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Pesquisa telefônica COVID-19 - Ronda 4: 

 

A. Conhecimento, crenças e comportamento 

Agora vou fazer algumas perguntas sobre coronavírus e COVID-19. Por favor, responda da 
melhor maneira possível. As respostas são confidenciais. Forneceremos informações a você no 
final da pesquisa. 

1. WHO_8_modified: Quem você acha que tem mais probabilidade de morrer de uma infecção 
por coronavírus? Vou fazer afirmações comparando diferentes tipos de pessoas. Diga-me 
quem você acha que tem mais probabilidade de morrer ou diga “o mesmo” se achar que não 
há diferença. 

1.1. (numerado 5.7) Um homem de 60 anos com diabetes e hipertensão ou um homem de 
60 anos com cegueira e deficiência auditiva? (primeiro) 

1.2. (numerado 5.2) Um adulto saudável de 30 anos ou um adulto saudável de 60 anos? 
(segundo) 

1.3. (numerado 5.3) Um avô ou neto (primeiro) 
1.4. (numerado 5.4) Um adulto que não fuma ou um adulto que fuma? (segundo) 

2. WHO_10_modified: Como o coronavírus se espalha? Vou listar as formas possíveis de 
transmissão de diferentes vírus. Para cada opção, diga “SIM” se você acha que isso é verdade 
para o coronavírus e diga “NÃO” se você acha que isso NÃO é verdade para o coronavírus. 

2.1. (numerado 6.2) gotículas da tosse de uma pessoa infectada (sim) 
2.2. (numerado 6,5) transmitido sexualmente (não) 
2.3. (numerado 6.7) beber água suja (não) 
2.4. (numerado 6.6) picadas de mosquito (não) 

3. WHO_11_modified: Quais são os principais sintomas do coronavírus? Vou listar os 
possíveis sintomas de diferentes vírus (salte “Não Sei”). Para cada opção, diga “SIM” se 
você acha que isso é verdade para o coronavírus e diga “NÃO” se você acha que isso NÃO é 
verdade para o coronavírus. 

3.1. (numerado 7.1) Febre (sim) 
3.2. (numerado 7.3) Tosse e dificuldades respiratórias (sim) 
3.3. (numerado 7,5) dor ao urinar (não) 
3.4. (numerado 7,6) nova perda de paladar ou cheiro (sim) 

 

9. Queremos perguntar a você sobre suas recentes interações sociais com $ {contacts_ttl} 
famílias em sua comunidade que estão no nosso estudo. (Se for um líder comunitário ou 
indivíduo proeminente, o seguinte é solicitado para um subconjunto selecionado 
aleatoriamente de participantes individuais do estudo na comunidade) 

9.5.Confirme: você conhece alguém da família de $ {contacts_headname}? Outros 
membros incluem: $ {contacts_hhnames}. 

9.6. SE SIM a (9.5), ele / ela chegou a menos de 1,5 metros de você ou de outras pessoas 
que não pertençam ao seu agregado familiar em algum momento nos últimos 14 dias? 



Combate à Covid-19 em Moçambique   Pesquisa Telefônica da Covid-19, Ronda 4 
 

2 
 

9.7. SE SIM para (9.5), nos últimos 14 dias ele / ela apertou a mão, tentou apertar a mão 
dele, ou tocou em você ou em outra pessoa que não seja da sua casa? 

9.8. SE SIM a (9.5), em geral, ele pareceu estar observando as recomendações do 
governo sobre o distanciamento social (evitar grandes aglomerações e manter pelo 
menos 1,5 metros de distância de pessoas que não sejam do seu agregado familiar)? 

9.9. SE SIM a (9.5), ele pareceu usar máscara o tempo todo ao interagir com você ou com 
outras pessoas que não pertenciam ao seu agregado familiar nos últimos 14 dias? 

9.10. SE SIM a (9.1), trocou informações sobre a vacina COVID-19? 
9.11. SE SIM a (9.1), você acha que essa pessoa gostaria de receber a vacina se ela for 

gratuita e um agente da saúde visitar sua casa a) sim; b) não? 
9.12. Se SIM a (9.11), você acha que essa pessoa vai tomar a vacina COVID-19 o mais 

rápido possível? a) sim; b) não 
9.13. SE SIM para (9.1), quão confiante você está em sua última resposta? (1 = Nada 

confiante, 2 = Um pouco confiante, 3 = Muito confiante, 4 = Totalmente confiante, -
88 = não sabia a pregunta anterior 
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B. Experiência com mensagens de vacinas da COVID-19: consulte o 
documento de mensagens aqui. 

