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Especificações da pesquisa     COVID-19 Recife

OBJETIVO: Investigar a opinião da população residente na área de abrangência em relação
pandemia do novo Coronavírus.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Cidade o Recife.

DATA DA COLETA: As entrevistas foram realizadas no período de 11 a 14 de junho de 2020.

UNIVERSO: Eleitores com 18 anos ou mais de idade residentes na área de abrangência.

AMOSTRA: As entrevistas foram realizadas por telefone selecionando um número fixo de
pessoas segundo cotas amostrais.

NÚMERO DE ENTREVISTAS: O tamanho da amostra foi de 628 entrevistas.

CONFIABILIDADE: O número de entrevistas foi estabelecido com base em uma amostragem
aleatória simples com um nível estimado de 95% de confiança e uma margem de erro estimada
de 4 pontos percentuais.



Perfil dos participantes           COVID-19 Recife

Masculino
45%

Feminino
55% 

Sexo

11%

23%
20%

25%
22%

De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 44 anos De 45 a 59 anos 60 anos ou mais

Faixa etária

16%

34%

29%

15%

6%

Até 1 SM Acima de 1 até 2
SM

Acima de 2 até 5
SM

Acima de 5 SM NS/NR

Renda familiar

Grau de instrução

10%

9%

44%

37%
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Até fund. I completo

Ensino fundamental II completo /
Ensino médio incompleto

Ensino médio completo / Superior
incompleto

Superior completo
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1%

5%

6%

6%

40%

42%

NS/NR

Amasiado(a)

Viúvo(a)

Divorciado(a)/Separado(a)

Solteiro(a)

Casado(a)

Estado civil Situação empregatícia

0%

2%

5%

19%

22%

51%

NS/NR

Outras

Espírita

Sem religião

Evangélica

Católica Apostólica Romana

Religião

10%

9%

0%

2%

4%

4%

7%

8%

9%

17%

19%

29%

NS/NR

Outras

Estagiário

Desempregado há mais de um ano

Empregado sem carteira assinada

Proprietário/ Empregador

Desempregado há menos de um ano

Concursado estatutário/CLT

Não trabalha

Pensionista / Aposentado

Empregado com carteira assinada

Autônomo



A dinâmica da Covid-19



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P01] A crise do coronavírus está presente em vários países, inclusive no Brasil. Você
tem MEDO de ser contaminado pelo coronavírus?



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P02] Você fez o teste do COVID-19/Coronavírus?
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[P03] Você conhece alguém que foi infectado pelo coronavírus?
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[P04] Se sim, quem era?
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Amigo
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[P05] Você conhece alguém que morreu em razão do coronavírus?
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[P06] Se sim, quem era?
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Questionário principal             COVID-19 Recife

[P07] Você conhece pessoas que foram curadas após contraírem o coronavírus?



Aplicativo “Atende em casa”



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P08] Você conhece o aplicativo “Atende em Casa”, o qual permite que médicos e
enfermeiros orientem pacientes a distância por meio de vídeo chamadas?
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[P09] Se sim, você aprova ou desaprova este aplicativo?

Aprovo
85%

Desaprovo
4% 

NS/NR
11%



Covid-19 e saúde mental
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[P10] Neste período de crise do coronavírus, você procurou algum médico para
avaliar a sua saúde de uma maneira geral?
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[P11] Neste período de quarentena e de isolamento social você tem sentido ou 
vivenciado no dia a dia...?

11%

20%

20%

44%

45%

51%

54%

58%

89%

80%

79%

55%

55%

49%

46%

42%
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Consumo excessivo de álcool

Alto nível de solidão

Fortes discussões ou brigas com membros da
família

Angustia

Muita irritação dentro de casa

Tristeza

Medo para com o futuro

Muita ansiedade sobre o futuro

SIM NÃO



Covid-19 e ações do governo



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P12] Você acredita que as medidas adotadas pelos governadores e prefeitos são
suficientes para combater a pandemia do coronavirus?
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[P13] Neste período de coronavirus, você tem saído de casa?
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[P14] Neste momento, considerando as notícias sobre a epidemia do coronavirus,
quais das seguintes atividades você acredita que devem ser flexibilizadas?

23%

28%

35%

36%

46%

47%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

75%

70%

63%

61%

52%

51%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aulas em escolas e
universidades/faculdade

Bares e restaurantes

Atividades religiosas como frequentar
igrejas, cultos, etc.

Abertura de ambientes abertos como
praias, parques, etc

Reabertura do comércio, como
shoppings e lojas comerciais

Serviços de beleza como salão de beleza,
cabelereiro, barbearia, etc

Sim, caso medidas de prevenção
 contra o coronavirus sejam
realizadas

Sim, deve ser reaberto independente
 das medidas de prevenção contra o
coronavirus

Não deve ser reaberto de
 modo algum

NS/NR



Covid-19 e economia
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[P15] Na sua avaliação, o coronavirus prejudicará a economia do Brasil?
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[P16] Você perdeu o seu emprego ou a sua atividade profissional foi prejudicada em
razão da epidemia do coronavirus?
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[P17] Em razão do coronavirus, a sua renda?
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[P18] Você recebeu o Auxilio Emergencial do Governo Federal, no caso, a ajuda de
R$ 600,00?
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[P19] Você é favorável ao Auxílio Emergencial?



Conclusões



Destaques da pesquisa

1. A pesquisa revela o medo dos recifenses para com o coronavirus – 73%. Impressiona o porcentual de

entrevistados que declaram conhecer pessoas que foram vítimas da Covid-19. E do número pequeno de

indivíduos que fizeram o teste do coronavirus. E, claro, um dado revelador: 58% dos entrevistados conhecem

alguém que morreu vítima da nova pandemia mundial.

2. O programa Atende em Casa é aprovado por 85% das pessoas. No universo de 62%. Portanto, o referido

programa é bastante conhecido e conquistou a aprovação do recifense.

3. Quando avaliamos os efeitos da Covid-19 na saúde do recifense, constatamos quem em razão da pandemia, as

pessoas, em sua maioria, deixaram de procurar um médico para tratar de outras possíveis doenças – 83%. A

pandemia exigiu a quarentena, o isolamento social dos indivíduos. Esta pesquisa mostra que o isolamento

produziu relevantes efeitos na saúde mental das pessoas. Destacamos os seguintes pontos: 1) 58% têm muito

ansiedade sobre o futuro; 2) 54% têm medo do futuro; 3) 51% sentem ou sentiram tristeza; 4) E 45% tiveram ou

têm muito irritação em casa.

4. Os governos deveriam fazer mais para o enfrentamento ao coronavirus. Esta é a opinião majoritária dos

indivíduos. Isto significa, portanto, que governos, de um modo geral, sofrerão cobranças para com números de

vitimas da Covid-19 e dos efeitos negativos dela na economia e no bem-estar das pessoas. O pessimismo para a

economia brasileira é alto. Portanto, 75% já reconhecem o impacto negativo do coronavirus na atividade

econômica. Por fim, o Auxilio Emergencial é aprovado por 96% dos participantes da pesquisa.



Equipe



Equipe

❑Janyo Diniz – Presidente do 
Instituto UNINASSAU.

❑Carlos Gadelha – Estatístico do
Instituto UNINASSAU.

❑Adriano Oliveira – Cientista 
político, cooperação cientifica. 


