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PREFÁCIO
A comunicação sistemática que cria alterações sustentadas nas normas sociais e
comportamentos, é cada vez mais entendida como parte integrante dos programas de controlo
da malária. São devidos créditos à Parceria Roll Back Malaria, Fundo Global de Combate ao
HIV/SIDA, Tuberculose e Malária, Fundação Bill e Melinda Gates, Iniciativa Presidencial da
Malária (PMI) e outros doadores, por reconhecerem a necessidade da grande urgência no
desenvolvimento e execução de planos de comunicação eficaz, com vista a aperfeiçoar o impacto
da prevenção e esforços do tratamento. Temos a honra de apresentar a todos os parceiros o
Quadro Estratégico de Comunicação da Malária a Nível Nacional, que sublinha com clareza as
prioridades de fortalecimento das capacidades do país, aperfeiçoando as estratégias do programa
e partilhando as boas práticas da comunicação baseada em conhecimentos validados, como parte
do nosso trabalho para controlar, eliminar e, no limite, erradicar a malária.
Uma riqueza crescente de experiências aponta para a importância desta componente do
programa. Os resultados obtidos no Senegal indicam que as intervenções de comunicação
intensificados e um grande esforço nacional de defesa - combinado com uma expansão da
distribuição de mosquiteiros, introdução de testes de diagnóstico rápido, e reforço do sistema de
saúde - contribuíram para uma redução de 30% na mortalidade infantil até aos 5 anos desde 2001,
salvando mais de 26.800 crianças (Mouzin et al. 2010). Outros países estão também a demonstrar
o valor da comunicação na mobilização de apoio político, aperfeiçoando a interação entre técnicos
e profissionais de saúde, estabelecendo a confiança e envolvendo os líderes locais e comunidades
nas estratégias de prevenção e tratamento da malária.
É necessário ainda muito trabalho. Neste momento, nos quase 50 anos de luta contra a malária,
precisamos de nos concentrar em assegurar que a comunicação baseada em conhecimentos
validados está posicionada como um componente essencial da política global e nacional de
controlo da malária e que os recursos necessários para contribuir para o impacto da saúde estão
atribuídos.
Este documento ilustra um Quadro Estratégico para assegurar que a comunicação está
posicionada no topo das agendas da políticos da malária e das estratégias nacional de controlo da
malária, em linha com o Plano Global da Ação da Malária (GMAP). O quadro proporciona avanços
significativos e uma mudança na ambição e inovação no ataque à malária.
Queremos agradecer pessoalmente a todos os parceiros e aos programas nacionais de
controlo da malária, por contribuírem com o seu tempo, energia e sabedoria. Este quadro é um
testemunho ao seu trabalho árduo, reflexão, debate e consenso e funciona como um necessário
mapa de posicionamento de comunicação essencial para a nossa luta contra esta doença
mortífera..

Dr. Fatoumata Nafo-Traoré				
Diretor Executivo					
E.U.A.
Parceria Roll Back Malaria				

Contra Almirante Timothy Ziemer
Coordenador Global da Malária dos
President’s Malaria Initiative
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Será necessário uma intensificação de comunicação
sistemática e esforços de mudança de comportamento
para atingir as metas globais de controlo da malária,
conforme detalhado na Parceria Roll Back Malaria
(RBM) Plano de Ação Global contra a Malária para um
Mundo Livre de Malária (2008). Em 2011-2012 um
grupo de associados orientados para a comunicação,
gestores de controlo nacionais da malária e membros
do Secretariado da Parceria RBM reuniram-se
diversas vezes (em Geneve, Suíça; Washington, DC;
Nairobi, Quénia e Accra, Gana) para examinar as
mais recentes tecnologias atuais em comunicação e
articular O Quadro Estratégico pra a Comunicação da
Malária ao Nível Nacional.
As reuniões tinham como objectivo iniciar um
processo de mobilização política, social e de recursos
financeiros, para posicionar a comunicação como
um componente essencial no controlo da malária
e promover o desenvolvimento de programação de
comunicação mais eficiente a nível nacional.
O Quadro Estratégico, elaborado através de um
processo consensual, destaca a necessidade de
endereçar seis desafios ao controlo de malária,
conforme mencionado no Plano de Ação Global da
Malária da RBM. Estes desafios são para:

•

Incrementar a aceitação de redes mosquiteiras
tratadas com insecticida de longa duração (LLINs),
particularmente para crianças até aos cinco anos e
mulheres grávidas.

•

Acelerar o acesso e a procura de tratamento
preventivo intermitente para mulheres grávidas
(IPTp)

•

Incrementar a procura de tratamento precoce e
cumprimento com a terapia com drogas (Terapia
Combinada baseada em Artesimina - ACTs)

•

Incrementar a aceitação da pulverização residual
interna (IRS) como uma ferramenta de controlo
vectorial

•

Reforçar a cultura da prevenção da malária e o
comportamento de procura de tratamento

•

Mobilizar o compromisso político e recursos para a

malária e para os esforços de comunicação a nível
nacional
O Quadro Estratégico estabelece uma agenda
para assegurar que a mais recente tecnologia de
comunicação na área da saúde, desempenhe um
papel mais importante no impacto do aperfeiçoamento
do esforço global de controlo da malária Define uma
visão comum e objetivos para aumentar a eficácia

.AÇÕES CHAVE
O Quadro Estratégico descreve processos
complementares necessários, para melhorar
a contribuição da comunicação no controlo
da malária. Procura mobilizar os parceiros na
comunidade da malária, a adotar as seguintes ações
chave:
• Solicitar sistemas e programas, que
assegurem que a comunicação é posicionada
adequadamente dentro da Parceria RBM global
• Garantir que todas as estratégias nacionais de
comunicação do programa de controlo da malária
são contextualizadas adequadamente, baseadas
em conhecimentos validados e orientadas para os
resultados
• Fomentar a formação de capacidades de
planeamento de comunicação, gestão e avaliação
ao nível global, regional, nacional e sub-nacional
• Investir em recursos adequados, por forma a
assegurar que as intervenções de comunicação
atingem resultados mensuráveis ao nível
nacional
• Expandir a base de conhecimentos validados,
demonstrando o impacto das intervenções de
comunicação pela alteração comportamental e
social e contribuindo assim para a redução do
fardo da malária
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dos programas de comunicação para a malária e
recomenda uma investigação operacional, por forma
a criar uma base de conhecimentos validados para
abordagens eficazes
Este documento destina-se ao seguinte público-alvo:

•

•

"O serviço de entrega na malária não é apenas
entrega de produtos; é também assegurar
que são utilizados adequadamente. As
metodologias <de comunicação> são essenciais
para assegurar a utilização adequada das
intervenções."

Técnicos de nível global, nacional e local que
sejam responsáveis pelo desenvolvimento,
financiamento, revisão, avaliação e/ou
implementação da política, estratégias e
abordagens de prevenção e controlo da malária
Parceiros orientados para a comunicação da
RBM que estejam envolvidos no desenvolvimento,
implementação e avaliação dos projetos/
programas de comunicação e que contribuam para
o discurso global de abordagens eficazes para a
comunicação

— Plano de Ação Global contra a Malária

comunicação através dos tempos e a necessidade
de uma base de conhecimentos validados
alargada

•

Sublinha a visão e objetivos para tornar a
comunicação uma parte integrante do controlo da
malária

•

Sublinha as lacunas na estrutura atual da
comunicação para a malária e os obstáculos da
programação eficaz

O documento está dividido em três partes principais:
Contexto - Fundamentação lógica e Propósito do
Quadro

•

Descreve os desafios no aperfeiçoamento da
utilização adequada da prevenção da malária e
intervenções de tratamento

•

Descreve o ritmo acelerado dos desafios da

O Papel da Comunicação na Consecução do Impacto
de Prevenção e Controlo da Malária e os Princípios
dos Programas Eficazes

•

Sublinha a diversidade de modos como a
comunicação pode aperfeiçoar o impacto dos
programas de combate contra a malária

Mães em Kaolack, Senegal, satisfeitas por receberem pacotes de LLINs para se protegerem e proteger as suas famílias.
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•

Define os termos e conceitos importantes
da comunicação (incluindo quatro princípios
subjacentes da programação eficaz)

Quadro Estratégico para a Promoção da Contribuição
e Qualidade da Comunicação

•

Apresenta o caso de empenhamento político
crescente para a comunicação nos programas de
combate contra a malária

•

Sugere abordagens de incremento de capacidade
e coordenação da comunicação para os programas
de combate contra a malária ao nível global e
nacional

•

Descreve os elementos mais relevantes da
comunicação com base de conhecimentos
validados1 nos programas nacionais de combate
contra a malária

•

•

•

Uma criança na Tanzânia recebe tratamento com um ACT.

•

Recomenda o desenvolvimento e o consenso de
uma agenda de investigação operacional para
o aperfeiçoamento da base de conhecimentos
validados.

Os NMCPs em 80% dos países muito atingidos2
criaram e implementaram estratégias nacionais de
comunicação de base de conhecimentos validados.

•

Promove o desenvolvimento de uma comunidade
de prática para partilha de experiências e
promover as mais recentes tecnologias de
comunicação para o controlo da malária

80% dos países muitos atingidos estão usualmente
a atribuir recursos nos seus orçamentos de
controlo da malária, para intervenções de
comunicação

•

Os parceiros de comunicação da RBM criam e
divulgam regularmente provas do impacto da
comunicação, incluindo para prioridades traçadas
numa agenda de investigação de comunicação
global acordada

•

Dentro de um ano a parceria RBM terá
estabelecido uma comunidade de prática e uma
base de dados, que mapeia os parceiros na maioria
dos países mais atingidos, no intuito de facilitar a
colaboração do parceiro

Recomenda o apoio e sublinha as
responsabilidades de um Grupo de Trabalho em
Comunicação da RBM

As ações tomadas para sustentar os elementos
complementares do Quadro Estratégico traçado
na última secção deste documento, ajudarão a
estabelecer a comunicação da base de conhecimentos
validados como parte integrante da intensificação
do programa de combate contra a malária, controlo
sustentado e eliminação, e o incremento do impacto
destes esforços.
São propostos quatro indicadores para o próximo
período de cinco anos, como medidas adequadas de
progresso em direção a este objectivo abrangente:
Os praticantes de comunicação usam o termo "base de
conhecimentos validados" para indicar que as estratégias são
baseadas em investigação quantitativa e qualitativa num ponto
designado do programa. No entanto a "base de conhecimentos
validados" é também utilizada neste documentos de uma forma
mais familiar (ou clínica), como definição de uma intervenção
específica que foi provada como sendo eficaz sob condições
específicas.

A consecução destes objetivos contribuirão para
a redução do fardo intolerável da morbilidade e
mortalidade da malária nestes países.
A secção final da estratégia inclui recomendações
para os próximos passos e indica formas através das
quais o progresso será avaliado.

1

Os 35 países que contabilizam globalmente ~98% de mortes por
malária são definidos como "muito atingidos"; 30 destes países
estão localizados na África Subsariaana (Relatório Mundial da
Malária 2011).
2
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CONTEXTO
Fundamentação Lógica e
Propósito deste Quadro
Concretização dos Objetivos
Duplos de Acesso e Utilização de
Serviços e Produtos
Quase metade da população mundial está em risco
de malária. A Organização Mundial de Saúde declarou
que cerca de 216 milhões de casos de malária e mais
de 655.000 mortes devido à doença ocorreu em 2010.
Daqueles que morreram, 86% eram crianças com
menos de cinco anos de idade. Nos países endémicos,
a malária continua a ser
a principal causa de mortalidade materna e uma das
as principais causas de mortes neonatais. (WHO 2011)
O compromisso global e nacional, juntamente com
níveis de financiamento sem precedentes, tem
ajudado a reduzir o peso intolerável da malária
em muitos países nos últimos anos. Em geral, a
mortalidade relacionada com a malária caiu 25%
desde 2000. O progresso tem dependido da introdução
de tecnologias eficazes, novos fármacos e enormes
esforços para disponibilizar produtos áqueles que
estão vulneráveis. No entanto, enquanto o acesso
continua a melhorar, as tarefas igualmente difíceis
de gerar a procura de produtos e serviços, garantindo

.DEFINIÇÕES DE COBERTURA
MULTIPLA

Para as intervenções de prevenção da malária,
cobertura quer dizer:
Redes Mosquiteiras de Cama Tratadas com
Inseticida de Longa Duração (LLINs): Um
agregado familiar possui uma rede mosquiteira
de cama tratada com inseticida de longa
duração para cada duas pessoas que ali vivam e
os residentes usam-na todas as noites
Pulverização Residual Interior (IRS):
As paredes interiores de cada casa-alvo é
pulverizada regularmente, em intervalos
apropriados com um inseticida eficaz
Tratamento Preventivo Intermitente (IPTp):
Uma mulher grávida que viva num ambiente
altamente transmissivo, recebe pelo menos duas
doses de um fármaco anti malária adequado
durante a gravidez
Outras medidas de controlo vectorial: São
aplicadas outras abordagens mais focalizadas
(por exemplo, larvicidas, gestão ambiental,
etc.) sempre que for apropriado e baseadas em
provas cientificas
Para a gestão de casos de malária, cobertura
quer dizer:
Diagnóstico: Um paciente com febre recebe
uma confirmação parasitológica imediata por
microscópico ou um teste de diagnóstico rápido
(RDT) de diagnóstico da malária
Tratamento: todos os casos simples
confirmados de plasmodium falciparum são
tratados em 24 horas com ACTs

Um profissional de saúde numa zona rural da Tanzânia explica a um
jovem com malária, como tomar a dose correta de ACT no devido
tempo.
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a utilização apropriada e promover mudanças nas
normas sociais subjacentes relacionadas com a
prevenção e o tratamento da doença continuam
assustadoras.

O ALTO CUSTO DA BAIXA UTILIZAÇÃO
É necessário o incremento da utilização de
intervenções de prevenção e tratamento para
diminuir a morbilidade e mortalidade da malária.
As poupanças associadas especificamente com
melhores comportamentos de prevenção foram
calculados para o GMAP:

Aumentar a cobertura—especialmente entre aqueles
de maior risco que são muitas vezes os mais pobres
e mais marginalizados—requer uma comunicação
estrategicamente projetada em abordagens adaptadas
aos contextos locais.

“….Utilização adequada de intervenções
preventivas são um fator chave dos custos de
tratamento. Por exemplo, a eficácia operacional
crescente de LLINs e IRS, da atual eficácia no
terreno de 50-60% para os 98%, pode teoricamente
reduzir a incidência e consequentemente
os custos de tratamento em quase 50%. A
modelagem de um taxa de eficácia de 98%
mostrou um potencial de poupança global
cumulativo de US$ 960 milhões de 2009 a 2015.
Isto constitui um argumento poderoso para
investir em programas de comunicação e de
mudança de comportamento."

O Plano de Ação Global da Malária do Roll Back
Malaria (GMAP) define três etapas no caminho em
direção a um objetivo final de eliminação mundial da
malária. Estes estão aumentar gradualmente para
o impacto (ou SUFI), o controlo sustentado, e para
a eliminação de país a país. A meta de curto prazo,
SUFI, é definida como a cobertura universal das
intervenções apropriadas para todas as populações
em situação de risco, apoiada por sistemas de saúde
reforçados (RBM 2008) (Consultar quadro na página
anterior).
Para cada uma dessas intervenções prioritárias, os
dados atuais destacam os desafios de colmatar as
lacunas entre o acesso e a utilização:

•

Na África subsariana, o número de mosquiteiros
tratados com insecticida entregues pelos
fabricantes aumentou dramaticamente, de 5,6
milhões em 2004 para 145 milhões em 2010.
Estima-se que a proporção de famílias que
possuem pelo menos um mosquiteiro tratado
com insecticida na África subsariana aumentou
de 3% em 2000 para 50% em 2011. A análise dos
inquéritos aos agregados familiares indica que
o uso de mosquiteiros tratados com insecticida
também aumentou, mas isto varia muito de país
para país. Em 13 países da Região Africana dos
quais estavam disponíveis os dados de pesquisas

A produção de LLINs aumentou dramaticamente ao longo da última
década.

— Plano de Ação Global contra a Malária

do agregado familiar do período 2008-2011, usam
a noite anterior (nas mulheres grávidas e crianças
menores de cinco anos) variou de menos de 10%
na Nigéria e Zimbábue, para entre 46% e 64%
em Madagascar, Ruanda, São Tomé e Príncipe,
Tanzânia e Uganda. (OMS 2011 e ICF Internacional
2012)

•

Até o final de 2010, um total de 35 dos 45 países da
África subsariana tinha adoptado IPT em mulheres
grávidas (IPTp) como política nacional. Em 12
países da Região Africana dos quais estavam
disponíveis os dados de pesquisas do agregado
familiar do período 2008-2011, a percentagem
de mulheres que receberam duas doses de IPTp
durante a gravidez variou de menos de 15% em
Madagáscar, Nigéria e Serra Leoa, para mais de
66% na Zâmbia. (OMS 2011 e ICF Internacional
2012)

•

O número de cursos de tratamento ACT adquiridos
pelo sector público aumentou de 1,2 milhões em
2005 para 181 milhões em 2010. Além disso, foram
estimados um total de 35 milhões de tratamentos
a terem sido obtidos pelo sector privado em
2010. Em 11 países da Região Africana dos quais
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pessoas protegidas pelo IRS na Região Africana
aumentou de 10 milhões em 2005 para 78 milhões
em 2010. A utilização do IRS requer a aceitação da
comunidade e a sua voluntariedade de não lavar ou
restucar as paredes após a sua pulverização. Uma
análise de meta-regressão de estudos publicados
em 2012 concluiu que há necessidade de uma
melhor compreensão dos contextos situacionais
por trás de diferentes níveis de sucesso
relacionados às campanhas de IRS. (OMS 2011 e
Kim et al. 2012)
Testes de Diagnóstico Rápido da Malária(RDTs) numa clínica rural
na Etiópia.

estavam disponíveis os dados de pesquisas
do agregado familiar do período 2008-2010, a
percentagem de crianças menores de cinco anos
com uma febre, que foram tratadas com um antimalária de qualquer tipo num prazo de 24 horas,
variou de menos de 10% em Ruanda, Senegal, e
São Tomé e Príncipe a 41% na Tanzânia. Menos
de 5% das crianças receberam ACTs num prazo de
24 horas em nove desses países. Muitos pacientes
/ técnicos de saúde compram tratamentos menos
dispendiosos e ineficazes (e às vezes falsos),
especialmente do sector privado. (OMS 2011, RBM
2008, e ICF Internacional 2012)

•

•

A introdução de Testes de Diagnóstico Rápido
(RDTs) para confirmar o diagnóstico de malária,
tem o potencial de melhorar o tratamento e reduzir
o uso indevido de fármacos. As diretrizes recentes
da OMS recomendam uma estratégia universal
para a malária, "testar e tratar", principalmente
através da utilização de RDTs. Em 2010, um total
de 48 países reportaram a implementação da RDTs
a nível comunitário; 11 milhões de pacientes foram
testados nesse ano. Embora o número de RDTs
fornecidos por fabricantes tenha continuado a
aumentar, menos de 50% dos casos de suspeita de
malária tratados no sector público foram testados
na região africana em 2011. Além disso, os dados
de um número limitado de países sugerem que a
microscopia e RDTs estão menos frequentemente
disponíveis no sector privado. Como o acesso à
RDTs aumenta, os gestores do programa irão
precisar de entender quais são os benefícios mais
importantes e perceber quais são as barreiras,
do ponto de vista dos fornecedores e dos clientes,
para este novo regime de tratamento. (WHO 2011)
Um total de 185 milhões de pessoas foram
protegidas pelo IRS em 2010, o que representa
6% da população global em risco. O número de

A Evolução dos Desafios de
Comunicação ao longo do Tempo
Uma Ameaça de Doença de Evolução
Constante - e Respostas de Rápida
Mutação
Cada uma destas intervenções é complexa e todas
elas
evoluíram de modo substancial na última década.
As redes mosquiteiras que requerem tratamento
periódico estão agora a ser substituídas por LLINs;
estão a ser introduzidos mecanismos de subvenção
e distribuição múltipla em diferentes países. A
resistência aos fármacos originou mudanças
nas políticas, produtos e regimes de tratamento
virtualmente em toda a parte na última década. A
resistência ao inseticida é uma preocupação crescente
e é provavelmente necessária a introdução de novos
produtos. O
objetivo dos diferentes fornecedores de serviços da
malária também está em mudança, ao mesmo tempo
que os esforços de obter tratamentos de primeira
linha e testes de diagnóstico rápido nas comunidades.
Muitos países estão a dar maiores papéis aos
voluntários da comunidade e também a reconhecer
que o setor privado tem um papel predominante no
controlo da malária.
Estas rápidas mudanças fizeram a comunicação
com diferentes grupos, urgentes e cada vez mais
complicados. Algumas prioridades de saúde pública
requereram, e vão continuar a requerer, essas
evoluções rápidas de informação critica e mensagens
para uma série de diferentes audiências.

