá ganhar até 200Mts para além dos 

50Mts de participação na nossa próxima entrevista! 

Você quer que eu repita esta informação? SEM o NÃO 
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2. TRATAMENTO K1: SOMENTE PARA TRATAMENTO DE FEEDBACK 

Agora, quero lhe dar o nosso parecer em relação as suas respostas na entrevista de hoje sobre 

perguntas relacionadas com acções/medidas de prevenção da transmissão do coronavírus. 

 

O feedback da ação preventiva depende da atribuição aleatória do respondente a um dos quatro 

subtratamentos (máx. 8 de 16). Se a resposta for qualificada, os entrevistados receberão a mensagem 

apropriada: 

 
i. (correto-fraco, incorreto-fraco) 

ii. (correto-forte, incorreto-fraco) 
iii. (correto-fraco, incorreto-forte) 
iv. (correto-forte, incorreto-forte) 

 
1. As seguintes ações IRÃO prevenir a propagação do coronavírus para você e outras pessoas: (Lista 

das verdadeiras ações preventivas que atendem aos critérios acima) 
2. As seguintes ações NÃO impedirão a disseminação do coronavírus para você e outras pessoas: 

(Lista de falsas ações preventivas que atendem aos critérios acima) 

Por exemplo: se para "Reúna-se com vários amigos", você escolheu SIM / NÃO / NÃO SEI / RECUSA A 

RESPOSTA. Sua resposta é INCORRETA / CORRETA / INCORRETA / INCORRETA. A resposta correta é NÃO. 

Esta ação NÃO impedirá a propagação do coronavírus para você e outras pessoas. 

A seguir, irei fornecer-lhe feedback sobre as suas respostas incorretas ou não respondidas no inquérito 

de hoje sobre questões relacionadas com informações gerais sobre o coronavírus e medidas tomadas 

pelo governo moçambicano. Isso aplica-se apenas a perguntas feitas ao entrevistado que não foram 

respondidas ou foram respondidas incorretamente - um máximo de 20 perguntas, embora muitas vezes 

seja muito menos. 

Feedback para "Quem é que você acha que tem mais chances de morrer da infecção pelo coronavírus?": 

• Para "Um adulto que não fuma ou um adulto que fuma?", você escolheu a ${c5_4_lbl} opção, 
mas a resposta correcta é a SEGUNDA opção. "Um adulto que fuma" está em MAIOR RISCO risco 
de morrer de coronavírus. 

• Para "Um homem de 60 anos de idade com diabetes e hipertensão ou um homem de 60 anos de 
idade com cegueira e perda de audição?", você escolheu a ${c5_7_lbl} opção, mas a resposta 
correcta é a PRIMEIRA opção. "Um homem de 60 anos de idade com diabetes e hipertensão" 
está em MAIOR RISCO risco de morrer de coronavírus. 

• Para "Um avô ou o seu neto?", você escolheu a ${c5_3_lbl} opção, mas a resposta correcta é a 
PRIMEIRA opção." "Um avô" está em MAIOR RISCO risco de morrer de coronavírus. 

• Para "Um adulto saudável de 30 anos ou um adulto saudável de 60 anos?", você escolheu a 
${c5_2_lbl} opção, mas a resposta correcta é a SEGUNDA opção. "Um adulto saudável de 60 
anos" está em MAIOR RISCO risco de morrer de coronavírus. 
 

Feedback para "Como se espalha o coronavírus?": 
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• Para "Gotículas do tossir de uma pessoa infectada", você escolheu ${c6_2_lbl} mas a resposta 
correcta é SIM. O coronavírus É ESPALHADO por "Gotículas do tossir de uma pessoa infectada". 

• Para "Beber água não tratada ", você escolheu ${c6_7_lbl}, mas a resposta correcta é NÃO. O 
coronavírus NÃO É ESPALHADO por "Beber água não tratada". 

• Para "transmissão sexual", você escolheu ${c6_5_lbl}, mas a resposta correcta é NÃO. O 
coronavírus NÃO É ESPALHADO por "transmissão sexual" 

• Para "picadas de mosquito", você escolheu ${c6_6_lbl}, mas a resposta correcta é NÃO. O 
coronavírus NÃO É ESPALHADO por "picadas de mosquito". 

Feedback para "Quais são os principais sintomas do coronavírus?": 

• Para "Febres", você escolheu ${c7_1_lbl}, mas a resposta correcta é SIM. "Febres" é um sintoma 
principal do coronavírus. 

