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As informações comunitárias 

consideradas no presente relatório foram 

obtidas através dos dados fornecidos 

pelos pontos focais de participação e 

responsabilização comunitárias 

(Community Engagement and 

Accountability – CEA), bem como através 

da recolha de dados primários, em 

dez países africanos. 

Os pontos focais de CEA das Sociedades 

Nacionais da Cruz Vermelha e do 

Crescente Vermelho foram convidados a 

partilhar os principais rumores, 

comentários, crenças, perguntas ou 

sugestões registados nos seus países e a 

classificá-los em função da respetiva 

frequência. Os pontos focais dos países 

enumerados abaixo forneceram 

informações desta forma: Botsuana, 

Burundi, Camarões, Níger, África do Sul.  

As informações comunitárias foram 

igualmente recolhidas durante atividades 

de mobilização social em Quivu do Norte  

(RDC), Nampula (Moçambique) e Lagos 

(Nigéria). As informações não foram 

obtidas através de inquéritos 

estruturados, mas antes por meio do 

trabalho de voluntários, os quais 

documentaram comentários sobre o 

coronavírus que ouviram durante as suas 

interações com os membros das 

comunidades. Registou-se um total de 

15 comentários em Moçambique, 57 na 

Nigéria e 4 261 na RDC a nível 

comunitário.  

Dois países, o Burquina Faso e o Níger, 

também partilharam informações 

comunitárias através das redes sociais. 

As informações registadas no presente 

relatório foram obtidas entre 22 e 31 de 

março. 

Estes destaques não são representativos 

dos países mencionados, mas indicam 

tendências gerais nas perceções das 

comunidades sobre a COVID-19.

 

 
 

Crenças sobre quem pode ser infetado 
Registado em: Botsuana, RDC, Quénia, Níger, África do Sul 

«O coronavírus só mata pessoas idosas.» – Quénia, 26 de março de 2020 

«É uma doença de gente rica.» – África do Sul, 24 de março de 2020 

«Um muçulmano está menos exposto, por ter as mãos sempre limpas pelas abluções, que faz cinco 

vezes por dia.» – Níger, 26 de março de 2020 

«O coronavírus não mata as pessoas de cor.» – Botsuana, 28 de março de 2020 

«O coronavírus é para os brancos.» – RDC, 23 de março de 2020 

 

 

RUMORES – COMENTÁRIOS – CRENÇAS 
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Crenças sobre a prevenção e o tratamento do coronavírus 
Registado em: Burundi, RDC, Moçambique, Níger, Nigéria, África do Sul 

 «Uma pessoa que consuma muito sal e bebidas alcoólicas fortes não apanha o coronavírus.» – RDC, 

23 de março de 2020 

«Beber muito álcool cura a COVID-19.» – África do Sul, 24 de março de 2020  

 

Crenças sobre a prevenção e o tratamento do coronavírus 
«A pessoa infetada tem de estar muito exposta ao sol para se curar.» – Moçambique, 26 de março de 2020 

«Amargoseira e limão ou gargarejar a boca com sal e água são remédios profiláticos eficazes contra 

a doença. Todos os medicamentos ocidentais são feitos à base de plantas africanas.» – Níger, 26 de 

março de 2020 

«A água quente com sal impede que o coronavírus entre no corpo através da garganta.» – Benim, 17 de 

março de 2020 

«Comer noz-de-cola pode curar o coronavírus.» – Nigéria, 23 de março de 2020 

«Ouvi dizer que a cloroquina pode curar o coronavírus.» – Nigéria, 23 de março de 2020 

«Existem medicamentos para tratar o coronavírus.» – Burundi, 26 de março de 2020 

«Estive em contacto com o pastor que testou positivo para a COVID-19, mas Jesus irá curar-me.» – 

África do Sul, 24 de março de 2020 

 

O coronavírus é uma doença criada pelo homem. 
Registado em: Botsuana, RDC, Moçambique, Níger 

«O coronavírus é uma pura invenção dos chineses...» – Níger, 26 de março de 2020 

«A COVID-19 é a doença do século, não é diferente do VIH/SIDA e foi produzida em laboratório, pois 

descobriram o tratamento para o VIH e agora produziram o coronavírus.» – Moçambique, 26 de março de 

2020 

«O coronavírus é uma doença que foi criada pelos brancos.» – RDC, 23 de março de 2020 

«O ébola acabou e o Ministério da Saúde criou o coronavírus para proteger os seus serviços.» – RDC, 

23 de março de 2020 
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Crenças sobre a forma como o coronavírus se transmite ou 
não se transmite 

Registado em: Botsuana, RDC, Camarões, Níger  

 «A COVID-19 não resiste a climas quentes.» – Burquina Faso, 16 de março de 2020 

 «O coronavírus não sobrevive na casa de Deus.» – Níger, 26 de março de 2020 

«Dizem que o coronavírus é transportado pelo ar e é por isso que se transmite tão rapidamente.» – 

Nigéria, 2 de março de 2020 

«O coronavírus é transportado pelo ar.» – RDC, 27 de março de 2020 

«O coronavírus só pode infetar pessoas em grupos de mais de 20 pessoas.» – RDC, 23 de março de 2020 

 

 

Perguntas sobre a forma como a doença se transmite 

Registado em: RDC, Quénia, Moçambique 

«O coronavírus é transportado pelo ar?» – Quénia, 26 de janeiro de 2020 

«Como devem as mulheres amamentar os bebés? O vírus transmite-se pelo leite?» – Moçambique, 26 de 

janeiro de 2020 

«O coronavírus transmite-se pelo contacto?» – RDC, 23 de março de 2020 

«O dinheiro também pode infetar as pessoas com o coronavírus?» – RDC, 27 de março de 2020 