 

Agora vou ler quatro mensagens sobre a vacina da COVID-19 que você pode enviar ao 
entrevistado do agregado familiar de $ {contacts_headname}. Depois que a vacina estiver 
disponível, se sua mensagem encorajar essa pessoa a se vacinar, então pagaremos a você 50 Mts 
extras em uma ronda de pesquisa futura. Você será solicitado a escolher sua primeira mensagem 
preferida e sua segunda mensagem preferida. Na maioria das vezes, compartilharemos sua 
primeira mensagem preferida, mas, às vezes, podemos compartilhar sua segunda mensagem 
preferida. 

Identidade conhecida: 

a. Qual é a sua primeira mensagem preferida para enviar para a família de 
$ {contacts_headname}. Nesse caso, eles SABERÃO que esta mensagem veio de 
você. 

b. Qual é a sua segunda mensagem preferida para enviar para a família de 
$ {contacts_headname}. Nesse caso, eles SABERÃO que esta mensagem veio de 
você. 

Identidade desconhecida: 

a. Qual é a sua primeira mensagem preferida para enviar para a família de 
$ {contacts_headname}. Nesse caso, eles NÃO saberão que esta mensagem veio de 
você. 

b. Qual é a sua segunda mensagem preferida para enviar para a família de 
$ {contacts_headname}. Nesse caso, eles NÃO saberão que esta mensagem veio de 
você. 

Mensagens finais: 

[Conjunto de altruísmo:] 

1. Ser vacinado contra a COVID-19 ajuda a evitar que os mais vulneráveis em sua 
comunidade fiquem doentes. (ligação). 

2. Seus entes queridos precisam de você. Tome a vacina da COVID-19 para ter certeza de 
que você estará disponível para ajudá-los. (ligação) 

3. Proteja um ente querido vulnerável, como seus filhos ou avós, tomando uma vacina da 
COVID-19. (ligação) 

4. A vacinação contra o COVID-19 ajuda a impedir a propagação do COVID-19 a outras 
comunidades em Moçambique. 

 

[Conjunto de Freeriding:] 
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1. Você não está seguro, mesmo que toda a aldeia seja vacinada, a menos que você se 
proteja. 

2. Está pensando em recusar a vacina COVID-19? Você está colocando sua saúde em risco, 
mesmo depois que outras pessoas sejam vacinadas. (ligação) 

3. COVID-19 apresenta um perigo real para a saúde, mesmo se for jovem e saudável. A 
vacinação contra a COVID-19 é a melhor maneira de prevenir a própria doença. (ligação) 

4. Depender de outras pessoas para serem vacinadas para protegê-lo do COVID-19 coloca 
você e sua comunidade num risco maior de um surto grave de COVID-19. 

 

[Conjunto de normas sociais:] 

1. Se você for vacinado contra a COVID-19, será respeitado pelas pessoas em sua 
comunidade 

2. Imagine o que as outras pessoas pensariam se você não fosse vacinado e espalhasse o 
vírus da COVID-19 em sua comunidade. 

3. Se você NÃO foi vacinado contra a COVID-19, NÃO será respeitado pelas pessoas em 
sua comunidade. 

4. Ser vacinado contra aCOVID-19 é uma forma de mostrar aos outros que você é um bom 
membro de sua comunidade. 

 

[Conjunto de aprendizagem social:] 

1. A vacina é 95% eficaz contra a Covid-19 e protege quase 100% contra a hospitalização 
devido ao COVID-19. (ligação) 

2. As vacinações da COVID-19 podem ajudar a protegê-lo, ensinando seu corpo a lutar 
contra o vírus sem ter que ficar doente ou se colocar em risco de doença grave e morte. 
(ligação) 

3. A vacina da COVID-19 foi testada com 70.000 pessoas. Agora, mais de 450 milhões de 
pessoas o conseguiram. Quando for sua vez, você pode se sentir confiante de que é 
segura e eficaz. (Ligação) 