Sucesso — Um Alvo em Constante
Movimento
A esperança nos avanços do controlo da malária
representada nas três fases traçadas no GMAP,
também sugere a necessidade de maiores mudanças
na abordagem da comunicação, à medida que
os países se movimentam, do incremento das

O Quadro Estratégico de Comunicação para Malária a Nível Nacional: 2012-2017
PÁGINA 4

intervenções para o controlo sustentado da malária
e, como esperado, para a eliminação da doença. As
atitudes acerca da ameaça da malária e a urgência de
medidas adequadas já se alteraram e vão continuar
a alterar-se. A complacência pode enfraquecer a
manutenção de práticas importantes no âmbito
do sistema de saúde e de casa, como também o
compromisso a nível político. As lições tiradas do
controlo da doença diarreica ensinaram-nos que
os ganhos de uma cobertura importante podem

.CONTROLO SUSTENTADO —
UMA HISTÓRIA EXEMPLAR

Para os países que abordam a adoção em larga
escala de práticas de tratamento e prevenção da
malária, a experiência em controle de doenças
diarréicas fornece uma história exemplar.
A taxa de mortalidade infantil devido à diarréia
permaneceu inalterada durante mais de uma
década. Isto acontece apesar da apresentação
na década de 1970, do que a revista The Lancet
então denominou "potencialmente o avanço
médico mais importante deste século." Nas
décadas de 1970 e 1980, a introdução dos
primeiros pacotes de sais de reidratação
oral (SRO), juntamente com os programas
que trouxeram mudanças significativas, nas
práticas tanto do fornecedor como do cuidador,
resultaram em reduções significativas no
número de mortes de crianças em muitos países.
No entanto, o financiamento para a
sobrevivência da criança em geral começou a
diminuir na década de 1990.
A introdução do IMCI também diminuiu
o foco na comunidade e no envolvimento
da família na doença diarréica. As taxas de
utilização de SRO estagnaram ou diminuíram.
De acordo com dados de 2005-2008, apenas
33% das crianças com diarreia nos países em
desenvolvimento receberam SRO. Estes dados
contrastam com as taxas de utilização na década
de 1980 atingindo quase o dobro do que em
alguns países. Embora o ORS seja barato, muito
conhecido e amplamente disponível, os desafios
de comunicação associados com diarréia infantil
continuaram a evoluir ao longo do tempo—e
falta de atenção a este conjunto complexo de
fatores pode ser agora visto claramente em
vidas perdidas.
Fontes: CF Internacional 2012, The Lancet
2(8084):300, UNICEF/OMS 2009.

desaparecer, mesmo se as estratégias de novos
tratamentos forem inicialmente aceites por largas
percentagens da população. (Consultar a caixa abaixo.)

Alterações na Tecnologia da
Comunicação — Uma Mudança
Qualitativa
A maior disponibilidade, mesmo no seio de
comunidades mais pobres, de informação, tecnologias
de comunicação, ou ICTs (tais como telemóveis
com voz, texto SMS e até funcionalidades de vídeo),
juntamente com a média social, revolucionaram
a rapidez, custo e particularmente o controlo da
comunicação. Mesmo os grupos remotos estão
virtualmente alcançáveis instantaneamente e em
qualquer língua. Mais importante ainda, a comunicação
é conseguida através do aumento dos canais
horizontais, em detrimento dos canais verticais. Os
consumidores e clientes podem agora ser os criadores
de mensagens e também os seus receptores. A
informação (e a desinformação também) podem tornarse "virais" num ápice. A compreensão do acesso a estas
novas ferramentas em países com ambiente de ICT em
rápida mutação, e o controlo do seu poder com eficácia
em colaboração com uma multitude de novos parceiros
potenciais (muitos no setor privado), é um desafio
comum a todos os programas de comunicação.

Compromisso de Aperfeiçoamento
da Comunicação para a Malária
A comprovação de que "o que funciona" em termos de
comunicação, e sob que condições, seria extremamente
valioso para os programas com necessidade de
investimentos economicamente viáveis, para melhorar
os seus resultados do controlo da malária. A ausência
de evidências adequadas para ilustrar o caminho a
seguir em diferentes contextos, levou a que alguns
questionassem a utilidade da comunicação nos
programas de combate contra a malária. Em wv

A tecnologia móvel permite a partilha de informação crítica sobre a
saúde em Moçambique.
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O CÍRCULO VICIOSO DO BAIXO ESTATUTO, BAIXO FINANCIAMENTO E FALTA DE PROVAS
A falta de financiamento para a comunicação
em programas nacionais de combate contra
a malária limitou o desenvolvimento da
capacidade, bem como a construção de
uma base de evidências para estratégias
melhoradas e compromisso.
As lacunas de diferentes níveis incluem:

Nível Internacional

• A falta de compreensão e atenção
para intervenções de comunicação
comprovadas, levando a uma ausência de
diretrizes e de ferramentas para apoiar os
esforços nacionais

• A falta de um mecanismo de coordenação
global como um Grupo de Trabalho de
Comunicação

• A investigação operacional insuficiente
para
identificar as boas práticas e documentar
as lições aprendidas

• A insuficiência de provas em relação à
variedade de determinantes associadas às
intervenções essenciais

• Provas insuficientes da eficácia de canais
específicos, mensagens, ou tipos de
abordagens integradas

• A ausência de uso consistente de dados
limitados para
determinar os padrões de comportamento
e atitude em populações de maior risco

• Falta de indicadores de monitorização e
avaliação
para informar os planeadores dos
resultados

Nível nacional

• O tradicional baixo estatuto e baixa
prioridade concedida à comunicação,
conduzindo à falta de recursos e estruturas
adequadas/pessoal com capacidade
técnica

• Fraca capacidade de se envolver numa
investigação comportamental e social nos
comportamentos e dinâmicas do agregado
familiar e comunidade—conduzindo a
mensagens não especificadas e puramente
“promocionais”

• Diferentes prioridades e falta de
harmonização entre os parceiros e
integração com os serviços nacionais de
educação de saúde

• Excesso de confiança em eventos
promocionais únicos e meios de
comunicação, à custa de estratégias de
mobilização interpessoal e da comunidade

• Falta de abordagens sustentadas através de
vários canais (escolas, locais de trabalho,
grupos de mulheres, etc.)

• Falhas na avaliação das contribuições
da comunicação para os objetivos do
programa de combate à malária

Nível comunitário

• Oportunidades perdidas para garantir a
participação dos políticos, religiosos e
líderes tradicionais locais na informação,
divulgação e mobilização

• Conhecimentos insuficientes provenientes
de líderes comunitários e de esforços
populares

• Focalização insuficiente em populações
marginalizadas que estão frequentemente
mais em risco

• Falta de integração de atividades de
comunicação para a malária com outros
programas de saúde (HIV/SIDA, IMCI,
RH)

• Insuficiente atenção prestada às
metodologias participativas, especialmente
no desenvolvimento de mensagens

• Esforços de comunicação insuficientes
direcionados para os cuidados
domiciliários e fornecedores de serviços
— Adaptado do Plano de Ação Global da Malária
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Uma mulher nas Filipinas e o seu nascituro são protegidos da malária por uma LLIN.

aditamento aos desafios mencionados acima, no
entanto, um número de fatores ao nível internacional,
nacional e comunitário, foram responsáveis por
lacunas nas abordagens e estruturas de comunicação
atuais. (Consultar caixa na página seguinte.)
Consequentemente, a ausência de dados de boa
qualidade
(incluindo meta-análise) acerca de "o que funciona",
criou um círculo vicioso para aqueles que defendem
um aumento de prioridade e investimento para a
comunicação.
Em 2011-2012, com base em esforços anteriores, um
pequeno grupo de parceiros de implementação da
comunicação (programas nacionais de controlo da
malária, doadores, o secretariado da Parceria RBM,
UNICEF, o Fundo Global de Combate contra o SIDA,
Tuberculose e Malária, a Iniciativa do Presidente
dos Estados Unidos de Luta contra a Malária e
outras agências técnicas) empenhados numa série
de reuniões, debates na internet, e chamadas em
conferência, para rever o estado atual da comunicação
e iniciar o desenvolvimento do Quadro Estratégico
para a Comunicação da Malária ao Nível Nacional. Os
participantes definiram a seguinte meta e objetivos
para o Quadro Estratégico.

Meta

As comunidades são mandatadas a remover a
ameaça da malária para a saúde humana. Para
alcançar esta visão, os políticos da malária a nível
global, os PNCMs e os parceiros, asseguram que a
comunicação é fundada, e uma componente central
de qualquer estratégia de controlo da malária e que a
comunicação é eficazmente planeada, implementada,

avaliada e revista com base em conhecimentos
validados e nas boas práticas.

Objetivos

Nos próximos cinco anos, os parceiros internacionais
e internacionais defenderão e providenciarão os
recursos, treino e conhecimentos, com vista a
assegurar o seguinte:

•

Os PNCMs em 80% dos países muito atingidos,
desenvolveram e implementaram estratégias
nacionais
de comunicação baseadas em conhecimentos
validados

•

80% dos países mais atingidos atribuem
regularmente recursos às intervenções de
comunicação nos seus orçamentos de controlo da
malária

•

Os parceiros da comunicação RBM geram e
divulgam regularmente evidências do impacto da
comunicação,
inclusive as prioridades destacadas e acordadas na
agenda de investigação da comunicação

•

Dentro de um ano a parceria RBM terá
estabelecido uma comunidade de prática e uma
base de dados, que mapeia os parceiros na maioria
dos países mais atingidos, no intuito de facilitar a
colaboração do parceiro

A consecução destes objetivos contribuirão para a
redução do fardo intolerável da morbilidade
e mortalidade da malária nestes países.
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O Papel da Comunicação no
Alcance do Impacto de Controlo
da Malária e Princípios de Programas
Eficazes
A Comunicação como uma
Ferramenta Vital
nos Programas da Malária
Os programas de comunicação bem planeados e
bem executados podem contribuir para o alcance das
metas de prevenção e tratamento da malária numa
ampla variedade de formas O foco das contribuições
pode variar em dependência direta da natureza dos
desafios apresentados pelas intervenções específicas,
para populações específicas, em contextos
específicos. O primeiro passo no planeamento da
comunicação é analisar e selecionar estes desafios
prioritários. Como mencionado na secção anterior,
estes estão em constante evolução devido a vários
fatores. À medida que o programa avança, os desafios
individuais/sociais também se alteram.
Na caixa da próxima página está delineada uma
série de formas da tipicidade, em que a comunicação
pode contribuir para os programas de combate
contra a malaria, em diferentes momentos e em
graus variáveis. Estas contribuições podem ser

vistas como alterações subjacentes em grupos
críticos, que são planeados para conduzir finalmente
ao último conjunto de tópicos: aperfeiçoamento
de comportamentos específicos de prevenção e
tratamento. Estes resultados têm, por sua vez, um
impacto na taxa de morbilidade e mortalidade da
malária. A manutenção do comportamento ao longo
do tempo (em vez de ensaio em tempo, ou prática
intermitente) por todos os grupos prioritários é o
objetivo global, para que a percepção do que "os
outros estão a fazer" e "qual é a atitude correta"
possam eventualmente tornar-se em fortes
motivações para eles mesmos. As estratégias de
comunicação eficaz também contribui para estas
alterações das normas sociais.

Termos e Conceitos Comuns
Comunicação
Este documento usa a comunicação como um termo
abrangente, para descrever um processo planeado
para influenciar as ações ou respostas entre grupos

Mães no Senegal mostram comprovantes para LLINs, que se preparam para resgatar numa distribuição em massa.
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Formas ilustrativas de como a Comunicação pode
contribuir para a Eficácia do Programa
Facilita a adoção de novas políticas:
• eliminação de impostos e taxas sobre os antimaláricos, de modo a reduzir os custos dos
produtos
• introdução de fármacos mais eficazes (quando for
relevante) para o caso de gestão e de IPTp
• melhorar o acesso a fármacos eficazes através de
fornecedores baseados na comunidade
• assegurar abordagens ambientalmente saudáveis 
para a prevenção da malária e produtos afins
Fomentar a sensibilização:
• da malária como uma doença perigosa
• do perigo de infecção durante a gravidez
• de produtos/serviços de tratamento e prevenção
disponíveis e fornecedores de serviço
Alterar as percepções/crenças:
• a malária é evitável e tratável
• as convulsões são um sinal de malária grave e não
de bruxaria ou doença mental
Aumentar o conhecimento:
• a malária é causada por uma picada noturna de
um mosquito
• ITNS pode matar mosquitos

Melhorar as práticas de prescrição e a eficácia do
aconselhamento:
• prescrições corretas dadas pelos profissionais
de saúde, vendedores privados de fármacos,
fornecedores baseados na comunidade
• aconselhamento útil sobre a dosagem do fármaco
e a duração do tratamento e o que fazer se o
tratamento falhar
• práticas de referência corretas
Fomentar a motivação das famílias, comunidades
e fornecedores:
• fornecedores e clientes / cuidadores são
mutuamente respeitosos
Reduzir os obstáculos:
• decisores da família apoiam o tratamento precoce
da febre infantil e a ida das mulheres grávidas ao
ANC
• membros da comunidade fornecem transporte a
crianças gravemente doentes
Gerir eventos imprevistos:
• dissipar os rumores sobre produtos
• transmitir informações rapidamente quando uma
intervenção é adiada

• a febre deve ser tratada (ou testada via RDT) em
24 horas

INCREMENTAR A UTILIZAÇÃO ADEQUADA DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS:

• a dose completa de um agente anti-malárico deve
ser tomada de modo a ser eficaz

• os auxiliares procuram tratamento para a febre
da criança num prazo de 24 horas

• um mínimo de duas doses de IPTp durante a
gravidez protege tanto o bebé como a mãe

• os auxiliares aceitam o uso do RDT e a adesão às
instruções corretas de tratamento de ACTs

Fomentar a procura de produtos e serviços:

• mulheres grávidas e crianças menores de cinco
anos dormem todas as noites sob um ITN

• comprar ITN ou trocar comprovante, de acordo
com os canais de entrega local
• assistir às ANC no início da gravidez e voltar para
visitas adicionais
• procurar cuidados de fornecedores adequados
para os sintomas da malária
Melhorar a aceitação e a confiança no seio da
família e da comunidade:
• aceitação dos operadores de pulverização do IRS
em casa
• aceitação de ganchos de rede/demonstradores em
casa
• aceitação de fornecedores baseados na
comunidade

• as mulheres grávidas obtêm um mínimo de duas
doses de IPTp (a primeira dose diretamente após
a aceleração)
• as famílias aceitam operadores de pulverização
de IRS na casa e não lavam nem restucam as
paredes
Estas categorias diferentes podem ser vistas como
mudanças de apoio necessárias em variados graus,
em contextos diferentes, conduzindo finalmente ao
ao último conjunto de marcadores: uma melhor
prevenção e comportamentos de tratamento.
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específicos de pessoas. A comunicação da saúde na
sua evolução como um campo, distingue-se da pura
troca de informação por: 1) o estabelecimento de
objetivos explícitos e mensuráveis e 2) a articulação de
uma teoria e caminho através do qual esses objetivos
possam ser alcançados.3 1
Com o crescimento do campo, os profissionais usaram
diferentes termos para descrever o processo, com vista
a alcançar as mudanças desejadas. Isto representa as
variações de terminologia usada ao longo do tempo
para as orientações dos doadores e dos planos dos
países. A informação, educação e comunicação (IEC)
está amplamente definida como proporcionadora de
conhecimento para auxiliar os indivíduos, as famílias,
os grupos e comunidades a terem um papel mais
ativo na proteção da sua saúde. As metodologias de
comunicação de mudanças comportamentais (CMC)
enfatizam a análise de comportamentos e os seus
determinantes (ou causas subjacentes) como a base de
abordagens cientificas para mensagens e planeamento
estratégico. Este termo evoluiu para CMCS (ou
comunicação de mudanças comportamentais e sociais),
para destacar o derradeiro objetivo de uma mudança
sustentada através de uma comunidade ou sociedade,
devido a uma mudança das normas aceites - incluindo
fatores que podem fundamentar comportamentos
múltiplos (como é o caso de normas de género). A
Promoção, Comunicação e Mobilização Social (PCMS)
são vistas como abordagens complementares num
modelo desenvolvido pela UNICEF. A Comunicação
para o Desenvolvimento (CpD) enfatiza o uso do diálogo
e participação como parte dos processos planeados,
para afetar a mudança social e de comportamento.
Os modelos Sócio-ecológicos de mudança foram
apresentados para enfatizar a correlação entre as

mudanças em diferentes níveis de um sistema numa
dada cultura.
Estas várias abordagens representam uma evolução
de pensamento acerca da necessidade de envolver os
indivíduos e comunidades, no processo de entender
os problemas e definir as soluções localmente
apropriadas.
A mais recente tecnologia progrediu devido às
discussões acerca destes modelos diferentes. No
entanto, as diferenças de terminologia não são tão
importantes como o que estes modelos têm em
comum. Muitas vezes as atividades de comunicação
ainda não satisfazem os requisitos básicos dos
programas eficazes: por exemplo, objetivos
mensuráveis, e caminhos articulados com lógica para
os alcançar.

Princípios de Programas
de Comunicação Eficaz
Os programas de comunicação eficaz são caraterizados
por uma série de boas práticas. Quatro estão
delineados abaixo:

Princípio 1: A Comunicação Eficaz é
um Processo Sistemático e Baseado
em Conhecimentos Validados
Os programas de comunicação eficaz são descritos
como baseados em conhecimentos validados, uma vez
que são desenvolvidos a partir da investigação com
o público alvo. Os dados são recolhidos em vários
pontos, por forma a assegurar que as abordagens são
desdobradas como planeado e que os objetivos são
alcançados.4 3 2
A pesquisa acerca do público alvo é conduzida:
1.

2.
3.
4.
Um trabalhador comunitário no Senegal explica como uma rede
pode ser pendurada de diferentes maneiras.

Consultar Obregon and Waisbord (2012) e NIH e CDC (2004)
para discussão adicional da definição de comunicação de saúde e
comunicação de mudança social e comportamental.
3

Na fase formativa ou de desenvolvimento
de uma intervenção (usando vários métodos
qualitativos para entender crenças, preferências,
constrangimentos, motivações e comportamentos
atuais)
Pré-testar conceitos e materiais
Monitorizar processos após o lançamento do
programa e ao longo do programa
Avaliar o impacto e analisar as razões pelas quais

Os profissionais de comunicação usam o termo "baseado em
conhecimentos validados", para indicar que as estratégias são
baseadas numa investigação quantitativa e qualitativa em pontos
designados de um programa. No entanto a "base de conhecimentos
validados" é também utilizada neste documentos de uma forma mais
familiar (ou clínica), como definição de uma intervenção específica
que foi provada como sendo eficaz sob condições específicas.
4

O Quadro Estratégico de Comunicação para Malária a Nível Nacional: 2012-2017
PÁGINA 10

FIGURA 1: Processo de Planeamento de Comunicação Sistemático e Iterativo
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NOTA: Esta figura é uma adaptação de vários gráficos de planeamento usuais, representando abordagens iterativas semelhantes, criadas
pelo NIH e CDC (modelo de planeamento de comunicação) o FHI 360/USAID C-Change project (C-Planning), JHU/CCP (P Process), UNICEF
(ACADA model), e outros. Consultar também os recursos no Anexo deste documento.

as estratégias foram bem sucedidas, ou falharam
(através de métodos quantitativos tais como
conhecimento, sondagens de atitude e prática,
sondagens de cliente mistério, etc.) e métodos
qualitativos também.
O processo do programa é descrito como "iterativo",
uma vez que, ao longo do programa, são efetuados
ajustes. Uma "avaliação sumativa", medindo o
resultado comportamental contra os indicadores
básicos, também serve como base para rever
estratégias e lançar uma etapa subsequente do
programa. (Consultar a figura.)

