Conhecimentos, atitudes e práticas da covid-19 em Moçambique
- Doença que assola o mundo

Em 2020 o mundo foi surpreendido pela pandemia da covid-19,
pandemia invisível que mata e que transmite se através de
gotículas, espirros, etc a mesma assola o país e o mundo inteiro de
forma altamente contagiante, pela sua rápida propagação e fácil
contagio.

Profissionais de saúde

A semelhança da preocupação que assolou o mundo inteiro,
Moçambique também atravessou o pela primeira vez 4 meses
subsequentes de estado de emergência ditadas pelo Presidente da
República, que de seguida foi atenuado pelo estado de calamidade
pública, fase esta que decorre sob a coleta de dados diários da
pandemia.

Tal como dizem os estudos, as infecções constituem a terceira causa da
morte na Infância de Moçambique, porém os dados revem uma
tendência ainda preocupante da pandemia em Moçambique e em outras
partes do Mundo facto que eleva ainda o alerta da cov-19.
Portanto, compreender os conhecimentos, atitudes e práticas
prevalecem entre profissionais de saúde e na comunidade sobre a
covid-19, na cidade e província de Maputo em 2020.
Por outro lado, espalham se temas que emergiram da análise da
observação directa e das falas dos provedores das comunidades,
através do qual compreendeu se sobre conhecimentos, atitudes e
práticas sobre a covid-19.
De referir que verificou se aglomerações e por vezes pacientes que não
usam a máscara alegando que esta sufoca, por outro lado, as
condições de infra-estruturas não permitem o distanciamento entre
pacientes, incluindo a redução de números de bancos de espera.
Outro facto que se verificou relacionado com os profissionais de saúde
é o de circularem com o EPI restrito em espaços comuns fora das
Unidades de atendimento da COVID-19. De referir que outros
profissionais não passam pela lavagem das mãos ao entrarem no
portão principal da U.S, alguns por se mostrarem apreçados/atrasados
outros por entrarem de carro, facto este que não transmite um exemplo
aos pacientes.

Vida de Moçambicanos difícil no ATM,s
Olhando para as pesquisas feitas pelos pesquisadores, há cumprimento
íntegro das medidas a partir da entrada no balcão de atendimento, o
mesmo não se observa nas filas da área exterior são aglomerados sem
o mínimo de distanciamento, e por vezes sem mascaras e com o uso
incorrecto e sem a desinfeção das mãos. Muita das vezes nota se que a
mascara e tirada para efeitos de conversas e por vezes alegando estar
a sufocar, principalmente em dias de altas temperaturas.
Falta de descontaminação contínua das ATMs; Os idosos cumprem
mais as medidas de prevenção quando comparado a outros grupos
etários. Há um sentimento generalizado sobre as mudanças de rotina e
dos costumes impostas pela pandemia da COVID-19, tornando a vida
mais difícil.

Portanto, há uma expectativa de que o Governo devia permitir uma
testagem para todos, para melhor conhecer o seu estado, devia
também haver apoios para os grupos que se tornaram necessitados
devido
a
pandemia,
cidadãos
que
perderam
os
seus
empregos/negócios.
Acredita-se na possibilidade de se descobrir uma vacina que possa
combater o SARS-Cov2.

