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COVID-19 Inquérito – Ronda 3: 

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 

5 V Abrir janelas para aumentar a circulação do ar 

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  



Combate à COVID-19 em Moçambique  Ronda 3 COVID-19 Inquérito de Reposta 

 

4 
 

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  
 

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 

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

 

Perguntas sobre seu AF: 

 
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. Desde Março 2020, sera que o seu agregado familiar recebeu dinheiro vivo, bens ou serviços pelos 
quais não precisa de reembolsar ou pagar para fazer face ao impacto económico da COVID-19? 

a. De quem é que recebeu esta ajuda? 
b. Você recebeu mais de 5000Mts do governo desde março de 2020? 

 
3. Desde Março 2020, será que o seu agregado ofereceu livremente dinheiro vivo, bens ou serviços aos 

outros para lhes ajudar a fazer face ao impacto económico da COVID-19? 
a. A quem é que você deu esta ajuda? 

 
4. 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 sobre estratégias de renda: 
 
1. No nosso inquérito constatou-se que muitos agregados familiares tiveram uma redução nos seus 

rendimentos devido à COVID-19. Que estratégias o seu AF usou para fazer face ao impacto 
económico da COVID-19 desde Março de 2020? (Seleccione todas as opções aplicáveis) 

a. Quem em seu agregado fizeram trabalho remunerado adiicional? (Seleccione todas as 
opções aplicáveis)  

b. Quem em seu agregado intensificaram a produção da comida do agregado através da 
agricultura ou pesca? (Seleccione todas as opções aplicáveis) 

c. Quem em seu agregado migraram ou foi enviado para viverem noutras lugares? (Seleccione 
todas as opções aplicáveis) 
 
 

Perguntas sobre escolaridade:  

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

Na entrevista passada, você disse-nos que ${ed1} das crianças do seu agregado familiar estavam 
matriculadas na escola para o ano lectivo 2020. 
 

2. Comparando com anos lectivos anteriores, acha que os alunos do seu agregado familiar 
aprender MAIS, MENOS ou foi IGUAL este ano com o encerramento das escolas? 
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3. Desde o tempo em que as escolas foram encerradas, será que alguma das crianças recebeu dos 
professores trabalhos para fazer em casa ou matérias para aprender em casa?  

 
a. Se as crianças receberam trabalhos para fazer em casa, será que eles estão fazendo 

estes trabalhos na maior parte dos casos? 
 

4. Na sua opinião acha, que as crianças deveriam ser mandadas RETOMAR sua classe actual no 
próximo ano ou PASSAR automaticamente para a classe seguinte? 

 

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 
 

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)?  
 

Obrigado por participar na nossa pesquisa! 