Princípio 2: A Comunicação Eficaz
é Baseada em Teoria

Os programas de comunicação eficaz são baseados
em teorias explícitas de como as mudanças ocorrerão.
Por outras palavras, propõe algum processo
lógico de causa e efeito. Este processo não tem
que ser complicado. Mas muitas das atividades de
comunicação não são mais do que mera publicidade
ou promoção, sem qualquer estudo da razão pela
qual um dado público ainda não executa um certo
"comportamento ideal" e o que os poderia influenciar
a mudar.
Existem muitas teorias usuais de mudança social e
comportamental. Todas elas envolvem investigação
na busca de determinantes de comportamento - ou
fatores que tanto constranjam como facilitem a
mudança. Alguns destes podem ser "fatores internos"
(tais como crenças, atitudes, técnicas, ou um sentido
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.DESENVOLVER UMA ESTRATÉGIA
BASEADA NA TEORIA

Uma estratégia de comunicação eficaz é
baseada numa teoria proposta ou "modelo
lógico", de como as mudanças concretas no
comportamento individual serão alcançadas.
As mensagens, particularmente, são concebidas
para "mover" as audiências de um estado
existente de consciencialização ou motivação,
para um estado que resulte mais provavelmente
nas desejadas ações do programa.

A comunicação eficaz requer boas relações entre o sistema de
saúde e a comunidade (Senegal).

de que podemos mudar - isto é, "auto eficiência").
Algumas poderão ser "externas" ao individuo (tais
como distância até aos serviços, necessidade de
aprovação pela sogra ou marido, qualidade do cuidado,
confiança nos prestadores, ou políticas relevantes).
A análise destas determinantes ajuda aos planeadores
focalizarem-se nuns quantos fatores chave, que
decidirem ser fulcrais para a vontade ou capacidade de
mudança das pessoas. (Middlestadt et al. 2003)

Princípio 3: A Comunicação Eficaz
é Baseada em Sistemas
Os programas de comunicação eficaz são baseados
na análise do contexto em que a mudança ocorre. Isto
quer dizer primeiro o sistema de saúde. As decisões
familiares acerca da prevenção e tratamento são
potencialmente afetadas por ações de voluntários da
comunidade, prestadores públicos e privados, aspetos
da própria estrutura do sistema de saúde e políticas
de saúde. Os esforços precisam normalmente de ser
direcionados a vários níveis.
Os programas eficazes também estão atentos à
necessidade de melhorar as relaçõestransversais a
diferentes níveis do sistema. A falta de confiança nos
prestadores de cuidados de saúde, um colapso dos
sistemas de referência, a discrepância entre o sistema
público de saúde e os curandeiros tradicionais, ou os
negociantes ilegais de fármacos que são valorizados
pelas comunidades, são barreiras típicas.
A mudança também requer que se tenham em conta
os sistemas económico e social (constrangimentos
de tempo e recursos, decisões familiares, normas de

De 2007 a 2012 o projecto COMMIT
fundado pela PMI na Tanzânia visaram o
aperfeiçoamento das práticas de prevenção
e tratamento, usando uma estratégia de
nível múltiplo de atividades comunitárias
de sensibilização, conduzida por agentes de
mudança comunitários, campanhas mediáticas
(espetáculos itinerantes e unidades de vídeo
móveis) e comunicação social.
As mensagens focadas nos perigos da
malária e as ações específicas que podem
ser tomadas para evitá-la e tratá-la. Visaram
aumentar a auto-eficiência dos indivíduos a
tomar ações preventivas, tais como dormir
sistematicamente por baixo de uma LLIN, ou
dirigir-se a uma clínica quando reconhecer
os sintomas, etc. O uso de uma estratégia
de vários níveis ajudou a assegurar que as
mensagens chegaram às audiências destinadas
num dado número de dias.
Os resultados iniciais da avaliação em
2009 mostraram, que os indivíduos que se
recordaram das mensagens sobre a malária
dos espetáculos itinerantes e das unidades de
vídeo móveis, eram mais propensos a ter um
nível mais elevado de "percepção da ameaça"
da malária, e altos níveis de "auto-eficiência"
na sua capacidade de evitar esta ameaça, e que
estes indivíduos eram também mais propensos
a ter todos os seus filhos de idade inferior a
cinco anos a dormir por baixo de uma rede.
Um inquérito global efetuado em 2010 (n=2000)
indicou que 72% dos inquiridos ouviram uma
mensagem sobre a malária no rádio. Quando
lhes foi perguntado se tomaram alguma
medida como resultado das mensagens, 44%
responderam que se asseguravam que a sua
família dormia por baixo de uma LLIN todas as
noites.
Fontes: Hannah Koenker, comunicação pessoal, Abril 2012;
Tanzania Inquérito Global, Outubro 2010.
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género, crenças religiosas), questões legislativas (tais
como taxas e tarifas sobre os produtos anti malária)
e influências em todos os setores (especialmente na
educação e na agricultura).
Os programas de comunicação eficaz têm uma visão
global de todo o sistema, dado que as causas estão
correlacionadas e devem ser examinadas de uma
forma holística, para a mudança possa ser sustentada
ao longo do tempo.

Princípio 4: A Comunicação Eficaz
Utiliza Abordagens Apropriadas
Nos programas de comunicação eficaz, as decisões
acerca das audiências e comportamentos influenciam
os tipos de abordagem de comunicação que forem
apropriados. Normalmente são necessárias
abordagens múltiplas, para atingir diferentes
audiências e criar mudanças a vários níveis, com
vista a alcançar um resultado específico. De entre as
abordagens mais comuns usadas para alcançar os
objetivos de saúde pública, estão as seguintes:

•

As atividades de promoção defendem causas
específicas. As causas podem incluir mudanças
nas políticas relacionadas com a malária (que
requerem ações de funcionários de alto nível
ou grupos), melhores financiamentos, ou maior
prioridade e vontade política para lançar novos
programas ou apoiá-los em determinadas
comunidades. As audiências poderão variar de
funcionários nacionais a sociedades profissionais,
organizações religiosas e líderes locais. As
táticas comuns incluem obter o empenhamento
dos media, trabalhando diretamente através de
hierarquias organizacionais para criar campeões e
em debates com políticos.

•

As atividades de comunicação de mudança de
comportamento visam a introdução de mudanças
no conhecimento, atitudes e práticas entre
audiências específicas, bem como mudanças das

.APERFEIÇOAR O ALCANCE

DO SISTEMA E DA MOBILIZAÇÃO

No sistema de saúde formal, os ANC são
a "plataforma" padrão para entrega de
serviços preventivos da malária e produtos
para mulheres grávidas. Ao mesmo tempo,
em todos os países há mulheres que não
comparecem nos ANC por causa da distância
ou outras barreiras.
O Senegal fez um esforço concertado para
envolver as comunidades na prevenção
e controlo da malária e os profissionais
de saúde comunitários (CHWs) estão a
ter um papel predominante na mudança
da comunicação e comportamento. Um
consórcio de NGOs ajuda a levar um conjunto
básico de serviços às populações rurais em
65 distritos de saúde através de "barracas de
saúde" geridas por voluntários - incluindo
um CHW, parteira e um assistente social.
Os CHWs conduzem discussões de grupo
e visitas ao domicílio para assegurar o uso
noturno de LLINs, promover os ANC e ITPp
e encorajar a procura de assistência em caso
de sinais de malária. Também mobilizam
a comunidade para atividades de trabalho
de proximidade mensais ou bimensais,
durante as quais a enfermeira-chefe visita e
proporciona serviços de ANC, incluindo IPTp.
Além disso, desde 2009, foi lançada uma
iniciativa em cada aldeia, envolvendo a
"madrinha da vizinhança" (ou Badjenou
Gokh). As madrinhas voluntárias recebem
dois dias de treino e estão equipadas com
telefones móveis, brochuras, e gráficos para
que possam organizar reuniões de
sensibilização para as mulheres da aldeia e
as suas famílias acerca dos serviços de saúde
(incluindo a prevenção e controlo da malária).
Estas estratégias contribuíram para o
incremento da proporção de mulheres
grávidas no Senegal, que beneficiaram da
proteção do IPTp e LLINs, de 2005 a 2010.

O líderes locais revêm materiais sobre a malária criados para
comunidades de trabalhadores emigrantes Birmaneses no Mekong.

Fonte: Sethi et al. 2011.
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normas sociais. As metas podem incluir mudanças
nas práticas de prescrição de prestadores
privados, cumprimento dos regimes de tratamento
pelos técnicos de saúde a crianças com febre, ou o
apoio dos maridos a mulheres às quais foi dada a
segunda dose de IPTp. As táticas podem envolver
comunicação e ferramentas multicanal.

•

A mobilização comunitária e social envolve redes
de pessoas e visa incrementar a consciencialização
de um problema e a necessidade de soluções
locais. Também podem incrementar a
consciencialização de um programa, produto
ou serviço; criar uma discussão e participação
mais alargadas num plano de ação ou programa;
e promover a ação coletiva. As estratégias de
mobilização (tais como diálogos comunitários,
atividades de alta visibilidade e celebrações)
podem envolver os membros a participar em
atividades específicas (tais como campanhas
de distribuição de LLIN ou visitas de IRS ao
domicílio) e também podem gerar um apoio mais
duradouro para os programas. As abordagens de
mobilização comunitárias ganham poder através

de comunicação "horizontal" entre aqueles que
partilham conexões e podem também intensificar o
sentido de eficácia de grupo.

•

O Marketing social é frequentemente associado
com a promoção e venda de um produto de saúde
subsidiado e de marca - tal como um LLIN que
possa ter sido adquirido numa clínica pré-natal. No
entanto, o marketing social também proporciona
um enquadramento útil, para uma visão do conceito
de troca do ponto de vista do consumidor O
"marketing mix" é frequentemente referido como
os "quatro P" de produto, preço, lugar (place)
e promoção. Todos estes fatores devem ser
aceitáveis para um consumidor, entes de que ele/
ela "compre" um produto - ou alternativamente,
adopte uma nova prática de saúde. O marketing
social também enfatiza a importância do
posicionamento de um produto ou serviço em linha
com os valores próprios dos consumidores, para
que possam escolhê-lo de entre alguns outros
produtos ou comportamentos da concorrência.

Cartaz publicitário no topo do telhado de uma clínica de saúde privada no Uganda promovendo o uso de ITN.
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Quadro Estratégico para Promover
a Contribuição e a Qualidade da
Comunicação
Este seção descreve vários processos
complementares que contribuirão para incrementar
o estatuto da comunicação eficaz nos programas de
controlo da malária; assegurar que a comunicação
se torna um elemento integrante dos esforços de
prevenção e tratamento; aperfeiçoar a eficácia
global dos programas da comunicação; contribuir
para o desenvolvimento de uma base essencial de
conhecimentos validados e partilhar com as boas
práticas.
Estes processos complementares são os seguintes:
• Assegurar o empenho político
• Aperfeiçoar a capacidade e coordenação ao
nível nacional
• Desenvolver uma comunidade de prática na
comunicação para a malária
• Incorporar comunicação sistemática nos
programas de combate contra a malária
• Aperfeiçoar a base de conhecimentos validados
através de uma agenda de investigação operacional
• Estabelecer um Grupo de Trabalho para a
Comunicação da RBM

Assegurar o Empenho Político
para a Comunicação
É necessária uma defesa forte a nível nacional, por
forma a garantir que os programas de combate contra
a malária incluam a comunicação sistemática. Como
sempre, a propriedade e a sustentabilidade são críticas.
Os programas de comunicação devem ser conduzidos
a nível nacional e assegurar a harmonização de
estratégias e mensagens dos esforços paralelos dos
doadores e parceiros.
A Parceria RBM encorajará os doadores e as
organizações que trabalhem nos programas
nacionais, providenciando financiamento, capacidade
de desenvolvimento, treino e/ou assistência técnica
para os programas de comunicação. É necessária
uma fórmula padrão para calcular o financiamento
necessário para a comunicação (por exemplo: custo
por agregado familiar, atividades de uma investigação
formativa e sumativa padrão) para que os futuros
orçamentos possam ser estimados corretamente.

A Aliança para a Malária dos Líderes Africanos (AMLA) assinaram um acordo para trabalhar com um programa financiado pela Fundação
Bill e Melinda Gates, para reduzir as taxas e tarifas dos produtos anti-malária. (da esquerda para a direita): George Ingram—Presidente e
CEO da AED, adquirida por FHI 360; Embaixador Ombeni Sefue—representante da Tanzânia para as Nações Unidas; Raymond Chambers—
enviado especial das Nações Unidas para a malária; Joy Phumaphi—secretário executivo da AMLA.
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-- capacidade de envolver e treinar funcionários

A Parceria RBM também irá incentivar países com
malária endémica para concentrar a atenção e
recursos para programas de comunicação para a
malária (Plano de Ação Global de combate à Malária).

--

Melhorar a Capacidade e
Coordenação a Nível Nacional
Desafios
A maioria dos países muito atingidos têm agora planos
bem estabelecidos para o controlo da malária e/
ou estão a trabalhar para melhorar os seus planos.
Estes são raramente complementados por estratégias
de comunicação totalmente documentadas e
tecnicamente sólidas. Também são raros os grupos
de trabalho para a comunicação na coordenação
da estratégia de desenvolvimento. Nos países há
atualmente grande procura de assistência técnica,
para executar processos de planeamento, escrever
propostas de investigação em comunicação, ações
de formação, desenvolver materiais de comunicação
apropriados e sistemas M&E de design. As atividades
de comunicação de
suporte à prevenção e tratamento da malária
geralmente
estão sob a comunicação do Ministério da Saúde
(MS), ou unidades de promoção da saúde que não têm
funcionários suficientes e estão sobrecarregados com
responsabilidades de uma vasta gama de prioridades
de saúde pública.
São necessários recursos para recrutar funcionários
de
comunicação mais dedicados e devidamente treinados
para oferecer suporte a NMCPs e programas aliados.
Os funcionários devem ser
qualificados para organizar, dirigir, implementar e
avaliar
intervenções complexas de comunicação de larga
escala, que são efetivamente integradas no sistema
geral de saúde.

subordinados e contribuir para a concepção
e implementação das intervenções de
comunicação
competências necessárias para organizar
um grupo de trabalho para a comunicação
dos diversos parceiros, com a finalidade de
coordenar a ação e angariar recursos

•

Todos os países endémicos estabelecem um
Grupo de Trabalho de Comunicação Nacional
permanente para
coordenar os esforços de comunicação,
desenvolver
estratégias de comunicação nacional e
angariar recursos

•

Todos os países endémicos realizam uma avaliação
de necessidades de comunicação
como base para o desenvolvimento e uma
estratégia nacional de cinco anos de comunicação
em parceria com outras partes interessadas

•

Todos os países endémicos elaboram planos de
trabalho anuais de comunicação, suportados
por atribuições orçamentais apropriadas e
devidamente protegidas

•

Todos os monitores e documentos de países
endêmicos resultam de programas de
comunicação

Assistência Técnica para
uma Capacidade Acrescida
O reforço de capacidades de comunicação não é
um evento único ou um processo de curto prazo. A
falta de capacidade e financiamento é uma função
do baixo estatuto da comunicação no âmbito da
maioria dos ministérios da saúde - o que reduz o
impacto transversal a uma gama de intervenções.
Os programas de doadores bem custeados são
com frequência culpados por criar programas
de comunicação vertical, que não podem ser

Gestão de Programas de
Comunicação
As recomendações para melhorar a gestão das
atividades de comunicação para a malária incluem:

•

Todos os países muito atingidos e mediamente
atingidos nomeiam um coordenador de
comunicação para a malária nacional que possui:
-- forte entendimento da teoria e prática da
comunicação
-- competências sólidas relevantes de gestão
para a intensificação das intervenções de
comunicação

Os programas de combate à malária devem ter uma ligação forte
com os serviço pré-natais. (Tanzânia)
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.AVALIAR OS SISTEMAS E ESTRUTURAS
Em 2005 O Serviço de Saúde Ganês (GHS)
requereu uma avaliação externa dos seus sistemas
e estruturas de condução da comunicação
de saúde, defesa e relações públicas. Após
uma profusão de campanhas de comunicação
financiadas por doadores e esforços de
aperfeiçoamento de capacidades de curta duração,
o GHS interessou-se numa visão de prazo mais
longo, de como a comunicação de qualidade
poderia ser institucionalizada mais eficazmente. A
avaliação faz recomendações em diversas áreas:

atividades não orientadas por resultados.

Aperfeiçoar os mecanismos de coordenação:
Proporcionar treino de alto nível aos gestores
do programa de saúde (não somente àqueles
da Unidade de Promoção de Saúde, ou HPU);
estabelecer um corpo de alto nível de comunicação
para a saúde, para promover novas políticas
e procedimentos; assegurar a participação de
parceiros multi setoriais.

Garantir uma maior apropriação dos respetivos
orçamentos pelo HPU: Proporcionar orientações
de orçamentos mínimos para as estratégias de
comunicação; requerer assinatura nos orçamentos
de comunicação nas etapas preliminares de
planeamento.

Fortalecer a coordenação de atividades nas
regiões e distritos: Estabelecer um grupo de
trabalho e mecanismos regionais, por forma a
assegurar a partilha entre o centro e as regiões
e entre as regiões e os distritos; proporcionar
ferramentas simples para orientar os programas
de comunicação eficazes mas simplificados;
incrementar o apoio de material e assistência
técnica às regiões.

Aumentar/Apoiar o pessoal: Contratar pessoal
adicional, incluindo um coordenador regional para
aperfeiçoar as ligações com as regiões e distritos;
defender as promoções adequadas e criar os
devidos incentivos; a longo termo, proporcionar
um promotor de saúde profissionalmente treinado
em cada distrito.

Aperfeiçoar os mecanismos de planeamento:
Introduzir orientações para aperfeiçoar o
planeamento conjunto das atividades de
comunicação; requerer planos de trabalho anuais;
rever o mandato do HPU para enfatizar as funções
de gestão/coordenação e reduzir a importância das

sustentados ao longo do tempo, não conseguem
aperfeiçoar as estruturas básicas do sistema de
saúde e enfraquecem, ao invés de promover, o
desenvolvimento de mais esforços e capacidades de
comunicação integrada.
As estratégias para aperfeiçoar a comunicação para a
malária deve centralizar-se na propriedade e
sustentabilidade nacionais e usar o alto perfil
da malária atual, para chamar a atenção da
necessidade de competências adequadas, posições
e procedimentos no âmbito do Ministério da
Saúde (MOH) ao nível nacional, regional e distrital.
Este processo é mais bem entendido como uma
comunicação institucionalizada no âmbito do sistema e
das estruturas do MOH - incluindo aquelas de grande
importância para a descentralização.

Fontes: Seidel e Kelly 2005.

•
•
•

de comunicação para a malária
Treino: oportunidades bem organizadas para
os participantes adquirirem com regularidade a
compreensão e perícia necessárias
Rede: conectar o pessoal nacional de combate à
malária a redes profissionais e grupos de trabalho
Consulta e apoio: prestação de assistência
técnica à distância, incluindo transferência de
conhecimentos, prestação de contributos e
conselhos e assistência ao acesso de informação
que possa por outro lado ser difícil de obter

O ensino à distância e aprendizagem auto-organizada
de programas de comunicação através da internet
também são úteis. Nos que estão já disponíveis,
incluem-se os os cursos de curta duração Ensino
Global USAID’s 514e o projeto USAID/C-Change
Módulos-C online, levados a cabo pela Universidade
do Ohio. 6 25

A experiência na comunicação de saúde sugere,
que os esforços de reforço de capacidades são mais
provavelmente eficazes, quando um ou mais dos
seguintes elementos estão incluídos como uma parte
do pacote de assistência técnica a longo termo.

Alguns países abordaram o objetivo mais longo da
criação de capacidades nacionais na comunicação
de saúde pública, estabelecendo centros a nível

•

5

Cooperação: as relações frente a frente entre os
especialistas de comunicação e o pessoal nacional

6

Disponível em: http://www.globalhealthlearning.org/login.cfm
Disponível em: http://www.ouwb.ohiou.edu/c-change/
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nacional ou regional especializados em comunicação
fora do âmbito do MOH. Com o financiamento de
doadores, a Universidade de Johns Hopkins criou
esses centros na Nigéria, Uganda e Zâmbia. O projeto
C-Change, financiado pela USAID, também apoiou
o desenvolvimento de um centro de excelência na
Universidade de Witwatersrand na África do Sul.
Outras estratégias centralizaram-se na criação
de capacidade distribuída, pelo reforço das redes
de organizações locais e no aperfeiçoamento das
capacidades do pessoal do ministério na gestão de
contratos e na coordenação das contribuições de
NGOs com experiência e das empresas do setor
privado.
(O anexo inclui uma série de referências úteis de
aperfeiçoamento de capacidades.)