4. A vacina da COVID-19 não contém o coronavírus, portanto você não pode apanhar a 
COVID-19 com a vacina. (Ligação) 
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C. CONHECIMENTO / COMPORTAMENTO DE PREVENÇÃO 

10. (Perguntas de resultado sobre distanciamento social em geral) 
10.1. Você apoia a prática do distanciamento social para prevenir a transmissão do 

coronavírus? 
10.2. Para cada 10 agregados familiaresda sua comunidade, quantos você acha que apoiam a 

prática do distanciamento social para prevenir a propagação do coronavírus? 
10.3. Nos últimos 14 dias, você observou as recomendações do governo sobre o 

distanciamento social? 
10.4. Para cada 10 agregados familiares da sua comunidade, quantos você acha que foram 

capazes de observar as recomendações do governo sobre distanciamento social nos 
últimos 14 dias? 

10.5. Se o (s) líder (es) da sua comunidade lhe forneceram conselhos de saúde relativos à 
vacina da COVID-19, quão confiante você está de que isso influenciará o seu 
comportamento? (mesma escala de 10,4) 

Queremos coletar informações sobre conhecimentos e comportamentos relacionados ao 
coronavírus. Vou listar as ações possíveis. Para cada ação, irei perguntar: 

Ações de distanciamento social (SD) 

11. Essa ação impedirá a transmissão do coronavírus para você e outras pessoas? (SIM ou NÃO 
ou NÃO SABE ou NÃO SE DÁ RESPOSTA) 

12. Isso é algo que o seu agregado familiar tem feito nos últimos sete dias? (Sim ou não) 

1 T  
2 T  
3 F Fazer compras em áreas lotadas, como mercados informais 
4 F Reunir-se com vários amigos 
5 T Ajudar os idosos a evitar o contacto próximo com outras pessoas, incluindo crianças 
6 T  
7 T  
8 F  
9 T Se mostrar sintomas de coronavírus, informar imediatamente minha família e evitar 

pessoas 
10 F Beber álcool em bares 
11 T Usar uma máscara facial se apresentar sintomas de coronavírus 
12 T Em vez de se encontrar pessoalmente, ligue no telefone ou envie mensagem de texto 
13 F Permitir que as crianças desenvolvam imunidade brincando com crianças de outras 

famílias 
14 T  
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Ações de prevenção doméstica (HP) 

13. Essa ação evitará a disseminação do coronavírus para você e outras pessoas? (SIM ou NÃO 
ou NÃO SABE ou NÃO SE DÁ RESPOSTA) 

14. Isso é algo que sua casa tem feito nos últimos sete dias? (Sim ou não). 

1 T  
2 F  
3 T  
4 F Beber chá quente 
5 T Abrir as janelas para aumentar a circulação de ar 
6 T Usar uma cobertura facial em público quando você for saudável 
7 F Comer alimentos com limão ou alho ou pimenta 

 
8 T  
9 F Beber apenas água tratada 

10 F  
11 T  
12 F  
13 F Borrifar álcool e cloro por todo o corpo 
14 T Evitar contacto próximo com qualquer pessoa que tenha febre e tosse 
15 T Evitar pegar táxi-bicicleta ou táxi-mota para sair 
16 F  

 

26. Você acha que você ou alguém em sua casa ficará doente por causa do coronavírus durante 
os próximos 3 meses (é improvável que eu ou alguém em minha casa fique doente; é um pouco 
provável que eu ou alguém em minha casa fique doente; é muito provável que eu ou alguém da 
minha casa fique doente)? 

26. Para cada 10 pessoas da sua comunidade, quantas você acha que adoecerão com o 
coronavírus nos próximos três meses? (0-10) 

 

C. Perguntas de triagem COVID 

Agora vou fazer algumas perguntas usadas para ver se as pessoas apresentam alguns dos 
sintomas da doença do coronavírus. Por favor, responda da melhor maneira possível. As 
respostas são confidenciais. 

1. Desde março de 2020, você acha que você ou alguém em sua casa teve coronavírus? 
1.1. Se sim, você ou alguém no seu agregado familiar testou positivo para coronavírus? 