• Para "Tosse e dificuldades de respirar", você escolheu ${c7_3_lbl}, mas a resposta correcta é 
SIM. "Tosse e dificuldades de respirar" é um sintoma principal do coronavírus. 

• Para "Dor ao urinar", você escolheu ${c7_5_lbl}, mas a resposta correcta é NÃO. "Dor ao urinar" 
NÃO é um sintoma principal do coronavirus. 

• Para "Nova perda de paladar (sabor) ou cheiro", você escolheu ${c7_6_lbl}, mas a resposta 
correcta é SIM. "Nova perda de paladar (sabor) ou cheiro" é um sintoma principal do 
coronavírus. 
 

Feedback para "Esta medida é uma imposição do Governo Moçambicano que vigora actualmente para 

fazer face ao coronavírus?": 

• Para "Ordenar a quarentena de 14 dias para todas as pessoas que tenham tido contacto directo 
com casos confirmados de COVID-19", você escolheu ${c24_g1_lbl}, mas a resposta correcta é 
SIM. O governo "Ordenar a quarentena de 14 dias para todas as pessoas que tenham tido 
contacto directo com casos confirmados de COVID-19". 

• Para "Fechar todos os aeroportos", você escolheu ${c24_g2_lbl}, mas a resposta correcta é NÃO. 
O governo NÃO "Fechar todos os aeroportos". 

• Para "Suspender serviços e celebrações religiosas", você escolheu ${c24_g3_lbl}, mas a resposta 
correcta é NÃO. O governo NÃO "Suspender serviços e celebrações religiosas". 

• Para "Permitir um número máximo de 50 participantes em cerimónias fúnebres em que a 
COVID-19 NÃO seja a causa da morte", você escolheu ${c24_g14_lbl}, mas a resposta correcta é 
SIM. O governo "Permitir um número máximo de 50 participantes em cerimónias fúnebres em 
que a COVID-19 NÃO seja a causa da morte". 

• Para "Proibir viagem de pessoas entre províncias", você escolheu ${c24_g6_lbl}, mas a resposta 
correcta é NÃO. O governo NÃO "Proibiu viagem de pessoas entre províncias". 

• Para "Proibir o uso de minibus para transporte público", você escolheu ${c24_g9_lbl}, mas a 
resposta correcta é NÃO. O governo NÃO "Proibiu o uso de minibus para transporte público". 

• Para "Pedir aos agregados familiars para não visitarem pacientes infectados com COVID-19 nos 
hospitais", você escolheu ${c24_g11_lbl}, mas a resposta correcta é YES. O governo "Pediu aos 
agregados familiars para não visitarem pacientes infectados com COVID-19 nos hospitais". 

• Para "Fechar todas as secretarias do Governo não relacionadas com a saúde", você escolheu 
${c24_g12_lbl}, mas a resposta correcta é NÃO. O governo NÃO "Fechar todas as secretarias do 
Governo não relacionadas com a saúde". 
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• Para "Ordenar todos os cidadãos para usarem mascaras ao saírem para fora das suas casas", 
você escolheu ${c24_g13_lbl}, mas a resposta correcta é SIM. O governo "Ordenar todos os 
cidadãos para usarem mascaras ao saírem para fora das suas casas". 

• Para "Proibir funerais para os mortos do coronavírus ou COVID-19", você escolheu 
${c24_g17_lbl}, mas a resposta correcta é NÃO. O governo NÃO "Proibiu funerais para os 
mortos do coronavírus ou COVID-19". 

• Para "Declarar um Estado de Calamidade Pública", você escolheu ${c24_g18_lbl}, mas a resposta 
correcta é SIM. O governo "Declarar um Estado de Calamidade Pública". 

• Para "Tenciona retomar as aulas para as 12ª classes este ano ANTES de outras classes do ensino 
primário e secundário", você escolheu ${c24_g20_lbl}, mas a resposta correcta é SIM. O governo 
"Tenciona retomar as aulas para as 12ª classes este ano ANTES de outras classes do ensino 
primário e secundário". 

 

PERGUNTAS DE SEGUIMENTO APENAS PARA O TRATAMENTO DE FEEDBACK: 

Sabemos que pode ser difícil escutar nova informação por telefone. Quão confiante você está de 
que foi capaz de prestar atenção ao parecer que acabei de lhe dar? (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) 
 

• Você quer que eu repita o parecer? Isso vai naturalmente aumentar o tempo da sua 
entrevista. (Inquiridor: Assinale a resposta abaixo. SE SIM, recue e repita a informação uma 
vez. Depois, continue com o inquérito.) 

PARA TODOS OS GRUPOS:  

Obrigado por participar na nossa pesquisa! 

 