Proporcionar Apoio a Nível
Global e Regional
O aperfeiçoamento da coordenação ao nível
global e regional é essencial para elevar o estatuto
global da comunicação na programação do controlo
da malária ao nível nacional, como também para
apoiar a qualidade dos planos e atividades. As
competências de comunicação devem ser incluídas
nos grupos de trabalho técnicos do RBM, nas missões
de monitorização nacionais e outros fóruns técnicos,
onde os profissionais da comunicação possam
contribuir para o fortalecimento das aptidões técnicas.

Construir uma Comunidade de
Prática
de Comunicação para a Malária
A fase relativamente embrionária do ensino global
acerca da comunicação para a malária faz com
que a experiência de partilha seja particularmente
urgente. A documentação e a discussão são uma
estratégia crítica para o fortalecimento da capacidade
de comunicação nacional e subnacional, nos países e
através deles, dos resultados das investigações tanto
formativas como sumativas. As grandes organizações
técnicas internacionais têm geralmente processos
de captura e disseminação de tais informações. No
entanto nos países afetados é gerada riqueza de
conhecimentos e muito disto não é partilhado além
das fronteiras imediatas, ou por entre um punhado de
profissionais.
A documentação e publicação das boas práticas
- as abordagens que resultaram em mudanças
significativamente mensuráveis em comportamentos
assinalados dentro de contextos específicos e

através de vias explicitamente articuladas - é uma
alta prioridade, com vista a construir uma base de
evidências. Ao mesmo tempo a discussão sobre o que
foi tentado em condições não controladas - ou mesmo
sobre o que foi tentado, medido e falhou - pode também
ser bastante valioso para os profissionais.
O propósito de uma comunidade de prática é juntar
todos com o interesse comum na partilha voluntária
e aberta de conhecimentos. A oportunidade de auto
seleção neste grupo e, os assim chamados mecanismos
de comunicação horizontal, são especialmente
favoráveis a este tipo de partilha. Alargar a zona de ação
e encorajar a participação de profissionais nacionais
particularmente (e empregar canais apropriados para
eles) são prioridades.
Uma comunidade de prática permitiria a melhor
coordenação dos parceiros e ajudaria a evitar duplicação
supérflua de certos esforços. O desenvolvimento de
uma agenda de investigação operacional e discussão
alargada dos resultados deveria ser a tónica em tais
comunidades de prática. (Isto é discutido em maior
detalhe na secção da Agenda de Pesquisa para a
Comunicação Global.)
Adicionalmente os processos e ferramentas de
divulgação formal são cruciais para disponibilizar
conhecimentos e experiência às MNCPs e outros
esforços nacionais de combate à malária. Estes devem
permitir regularmente o fácil acesso e partilha das
orientações e boas práticas da comunicação para o
controlo da malária.
Os canais ilustrativos de partilha incluem reuniões
frente a frente, reuniões virtuais (webinars e vídeo-conferências), divulgação eletrónica (listservs e
blogs) e criação de repositórios/bases de dados. Vários
mecanismos eletrónicos de troca de conhecimentos
sobre a malária e outras áreas de comunicação sobre a
saúde
estão já em funcionamento. Estes incluem a Iniciativa
da Comunicação 736, o Repositório de Recolha Especial
PMI 847, UNICEF 958, Troca de Comunicação da Saúde,
C-HUB1069 e HDNet.
Um dos primeiros passos na construção de uma
comunidade de prática deve ser uma avaliação dos
processos de partilha de conhecimentos que existam
atualmente. Isto deve ser seguido por recomendações
de apoio adicional, para promover os canais e atividades
que estejam já a funcionar e sejam valiosos e a
consideração de novas oportunidades.
www.comminit.com
www.c-hubonline.org/collections/pmi.html
9
www.unicef.org
10
www.c-hubonline.org
7
8
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Incorporar a Comunicação
Sistemática nos Programas
Nacionais para a Malária
Os programas de comunicação para a malária
eficazes foram concebidos com base em princípios
anteriormente descritos na seção de Termos e
Conceitos. Além disso, as intervenções deverão ser
concebidas de acordo com um processo sistemático
que inclui uma série de elementos centrais. Estes
estão descritos abaixo. Enquanto este processo é
basicamente iterativo, os quatro primeiros
elementos descritos abaixo são extremamente
sinérgicos e podem sobrepor-se, ou ocorrer numa
ordem diferente do que é aqui apresentado.
(Esta seção não se destina a proporcionar diretrizes
detalhadas sobre como planear e executar um
programa de comunicação. O Anexo sugere uma série
de recursos criados para este fim.)

Parceiros de Alavancagem, Recursos/
Pontos Fortes Existentes
Consolidar relacionamentos com parceiros, aliados,
partes interessadas e
 guardiões é fundamental
para todas as componentes de uma intervenção de
comunicação para a malária. Este processo deverá
ser o primeiro passo e deverá continuar durante
todo o programa, mobilizando vários níveis da
sociedade. A equipa deverá incluir funcionários de
unidades relevantes do MOH (comunicação, NMCP,
saúde infantil e saúde reprodutiva), os doadores
e representantes de programas em curso e das
NGOs envolvidas e representantes dos meios de
comunicação nacional e do sector privado. Trabalhar
com parceiros irá assegurar a apropriação necessária

do programa, a harmonização das mensagens
transmitidas pelos diferentes grupos e a coordenação
durante a implementação; ajudará no fortalecimento
de recursos; e ainda na defesa dos objetivos do
programa global para a malária. Trabalhar com
outras unidades de saúde no início da fase de
planeamento é especialmente importante, de modo
a integrar as estratégias nas estruturas básicas
do sistema de saúde, em vez de criar campanhas
autónomas.

.A LIGAÇÃO

PLANEAMENTO/PARCERIA

Na Tanzânia, o projeto COMMIT trabalhou
em parceria com o Programa Nacional
de Controlo da Malária e várias partes
interessadas, no desenvolvimento da
Estratégia Nacional de Comunicação para
a Malária, que acompanhou a Estratégia
Intercalar para a Malária para 2008-2013. A
estratégia tem servido como um guia eficaz,
para difundir mensagens harmonizadas por
um certo número de parceiros para malária
e outros departamentos do ministério. O
processo de escrever o plano foi, por si
próprio, um exercício de construção de
parcerias, que fomentou respeito e abriu
linhas de comunicação entre os parceiros.
No Ocidente e nas Províncias Nyanza do
Quénia, o projeto da USAID C-Change
prestou apoio técnico a três organizações
não-governamentais (Merlin, PATH, e World
Vision), para os ajudar no planeamento a
nível de atividades comunitárias alinhadas
com a Estratégia Nacional de Comunicação
para a Malária Queniano. A equipa
colaborou na organização de abordagens
complementares a nível comunitário em
zonas geográficas adjacentes e coordenadas
a nível de campo.
Uma avaliação independente em 2010
indicou, que as intervenções das ONG
levou a um aumento médio de 25-35 % em
três comportamentos alvo (uso adequado
de LLINs, serviços IPTp e de procura de
tratamento para crianças) nas áreas de
intervenção.

As crianças da escola revêm as informações com o seu professor
sobre a prevenção da malária na Tanzânia.

Fontes: Robert Ainslie, comunicação pessoal, Abril de
2012; G.A. Pirio, 2010; Thaddeus Pennas, comunicação
pessoal, Abril de 2012
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Avaliação Situacional—Problema
de Saúde, Políticas, Grupos-Alvo,
Pesquisa
Uma avaliação situacional descreve o contexto geral
do programa de comunicação. Indica o(s) problema(s)
de saúde em termos comportamentais (por
exemplo, o uso atual por grupos-alvo vulneráveis).
Traça as políticas relevantes e as potenciais áreas
para discussão (por exemplo, o papel de CHWs na
distribuição de anti-maláricos, produtos disponíveis no
sector privado e regulamentos de produtos). Identifica
os parceiros principais e a atual comunicação para
a malária e os programas de mobilização social já
em curso no país. A principal finalidade da avaliação
situacional é determinar a investigação existente
sobre o público-alvo e os obstáculos comuns
aos comportamentos desejados de prevenção
e tratamento. A avaliação deverá propor uma
investigação adicional de formação/desenvolvimento,
para preencher lacunas importantes nos estudos
existentes e delinear um cronograma e os papéis
de gestão para esta investigação. Deverá também
identificar as potenciais fontes de conhecimento
básico, atitudes e práticas (KAP) de dados e propor
pesquisas quantitativas adicionais, se necessário, para
que o progresso possa ser medido. As contribuições
dos parceiros serão fundamentais para esta avaliação;
a análise conjunta das informações irá ajudar a lançar
uma abordagem de equipa à análise e coordenação do
problema.

Estratégia Nacional de Comunicação
O documento de estratégia nacional de comunicação
fornece um quadro geral de atividades. Os planos
de trabalho anuais fornecem detalhes e orçamentos
para a sua instalação. O documento de estratégia
nacional serve como uma referência de garantia
que as atividades são orientadas para o objetivo, as
mensagens são consistentes e harmonizadas entre os
parceiros, aborda as audiências alvo prioritárias e visa
influenciar os fatores principais (ou determinantes)
identificados pela investigação.
A estratégia deverá delinear abordagens para afetar
vários níveis do sistema: os auxiliares/clientes e
comunidades, profissionais de saúde, instituições e
decisores políticos. Deverá incluir todos os elementos
descritos nos subtítulos abaixo. Além disso, deverá
incluir um plano para documentar e divulgar as boas
práticas na sequência da avaliação sumativa. Pode
igualmente recomendar ações específicas para
fortalecer a capacidade de comunicação para a saúde
(por exemplo, a nível nacional ou distrital), no sistema
de saúde mais alargado.

.PESQUISA FORMATIVA PARA
UMA NOVA INTERVENÇÃO

No Uganda, no Distrito de Iganga, a
investigação formativa conduziu em 2008 à
ajuda da antecipação dos desafios ligados
com a introdução dos RDTs pela comunidade
de distribuidores de fármacos (CMDs). O
estudo incluiu discussões dos grupos de
foco com os CMDs e com os progenitores
de crianças jovens e entrevistas dos
informadores chave com os profissionais
de saúde e os líderes comunitários. Quatro
conclusões chave emergiram:
• As comunidades confiam nos CMDs,
devido ao seu empenho no voluntariado,
acessibilidade e na eficácia percetível dos
fármacos anti-malária oferecidos
• Os membros da comunidade, profissionais
de saúde e os CMDs são favoráveis ao
uso de RDTs, desde que tenham educação
suficiente, sejam treinados no seu uso
e sejam apoiados a dar seguimento às
crianças
• Foram expressados alguns receios que os
CMDs que coletam sangue, usando RDTs,
pudessem expor as crianças ao HIV, que os
testes pudessem ser usados no rastreio do
HIV nas crianças, ou que o sangue pudesse
ser usado para feitiçarias
• Os CMDs foram informados que poderiam
encontrar alguns desafios com o transporte
para seguimento dos pacientes e a
reposição dos produtos, adultos solicitando
ser testados e com a insistência dos
técnicos de saúde em obter tratamento
para as suas crianças em detrimento das
crianças referenciadas
O estudo proporcionou informação para
designar uma estratégia comunitária, que dê
resposta aos receios e estigma da comunidade
na coleta de sangue e para planear treino para
os CMDs.
Fonte: Mukanga et al. 2010.

À semelhança do processo de avaliação situacional, o
processo de criação do plano deverá ajudar a cimentar
as relações entre os parceiros. Como as audiências
e as estratégias para alcançá-los são discutidos, a
importância de parceiros adicionais (por exemplo,
aqueles noutros setores como a educação) também se
pode tornar clara.
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Objetivos de Comunicação
e Ações Principais

ilustrativas e audiências para os diferentes objetivos,
ou "comportamentos ideais. ")

Durante a avaliação, são analisados e é dada
prioridade à prevenção e aos alvos de tratamento,
de acordo com a prevalência, factores geográficos
e demográficos e no contexto das estruturas de
prestação de serviços de saúde. A estratégia nacional
define os objetivos mensuráveis para

o progresso
do programa de intervenções prioritárias. As metas
devem de ser Específicas, Mensuráveis, Exequíveis,
Relevantes e Calendarizadas. Podem incidir sobre
as taxas de utilização, bem como nas alterações de
política desejadas. Por exemplo:

Segmentação de Audiência e
Abordagens para Alcançá-los

Em 2017, a utilização adequada dos LLINs por todas as
mulheres grávidas em áreas rurais irá aumentar de X
para Y%
Em 2017, a proporção de mulheres que frequentam
alguma ANC, que recebem duas doses do ITPp irá
aumentar de X% para Y
Em 2017, o Ministério do Comércio irá retirar os impostos
e tarifas sobre LLINs importados
Cada objetivo é então dividido numa lista de
objetivos de comunicação ligados a ações por
audiências específicas. Estas ações descrevem
o caminho através do qual as metas serão
alcançadas e destacam as necessidades/lacunas
de comportamentos atuais (em vez de ações que
a grande maioria das pessoas já está a tomar). As
principais ações são sempre específicas para um
determinado contexto e cultura. Por exemplo, para
melhorar a utilização do IPTp, um programa pode
ter de direcionar as ações dos maridos em apoio das
esposas, por meio de visitas de ANC e ações múltiplas
dos prestadores, para dar prioridade às doses de SP
para mulheres grávidas. A investigação formativa
revela quais as mudanças no status quo atual, que
são necessárias para fazer a diferença. (As caixas
nas duas páginas seguintes, descrevem as ações

Muitas pessoas consultam prestadores privados e lojistas, para
obter informações de como prevenir e tratar a malária. (Uganda)

Segmentação de público anda de mãos dadas com
a definição de objetivos. Os programas de controlo
da malária podem focar-se em populações de maior
risco, incluindo aqueles em grupos específicos
regionais, socioeconómicos e biológicos (tais como
mulheres grávidas). Além disso, a estratégia de
comunicação identifica as audiências-alvo primárias

.A RELAÇÃO PRESCRITOR-CLIENTE

São estimados 40 a 50% de fármacos antimalária distribuídos através do setor
privado informal. Em anos recentes vários
países fizeram incidir as suas ações no
aperfeiçoamento das práticas de prescrição e
aconselhamento de prestadores privados.
Um desses programas iniciado em 1999 no
Distrito de Kilifi, Quénia, (em colaboração com
o Instituto de Investigação Médica do QuéniaPrograma de Investigação Wellcome Trust)
usou estratégias múltiplas
para alterar o comportamento dos prestadores
e também incrementar o apoio da comunidade
para os seus conselhos.
Foi solicitada a participação da comunidade,
para identificar os retalhistas de fármacos com
muito movimento. Os comerciantes receberam
quatro dias de treino focado nas práticas de
prescrição apropriadas (incluindo a introdução
do SP como tratamento de primeira linha
na altura) e aconselhamento. Receberam
certificados e logotipos para identificar as suas
lojas como "distribuidor treinado".
As atividades de informação pública apontam
para a identificação dos retalhistas treinados,
promovem o tratamento precoce da febre
infantil e explicam as alterações na política
dos fármacos. Os canais incluem grupos de
mulheres, associações de pais e professores e
celebrações com os grupos de dança e teatro
locais.
As pré e pós-pesquisas com clientes mistério
mostraram que globalmente a proporção as
febres infantis, recebendo uma dose adequada
de um medicamento anti-malária em 24 horas,
subiu de 1 para 28% entre 1999 e 2001.
Fontes: Marsh et al., 2004; Foster 1991; RBM 2011.
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Audiências Ilustrativas (Atores), Ações e as Suas
"Partes" Constituintes
Uso Apropriado de ITNS/LLINS por Mulheres Grávidas, Crianças com Idade Inferior a
Cinco Anos e Outros
Atores: Políticos
• Assegurar a retirada de taxas e tarifas
• Apoiar uma estratégia coordenada de LLIN
• Apoiar uma cobertura universal
• Apoiar proteções ambientais adequadas (por
exemplo, destruição de LLINs)
Atores: Decisores familiares
(cabeças de agregados familiares, sogras)
e grupos vulneráveis
• Aquisição de LLINs (estar presente em locais de
distribuição, adquirir e usar vales, se apropriado)
• Pendurar os LLINs corretamente e no pôr do sol
• Os grupos vulneráveis têm prioridade de
utilização
(mulheres grávidas, crianças de idade inferior a
cinco anos)
• Dormir por baixo de LLINs todas as noites
• Cuidar apropriadamente das LLINs

Atores: Prestadores de serviços de saúde
e voluntários comunitários, distribuidores
(vendedores)
• Promover as LLINs em todas as oportunidades
(visitas de ANC, visitas de crianças, etc.)
• Aconselhamento de como/quando/quem deve
usar as LLIN
• Distribuir e explicar os vales, conforme
necessário, e informar o local onde obter LLINs
Atores: Líderes e organizações comunitárias
• Promover o uso das LLIN para evitar a malária
(Reuniões comunitárias, dias da saúde infantil,
etc.)
• Fomentar o pendurar das redes ao pôr do sol
todas as noites
• Promover e apoiar o voluntariado
Atores: Comunicação social local
• Promover o uso de LLIN para prevenir a malária;

IRS: Entrega nas Casas de Áreas Designadas Antes da Estação das Chuvas
fomentar o pendurar das
redes ao pôr do sol todas as noites
Atores: Políticos
• Explicar a lógica e implicações do IRS
• Incluir o IRS como uma estratégia de prevenção
contra a malária para o NMCP como apropriado
Atores: Sistema de saúde
• Proporcionar informação prévia de visitas dos
pulverizadores, para que a comunidade esteja
alerta/preparada
Atores: Líderes e organizações comunitárias

• Facilitar o planeamento com o sistema de saúde,
em ligação com a comunidade (por exemplo,
através de discussões de grupo)
• Alertar as comunidades para as visitas
planeadas dos pulverizadores e fornecer
informação de como preparar
• Responder a dúvidas, proporcionar resultados
ao sistema de saúde
Atores: Comunicação social local
• Fornecer informações precisas sobre o IRS
• Alertar as comunidades sobre a pulverização
programada

Adaptado de PMI Orientações de Comunicação e Mobilização Social http://www.pmi.gov/resources/publications/
communication_social_mobilization_guidelines.pdf (acessado em 6 de Junho 2012) e Seidel, R. Orientações de
Comunicação e Perspectivas de Mudança de Comportamento em Seis Intervenções de Sobrevivência Infantil (AED/JHUCCP/UNICEF) 2005.
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IPTp: Pelo Menos Duas Doses Recebidas por Mulheres Grávidas Começando Após o
Aceleramento
• Ligação com o sistema de saúde para esclarecer
e corrigir rumores
Atores: Políticos
• Avaliar e ser capaz de explicar os perigos da
malária durante a gravidez

Atores: Prestadores de serviços de saúde e
trabalhadores/voluntários da comunidade de
saúde

• Fazer cumprir a política nacional do IPTp

• Fornecer a dose correta de SP a mulheres
grávidas saudáveis nos momentos corretos

Atores: Mulheres grávidas

• Não dar SP a outros clientes (de acordo com a
política nacional)

• Comparecer ao início do ANC e pelo menos duas
vezes de acordo com a política nacional

• Explicar a finalidade dos SP e os potenciais
efeitos secundários

• Solicitar e aceitar um mínimo de duas doses
de IPTp após o aceleramento

• Incentivar o comparecimento precoce e
frequente da ANC; dar as marcações para as
próximas visitas

Atores: Decisores de família (chefes de famílias,
sogras)
• Apoiar as mulheres no comparecimento ao início
do ANC e pelo menos duas vezes de acordo com
a política nacional
• Apoiar as mulheres na administração de um
mínimo de duas doses de IPTp

Atores: Líderes e organizações comunitárias
• Incentivar as visitas precoces e frequentes da
ANC
• Apoiar o IPTp em mulheres grávidas para
proteger mãe e o bebé
Atores: Comunicação social local

Prestação de Cuidados Adequados para a Malária e Cumprimento com a Terapia de RDTs
e Fármacos
• Promover o ANC precoce e um mínimo de duas
doses de IPTp para proteger a mãe e o bebé
Atores: Políticos
• Endossar a classificação do ACT de primeira
linha para a venda e distribuição ao balcão
• Apoiar a introdução/expansão de RDTs
• Apoiar a criação de um sistema de controlo de
qualidade de anti-maláricos
• Apoiar a gestão da malária em casa e a
divulgação/provisão de fármacos por CHWs
adequados
• Apoiar a gestão integrada das doenças de
infância a nível comunitário
Atores: Auxiliares e decisores de família
(chefes de famílias, sogras)
• Reconhecer os sinais e sintomas de malária
• Procurar tratamento para crianças num prazo
de 24 horas após o início da febre
• Aceitar o uso de RDTs pelo profissional de saúde
• Adquirir e dar o ACT certo, na dose certa, para o
número certo de dias

• Reconhecer os sinais de gravidade da doença/
falha para resposta ao tratamento; procurar
imediatamente a ajuda do fornecedor legítimo
Atores: Prestadores de serviços de saúde e
trabalhadores de saúde comunitários
• Perguntar sobre os tratamentos anteriores (para
identificar as falhas de tratamento) e o historial
dos sintomas
• Prescrever o ACT certo nas doses corretas
• Explicar claramente como tomar a medicação e
discutir os efeitos secundários
• Reconhecer os sinais de doença grave e tratar
ou consultar, de acordo com a política nacional
Atores: Distribuidores privados de medicamentos
(o mesmo que para os prestadores de serviços de
saúde, acima)
Atores: Comunicação social local
• Promover o uso de TDR e ACTs para tratar
a malária e evitar eficazmente a resistência do
fármaco
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(aqueles que irão executar as práticas principais
de saúde) e as audiências secundárias (aqueles
que influenciam as audiências primárias). As
audiências secundárias podem ser um foco central
de comunicação, se forem as reais responsáveis 
pelas decisões. As audiências terciárias (os grupos
comunitários, líderes locais, dos outros sectores)
também são abordadas, se o seu apoio for
fundamental para os esforços.
A investigação formativa fornece informações
importantes para a segmentação de audiências.
Por exemplo, o usuário / não-usuário (ou "fazedor /
não-fazedor" de análise) pode revelar que as pessoas
com certas crenças ou valores, pertencentes a
determinados grupos culturais ou religiosos, ou tendo
determinados sistemas de apoio, estão mais ou menos
inclinados a executar
um comportamento desejado. As mães pela primeira
vez podem
comportar-se de modo diferente em relação a uma
intervenção,
do que aquelas que têm várias crianças, e assim por
diante.
Analisando a propensão dos diferentes segmentos de
público para executar os comportamentos prioritários
e a identificação dos principais fatores que os
impedem ou motivam a tomar medidas, constitui a
base para a concepção de abordagens que são mais

suscetíveis de produzir mudanças mensuráveis.