2. Desde março de 2020, alguém no seu agregado familiar teve uma doença grave? 
2.1. Em caso afirmativo, a doença grave é COVID-19? 
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2.2. Em caso afirmativo, a doença grave incluiu sintomas como febre, tosse, perda de paladar 
ou olfato ou falta de ar? 

3. Desde março de 2020, alguém no seu agregado familiar faleceu? 
3.1. Em caso afirmativo, foi devido a complicações relacionadas ao vírus da Covid-19? Se 

sim: INQUIRIDOR: Lamento ouvir isso. 
4. Desde março de 2020, você ou alguém do seu agregado familiar entrou em contato com 

alguém com resultado positivo para COVID-19? 
5. Fora de sua casa, quantas pessoas você conhece que apanharam a COVID-19? (Menu 

suspenso) 
6. Você está preocupado em contrair a COVID-19? (S / N) 

 

D. Perguntas sobre Vacinas 

Vou agora fazer algumas perguntas sobre a vacina da COVID-19. 

1. Se uma vacina para COVID-19 estivesse disponível sem custo monetário no hospital do 
seu distrito, você iria tomar uma vacina na próxima {semana / mês / ano}? (sim / não) 

a. Se fizéssemos a mesma pergunta a 10 familiares seus e amigos mais próximos, 
quantos você acha que diriam que tomariam a vacina? 

b. Se fizéssemos a mesma pergunta a 10 adultos da sua comunidade, quantos você 
acha que diriam que tomariam a vacina? 

c. Se fizéssemos a mesma pergunta a 10 adultos de Moçambique, quantos você acha 
que diriam que tomariam a vacina? 

2. Na sua opinião, os adultos devem ser vacinados contra COVID-19? 
a. Se fizéssemos a mesma pergunta a10 familiares seusarentes e amigos mais 

próximos, quantos você acha que diriam que os adultos deveriam ser vacinados? 
b. Se fizéssemos a mesma pergunta a 10 adultos da sua comunidade, quantos você 

acha que diriam que os adultos deveriam ser vacinados? 
c. Se fizéssemos a mesma pergunta a 10 adultos em Moçambique, quantos você 

acha que diriam que os adultos deveriam ser vacinados? 
3. Na sua opinião, as crianças devem ser vacinadas para a  COVID-19 depois que o governo 

disser que uma vacina segura para crianças está disponível? 
4. Suponha que a vacina esteja disponível sem custo monetário no hospital do seu distrito. 

Você tomaria a vacina nas seguintes circunstâncias na próxima {semana / mês / ano}? 
a. Xmt é fornecido para ajudar a viajar para o hospital distrital 
b. X-low em cada 10 pessoas entre seus familiares e amigos mais próximos tomaram 

a vacina 
c. X-med de 10 pessoas entre seus familiares e amigos mais próximos tomaram a 

vacina 
d. X-high em 10 pessoas entre seus familiares e amigos mais próximos tomaram a 

vacina 
e. X-low em cada 10 pessoas da sua comunidade tomaram a vacina 
f. X-med de 10 pessoas da sua comunidade tomaram a vacina 
g. X-high em cada 10 pessoas da sua comunidade tomaram a vacina 
h. X-low em cada 10 pessoas de Moçambique receberam a vacina 
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i. X-med em cada 10 pessoas de Moçambique tomaram a vacina 
j. X-high em cada 10 pessoas de Moçambique receberam a vacina 
k. A vacina é oferecida sem custo monetário e foi levada para sua casa por um 

agente comunitário de saúde 
5. Imagine que você não foi vacinado contra a COVID-19. Para as afirmações a seguir, 

diga-me se você concorda totalmente, concorda, discorda, discorda totalmente ou não tem 
opinião: 

a. Se $ {number_people_amount_low} em cada 10 pessoas da minha comunidade 
estiverem totalmente vacinadas contra a COVID-19, é provável que eu contraia 
COVID-19 nos próximos 30 dias. 

b. Se $ {number_people_amount_med} em cada 10 pessoas da minha comunidade 
estiverem totalmente vacinadas contra COVID -19 provavelmente contrairei a 
COVID-19 nos próximos 30 dias. 

c. Se $ {number_people_amount_high} em cada 10 pessoas da minha comunidade 
estiverem totalmente vacinadas contra COVID-19, provavelmente contrairei 
COVID-19 nos próximos 30 dias. 