«Se eu estiver perto de uma pessoa infetada com o coronavírus, mas que não esteja a tossir, posso 

ficar infetado?» – RDC, 25 de março de 2020 

 

Comportamentos de prevenção 
Registado em: Burquina Faso, RDC, Quénia, Nigéria 

 «Com que frequência devemos lavar as mãos?» - Nigéria, 23 de março de 2020 

«O que podemos utilizar, além do desinfetante para as mãos?» – Nigéria, 23 de março de 2020 

«Onde podemos comprar desinfetante?» - Nigéria, 23 de março de 2020 

«No que diz respeito ao coronavírus, a lavagem das mãos é opcional, porque este vírus é transmitido 

pelo ar, ou seja, pela respiração.» – RDC, 23 de março de 2020 

«Como posso proteger-me do coronavírus nos transportes públicos?» – RDC, 27 de março de 2020 

«Que medidas é que nós, mototaxistas, podemos tomar relativamente à distância de 1 metro, porque 

na motorizada não é possível evitar o coronavírus?» – RDC, 23 de março de 2020 

«Não comprem máscaras de papel da China.» – Burquina Faso, 31 de março de 2020 

 

PERGUNTAS 
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Perguntas sobre atividades de resposta ou preparação  

Registado em: Moçambique 

«Porque não distribuem o desinfetante Certeza pelas comunidades?» – Moçambique, 26 de março de 2020 

«Porque é que o governo não distribui máscaras pelas comunidades?» – Moçambique, 26 de março de 2020 

«Como é que vamos viver em quarentena se, nas nossas comunidades rurais, vivemos em casas 

com mais de dez pessoas?» – Moçambique, 26 de março de 2020 

«Porque é que os mercados não estão fechados, se há tantas pessoas a frequentá-los nesta altura 

da epidemia do coronavírus?» – RDC, 23 de março de 2020 

«Porque fecham as igrejas, escolas e outros estabelecimentos, se o coronavírus ainda não chegou 

aqui?» – RDC, 25 de março de 2020 

 

 

 

Assegurar a divulgação de informações de saúde a nível 
comunitário 
Registado em: RDC, Nigéria 

«Sugeri que, se possível, fossem a todos os governos locais deste Estado; não haverá problema, 

porque não há lado nenhum onde o vírus não consiga chegar.» – Nigéria, 23 de março de 2020 

«Deem-nos todas as informações que puderem sobre o coronavírus, em vez de informações sobre a 

doença do ébola, pois agora estamos com medo é do coronavírus.» – RDC, 23 de março de 2020 

«Pedimos-vos que, como profissionais de saúde, nos informem sobre como prevenir a infeção pelo 

coronavírus.» – RDC, 23 de março de 2020 

 

 

Solicitar uma ação de resposta do governo contra a doença 

Registado em: RDC, Nigéria 

«O governo deveria ajudar-nos a acabar com este coronavírus.» – Nigéria, 23 de março de 2020 

«Que o governo combata fortemente o coronavírus como combateu o vírus do ébola...» – RDC, 23 de 

março de 2020 

«Parem a circulação de pessoas em áreas afetadas pelo coronavírus.» – RDC, 23 de março de 2020 

 

 

 

SUGESTÕES 
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Fornecimento de vacinas e máscaras 

Registado em: RDC 

«Pedimos que distribuam máscaras por aqueles que têm sintomas de gripe.» – RDC, 23 de março de 

2020 

«Deem-nos máscaras para nos protegermos do coronavírus.» – RDC, 27 de março de 2020 

«Tragam-nos a vacina para nos protegermos do coronavírus.» – RDC, 23 de março de 2020 

«Necessitamos de ter a vacina contra o coronavírus antes que chegue aqui.» – RDC, 23 de março de 

2020 

 

 

 

Como devemos responder às informações comunitárias? Atualize as suas mensagens e atividades 

para: 

• partilhar esta ficha informativa com o pessoal e voluntários; 

• combater os rumores e a desinformação ouvidos nas comunidades, prestando informação 

correta; 

• responder às perguntas das comunidades sobre a COVID-19;  

• utilizar as sugestões das comunidades para melhorar a reposta sempre que possível. 

Para apoiar este processo, a equipa de CEA da Federação Internacional das Sociedades da Cruz 

Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV/CV) vai: 

• apoiar mais Sociedades Nacionais no sentido de estas recolherem, utilizarem e atuarem em 

função das informações comunitárias; 

• elaborar fichas informativas semanais, onde se abordam as perguntas, os rumores e os 

receios mais comuns, recolhidos na semana em causa, das comunidades por toda a África; 

• criar vídeos semanais com um especialista em saúde, que irá responder às perguntas mais 

relevantes dos membros das comunidades e fornecer os factos necessários. Os vídeos 

serão partilhados através da plataforma do Twitter da FICV/CV África. 
  

 

 

 

  

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS ESFORÇOS DE COMUNICAÇÃO DOS RISCOS E DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA DA 

FICV/CV NO ÂMBITO DA COVID-19 EM ÁFRICA, CONTACTE SHARON READER ATRAVÉS DO ENDEREÇO 

SHARON.READER@IFRC.ORG. 

 

PRÓXIMOS PASSOS 
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