Abordagens/Canais de Intervenção,
Mensagens e Materiais
A estratégia nacional de comunicação deve descrever
claramente os segmentos de audiência e as
determinantes sociais e comportamentais (ou fatores-

.MOBILIZAR POPULAÇÕES
ESPECIAIS

As comunidades pastorais em África têm
sistemas de liderança tradicionais muito
enraizados. Os programas de comunicação
bem sucedidos devem envolver estes líderes,
para mobilizar as populações locais.
Na Etiópia foi adotado o controlo da malária
comunitário em 1990, para melhorar o acesso
ao diagnóstico precoce e tratamento. Os
profissionais de saúde comunitários (CHWs)
proporcionam anti maláricos de primeira
linha e referenciam casos graves à unidade
de saúde. Desde 2005 a AMREF apoiou um
programa na região de Afar, cuja população
é 90% ligada à pastorícia, com vista a reforçar
os laços entre as comunidades e o sistema de
saúde e melhorar tanto o acesso aos produtos
e serviços de combate à malária como as
práticas dos agregados familiares.
Além da formação de CHWs, da equipagem
dos centros de saúde e da distribuição de ITNs,
o programa formou mães como coordenadoras
em cada aldeia, para visitar agregados
familiares e educar e motivar as famílias. A
AMREF desenvolveu e testou um simples e
largamente pictórico conjunto de ferramentas
de apoio às suas interações. Os líderes locais
também receberam treino e foram envolvidos
na recruta de mães coordenadoras e a facilitar
a distribuição porta a porta das ITNs.
Como resultado das estratégias combinadas,
de 2005 a 2007 a proporção de mulheres
grávidas e crianças de idade inferior a cinco
anos que dormiram por baixo de uma ITN na
noite anterior aumentou de 27 para 86,5% e
de 17 para 84% respetivamente. A procura de
tratamento para a febre também aumentou. No
entanto somente 14,3% de crianças com idade
inferior a cinco anos com febre foi tratada em
24 horas, refletindo as barreiras de acesso e
culturais.
Fontes: Nigatu, et al. 2009.

Produtor Boubacar Sidibe atores de filmes para um número de TV
sobre malária em Bamako, Mali.
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chave), identificados durante a investigação formativa,
e ligá-los diretamente às designadas abordagens
de comunicação propostas a eles direcionadas. Esta
transformação dos resultados da investigação em
estratégias criativas é a razão pela qual os programas
para a comunicação requer ciência e arte.
A investigação para a comunicação deve também
ser utilizada para identificar canais de comunicação,
que proporcionam a combinação correta de alcance
e frequência da entrega das mensagens. Canais
diferentes têm diferentes poderes, desafios e custos
e uma estratégia eficaz utiliza vários canais que são
mutuamente reforçados. A estratégia deve também
descrever as mensagens-chave para distintas
audiências e ações, como também os materiais que
forem designados e entregues.

A informação é usada para fazer ajustes. Os testes
de pequena escala das estratégias de treino ou
outras interações de frente a frente (por exemplo
com profissionais de saúde, CHWs, farmacêuticos ou
fornecedores informais de fármacos) devem também
ser incorporados no planeamento antes do seu
lançamento.

Lançamento da Implementação
A estratégia para a comunicação deve proporcionar
um enquadramento, que ligue todos os elementos de

Teste/Pré-teste de Conceito
Os elementos de intervenção devem ser desenvolvidos
e testados diretamente com a audiência. Os conceitos,
mensagens, guiões de rádio e os protótipos de
materiais de comunicação são pré-testados através
de métodos de investigação padrão. O pré-teste
ajuda a confirmar se os enredos, mensagens e
materiais são compreendidos, aceitáveis e têm o
efeito desejado no segmento de audiência destinado.

Conferência de Imprensa com o Ministro da Saúde dos Camarões,
como parte do K.O. Campanha de Vigilância Noturna Palu.

.CANAIS DE COORDENAÇÃO — “VIGILÂNCIA NOTURNA”
As organizações de caráter não lucrativo Malária
Nunca Mais e Projeto Lalela designaram campanhas
coordenadas chamadas "Vigilância Noturna",
lembrando as pessoas para dormirem por baixo
das suas redes de mosquitos. A mensagem
primária é um simples mas poderoso incentivador
comportamental: "São 9 da noite. Você e a sua
família estão a salvo por baixo das vossas redes de
mosquitos esta noite?"
As campanhas foram lançadas no Senegal (2010),
Camarões (2011), Chade (2012) e Tanzânia (2012).
Múltiplos modos de Média e atividades transversais
incluiram:
• Anúncios de serviços públicos de alta qualidade
com celebridades internacionais e locais
(Alexandre Song—jogador de futebol, Youssou
NDour—músico, Luc Mbah a Moute—NBA, 50
Cent—rapper, etc.). Estes são postos no ar nas
estações de rádios e TV nacionais e regionais às 9
da manhã (por volta da hora em que os mosquitos
portadores da malária saem)
• Mensagens de SMS noturnas enviadas pela
TIGO Senegal, Airtel Chade e MTN Camarões

para subscritores de telefones portáteis tanto nos
meios rurais como urbanos.
• Programas complementares de prevenção da
malária alcançando estudantes com idades entre
os 12 e os 14
• Concertos e eventos da imprensa difundidos
a nível nacional, que receberam uma ampla
cobertura dos Média.
No Senegal uma avaliação (2011) mostrou que
crianças cujos pais ouviram a campanha, têm mais
8% de propensão a terem dormido por baixo de
uma rede de cama salva-vidas na noite anterior.
Nos Camarões uma avaliação (2012) mostrou que
a campanha teve um impacto estatisticamente
significante no uso da rede tanto por adultos como
por crianças, mesmo controlando a propriedade das
redes, nível de educação, local urbano/rural, género
e utilização dos média.
Fontes: Sítio da internet Malária Nunca Mais: (http://
malarianomore.org/what-we-do/nightwatch) e Relatório de
Impacto do Senegal, Malaria Nunca Mais, 2011.
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O artista popular senegalês Youssou Ndour chega para o concerto e lançamento da campanha Xeex Sibbiru (Combater a Malária).

um modo faseado e coordenado. Este enquadramento
deve também ser explicitamente integrado com
os elementos de oferta e serviço e com os aspetos
relevantes da própria estrutura do sistema de
saúde. "Equilibrar a oferta e a procura" é um dos
princípios básicos dos programas eficazes para a
comunicação. A criação de procura de serviços que
são inadequados ou inexistentes prejudica o sistema
de saúde e a credibilidade dos futuros esforços para a
comunicação.
O lançamento da implementação inclui outros
elementos como estratégias para gerir potenciais
problemas (por exemplo, atrasos de entregas já
anunciadas de LLINs grátis). A preparação adequada
da comunidade para campanhas de lançamento (por
exemplo, o envolvimento dos líderes e contatos da
comunicação social locais), incluindo os parceiros da
comunicação social nacionais no grupo de trabalho
nacional para a comunicação, ajuda a reduzir a
probabilidade de rumores de publicidade negativa e
pode mitigar a ocorrência de algo não esperado.
O timing dos diferentes elementos durante o
lançamento e as respostas prontas dos sistemas
para ajustar as estratégias, se tal for necessário, são

cruciais durante esta fase.
A estratégia do lançamento da implementação deve
identificar os parceiros aos vários níveis e uma
estrutura de coordenação global ao nível nacional,
provincial e distrital, para que os papéis sejam claros.

Monitorização e Avaliação (M&A)
A estratégia para a comunicação deve descrever o
plano global para a monitorização e avaliação dos
processos do programa, contributos e resultados.
Uma vez que muitas atividades são presumivelmente
executadas por parceiros, o plano de monitorização
deverá ser concebido de uma forma coordenada,
liderado pela unidade M&A do NMCP. O propósito
da monitorização é assegurar que os processos
dos programas estão em linha e proporcionar a
oportunidade de se fazerem correções a médio curso.
O pessoal para a comunicação e a unidade M&A
devem trabalhar em conjunto, para reforçar o sistema
de relatórios regulares, se necessário, com os dados
pertinentes (que podem ser de natureza quantitativa
ou qualitativa). Deve ser planeada uma avaliação
sumativa, para comparar progressos do conhecimento
específico, atitudes e práticas (e outros objetivos como
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mudanças de política) à medidas base.
A monitorização das atividades do programa envolvem
o acompanhamento e avaliação dos resultados
específicos (que atividades são executadas, onde, por
quem e quando) previamente definidos para cada
atividade, para determinar os progressos do programa
e medir a qualidade das intervenções e dos materiais.

Deve ser desenvolvido e executado regularmente
durante a implementação, um mecanismo para
recolher dados e reportar sobre os indicadores de
resultados específicos para cada atividade (Consultar
a caixa abaixo.)
Os indicadores de resultados globais formam a base
para avaliar o impacto provisório e de longo termo
do programa (tais como mudanças de conhecimento,

TABELA 1: Exemplo ilustrativo da ferramenta de localização M&E para a campanha de
colocação de LLIN*
Frequência de
Relatórios

Parte
responsável

Registos de formação

Uma vez; após a
formação

Parceiro de
implementação

Formas de visita HH
— primeira visita

Uma vez; após a
primeira visita

Parceiro de
implementação

Formas de visita HH
— primeira visita

Uma vez; após a
primeira visita

Parceiro de
implementação

Formas de visitas
HH — visita de
acompanhamento

Uma vez; após
a visita de
acompanhamento

Parceiro de
implementação

Formas de visita
HH— primeira
visita e visita de
acompanhamento

Duas vezes;
depois da primeira
visita e visita de
acompanhamento

Parceiro de
implementação

Formas de visita
HH — primeira
visita e visita de
acompanhamento

Duas vezes;
depois da primeira
visita e visita de
acompanhamento

Parceiro de
implementação

Indicador

Dados Fonte

Processo
Número de pessoas treinadas para conduzir visitas de porta-a-porta
Saída: Alcance
Proporção de agregados familiares (HH) na área alvo visitada pela
equipa
Número: Número de HH na área alvo visitado pela equipa
Denominação: Número de HH na área alvo
Saída: Serviço prestado
Proporção de HH visitados pela equipa que já tinha uma rede
pendurada, ou uma rede que foi pendurada pela equipa.
Número de redes penduradas pela equipa no momento da visita.

Dados de
recenseamento para
a área alvo

Número: Número de HH na área alvo visitada pela equipa com rede
já pendurada ou uma rede que foi pendurada pela equipa
Denominação: Número de HH na área alvo visitado pela equipa
Resultado: Recordação/conhecimento
A proporção de HH que receberam uma visita final, pode recuperar
a mensagem de comunicação durante o acompanhamento.
Número: Número de HH visitados durante o acompanhamento
onde alguém no AF recupera a mensagem de comunicação
Denominação: Número de HH visitados no acompanhamento
[Pressupões que o HH visitado durante o acompanhamento recebeu
uma visita inicial, onde alguém ouviu a mensagem de comunicação]
Resultado: Atitude/Intenção
Proporção do número de HH que recebeu uma visita final, que
reportou que é possível que todos os elementos do HH durmam
todas as noites sob uma LLIN (e especificamente crianças <5)
Número: Número de HH que reportou a intenção de todos os
elementos do AF para dormir todas as noites sob uma LLIN
Denominação: Número de HH visitados - primeira visita e visita de
acompanhamento
[Comparação das respostas na primeira visita e visita de
acompanhamento]
Resultado: Comportamento
Relatório da proporção de HH que dormiram sob um
LLIN na noite anterior (e especificamente crianças <5)
Número: Relatório do número de HH em que todos os membros do
HH dormiram sob um LLIN na noite anterior]
Denominação: Número de HH visitados (primeira visita e
acompanhamento
[Comparação das respostas na primeira visita e visita de
acompanhamento]

* Adaptado de: Equipa de Comunicação de Iniciativa Presidencial contra a Malária. (anteprojeto 2012) Monitorização da Iniciativa Presidencial
contra a Malária e a Estratégia de Avaliação da Comunicação de Mudança de Comportamento. PMI. Este modelo ilustrativo foi concebido para
uma intervenção final porta-a-porta de LLIN, que teve como objetivo reforçar a mensagem: "Todos os membros do agregado familiar deveriam
dormir todas as noites durante um ano sob um LLIN para prevenir a malária." Uma amostra de agregados familiares receberam visitas de
acompanhamento, para recolher dados sobre a convocação da mensagem, a intenção de dormir sob um LLIN e comportamento a adotar. As
formas visita a agregados familiares serviram como fonte de dados.
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motivação, capacidade de agir, normas sociais) e
devem ser avaliados por organizações de investigação
independentes. A condução de avaliação inicial,
intermédia e final permitirão obter documentação
cientifica de resultados/mudanças na população
derivada da intervenção. Depois dos dados serem
recolhidos e analisados, os relatórios e resultados
das pesquisas deverão ser partilhados com as
principais partes interessadas, juntamente com
as recomendações de como aperfeiçoar as suas
atividades do programa corrente.

Orçamento/Financiamento
Por último, a estratégia nacional para a comunicação
deve incluir um orçamento global para o programa.
Deve conter estimativas para os custos da
investigação e avaliação; desenvolvimento, pré-teste,
produção e distribuição dos produtos; mobilização
comunitária; treino e supervisão dos prestadores
comunitários e clínicos; e coordenação/gestão.
As contribuições estimadas dos parceiros para o
orçamento devem também ser incluídas.
Os orçamentos para muitas das áreas da saúde são
por norma insuficientemente financiados e estes
poderão ser os primeiros a ser explorados para outros
fins, se surgir alguma necessidade inesperada. A
Iniciativa Presidencial para a Malária recomenda a
reserva de 10 a 15% de um orçamento de programa

INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL
E COMPORTAMENTAL

global para a malária para atividades relacionadas
com a comunicação. O Fundo Mundial recomenda que
10% dos fundos do programa sejam alocados à
comunicação. Como abordagem opcional, poder-seia calcular a percentagem específica dos custos dos
produtos relacionados coma malária e alocar esse
montante a atividades de comunicação. Os custos
variam de acordo com a natureza da investigação
necessária, canais apropriados às audiênciasalvo, a complexidade da segmentação e dos temas
alcançados e outros fatores contextuais. São
particularmente importantes, mas também mais
dispendiosas, as avaliações sumativas para analisar
a contribuição da comunicação para os resultados e
perceber o que resultou e o que não resultou.
A Tabela 2 na próxima página proporciona uma lista
das funções do programa ilustrativas e os gestores do
orçamento deveriam considerar, quando projetam (e
protegem) os fundos para a comunicação.

Agenda Global de Investigação
para a Comunicação
Os recursos continuam a fluir na investigação e
desenvolvimento para um mais eficaz tratamento,
LLINs protetoras, vacinas e outras intervenções
biomédicas e ambientais. No entanto estão disponíveis
poucos recursos para a condução da investigação
operacional, com via a entender os fatores cultural/
social, comportamental, de comunicação, económicos
e estruturais, que afetam o uso dessas intervenções
por populações em risco.

O GMAP enfatiza a importância da
investigação comportamental, que é um tipo de
investigação operacional.
"A investigação operacional (OR) é definida
como 'o uso sistemático de técnicas de
investigação para tomadas de decisão
do programa para alcançar um resultado
específico. O OR proporciona aos políticos e
gestores as evidências que podem utilizar para
aperfeiçoar as operações do programa.'"
"A investigação comportamental será
necessária para ajudar a garantir a preparação
para a implementação de estratégias,
particularmente aquelas em torno de novas
intervenções e abordagens."
— Plano Global de Ação contra a Malária

Uma mulher no Senegal reparando uma rede de cama: um
comportamento importante que não foi ainda convenientemente
estudado.
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TABELA 2: Componentes de custo selecionados de programas de comunicação*
Função do Programa

Itens do Orçamento

Pesquisa de audiência
(projetos, recolha de dados, análise, relatórios)

Tempo dos funcionários
Consultores e/ou subcontratos
Despesas diárias, de alojamento e de viagens
Combustível, suprimentos

Projeto de estratégia

Tempo dos funcionários
Consultores
Despesas diárias, de alojamento e de viagens
Aluguer da sala de reuniões, suprimentos

Projeto e desenvolvimento de materiais de
impressão

Tempo dos funcionários e do consultor (por ex: para a escrita,
desenho, fotografia, projeto e disposição, processamento de texto,
tradução)

Escrita e desenvolvimento de materiais de
difusão

Tempo dos funcionários e do consultor (entradas de gestão,
criativas e técnicas, tradução)
Custo de subcontratação da empresa de publicidade

Desenvolvimento de canais locais de
comunicação
(por ex:, grupos de teatro, carrinhas móveis, feiras,
transmissão por microfone, anúncios de mesquita,
etc)

Tempo dos funcionários e do consultor (entradas de gestão,
criativas e técnicas, tradução)
Custo de subcontratação e/ou de despesas correntes (diárias,
viagens, etc.)
Compra ou aluguer de equipamento

Pré-teste e afinação de materiais
(projeto de protocolos, recolha de dados, análise,
relatórios; afinação de materiais conforme exigido)

Tempo dos funcionários e do consultor e despesas (diárias, viagens,
alojamento) e/ou subcontrato
Suprimentos (por ex: papel, equipamento de vídeo, gravação)

Produção e difusão

Impressão
Gravação e produção de áudio e vídeo
Difusão/tempo de antena

Distribuição/divulgação de materiais e
orientações
(ter em conta todos os custos até ao destinatário)

Tempo dos funcionários e do consultor (por ex:para planeamento,
implementação)
Despesas diárias, de alojamento e de viagens
Combustível
Produção e reprodução das formas de localização

Formação em comunicação, mobilização social,
ou defesa
(Especialmente para jornalistas e promotores)

Tempo dos funcionários e do consultor (por ex:para planeamento,
implementação, avaliação da formação)
Viagens, diárias e despesas dos participantes
Aluguer de espaços

Informar e interagir com a imprensa nacional e
local e com promotores
(pré-lançamento de programa e resposta a eventos
imprevistos)

Tempo dos funcionários e do consultor (planeamento,
implementação)
Viagens e diárias
Preparação e impressão de materiais

Monitorização
(projetos, recolha de dados, análise, relatórios)

Tempo dos funcionários
Consultores e/ou subcontratos
Despesas diárias, de alojamento e de viagens
Combustível, suprimentos

Ajustamentos dos programas de médio-curso

Tempo dos funcionários e do consultor para gestão, redesenho

Avaliação sumativa
(projetos, recolha de dados, análise, relatórios)

Tempo dos funcionários
Consultores e/ou subcontratos
Despesas diárias, de alojamento e de viagens
Combustível, suprimentos

Gestão e supervisão

Tempo dos funcionários
Viagens, diárias, alojamento, combustível

* Adaptado de Immunization Essentials: Um Guia de Campo Prático (USAID) 2003.
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Durante as reuniões consultivas levadas a cabo entre
2011 e 2012, para desenvolver este Quadro Estratégico,
os representantes discutiram a necessidade de uma
agenda de investigação operacional, para aumentar a
eficácia das intervenções de comunicação referentes
à prevenção, diagnóstico e tratamento da malária e
expandir as evidências para o seu alargamento.
Algumas investigações devem ser incorporadas
nas atividades NMPC existentes, para minimizar
as interrupções e distorções que ocorrem
frequentemente por causa do alargamento de projetos
de pesquisa isolados.