6. Para os dois cenários a seguir, diga-me se você tomaria ou não a vacina da COVID-19: 
a. Imagine que há uma maneira de reduzir seu próprio risco de contrair doenças 

como a COVID-19, mas você ainda pode transmitir a COVID-19 para outras 
pessoas. Você adotaria esse método? 

b. Imagine que haja uma maneira de reduzir o risco de você transmitir a Covid-19 
para outras pessoas, mas ainda assim você pode contrair a COVID-19. Você 
adotaria esse método? 

7. Existe alguma coisa que o faz hesitar em tomar a vacina da COVID-19? (S / N) 
8. Se SIM: liste todas as preocupações que você tiver. (Inquiridor: selecione aquelas que se 
encaixam melhor com a resposta dos entrevistados, mas NÃO leia em voz alta.) 

 Não será acessível para você (precisa viajar uma longa distância para receber a vacina) 
 Tenciona esperar e ver se é seguro e pode obtê-lo mais tarde 
 Tenciona usar outras precauções (máscaras, etc) 
 Não gosto de vacinas 
 Sem risco por contrair COVID 
 Não gosto de agulhas 
 Não sabia sobre isso 
 Eu não acho que COVID-19 existe 
 Acho que a vacina foi feita para nos prejudicar 
 Tenho medo dos efeitos colaterais da vacina 
 Já tive COVID-19, então acho que sou imune à doença 
 A pandemia de COVID-19 terminou na minha província, então não há necessidade de 

vacina agora. 
 A vacina Covid é o sinal da besta mencionada na Bíblia! 
 A pandemia Covid-19 é perigosa principalmente para os brancos. Sendo assim, porque 

“os africanos estão sendo obrigados a tomar as vacinas. 
 Vários países ricos estão suspendendo a administração de algumas vacinas ruins e estão 

oferecendo essas vacinas aos países africanos. 
a. Outras: 
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9. Em relação a outras pessoas da sua comunidade, você se considera menos provável, mais 
provável ou tão provável quanto outras pessoas de contrair COVID-19? 

10. Em relação a outras pessoas da sua comunidade, você se considera menos em risco, mais 
em risco, tão em risco quanto outras pessoas de ser hospitalizado por causa de uma 
infecção pela COVID-19? 

11. Em relação a outras pessoas da sua comunidade, você se considera menos em risco, mais 
em risco ou tão em risco quanto outras pessoas de morrer de infecção pela COVID-19? 

E. Questões de escolaridade 

Agora, gostaria de fazer algumas perguntas sobre [nome] e o que [nome] fez quando as 
escolas estiveram encerradas durante o ano letivo de 2020 devido à pandemia COVID. 

1. Num dia de semana típico, quando as escolas estavam fechadas devido à pandemia da 
COVID-19, em qual das seguintes actividades as crianças de sua casa gastaram mais 
tempo? ” 

a. estudando / aprendendo? 
b. Ajudando nas tarefas domésticas, na agricultura ou nos negócios? 
c. Trabalhando fora de casa? 
d. Brincando 

2. Você, as crianças ou outro adulto do seu agregado familiar estiveram em contacto com 
um professor ou diretor durante o fechamento da escola? (Sim, não, não sei, recuse 
responder) 

a. Se sim, com que frequência? 
b. Se sim; como você ou alguém em sua casa esteve em contacto com seu (s) 

professor (es) ou diretor (es)? 
i. SMS 

ii. Whatsapp 
iii. Aplicativos online ou de mídia social 
iv. Telefone 
v. pessoalmente 

 

Agora, gostaria de fazer algumas perguntas sobre $ {child_name} e sua escolaridade. 

3. $ {child_name} frequentou a escola em fevereiro de 2020? 
4. Houve alguém que ajudou $ {child_name} a estudar / aprender durante o fechamento da 

escola? 
a. Se sim, quem? 

i. Professor da criança na escola; 
ii. Membros da família na casa (selecione qual); 

iii. Outros amigos ou parentes de fora da casa; 
iv. De outros 
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5. [nome] voltou a estudar na escola pessoalmente agora? 
a. Se sim, que será que [nome] frequenta a escola agora? 
b. Em caso afirmativo, quando [nome] foi à escola pessoalmente este ano? 
c. Se sim, quantos dias [nome] foi à escola na semana passada? 
d. Se não, [nome] pretende voltar a estudar na escola? 

i. Quando você espera que [nome] vá para a escola? 

