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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 23 a 27 de março de 2021.

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 600 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

Faixa etária Renda familiar

Grau de instrução

9%

21% 22%

30%

18%

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

33%

27% 26%

10%

4%

Até 1 SM Acima de 1 até 2
SM

Acima de 2 até 5
SM

Acima de 5 SM NS/NR

23%

11%

42%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Até fund. I completo

Ensino fundamental II completo /
Ensino médio incompleto

Ensino médio completo / Superior
incompleto

Superior completo



Perfil dos participantes           COVID-19 Recife

Estado civil Situação empregatícia

Religião

1%

6%

6%

7%

40%

41%

NS/NR

Viúvo(a)

Amasiado(a)

Divorciado(a)/Separado(a)

Casado(a)

Solteiro(a)

2%

4%

5%

16%

30%

43%

NS/NR

Outras

Espírita

Sem religião

Evangélica

Católica Apostólica Romana

1%

1%

2%

2%

3%

8%

8%

9%

12%

19%

34%

Estagiário

NS/NR

Proprietário/ Empregador

Empregado sem carteira assinada

Concursado estatutário/CLT

Desempregado há mais de um ano

Não trabalha

Desempregado há menos de um ano

Pensionista / Aposentado

Empregado com carteira assinada

Autônomo



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P01] Você tem MEDO de ser contaminado pelo coronavírus?

Alto porcentual de temor



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P02] Você fez o teste do COVID-19/Coronavirus?

Impressiona o alto porcentual de 
pessoas não testadas



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P02.1] Se sim, qual foi o resultado?



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P03] Você conhece alguém que foi infectado pelo coronavírus?

Alto porcentual de 
infectados



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P04] Se sim, quem era? [múltiplas respostas]

Obs: O gráfico representa o percentual de respondentes que afirmaram conhecer um infectado em cada categoria de resposta.
Ex: Dos respondentes que conhecem alguém que foi infectado, 56% afirmaram que o conhecido é um amigo. Por tanto, o
somatório dos percentual não será 100%.



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P05] Você conhece alguém que morreu em razão do coronavírus?

Observem que o aumento de mortes está relacionado 
com quem “eu conheço”. Tal dado revela o tamanho da 

tragédia. 



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P06] Se sim, quem era? [múltiplas respostas]

Obs: O gráfico representa o percentual de respondentes que afirmaram conhecer um infectado em cada categoria de resposta.
Ex: Dos respondentes que conhecem alguém que foi infectado, 56% afirmaram que o conhecido é um amigo. Por tanto, o
somatório dos percentual não será 100%.

Vejam que 7% dos 
entrevistados já 

perderam alguém 
em razão da 
pandemia. 



Questionário principal             COVID-19 Recife

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



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P08] Neste período de crise do coronavírus, você procurou algum médico para
avaliar a sua saúde de uma maneira geral?



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P09] Desde o início de 2020, o Brasil convive com a pandemia do novo coronavírus. 
Estamos em março de 2021 e a pandemia continua. Neste período de pandemia, 
você tem sentido:

Os efeitos da pandemia nas emoções e 
bem-estar das pessoas. 



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P10] Neste período de pandemia, quais dos itens a seguir, fazem parte do seu
comportamento?

Os efeitos da pandemia 
nos hábitos das pessoas



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P11] Você acredita que as medidas adotadas pelos prefeitos são suficientes para
combater a pandemia do coronavírus?

Cobrança de mais ações. Revela também 
responsabilização dos prefeitos



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P12] Você acredita que as medidas adotadas pelos governadores são suficientes
para combater a pandemia do coronavírus?

Cobrança de mais ações. Revela também 
responsabilização dos governadores. 



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P13] Você acredita que as medidas adotadas pelo governo Federal são suficientes
para combater a pandemia do coronavírus?

Cobrança de mais ações. Revela também 
responsabilização do presidente da República. 



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P14] Neste período de coronavírus, você tem saído de casa?



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P15] Neste momento, considerando as notícias sobre a pandemia do coronavírus,
quais das seguintes atividades devem ser fechadas/proibidas?

Fechamento de bares, praias, parques, 
escolas públicas e restaurantes 

recebem amplo apoio. 



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P16] Caso exista necessidade para o combate ao coronavírus, você é favorável ao
Lockdown, ou seja, proibição total da circulação de pessoas?

Apoio às medidas de isolamento social 
caso exista necessidade



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P17] Na sua avaliação, o coronavírus prejudicará a economia do Brasil?

Reconhecimento da crise 
econômica



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P18] Você perdeu o seu emprego ou a sua atividade profissional foi prejudicada em
razão da epidemia do coronavírus?
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[P19] Em razão do coronavírus, a sua renda?
Efeito da pandemia na renda
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[P20] Você pretende tomar a vacina contra o novo coronavírus?
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[P21] Qual medida a seguir é suficiente para vencermos a pandemia do novo
coronavírus?

Defesa do isolamento social 
mais vacina 
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[P22] Em sua opinião, quem salva a vida das pessoas vitimadas pelo coronavírus?

Defesa da ciência e da fé
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[P23] Na sua avaliação, o novo coronavírus foi criado:



Questionário principal             COVID-19 Recife

[P24] Considerando o momento atual da pandemia no Brasil, quando as coisas vão
começar a melhorar?