A Contribuição Esperada da
Investigação Operacional
A investigação operacional (IO) para a comunicação
deve ter como objetivo aperfeiçoar o direcionamento,
eficiência e eficácia dos programas em países e
regiões (especialmente remotas e rurais) onde estas
intervenções são mais necessárias.
O conhecimento obtido com a IO deve: 1) aperfeiçoar
a compreensão das determinantes de
comportamentos complexos e eficácia dos canais em
contextos específicos;
2) lançar as bases para promover o uso de
conhecimentos validados na concessão dos
programas; e 3) ajudar a demonstrar que a rigorosa
aplicação da evidência na comunicação contribui
para comportamentos de uma melhor prevenção e
procura de tratamento entre as audiências-alvo.

Os fatores chave da utilização das redes noturnas pelas
famílias, variam ao longo dos países e ao longo do tempo.

Promover o Estatuto da
Investigação de Comunicação
Os desafios atuais de dinamização dos conhecimentos
validados com a IO incluem:

•

Fraca capacidade de pesquisa comunicacional/
operacional para a malária, com resultados fiáveis
muito limitados
• Falta de consenso sobre a prioridade
comportamental e o impacto dos estudos de
comunicação para a malária
• Financiamento escasso para a investigação
de comunicação para a malária e interesse
insuficiente entre os parceiros e organizações não
orientadas para a comunicação, na inclusão da
comunicação nos programas e orçamentos
Os parceiros concordam em duas prioridades
abrangentes para ação:

.DETERMINANTES NO USO DOS ITN
As determinantes sobre o uso de ITN variaram ao
longo do tempo e de país para país.
Uma Investigação no Gana em 2008 examinou
dez diferentes variáveis e a sua associação
com a utilização da rede na noite anterior. Os
resultados indicaram que a utilização da rede
estava positivamente associado com a localização
rural, estatuto socioeconómico mais baixo (SES),
o conhecimento que os mosquitos transmitem a
malária, a não utilização de espirais anti-insetos,
possuir redes mais novas ou em boas condições ou
de cor azul clara e ter comprado a rede em vez de a
ter obtido sem custo.
Os investigadores sugeriram que o uso da rede
aumentaria se fosse feita uma distribuição em
massa de redes coloridas; se os programas

enfatizassem que a malária é causada somente
pela picada noturna do mosquito e que as redes
protegem mais dos mosquitos que as espirais;
se as redes doadas fossem substituídas mais
frequentemente, para que os agregados familiares
tivessem redes em boas condições; se houvesse
apoio para o mercado comercial, para que aqueles
que pudessem pagar por uma rede e a quisessem
escolher, o pudessem fazer mais facilmente.
Ao longo do tempo, com o melhor acesso às
redes e o aumento do conhecimento sobre a
malária, também se poderia esperar uma mudança
dos fatores relativos ao uso da rede e seriam
necessários estudos adicionais nestes países sobre
as barreiras.
Fontes: Baume e Koh, 2011
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•

•

Definir e implementar um conjunto de atividades
de investigação operacional conducentes ao
aperfeiçoamento das estratégias de comunicação e
um maior impacto dos esforços de controlo global
da malária
Desenvolver, expandir e apoiar a capacidade
técnica (nacional e internacional) para a execução
de investigações de elevada qualidade na
comunicação para a malária.

Direção Estratégica e Tópicos
Prioritários para a Investigação
A direção estratégica e tópicos específicos para uma
agenda de investigação inserem-se em três categorias
básicas:
Melhor compreensão de fatores que impedem ou
encorajam o comportamento recomendado. Os
estudos de caso-controlo (também chamado fazedor/
não-fazedor) são necessários, para compreender as
razões do fraco desempenho de comportamentos
recomendados. Isto pode incluir a não-aquisição de
LLINs disponíveis; não-uso ou uso inconsistente de
LLINs que estão em casa; cumprimento de tratamento
de casos deficiente (tanto sobre-tratamento como
sub-tratamento); captação baixa de IPTp onde os
fármacos estão disponíveis, especialmente para
a segunda dose; e a recusa em aceitar pessoas
que pulverizam inseticida em casa (especialmente

depois de uma primeira experiência de IRS). Essa
investigação compara aqueles que se comportam
de acordo com as recomendações com aqueles que
não o fazem. Para além do acesso, os principais
fatores a considerar são: fontes de conhecimento,
reforços diferentes para o comportamento correto
e outras questões. As diferenças entre fazedores
e não-fazedores deveriam ser estudadas dentro
de segmentos de público específicos (populações
urbanas e rurais, centrais / grupos marginalizados),
uma vez que está identificado o fraco desempenho do
SES ou dos grupos geográficos.
À medida de como países alcançam uma cobertura
universal de intervenções e o conhecimento da
população em geral melhora, a importância relativa
dos determinantes comportamentais pode mudar.
Os comportamentos positivos podem aumentar, mas
estaticamente, e a ênfase deve mudar para diminuir
uma série de obstáculos externos para além do
acesso e motivar o desempenho consistente e habitual
de alguns comportamentos, bem como a avaliação
de novos (por exemplo, superação de restrições ao
pendurar várias redes em pequenas casas, motivando
a vontade de reparar ou substituir as redes).
Sempre que os problemas persistam, os estudos de
comportamento podem ajudar a investigar soluções
programáticas (por exemplo, permitindo que as
mulheres tomem as doses de IPT em casa, quando as

Como parte de Zinduka! Malaria Haikubaliki Campanha (Acorda! Malária é inaceitável!), crianças da escola na Tanzânia aprendem como
prevenir a malária (aqui mostrado como pendurar uma LLIN) e tornam-se catalisadores para a mudança nas suas comunidades.
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unidades de saúde não têm água ou copos).
Melhor compreensão da eficácia do canal. Os
programas de comunicação eficazes empregam
múltiplos canais de comunicação de reforço para
alcançar o público com suficiente frequência e
impacto.
As Agências de publicidade, Pesquisas de Demografia
e Saúde e outras pesquisas padrão, já fornecem
informações sobre o alcance de diferentes canais
de comunicação para populações específicas.
Ampliar rapidamente o acesso a tecnologias
móveis, requer uma atualização de informações
básicas quase constante, sobre como os grupos
recebem e trocam informações. Para além destes
dados básicos, a investigação operacional pode
examinar o tipo de conteúdo transmitido por canais
diferentes: por exemplo, informação versus emoção/
reforço. Os estudos de casos sobre a aplicação de
novas tecnologias (tais como SMS e comunicação
social) seriam úteis, para afectar o controlo de
comportamentos específicos da malária. O impacto
das redes sociais e influência social são igualmente
importantes, se mais difíceis de estudar. Mais uma
vez, a investigação de caso-controlo (fazedor/nãofazedor) é propensa a proporcionar informação mais
valiosa para os programas de reajustamento.
A pressão é por vezes colocada em programas para
desagregar os efeitos pelo canal, ou para determinar
qual o canal ou a atividade que tem o poder de
agir como uma "bala mágica" para a mudança
de comportamento. Isto pode levar a modelos
complexos de avaliação, com distintas populações
recebendo diferentes "tratamentos"— os quais
podem ser difíceis de alcançar, uma vez que muitas
abordagens de comunicação se propagam para além
da população-alvo. Uma alternativa é fasear em
diferentes elementos de intervenção, juntamente
com a monitorização contínua dos resultados
desejados, de preferência utilizando os dados
recolhidos rotineiramente. Um aumento no resultado
desejado associado a uma entrada específica pode
ser interpretado como o valor acrescentado dessa
entrada concedida às entradas anteriores. Se esta
análise for repetida em diferentes locais, com a
ordem de entradas variada, a revisão sistemática dos
resultados pode mostrar que uma ou várias entradas
podem ser desnecessárias.
Abordagens de investigação e ferramentas
aperfeiçoadas e adequadas. As prioridades incluem o
desenvolvimento de novos métodos para a prestação
de análise de impacto forte, como correspondência
de pontuação de propensão. Além disso, os

métodos aperfeiçoados e uma melhor utilização
dos métodos existentes e menos dispendiosos (tais
como compilação de inquéritos) são necessários
para investigar as determinantes comportamentais
e sociais. As narrativas da doença, as observações
diretas em casa e no estabelecimento de saúde
e outras abordagens exigem apenas pequenas
amostras, mas de conduta e análise sistemática
e cuidadosa. Os estudos de casos e ferramentas
rigorosamente testadas deverão ser partilhados—não
só através de organizações e países, entre aqueles
que trabalham na malária, mas também com pessoas
que trabalham noutros problemas de saúde.
A ênfase aumentada também pode ser colocada em
uso de dados recolhidos rotineiramente como base
para a avaliação, com efeitos entre análise de séries
de tempo com as entradas. Uma revisão coordenada
do tipo e da qualidade dos dados recolhidos pelo
sistema de saúde do país seria um primeiro passo.
Os mecanismos de recolha de dados existentes
são frequentemente pouco fiáveis (quer

seja HMIS
ou registos de saúde); além disso, os dados de
rotina podem precisar de ser complementados pela
recolha de informações qualitativas essenciais para
programas de comunicação.

APOIO PARA O CONCEITO DE UM
GRUPO DE TRABALHO PARA A
COMUNICAÇÃO
Em 2008 o GMAP refletiu na necessidade
de uma equipa de intervenção ou grupo de
trabalho focado na comunicação:
"Atualmente não existe uma estrutura
na Parceria RBM que coordene o apoio
de comunicação ao nível nacional dos
parceiros'. . .
No seguimento de uma decisão do RBM
em 2007, o Grupo de Trabalho de Defesa
Contra a Malária (MAWG) foi encarregado
de saber onde poderia ser situado o foco
revitalizado das atividades de comunicação
nacionais (por exemplo, como uma equipa de
intervenção ou um novo grupo de trabalho.)"
— Plano Global de Ação contra a Malária
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Grupo de Trabalho para
a Comunicação RBM
Na altura da impressão deste documento havia uma
estrutura limitada na Parceria RBM, para obter
consenso das boas práticas, ou para coordenar o
apoio da comunicação dos parceiros a nível nacional.
Adicionalmente a comunicação não estava integrada
no trabalho dos outros Grupos de Trabalho da RBM.
As reuniões consultivas levadas a cabo em 2011-2012
(com base no trabalho de terceiros) recomendaram
a formalização de um Grupo de Trabalho para a
Comunicação da RBM, com o objetivo global de
assegurar que as estratégias de comunicação para
malária fossem implementadas à escala nos países
Africanos endemicamente afetados pela malária. O
grupo de trabalho ajuda a coordenar os parceiros e
serve como um ponto focal para a implementação do
presente Quadro Estratégico. As atividades centrarse-ão em guiar, desenvolver e documentar as boas
práticas e aperfeiçoar a capacidade de comunicação
para a malária nos países Africanos endemicamente
afetados pela malária.
Uma proposta específica redigida em 2012 para a
formação desse grupo, recomendava que as principais
responsabilidades de tal grupo fossem:

•

Defender o desenvolvimento e implementação
de estratégias para a comunicação baseadas em
conhecimentos validados a nível nacional

•

Defender mais recursos financeiros para a
implementação de intervenções de comunicação
para a malária

•

Divulgar abordagens de crescimento de
intervenções de comunicação eficazes
Proporcionar aos países e parceiros
aconselhamento técnico e ferramentas úteis para
a implementação do Quadro Estratégico

•

Facilitar a necessária prestação de assistência
Técnica aos países e parceiros, para melhorar a
qualidade e capacidade de implementação dos
programas de comunicação para a malária guiados
por resultados

•

Dar prioridade e direcionar a agenda da
investigação como detalhado no Quadro Estratégico

•

Promover e encorajar a partilha ativa de
experiências, com vista à inovação da comunicação
para o controlo e prevenção da malária e promover
a integração das boas práticas no desenvolvimento,
implementação e avaliação das intervenções de
comunicação para a malária ao nível nacional

•

Aconselhar e trocar questões relativas à
comunicação nacional com outros mecanismos
relevantes da RBM

•

Desenvolver um sistema de monitorização
e avaliação para acompanhar o progresso,
assegurar que os objetivos são alcançados e que a
comunicação demonstra o seu valor,
cumprindo os objetivos estabelecidos no Quadro
Estratégico

Vista de uma LLIN cónica, que pode ser pendurada de um único ponto de contato.
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CONCLUSÃO
Ações e Indicadores
Os políticos globais da malária, NMCPs, e os
parceiros devem assegurar que a comunicação é
um componente principal financiado de qualquer
estratégia de controlo da malária e que a comunicação
é eficazmente planeada, implementada, avaliada e
revista com base em conhecimentos validados e boas
práticas. O Quadro Estratégico delineou os princípios
e ações que visam cumprir este objetivo global. Os
parceiros são incentivados a empreender as seguintes
ações:

•
•

•
•
•

Solicitar sistemas e programas, que assegurem
que a comunicação é posicionada adequadamente
dentro da Parceria RBM global
Assegurar que todas as estratégias para a
comunicação de programas nacionais de combate
à malária são apropriadamente contextualizadas,
baseadas em conhecimentos validados e
orientadas para os resultados
Fomentar a formação de capacidades de
planeamento de comunicação, gestão e avaliação
ao nível global, regional, nacional e sub-nacional
Investir em recursos adequados, por forma a
assegurar que as intervenções de comunicação
atingem resultados mensuráveis ao nível nacional
Expandir a base de conhecimentos validados,
demonstrando o impacto das intervenções
de comunicação nas mudanças sociais e
comportamentais e assim contribuir para a
redução do fardo da malária

São propostos quatro indicadores globais para o
período dos próximos cinco anos, como medidas
apropriadas de progresso:

•
•
•

•

Os NMCPs em 80% dos países muito atingidos
criaram e implementaram estratégias
de comunicação nacionais baseadas em
conhecimentos validados
80% dos países mais atingidos atribuem
regularmente recursos às intervenções de
comunicação nos seus orçamentos de controlo da
malária
Os parceiros de comunicação do RBM geram e
divulgam regularmente evidências de impacto de
comunicação, incluindo prioridades delineadas
e acordadas na agenda de investigação de
comunicação global
Dentro de um ano a Parceria RBM estabeleceu

As atividades de comunicação deveriam ser
integradas nos Planos de Saúde Estratégicos
Nacionais, planos empresarias contra a
malária e planos de educação iniciais.
— Plano Global de Ação contra a Malária

uma comunidade de prática e uma base de dados,
que mapeia os parceiros na maioria dos países
muito atingidos, com vista a facilitar a colaboração
dos parceiros
O progresso na direção destes indicadores será
seguido através de revisões técnicas anuais
comissionadas, para analisar o progresso nacional de
capacitação da comunicação de saúde. São propostas
consultas internacionais, regionais e nacionais
para documentar e divulgar as boas práticas,
lições aprendidas e evidências atuais. Parceiros de
comunicação com muita experiência participarão
em missões regulares de aconselhamento técnico,
que oferecerão mais oportunidades aos NMCPs
a aceder às atividades de comunicação nacionais
e sub-nacionais. As iniciativas de comunicação a
nível nacional desenvolverão uma monitorização
participativa e processos de avaliação, incluindo
indicadores apropriados e sistemas de reporte,
que proporcionarão a base para a edificação da
basse de conhecimentos validados e boas práticas.
Estes processos contribuirão para aperfeiçoar a
compreensão de quão eficazmente a comunicação
nacional contribui para o controlo da malária.
São necessários recursos para apoiar estas ações
e processos. Os parceiros a todos os níveis são
incentivados a proporcionar o apoio adequado a esta
componente crucial do esforço global de controlo da
malária.
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ANEXO
Recursos e Ferramentas de
Comunicação
Este anexo é uma lista de recursos, que podem ser úteis aos planeadores
e gestores de programas de comunicação NMCP. Alguns destes têm sido
explicitamente concebidos para a comunicação da malária, mas são todos
potencialmente relevantes no desenvolvimento, implementação e avaliação de
uma intervenção de comunicação para o controlo da malária. Os materiais aqui
enumerados foram concebidos para proporcionar uma visão geral da riqueza dos
recursos que estão disponíveis.