 

F. Perguntas de segurança alimentar 

Gostaríamos agora de lhe fazer algumas perguntas sobre o acesso aos alimentos em sua casa. 

1. Nos últimos 7 dias, houve falta de alimentos em sua casa devido à falta de recursos para 
comprar alimentos? (Sim não) 
1.1. SE SIM, por quantos dias faltou comida em sua casa nos últimos 7 dias? 

2. Nos últimos 7 dias, você ou algum membro ddo seu agregado familiar experimentou algum 
dos seguintes casos? [Selecione tudo que se aplica] 
2.1. Dificuldades em ir aos mercados de alimentos devido às restrições de mobilidade 

impostas pelo governo 
2.2. Dificuldades em comprar alimentos devido ao fechamento da maioria dos mercados de 

alimentos 
2.3.  Incapazes de comprar a quantidade de alimentos que costumavam comprar devido à 

escassez nos mercados 
2.4. Incapazes de comprar a quantidade de comida que costumavam comprar porque o preço 

da comida era muito alto 
2.5.  Incapazes de comprar a quantidade de alimentos que costumavam comprar porque 

nossa renda familiar caiu 
2.6.  Teve que reduzir o número de refeições e / ou a porção de cada refeição que 

normalmente comeríam 

G. Agricultura (SÓ Sofala e Manica) 

Gostaríamos agora de perguntar sobre a terra que sua família tem disponível para agricultura 

3. Você ou alguém do seu agregado familiar cultiva alguma terra ou possui alguma terra usada 
para actividades agrícolas? 

3.1. Quantidade: (unidades (hectare, foro, campo de futebol, metros quadrados)) 

4. SE SIM a 3, qual era a área total que o agregado familiar tinha disponível para ovcultivo na 
época pós-Ciclone Idai? 

4.1. Unidade de quantidade 

5. SE SIM a 3, quanto dessa área é sua propriedade (não arrendada ou alugada)? 

6. SE SIM a 3, Qual era a área total que o agregado familiar tinha disponível para o cultivo na 
época pós-Ciclone Idai (em metros quadrados)? 
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6.1. Unidade de quantidade 

7. Qual foi a área total cultivada pela família nas épocas que antecederam o Ciclone Idai (em 
metros quadrados)? 

8. O ciclone Idai destruiu alguma de suas terras (deslizamentos de terra; rios mudando de curso, 
etc.)? 

9. O ciclone Idai destruiu alguma ferramenta ou insumos agrícolas? 

9.1. Se SIM, quais ferramentas? (1 = Charrua, 2 = Enxadas, 3 = Moageira, 4 = Bois, 5 = 
Burros) 

10. SE SIM para 3: Você ou alguém do seu agregado familiar plantou alguma cultura durante a 
estação chuvosa de 2020/21? 

11. SE SIM a 3 e 9: Qual foi a sua cultura mais importante que foi plantada durante a época 
chuvosa de 2020/21? 

11.1. Você já começou a colher esta cultura? 

11.2. Você terminou de colher esta cultura? 

12. Se SIM para 3 e 9: Como você espera que a colheita deste ano se compare à colheita do ano 
passado (2020)? (1 = Melhor, 0 = Quase igual, -1 = Pior) 

Gostaríamos de perguntar sobre sua cultura mais importante durante a época em que o Ciclone 
Idai ocorreu. 

13. Antes do Ciclone Idai, qual era a sua produção esperada em quilogramas? 

14. Qual foi a sua produção real em quilogramas após o ciclone Idai? 

15. Além da sua cultura mais importante, você sofreu alguma outra perda de culturas? 

15.1. SE SIM, que culturas? (1 = Milho, 2 = Mandioca, 3 = Arroz, Outro) 

16. Você perdeu alguma colheita armazenada durante o Ciclone Idai? 

 

H. Perguntas sobre o ciclone Eloise e Guambe (APENAS Sofala e Manica) 

Agora, gostaria de fazer algumas perguntas sobre os ciclones Guambe e Eloise. 

