
                                     

 

MENSAGENS DE PREVENÇÃO DA COVID-19 

No início havia pouca informação sobre a covid- 19 

 

A pandemia que assola o país e o mundo inteiro covid-19 

desestruturou o funcionamento normal das sociedades no mundo 

pela sua rápida propagação tendo causado mortes em massa no 

mundo inteiro. 

 

              

                        Mensagens de prevenção  

 

Houve uma necessidade de avançar rapidamente com o conhecimento 

sobre como limitar a rápida propagação nesta problemática mundial da 

covid -19, e desenhar intervenções cientificamente comprovadas 

visando reduzir infecções e a vida num novo normal. 

Por outro lado, foi delineada o uso de mensagem produzidas pela OMS 

sem considerar as particularidades de cada contexto, mensagens como 

fica em casa, lavagem das mãos, distanciamento de pelo menos 1,5. 



De salientar que, as mensagens universais são muito eficazes quer pelo 

tipo quer pela complexidade das mesmas, linguagem não 

contextualizada assim como os meios usados para a sua disseminação. 

Em relação a esta pandemia, no início havia pouca informação, pouco 

conhecimento sobre estágios e sobre o que fazer em cada estágio de 

pequeno sintoma e quando as pessoas estavam em rotatividade não 

ficavam em casa, visitavam amigos, pois houve fraco envolvimento das 

autoridades. 

Houve também um esforço no sentido de difundir informação em várias 

etapas da doença, o que fazer em cada uma delas e quando ir ao 

hospital, olhando para aquilo que é a saturação dos hospitais, trazer 

pessoas recuperadas para dar o seu testemunho e para evitar 

descriminação, por outro lado, trazer profissionais de saúde para 

debater o problema. Use sempre a mascara quando for a sair de casa. 

Assim você protege a si, sua família e o país. Obrigado por cuidar da 

sua família e o futuro do nosso país.  

Submetemos as matrizes, mensagens de áudio e vídeos para o FNI no 

sentido de difundir a informação através dos órgãos de comunicação, 

para participação em programas de debate dos resultados nas aulas e 

preparar artigo para sua publicação. 

 

 