Ferramentas de Diagnóstico e
Planeamento
Aliança para o Kit de Ferramentas de Prevenção
da Malária proporciona a orientação bem
documentada, recursos e ferramentas focando
tanto em campanhas como em sistemas de
distribuição contínuas de LLIN. Descreve
o planeamento global de campanhas e
implementação, incluindo a importância da criação
de estruturas de coordenação, compras, logística,
comunicação, M&E e relatórios.
http://www.allianceformalariaprevention.com/resources/
AMP%20Toolkit%202.0%20English%20FINAL.pdf
Guia de Defesa RBM foi concebido para ajudar nos
esforços para defender a outros sobre a parceria
Diminuição da Malária e defender recursos
políticos e financeiros.
http://www.rbm.who.int/cmc_upload/0/000/012/558/
advocacy_report.pdf
Um Guia de Campo para Projetar uma Estratégia
de Comunicação de Saúde fornece orientações

práticas àqueles que estão numa posição para
projetar, implementar ou apoiar um esforço de
comunicação estratégica de saúde, com ênfase no
desenvolvimento de uma abordagem abrangente
de longo prazo para a comunicação de saúde, que
responda adequadamente às necessidades do
público. Este guia foi desenvolvido pela JHU-CCP.
http://www.jhuccp.org/pubs/fg/02/index.shtml
Uma introdução à defesa: O Guia de Formação
introduz o conceito de defesa e fornece um quadro
para o desenvolvimento de uma campanha de defesa.
É projetado principalmente para o uso em sessões
de formação, mas também pode ser usado como
um dispositivo de auto-aprendizagem. Este guia foi
desenvolvido pela Academia de Desenvolvimento
Educacional (agora FHI 360).
http://www.globalhealthcommunication.org/tools/15
Quadro de COMPORTAMENTO é uma ferramenta
para os planeadores, que enfatiza a necessidade
de colocar o público no centro do planeamento e
a importância da focalização em fatores-chave, ou
determinantes comportamentais, na concepção de
um programa de comunicação. Foi desenvolvido pela
Academia de Desenvolvimento Educacional (agora
FHI 360).
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Processo de Projeto COMBI é uma série de passos
para projetar uma estratégia de mobilização social,
que pretende reunir todas as influências pessoais
e sociais sobre os indivíduos e as famílias, para
incentivá-los a adotar um comportamento saudável
e a mantê-lo. O COMBI baseia-se em abordagens
centradas nas pessoas nas áreas da educação e
comunicação de saúde, que pretendem a mudança
de comportamentos.
http://change.comminit.com/en/node/200910/capacity

http://www.childsurvival.com/documents/workshops/
BEHAVE!/BEHAVE1.cfm
CDCynergy, um CD-ROM multimédia utilizado para
o planeamento, gestão e avaliação de programas
de comunicação de saúde pública, não considera a
comunicação por si só como panacéia para a saúde
pública, mas coloca-a no contexto mais amplo
de questões e sugere opções estratégicas para
escolha e um plano abrangente para implementar
uma estratégia identificada. Foi desenvolvido pelos
Centros dos EUA para Controlo de Doenças.
http://www.cdc.gov/healthcommunication/CDCynergy/
Módulos C: Um Pacote de Aprendizagem para
Comunicação Social e Mudança de Comportamento
para seminários presenciais facilitados sobre SBCC,
é projetado para os funcionários dos programas de
desenvolvimento em organizações de pequeno e
médio porte, com diferentes graus de experiência no
planeamento ou implementação de programas da
SBCC. Os módulos C foram desenvolvidos em 2012
e incluem um manual do médico, um guia facilitador
e recursos adicionais. Os Módulos C contêm cinco
partes: compreensão da situação, direcionamento e
concepção, criação, implementação e monitorização
e avaliação e replaneamento.
http://c-changeprogram.org/focus-areas/
capacity-strengthening/sbcc-modules

Socio-Ecological Model

Comunicação para o Desenvolvimento. Na UNICEF,
Comunicação para o Desenvolvimento (C4D) é
definida como um processo sistemático, planeado
e baseado em conhecimentos validados, para
promover a mudança social e de comportamento
individual, que é uma parte integrante dos
programas de desenvolvimento, defesa de política e
trabalho humanitário. O C4D usa dialogo e consulta
com a participação de crianças, as suas famílias e as
comunidades. Comunicação para o Desenvolvimento:
Reforçar a Eficácia das Nações Unidas está disponível
em:
http://www.c4d.undg.org/what-c4d
Fazer com que os Programas de Comunicação de
Saúde Funcionem: Um Guia de Planeador oferece
uma visão prática do processo de comunicação
de saúde e investiga as quatro etapas seguintes:
desenvolvimento do planeamento e estratégia;
desenvolver e pré-testar os conceitos, mensagens
e materiais; implementar o programa; avaliar
a eficácia/fazer refinamentos. Este guia foi
desenvolvido pelos Institutos Nacionais de Saúde.
http://www.cancer.gov/PDF/
41f04dd8-495a-4444-a258-1334b1d864f7/Pink_Book.pdf
O Processo P, desenvolvido por JHU-CCP, guia
os técnicos de saúde na concepção de estratégias
de comunicação bem sucedidas para uma série
de temas relativos à saúde pública, tais como
a prevenção do HIV, sobrevivência infantil e
mortalidade maternal. Inicialmente introduzido
em 1982 e atualizado em 2003 o Processo
P envolve cinco etapas principais: análise,
concepção estratégica, desenvolvimento e teste,
implementação e monitorização e avaliação
e replaneamento. O Processo P encoraja a
participação das partes interessadas a todos os
níveis da sociedade e reforço da capacidade ao
nível institucional e comunitário.
http://www.jhuccp.org/sites/all/files/
The%20New%20P-Process.pdf

*Estes conceitos aplicam-se a todos os níveis (pessoas, organizações e
instituições). Foram originalmente desenvolvidos para o nível individual.
Fonte: Adaptado de McKee, Manoncourt, Chin, e Carnegie (2000)
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que fortalecem as pessoas, confia-lhes a
responsabilidade e a tomada de decisões e torna as
instituições Foi desenvolvido pelo Banco Mundial.
http://www.stoptb.org/assets/documents/getinvolved/
resmob/Community%20Driven%20Development.pdf
Rede de solução de Problemas da Comunidade é
um espaço online que dá às pessoas e instituições
uma plataforma para facilitar o trabalho num leque
alargado de temas sociais e de desenvolvimento.
Oferece ferramentas de estratégia, de programa e
uma comunidade de partilha de informação.
http://www.community-problem-solving.net/cms/
O Processo FHI 360 para a Capacitação da
Comunicação é um fluxograma detalhado que
enumera os passos para atingir os objetivos de uma
organização com o seu ambiente interno e externo,
com o objetivo de capacitar as comunicações.
Foi desenvolvido pela antiga Academia para o
Desenvolvimento da Educação (agora FHI 360).
http://www.globalhealthcommunication.org/tools/29

SBCC (FAC-SBCC) é o primeiro de um grupo de
Ferramentas de Medição de Reforço de Capacidade
que assiste as organizações a medir os seus esforços
de reforço de capacidade no SBCC. A FAC-SBCC tem
três versões - uma para as organizações medirem
a sua capacidade técnica e necessidades no SBCC,
a segunda para os dadores e redes avaliarem a sua
própria capacidade e a dos parceiros que apoiam e
gerem, e a terceira para medir a as mudanças nas
capacidades individuais do SBCC.
http://c-changeprogram.org/resources/
sbcc-capacity-assessment-tool

Recursos de Planeamento
Adicionais
A Concepção de Mensagens Baseada na Participação
da Audiência
enfatiza a necessidade de avaliar o tópico de uma
campanha e
o estilo de vida de audiência(s) em detalhe, para
escolher o meio de comunicação. Fixa passos para
estabelecer metas e medir o impacto para uso
posterior. Apareceu no Relatório de Desenvolvimento
da Comunicação 79.
http://change.comminit.com/en/node/200880
Os Princípios de Desenvolvimento Guiados para
a Comunidade são um conjunto de princípios

Como Mobilizar as Comunidades para a
Mudança social e de Saúde. Este guia é
concebido para utilização pelos diretores e
gestores do programa de saúde de programas
baseados na comunidade, que consideram a
utilização da mobilização da comunicação ao
nível individual, familiar e comunitário. Este guia
foi desenvolvido pela JHU-CCP.
http://jhuccp.org/node/1256
Teoria num simples Olhar: Um Guia para
Prática de Promoção da Saúde proporciona
informações e exemplos de teorias influentes de
comportamentos relacionados com a saúde, os
processos de comportamentos formativos e os
efeitos de fatores comunitários e ambientais no
comportamento. Este guia foi desenvolvido pelo
Instituto Nacional do Cancro.
http://www.nci.nih.gov/PDF/
481f5d53-63df-41bc-bfaf-5aa48ee1da4d/TAAG3.pdf
A Estratégia de Comunicação para Programas
de Desenvolvimento da UNICEF, desenvolvida
pela Equipa de Coordenação de Comunicação
do Programa da UNICEF Bangladeche, guia
a elaboração real de uma estratégia de
comunicação para programas a atingir as suas
metas de desenvolvimento, especialmente os
seus objetivos sociais e comportamentais. A
ferramenta explica o modelo ACADA (Avaliação,
Análise da Comunicação, Desenho, Ação) que
foi desenvolvido pela UNICEF, para ligar o uso
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de dados reunidos sistematicamente ao desenho
de uma estratégia de comunicação para um
problema de desenvolvimento. A ferramenta
incentiva programação participativa com os
parceiros. Está dividido em duas partes principais:
fazer a análise de desenvolver a estratégia e
abordar o real desenvolvimento da estratégia.
http://www.unicef.org/cbsc/files/
Writing_a_Comm_Strategy_for_Dev_Progs.pdf
O Guia para Concepção de Mudança de
Comportamento foi concebido como uma formação
de seis dias para capacitar o pessoal da NGO a
planear, implementar, monitorizar e avaliar as
estratégias eficazes de mudança de comportamento.
Este guia foi desenvolvido pela Academia para o
Desenvolvimento Educacional (agora FHI 360) e o
grupo CORE.
http://www.coregroup.org/storage/documents/
Workingpapers/dbc_curriculum_final_2008.pdf
Ficha de Trabalho de Planeamento de Programa
de Comunicação é um formato que quebra
sistematicamente um projeto em subcomponentes,
tais como identificação de parceiros, público alvo,
público alvo secundário, metas da comunicação e
objetivos, canais de comunicação, avaliação, etc. Esta
abordagem foi desenvolvida pela UNICEF.
http://www.stoptb.org/assets/documents/getinvolved/
resmob/Communication%20Programme%20
Planning%20Work%20Sheet.pdf
O Quadro EvaluLEAD é uma abordagem de
concepção e compreensão da avaliação dos
programas de desenvolvimento de liderança.
Enfatiza a flexibilidade na concepção da avaliação,
enquanto enumera dois grandes tipos de abordagem
da avaliação, três níveis de efeitos de resultados
de intervenção de desenvolvimento de liderança
e seis domínios de elementos do resultado. Esta
abordagem foi desenvolvida pela Iniciativa de
Liderança Sustentada.
http://www.phi.org/pdf-library/EvaluLEAD.pdf
O Programa de Liderança Populacional (PLP) Quadro
de Liderança foi concebido para programas
de saúde globais da USAID e faz uso das teorias de
liderança transformadora.
http://change.comminit.com/en/node/201159

Envolver os Parceiros e
Grupos Facilitadores
Mudança Participativa: Dez Passos para Apoiar
a Base do Desenvolvimento Rural é uma lista de

medidas para garantir uma participação maior e mais
significativa das comunidades locais na concepção
e promover a mudança social. Esta abordagem
combina os desenvolvimentos nos domínios da
organização comunitária, educação popular e
desenvolvimento participativo. Foi desenvolvido pelo
Centro para a Mudança Participativa.
http://www.cpcwnc.org/
Planeamento em Conjunto: Como (e Como
Não) Envolver as Partes Interessadas é uma
ferramenta que estabelece os cenários e
restrições (na forma de uma matriz) para ajudar
a garantir que a participação é significativa e que
os procedimentos são democráticos, em vez de se
tornar numa ferramenta para os poderosos. Foi
desenvolvido pela Resolução de Problemas da
Comunidade.
http://www.communitybuilders.ro/library/manuals/
planning-together-how-and-how-not-to-engagestakeholders-in-charting-a-course-by-xavier-desouza-briggs/view
Envolver Indivíduos e Grupos Locais é uma
lista de passos para envolver as comunidades e
indivíduos locais em projetos e atividades. Isso
poderia ajudar a criar um melhor entendimento
das necessidades de uma comunidade e ajudar
na consolidação do apoio da comunidade local.
http://erc.msh.org/mainpage.cfm?file=2.2.10.htm&
module=health&language=English
International HIV / AIDS Alliance 100 Maneiras
de Energizar Grupos é uma compilação de jogos
energizadores e quebra-gelos para usar em
seminários, reuniões e com a comunidade, para
incentivar a participação na prática.
http://www.aidsmap.com/en/docs/pdf
Energisers2002%28English%29.pdf
Jogos e Exercícios da UNICEF é um manual para
facilitadores e formadores envolvidos em eventos de
grupo participativos. Este é um livro cheio de jogos
e exercícios agrupados em torno de áreas como a
construção de equipa, gestão de conflitos, análise de
género, criatividade, ou avaliação.
http://www.unssc.org/web/images/downloads/
Games%20&%20Exercises%20VIPP%20UNICEF.pdf
UNICEF VIPP: Visualização de Programas
Participativos explica como facilitar e visualizar
processos participativos de grupo, com orientações
úteis que podem ser aplicadas a vários aspectos da
facilitação centrada na aprendizagem.
http://www.southbound.com.my/vipp

Anexo: Recursos e Ferramentas de Comunicação
PÁGINA 41

O quadro "A" para a Defesa dá um guia passo-apasso para abordagens de defesa. Isto é para os
atores da sociedade civil e planeadores de saúde
para utilização no projeto de campanhas de defesa.
Foi desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins,
em parceria com a USAID.
http://www.infoforhealth.org/pr/advocacy/index.shtml
Projeto ESPERANÇA - Sete Passos para o
Planeamento da Iniciativa Comunitária é um guia
passo-a-passo para identificar os problemas com
que se confronta a comunidade e capacitá-la a
conceptualizar e lançar uma iniciativa.
http://www.comminit.com/en/node/201063
Kits de Ferramentas de Planeamento da Sociedade
Civil, desenvolvido pela CIVICUS, é um conjunto de
ferramentas destinadas a ajudar as organizações
a adquirir ritmo numa variedade de questões,
começando com aptidão para a escrita e passando
pelo desenvolvimento dos meios de comunicação,
lidar com meios de comunicação, planeamento,
avaliação, controlo de finanças e orçamentação.
http://www.civicus.org/component/search/
?searchword=planning+toolkit&ordering=newest&
searchphrase=all&limit=100

Monitorização e Avaliação
O Guia para Monitorização e Avaliação dos
Programas População-Saúde-Ambiente incentiva
o M&E do programa a aperfeiçoar a qualidade do
trabalho
nas áreas população-saúde-ambiente. O guia
proporciona uma lista dos indicadores M&E mais
largamente
utilizados nos programas de população-saúdeambiente. Este guia foi desenvolvido por MEASURE
Evaluation/USAID..
http://www.cpc.unc.edu/measure/tools/
other-health-related-programs
Os Essenciais para a Excelência é um guia M&E que
dá respostas simples a questões frequentemente
complexas (incluindo amostragem, concepção de
investigação e pré teste) e conselhos práticos. Apesar
do guia estar especificamente centrado na Gripe
Pandémica e na Gripe Aviária, as sugestões podem
ser adaptadas para se adequar às circunstâncias e
necessidades do utilizador. O guia foi produzido pela
UNICEF.
http://www.unicef.org/eapro/activities_9663.html
Investigação Qualitativa para Programas de Saúde

Aperfeiçoados: O Guia de Manuais para Investigação
Participativa e Qualitativa de Saúde Infantil,
Nutrição e Saúde Reprodutiva é um guia concebido
para gestores de programas, investigadores,
financiadores de programas de saúde e outros que
considerem a utilização de métodos de investigação
qualitativa como uma ajuda na concepção de
programas de saúde mais eficazes e/ou avaliar os
pontos fortes e fracos de programas já existentes.
Este guia foi
desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins
Escola de Saúde Pública Bloomberg.
http://globalhealthcommunication.org/tool_docs/67/
qualitative_research_for_improved_health_programs__a_guide_.pdf
Monitorizar e Avaliar a Defesa: O Estudo
Exploratório propõe documentar os vários quadros e
abordagens utilizados pelas agências internacionais,
para avaliar o valor do seu trabalho de defesa. O
relatório recorre a literatura abundante e entrevistas
em primeira mão e discussões. O relatório não
tenta avaliar os vários quadros. Propõe unificar o
conjunto dos conhecimentos, sem julgar os méritos
ou deméritos das várias abordagens. Este estudo foi
desenvolvido pela ActionAid.
http://www.g-rap.org/docs/monitoring_and_evaluation/
Chapman-Wameyo%202001%20M&E%20on%20
Advocacy.pdf
A Formação em Métodos de Investigação Qualitativa
para PVOs e NGOs é um conjunto de manuais (um
guia de formação e um manual de participante)
concebido para promover o uso sistemático
de métodos qualitativos pelos PVOs e NGOs,
ajudando-os a planear e gerir programas de saúde
comunitários. Este documento foi desenvolvido pela
Universidade Johns Hopkins Escola de Saúde Pública
Bloomberg/Centro para Refugiados e Estudos de
Desastres.
http://www.jhsph.edu/refugee/publications_tools/
publications/qualresearchtrain.html (Curriculum)
http://www.jhsph.edu/refugee/publications_tools/
publications/qualresearch.html (Recursos do
Participante)

Outros Recursos Online
O Repositório SBCC da Iniciativa Presidencial contra
a Malária mostra os materiais de comunicação
desenvolvidos pelos parceiros da Iniciativa
Presidencial contra a Malária (PMI), trabalhando
nos países alvo da PMI na África Subsariana. Os
técnicos que trabalham com a malária podem ver,
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descarregar, contribuir e partilhar os materiais de
comunicação. As estratégias, investigação, teste
e documentos de avaliação referentes a esses
materiais também estão incluídos. A ambiciosa
cobertura prevista da PMI só pode ser alcançada
através de uma abordagem coordenada com um
parceiro de base alargada, tanto ao nível nacional
como internacional.
http://www.c-hubonline.org/collections/pmi.html
O Portal da Malária JHU-CCP permite aos
profissionais de saúde procurarem uma coleção
cuidadosamente selecionada de 65 sítios da internet,
para encontrar informação relevante e fidedigna. Os
sítios incluem o CDC, o Conselho Global de Saúde, a
Organização Panamericana de Saúde, a PMI, o RBM,
a UNICEF, o Banco Mundial e a OMS.
http://www.k4health.org/resources/malaria_gateway
O Batimento da Alma Africana: A Malária é um
sistema de partilha de conhecimentos centrado
na SBCC para a prevenção, controlo e tratamento
da malária em África, apoiado pela Iniciativa
Presidencial contra a Malária e os seus parceiros. O
sítio da internet apresenta exemplos de qualidade,
informação eficaz do SBCC, incluindo descobertas
das investigações, estratégias, relatórios de
implementação, ferramentas, materiais e produtos
multimédia e oportunidades de formação.
http://c-changeprogram.org/news/
launch-soul-beat-africa-malaria-onlineresource-sbcc-malaria-practitioners
Capacidade C: O Centro Online de Recursos para
Fortalecimento da Capacidade realça os recursos
e oportunidades de fortalecer a capacidade da
comunicação de mudança de comportamento e
social.
http://www.comminit.com/c-change-orc
O Centro de Excelência na Universidade de
Witwatersrand Escola de Saúde Pública, África
do Sul, lançou uma concentração no SBCC no
Mestrado de programação em Saúde Pública.
Isto é apoiado pela USAID através do Mudança C
e outros dadores.
http://www.wits.ac.za/academic/health/
publichealth/postgraduateprogrammes/
10579/masterofpublichealth.html.

Para mais informações dos cursos de curta duração,
por favor visite:
http://www.wits.ac.za/academic/health/
publichealth/10545/shortcourses.html
O Canal C é uma e-newsletter que apresenta
uma seleção de artigos de jornal recentes e
especializados acerca do planeamento do SBCC
ao redor da família, saúde reprodutiva, HIV e SIDA,
malária, saúde maternal e cuidados pré natais e
normas sociais e de género. Subscrever em:
http://sympa.healthnet.org/wws/subscribe/c-channel-iw
A Rede de Iniciativa de Comunicação (CI) é uma rede
online para o desenvolvimento, onde os utilizadores
podem obter informações por região, setor de saúde
e área do programa. Tem uma série de newletters
que podem ser subscritas online:
http://www.comminit.com/global/spaces-frontpage
Escolhas C apresenta experiências de
implementação, avaliações, pensamento estratégico
e ferramentas e recursos relevantes para o SBCC,
que foram selecionadas pela Mudança C da base de
conhecimentos globais da Rede CI.
http://www.comminit.com/c-change-picks/user/register
Centro de E-Learning de Saúde Global USAID oferece
um menu de cursos que os formandos podem usar,
para expandir o seu conhecimento
e para aceder a informações técnicas atuais
importantes. Este curso é parte da plataforma de
aprendizagem de saúde global, onde os formandos
podem completar os cursos de formação sem custos.
http://globalhealthlearning.org/login.cfm

Bibliografia
PÁGINA 43

BIBLIOGRAFIA
Abuya, T., G. Fegan, Y. Rowa, B. Karisa, S. Ochola, W. Mutemi
e V. Marsh. 2009. Impacto das intervenções do Ministério
da Saúde nos conhecimentos do retalhista privado de
medicamentos e práticas sobre o tratamento anti-malárico
no Quénia. Jornal Americano de Medicina Tropical e Higiene
80:905–13.
Adongo, P., B. Kirkwood e C. Kendall. 2005. Como o
conhecimento da comunidade local sobre a malária afeta o uso
da rede mosquiteira tratada com inseticida no norte do Gana.
Medicina Tropical e Saúde Internacional 10:366–78.
AED. 2004. Aplicar o Quadro do COMPORTAMENTO: Um
Seminário de Planeamento Estratégico para a Mudança de
Comportamento na Sobrevivência Infantil. Washington, DC:
Academia para o Desenvolvimento Educacional e Grupo CORE
para a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional.
Agha, S., R. Van Rossem, G. Stallworthy e T. Kusanthan. 2007. O
impacto de uma intervenção de marketing híbrido social sobre
as desigualdades no acesso, propriedade e a utilização de
redes mosquiteiras tratadas com insecticida, Jornal da Malária
6:13.
Ahorlu, C., K. Koram, C. Ahorlu, D. De Savigny e M. Weiss. 2006.
Determinantes sócio-culturais no atraso do tratamento para
a malária infantil no sul do Gana. Medicina Tropical e Saúde
Internacional 11:1022–31.
Baume, C. e A.C. Franca Koh. 2011. Indicadores do uso da rede
mosquiteira no Gana. Jornal da Malária 10:265.
Baume C., D. Helitzer e S. Kachur. 2000. Padrões de
atendimento da malária na infância na Zâmbia, Ciência e
Medicina Social 51:1491–1503.
Baume, C., R. Reithinger e S. Woldehanna. 2009. Fatores
associados ao uso e não-uso de redes mosquiteiras adquiridas
e Oromia e nos estados regionais de Amhara, Etiópia. Jornal da
Malária 23:264.
Bhattarai A., A. Ali, S. Kachur, A. Mårtensson, A. Abbas, et
al. 2007. Impacto da Terapia de Combinação Baseada em
Artemisinina e Redes Mosquiteiras Tratadas com Inseticida no
Peso da Malária em Zanzibar. Medicina PLoS 4.
Bonner, K., A. Mwita, P. McElroy, S. Omari, A. Mzava, C.
Lengeler, N. Kaspar, R. Nathan, J. Ngegba, R. Mtung’e e
N. Brown. 2011. Concepção, implementação e avaliação de
uma campanha nacional de distribuição de nove milhões
de LLINs gratuitas a crianças com menos de cinco anos
de idade na Tanzânia. Jornal da Malária 10:73.
Carpenter, C. 2010. Uma meta-análise da eficácia das variáveis
do modelo de crença de saúde na previsão de comportamentos.
Comunicação para a Saúde 25:661–69.
Chanda E., F. Masaninga, M. Coleman, C. Sikaala, C. Katebe,
M. MacDonald, K. Baboo, J. Govere e L. Manga. 2008. Gestão
de vetor integrado: a experiência da Zâmbia. Jornal da Malária
7:164.