1. Sua casa foi seriamente afectada por algum dos ciclones que aconteceram desde o ano 
novo (Gaumbe ou Eloise?) 

a. SE SIM, siga esta série de perguntas: 
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i. Que perdas sua família sofreu devido ao ciclone Eloise ou ao ciclone 
Guambe? [Deve fornecer a mesma lista de perdas possíveis que na 
pesquisa da Onda 2 sobre o ciclone Idai.] 

ii. Sua família recebeu dinheiro, bens ou serviços que você não precisa 
reembolsar para ajudá-lo a lidar com as perdas no ciclone Eloise ou no 
ciclone Guambe? 

iii. De quem você recebeu a ajuda? 
iv. Em algum momento antes, durante ou depois do ciclone, sua família saiu 

de casa porque a casa era, ou se esperava que fosse, insegura ou 
inabitável? 
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I. Insurgência do Estado Islâmico - Terrorismo (SOMENTE Zambézia) 

Agora, gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a insurgência do Estado Islâmico - 
terrorismo na província de Cabo Delgado 

1. Você está ciente da insurgência do Estado Islâmico na Província de Cabo Delgado? (Sim 
não) 

2. (Se sim) Você experimentou alguma perturbação como resultado da passagem de pessoas 
deslocadas ou insurgentes para a Zambézia (selecione todas as opções aplicáveis)? 

 Lotação no mercado 
 Acolhendo pessoas deslocadas 
 Ameaças de violência por parte dos insurgentes em sua comunidade 
 Sensação de desconforto em permitir que as crianças frequentem a escola 
 Medo de que isso esteja espalhando COVID-19 em minha comunidade 
 Outras perturbações (especifique) 
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J. Informações Demográficas Individuais 

1. Sexo: (masculino, feminino) 
2. Idade agora: (0 a 110) 
3. Você tem alguma das seguintes condições pré-existentes? Selecione tudo que se aplica: 

a. Doenças pulmonares crônicas (ex: asma, fibrose cística, hipertensão, bronquite 
crônica, tecido pulmonar com cicatrizes) 

b. Condições cardíacas (ex: insuficiência cardíaca, hipertensão, doença arterial 
coronariana) 

c. HIV ou AIDS 
d. Grávida 
e. Outras 

 

K. Informações Domésticas 

1. LS05: Na semana passada, qual foi sua renda semanal total? (0, 0-1000, 1000-2000, 2000-
3000, 3000-5000, Mais de 5000, não sei, recuse-se a responder) (hh3) 

 Inquiridor: escreva o valor exato se for maior que zero. __ Mts (hh3_amt) 

 

 

Emprego 

1. Antes do Ciclone Idai, o seu agregado familiar tinha membros que trabalhavam fora da 
casa? Se sim: 
1.1.Aproximadamente quanto você ganhava como agregado familiar num mês normal? 
1.2.Aproximadamente quantos meses após o ciclone foram necessários para que os 

rendimentos do emprego voltassem ao normal? 

O negócio 

2. Antes do Ciclone Idai, o seu agregado familiar  era dono de algum negócio? Se sim: 
2.1. Aproximadamente quanto é que os negócios rendem num mês normal? 
2.2. Aproximadamente, quanto tempo depois do Ciclone Idai demorou para que os lucros 

dos negócios voltassem ao normal? 
3. A família perdeu algum activo comercial devido ao ciclone Idai? 

3.1. Se SIM, quais itens foram perdidos? 

Índice de ativos: 

Repetir: para cada ativo X selecionado em $ {g_asset}, responda à pergunta g_assetct: 

2.Quantos X você possui? 
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10 camas 

11 Mesa 

12 Telemóvel 

4 Radio 

5 televisão 

3 bicicletas 

2 motorizadas 

1 carro 

9 Ferro de engomarferro 

8 congelador 

7 Geleira 

6 Máquina de costura 

13 Relógio (parede, pulso ou bolso) 

14 painel solar 
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PARA TODOS: 

Hoje você receberá 100Mts por participar do nosso inquérito. 

1. Você pode aceitar o pagamento via transferência MPesa? 
2. Como você gostaria de ver seu pagamento? 

2.1.Transferência Mpesa 
2.2.Recarga de tempo de antena 

Obrigado por sua participação na nossa pesquisa! 

 