Chuma J., V. Okungu, J. Ntwiga, C. Molyneux. 2010. No sentido
de atingir as metas de Abuja: identificação e tratamento de
barreiras ao acesso e uso de redes mosquiteiras tratadas com
inseticida entre as populações mais pobres do Quénia. Saúde
Pública BMC 10:137.
Conteh L., W. Stevens e V. Wiseman. 2007. O papel da
comunicação entre clientes e profissionais de saúde:
implicações para a adesão ao tratamento da malária na Gâmbia
rural. Medicina Tropical e Saúde Internacional 12:382-91.
Cropley L. 2004. O efeito de intervenções de educação de saúde
sobre práticas de procura infantil de tratamento de malária
entre mães nas aldeias de refugiados rurais no Belize, América
Central. Promoção de Saúde Internacional 19:445–52.
Deressa W., A. Alia e D. Hailemariam. 2008. Comportamento
de procura de saúde relacionado com a malária e os desafios
para os profissionais de saúde na Etiópia rural: implicações do
controlo. Jornal de Ciência Biossocial 40:115–35.
Denis M. 1998. Melhorar o cumprimento com quinino
+ tetraciclina no tratamento da malária: avaliação de
intervenções de educação da saúde nas aldeias cambojanas.
Boletim da Organização Mundial da Saúde 76 (Suppl 1):43–9.
Dohyeong, K., K. Fedak e R. Kramer. 2012. Redução da
prevalência de malária pela Pulverização Residual: Uma
análise de meta-regressão. Jornal Americano da Medicina e
Higiene Tropical 87(1):117-124.
Dugasa M., E. Dubeb e G. Bibeauc. 2009. Traduzir a Malária
como Sumaya: Convenção justificada ou inadequação?
Antropologia e Medicina 16:307–18.
Editorial. 1978. Água com açúcar e sal. The Lancet 2(8084):3001.
Essé C., J. Utzinger, A. Tschannen, G. Raso, C. Pfeiffer, S.
Granado, B. Koudou, E. N’Goran, G. Cissé, O. Girardin, M.
Tanner e B. Obrist. 2008. Aspectos sociais e culturais de
"malária" e o seu controlo na Costa do Marfim central. Jornal
da Malária 7:224.
Falade C., M. Ogundiran, M. Bolaji, I. Ajayi, D. Akinboye, O.
Oladepo, J. Adeniyi e A. Oduola . 2005–2006. A influência da
percepção cultural de causação, complicações e a gravidade
da malária infantil sobre os determinantes do tratamento e
percursos preventivos. Trimestre Internacional da Comunidade
de Educação de Saúde 24:347–63.
Fernando S., R. Abeyasinghe, G. Galappaththy, N. Gunawardena
e L. Rajapakse. 2008. Fatores comunitários que afetam a rede
mosquiteira com impregnação de longa duração, para uso do
controlo da malária no Sri Lanka. Transações da Sociedade Real
de Medicina Tropical e Higiene 102:1081–8.
Fujino Y., S. Sasaki, K. Igarashi, N. Tanabe, C. Mbwili Muleya,
B. Tambatamba e H. Suzuki. 2009. Aperfeiçoamento dos
comportamentos de procura de cuidados imediatos de mães
para os sinais de perigo da criança, através de uma intervenção
comunitária em Lusaka, Zâmbia. O Jornal de Tohoku de

Bibliografia
PÁGINA 44

Medicina Experimental 217:73–85.
Goodman C., W. Brieger, A. Unwin, A. Mills, S. Meek e G. Greer.
2007. Os vendedores de medicamentos e o tratamento da
malária na África Subsariana: o que eles fazem e como pode
a sua prática ser melhorada? Jornal Americano de Medicina
Tropical e Higiene
77:203–18.

Tropical e Saúde Internacional 9:451-60.

Hetzel M., N. Iteba, A. Makemba, C. Mshana, C. Lengeler, B.
Obrist, A. Schulze, R. Nathan, A. Dillip, S. Alba, I. Mayumana, R.
Khatib, J. Njau e H. Mshinda. 2007. Compreender e melhorar o
acesso à malária e ao tratamento rápido e eficaz na Tanzânia
rural: o Programa de ACESSO. Jornal da Malária 6:83.

Middlestadt, S.E., R. Pareja, O. Hernández, S. Maguire, A.
Jimerson e J. Randell. 2003. O Catalyst Quadro de Mudança de
Comportamento de Diagnóstico. Washington, DC: Academia
para o Desenvolvimento Educacional/Projeto Catalyst para a
Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional.

ICF Internacional, 2012. Compilador de MEDIDA DHS STAT.
http://www.statcompiler.com/ (acessado em 6 de Junho de
2012).

Minja H., J. Schellenberg, O. Mukasa, R. Nathan, S. Abdulla, H.
Mponda, M. Tanner, C. Lengeler e B. Obrist. 2001. Introdução
das redes tratadas com inseticida no Kilombero Valley,
Tanzânia: a relevância do conhecimento e prática local, para
uma campanha de informação, educação e comunicação (IEC)
Medicina Tropical e Saúde Internacional 6:614-23.

Ikeoluwapo O., E. Browne, B. Garshong, F. Bateganya, B. Yusuf,
P. Agyei-Baffour, L. Doamekpor, A. Balyeku, K. Munguti, S.
Cousens e F. Pagnoni. 2008. Viabilidade e Aceitação da Terapia
de Combinação Baseada em Artemisinina para a Gestão da
Malária em Casa em Quatro Locais Africanos,Jornal da Malária
7:6.
Juma E. e D. Zurovac. 2011. Mudanças das práticas dos
profissionais de saúde no diagnóstico e tratamento da malária
no Quénia. Jornal da Malária 10:1.
Kamat V. e D. Nyato. 2010. Alvos fáceis ou parceiros na saúde?
Farmácias de retalho e o seu papel no programa de controlo da
malária na Tanzânia. Ciência Social e Medicina 71:626–33.
Kachur P., J. Schulden, C. Goodman, H. Kassala, B. Elling, R.
Khatib, L. Causer, S. Mkikima, S. Abdulla e P. Bloland. 2006.
Prevalência de parasitemia da malária entre os clientes que
procuram tratamento para a febre ou malária em lojas de
fármacos na Tanzânia rural em 2004. Medicina Tropical e Saúde
Internacional 11:441-51.
Kengeya J., J. Kayondo, E. Seeley, E. Kajura-Bajenja, E.
Kabungaa, F. Mubirua e D. Mulderaa. 2005. Conhecimento,
atitude e prática dos profissionais de saúde na malária de
infância e o tratamento em comunidades urbanas e rurais em
Enugu, no sudeste da Nigéria. Saúde Publica 199:409–14.
Kpanakea L., K. Dassa e E. Mullet. 2009. Porque razão a
maioria das pessoas togolesas não procuram cuidados para a
malária em instalações de cuidados de saúde: um inventário
de razões orientadas por teoria. Psicologia, Saúde e Medicina
14:502–10.
Krefis A., N. Schwarz, B. Nkrumah, S. Acquah, W. Loag, N.
Sarpong, Y. Adu-Sarkodie, U. Ranft e J. May. 2010. Análise de
componentes principais de factores socioeconómicos e a sua
associação com a malária em crianças da região de Ashanti,
Gana. Jornal da Malária 9:201.
Kudom A. e B. Mensah. 2010. O papel potencial do sistema
educacional na abordagem do efeito do conhecimento
inadequado dos mosquitos, no uso de redes mosquiteiras
tratadas com inseticidas no Gana. Jornal da Malária 9:256.
Marsh V., W. Mutemi, A. Willetts, K. Bayah, S. Were, A. Ross e
K. Marsh. 2004. Aperfeiçoar o tratamento da malária em casa,
formando retalhistas de fármacos no Quénia rural. Medicina

Meankaew P., J. Kaewkungwal, A. Khamsiriwatchara, P.
Khunthong, P. Singhasivanon e W. Satimai. 2010. Aplicação
de tecnologia móvel para a monitorização da doença e do
tratamento da malária. Jornal da Malária 9:237.

Mmbando B., L. Vestergaard, A. Kitua, M. Lemnge, T. Theander
e J. Lusingu. 2010. Um declínio progressivo no fardo da malária
no nordeste da Tanzânia. Jornal da Malária 9:16.
Montgomery C., W. Mwengee, M. Kong’ong’o e R. Pool. 2006.
"Ajudá-los é educá-los": poder e pedagogia na prevenção e
tratamento da malária na Tanzânia. Medicina Tropical e Saúde
Internacional 11:1661-69.
Morrow M., Q. Nguyen, S. Caruana, B. Biggs, N. Doan e T. Nong.
2009. Caminhos para a persistência da malária no Vietname
central remoto: um estudo de método misto de cuidados de
saúde e da comunidade. Saúde Pública BMC 9:85.
Mouzin E., P. Thior e M. Diouf. 2010. Concentre-se no Senegal.
Progresso e Impacto Série 04:11.
Mukanga, D, JK Tibenderana, Mukanga, D., J.K. Tibenderana,
J. Kiguli, G.W. Pariyo, P. Waiswa, F. Bajunirwe, B. Mutamba,
H. Counihan, G. Ojiambo e K. Kallander. 2010. Aceitação da
comunidade na utilização de testes rápidos de diagnóstico da
malária por profissionais de saúde comunitários no Uganda.
Jornal da Malária 9:203. http://www.malariajoural.com/
content/9/1/203.
Mwenesi H., T. Harpham e R. Snow. 1995. Práticas de
tratamento de malária na criança entre as mães no Quénia.
Ciência Social e Medicina 40:1271–77.
Ndjinga J. e N. Minakawa. 2010. A importância da educação
para aumentar o uso de redes mosquiteiras nas aldeias fora de
Kinshasa, República Democrática do Congo. Jornal da Malária
9:279.
Nigatu, T. , B. Haileselassie, S. Hailu e D. Seyum. 2009.
Envolvimento das Comunidades na Luta Contra a Malária na
Etiópia. AMREF.
NIH e CDC.2004. Fazer com que os Programas de Comunicação
de Saúde funcionem. Departamento de Saúde e Serviços
Humanitários dos EUA.
Nsabagasani X., J. Nsungwa-Sabiiti, K. Källander, S. Peterson,
G. Pariyo e G. Tomson. 2007. Gestão da Febre Baseada em
Casa no Uganda Rural: Percepções Comunitárias e Opiniões do

Bibliografia
PÁGINA 45

Prestador. Jornal da Malária 6:11.
Obregon, R. e S. Waisbord. 2012. O Manual de Comunicação
Global de Saúde. Oxford: Wiley-Blackwell.
Okrah J., C. Traoré, A. Palé, J. Sommerfeld e O. Müller. 2002.
Fatores Comunitários Associados à Prevenção da Malária pelas
Redes Mosquiteiras: Um Estudo Exploratório na zona Rural de
Burkina Faso. Medicina Tropical e Saúde Internacional 7:240-48.
Panter-Brick C., S. Clarke, H. Lomas, M. Pinder e S. Lindsay.
2006. Estratégias Culturalmente Interessantes para a Mudança
de Comportamento: Um Modelo de Ecologia Social e Estudo
de Caso na Prevenção da Malária. Ciência Social e Medicina 62:
2810-25.
Paulander J., H. Olsson, H. Lemma, A. Getachew e M. San
Sebastian. 2009. Conhecimento, Atitudes e Práticas sobre
Malária na Tigray Rural, Etiópia. Ação Global de Saúde 2:10.
Pirio, G.A. 2010. Avaliação do C-CHANGE Programa de Malária
Sub-Premiada SBCC no Oeste e nas Províncias Nyanza do
Quénia. Associados EC para a Agência Americana para o
Desenvolvimento Internacional.
Rhee M., M. Sissoko, S. Perry, W. McFarland, J. Parsonnet e
O. Doumbo. 2005. Uso de redes mosquiteiras tratadas com
insecticida (ITNs), após uma intervenção de educação da
malária em Piron, Mali: um ensaio de controlo com a alocação
sistemática de agregados familiares. Jornal da Malária 4:35.
Parceria Roll Back Malaria. 2008. O Plano de Ação Global da
Malária para um Mundo livre de Malária. Genebra: Parceria
Roll Back Malaria.
Rowa Y., T. Abuya, W. Mutemi, S. Ochola, S. Molyneux e V.
Marsh. 2010. Fatores que influenciam a implementação dos
programas do Ministério da Saúde liderados por programas de
retalhistas de fármacos privados da malária no Quénia. Saúde
Pública BMC 10:93.
Rutebemberwa E., K. Kallander, G. Tomson, S. Peterson
e G. Pariyo. 2009. Determinantes do atraso na procura de
atendimento para crianças febris no leste de Uganda. Medicina
Tropical e Saúde Internacional 14:472-79.
Seidel, R. e Kelly P. 2005. Avaliação de Sistemas e
Estruturas do Serviço de Saúde do Gana para a Realização
de Comunicação em Saúde, Defesa e Atividades de Relações
Públicas. Accra: Projeto Mudança Sustentável do Gana,
Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional.
Seidel R. 2005. Perspectivas de Mudança de Comportamento e
Diretrizes de Comunicação em Seis Intervenções de Sobrevivência
Infantil. Academia para o Desenvolvimento Educacional, JHU/
CCP, e UNICEF.
Sethi, R. K .Seck, A. Dickerson e C. O’Malley. 2011. A Malária
no Estudo de Caso Gravidez: Sucessos e Desafios Remanescentes
da Malária na Programação na Gravidez no Senegal. Washington,
DC: Programa de Saúde Materna e Infantil Integrado
(MCHIP) para a Agência Americana para o Desenvolvimento
Internacional.
Shargie E., J. Ngondi, P. Graves, A. Getachew, J. Hwang,
T. Gebre, A. Mosher, P. Ceccato, T. Endeshaw, D. Jima, Z.

Tadesse, E. Tenaw, R. Reithinger, P. Emerson, F. Richards
e T. Ghebreyesus. 2010. Aumento rápido na posse e uso de
redes mosquiteiras tratadas com inseticida de longa duração
e diminuição da prevalência de malária em três estados
regionais da Etiópia (2006-2007 ). Jornal de Medicina Tropical.
Smith L., C. Jones, S. Meek e J. Webster. 2009. Revisão: Prática
do prestador e as intervenções de comportamento do usuário
para melhorar o tratamento imediato e eficaz da malária: nós
sabemos o que funciona? Jornal Americano de Medicina Tropical
e Higiene
80:326–35.
Tsuang A., J. Lines e K. Hanson. 2010. Que membros da
família usam as melhores redes mosquiteiras? Uma análise
da condição das redes mosquiteiras e a sua distribuição nos
agregados familiares, na Tanzânia. Jornal da Malária 9:211.
Wafula F. e C. Goodman. 2010. As intervenções para a melhoria
da qualidade dos serviços prestados pelas lojas especializadas
em fármacos na África Subsariana são eficazes? Uma revisão
sistemática da literatura Jornal Internacional da Qualidade nos
Serviços de Saúde
22:316–23.
Williams H. e C. Jones. 2004. Revisão crítica de questões
comportamentais relacionadas com o controlo da malária na
África Subsariana: quais foram as contribuições dos cientistas
sociais? Ciência Social e Medicina 59:501–23.
Williams H., D. Durrheim e R. Shretta. 2004. O processo de
mudança da política de tratamento da malária nacional: lições
dos estudos a nível nacional Política de Saúde e Planeamento
19:356–70.
Winch P., A. Makemba, S. Kamazima, M. Lurie e G. Lwihula.
1996. Terminologia local para doenças febris no Distrito
Bagamoyo, na Tanzânia e o seu impacto na concepção de um
programa de controlo da malária baseada na comunidade.
Ciência Social e Medicina 42:1057-67.
Yusuf O. , B. Adeoye, O. Oladepo, D. Peters e D. Bishai. 2010.
Pobreza e Vulnerabilidade da Febre na Nigéria: Uma Análise
Multi nível. Jornal da Malária 9:235.
UNICEF/OMS. 2009. Diarréia: Por que razão as Crianças
Continuam a Morrer e o Que Pode Ser Feito. Nova Iorque: Fundo
das Nações Unidas para a Infância e Genebra: Organização
Mundial de Saúde.
USAID. 2003. Imunizações Essenciais: Um Guia de Campo Prático.
Washington, DC: Agência Americana para o Desenvolvimento
Internacional.
OMS. 2011. Relatório Mundial da Malária de 2011. Genebra:
Organização Mundial de Saúde.
OMS/TDR/TGF. 2008. Quadro de Operações e Pesquisa de
Implementação em Programas de Controlo de Saúde e Doença
OMS-TDR e o Fundo Global para Combater a Sida, Tuberculose
e Malária.

Notas

Créditos de fotos e lançamentos:
Os autores agradecem a todas as organizações e fotógrafos individuais, que deram
permissão para que as suas fotografias fossem reproduzidas nesta publicação. A
permissão para reprodução de qualquer destas fotografias só poderá ser dada pelos
donos originais das mesmas.
Fotos da capa:
Topo—©Martin Enos/Casa de Talento da Tanzânia; Parte inferior (esquerda para
direita)—(1) ©RTI Tanzânia; (2) ©Programa Nacional de Controle da Malária da
Tanzânia (NMCP) Ministério da Saúde e Bem-Estar Social; (3) ©Maggie Hallahan,
Sumitomo Chemical; (4) © Parceria RBM
Fotos do texto:
Página viii—©Catherine Karnow, cortesia da Malária Nunca Mais; página ix—©2007
Bonnie Gillespie, cortesia da Photoshare; página x—©2005 Arturo Sanabria,
cortesia da Photoshare; página1—©Programa Nacional de Controlo da Malária/
Ministério da Saúde e Bem-Estar Social da Tanzânia (NMCP); página 2—©FHI 360;
página 3—©2011 Cameron Taylor, cortesia da Photoshare; página 4—©FHI 360;
página 6—©O Fundo Global;
página 7— ©Joan Schubert; página 9—©Andrea Brown; página 11—©Fid
Thompson; página 12—©FHI 360; página 13—©2006 Alfredo L. Fort, cortesia da
Photoshare;
página 14— ©Tanzânia NMCP; página 15—©FHI 360; página 16—©Tanzânia NMCP;
página 19—©2010 JHUCCP, cortesia da Photoshare; página 21—©FHI 360;
página 24—©2007 Hannah Koenker, cortesia da Photoshare; página 25—©Malária
Nunca Mais; página 26—©Catherine Karnow, cortesia da Malária Nunca Mais;
página 28—©Diana Mrazikova; página 30—©Maggie Hallahan, Sumitomo Chemical;
página 31—©Martin Enos/Casa de Talento da Tanzânia; página 33—©FHI 360.

A Parceria Roll Back Malaria
Secretariado da RBM organizada pela
Organização Mundial de Saúde
20, avenue Appia
1211 Geneve 27
Suíça
informbm@who.int

www.rollbackmalaria.org

