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Abreviaturas
ADE

Academia de Desenvolvimento Educacional

AMM

Administração Massiva dos Medicamentos

ASC

Agente de Saúde Comunitário

CMC

Comunicação para a Mudança de Comportamento

CPN

Cuidados Pré-Natais

FHI 360

Family Health International

GICC

Gestão Integrada de Casos Comunitários

GRAM

Grupo de Referência de Administração e Monitoramento

IEC

Informações, Educação e Comunicação

IPM

Iniciativa Presidencial sobre a Malária

JHU•CCP

Centro Universitário Johns Hopkins de Programas de Comunicação

MEA

Monitoramento e Avaliação

OMS

Organização Mundial da Saúde

PCMI

Pesquisa Conjunta de Múltiplos Indicadores

PDS

Pesquisa Demográfica e de Saúde

PIM

Pesquisa de Indicadores da Malária

PRI

Pulverização Residual Interna

QSM

Quimioprevenção Sazonal da Malária

RBM

Roll Back Malaria

RTI

Rede Tratada com Inseticida

RTILD

Rede Tratada com Inseticida de Longa Duração

SIDA

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

SP

Sulfadoxina/Pirimetamina

TCA

Teoria Combinada de Artemisinina

TDR

Teste de Diagnóstico Rápido

TIP

Terapia Intermitente Preventiva

TTI

Tratamento e Triagem Intermitentes

UNICEF

Fundo das Nações Unidas para a Infância

USAID

Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional

VIH

Vírus da Imunodeficiência Humana
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Introdução
A Comunicação para a Mudanca de Comportamento (CMC) tem sido um fator fundamental na prevenção
e estratégias de controle da malária. No entanto, a maioria dos programas não foi avaliada com o devido
rigor, seja por ausência de investimentos em tais avaliações e/ou ausência de clareza quanto às práticas
recomendadas para medir a contribuição do CMC na prevenção e controle da malária. Nos últimos 10
anos, os investimentos na malária e a implementação de atividades de controle da malária aumentaram
exponencialmente. Como exemplo das medidas, podemos citar a implementação da mosquiteira tratada
com inseticida de longa duração (MTILD), gestão de casos da malária, prevenção da malária na gravidez
e pulverização residual interna, os quais têm sido alvo de mais investimentos almejando o cumprimento
de objetivos globais de malária ambiciosos. As campanhas e atividades de comunicação de alteração de
comportamento devem apoiar as atividades de aumento de investimentos na malária, garantindo assim sua
eficácia e apoiando melhorias globais no conhecimento, atitudes e práticas de prevenção e gestão da malária
da população. Foram orçados recursos significativos para a implementação de campanhas e atividades de CMC.
No entanto, há poucas evidências disponíveis no que tange a eficácia comparada de materiais, atividades e
mensagens, além da eficácia geral das comunicações sobre alterações de comportamento.
Objetivo: O Guia de Referência dos Indicadores de CMC sobre a Malária proposto tem como objetivo apoiar
o Ministério da Saúde, agências doadoras e parceiros de execução envolvidos na prevenção e no controle
da malária, a fim de avaliar a eficácia das intervenções de CMC sobre a malária e medir os níveis de alteração
de comportamento para a prevenção da malária e o gerenciamento de casos no país inteiro. Os indicadores
também servem para o monitoramento e o planejamento das intervenções de CMC sobre a malária.
Beneficiários previstos: esse documento destina-se à utilização das autoridades de avaliação e
monitoramento e comunicação dos Programas de Controle Nacionais da Malária, bem como os representantes
de agências doadoras que financiam a prevenção e o controle da malária, e por autoridades de comunicação/
CMC que trabalham nas agências parceiras de execução.
Sobre os autores: os indicadores foram baseados na coleta de indicadores de Comunicação de Alteração de
Comportamento no âmbito do Banco On-line de Indicadores de Saúde sobre Reprodução e Planejamento
Familiar, desenvolvido pelo Centro de Estudos Populacionais da universidade da Carolina do Norte, sob o
prêmio associado Medição da Avaliação da Saúde Reprodutiva e Populacional da USAID entre 2009 e 2011. Eles
foram selecionados e adaptados para o contexto da malária por um grupo de especialistas na doença, entre
eles Hannah Koenker, Jessica Butts, Martin Alilio, Marc Boulay, Debra Prosnitz, Hibist Astatke, Susan Zimicki, Joe
Keating e Janita Bhana.
O guia indicador baseia-se no trabalho e colaboração de diversas pessoas. Agradecimentos especiais vão
para as seguintes pessoas por suas contribuições no planejamento e revisão do documento: Zandra Andre,
Kirsten Bose, Beatie Divine, Samantha Herrera, Nan Lewicky, Thad Pennas, Emily Ricotta, Douglas Storey, Kirsten
Unfried, Jennife Yourkavitch e Matt Lynch.
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Justificativa da medição dos indicadores
A seleção dos indicadores está baseada nas conclusões da literatura existente que examinou os determinantes
do comportamento na malária, HIV e planejamento familiar e das quatro teorias mais comuns da comunicação
e alteração de comportamento:
•

Comportamento planejado/ação justificados, focando sobretudo em processos justificados ou
cognitivos baseados no processo de tomada de decisões;

•

Aprendizado social, focando na maneira como as pessoas aprendem comportamentos por
observação;

•

Divulgação de inovações, focando na estrutura do ambiente social e sua influência no acesso às
informações e resposta comportamental; e

•

Processamento Paralelo Prolongado de Gestão de Medo, focando na maneira como a cognição e a
emoção contribuem para motivar o comportamento.

Essas teorias, juntamente com décadas de pesquisa em comunicação de saúde para HIV/AIDS, Planejamento
Familiar e outras áreas de saúde demonstraram que o conhecimento não é o único determinante do
comportamento. Fatores tais como exposição a mensagens, percepção de risco, autoeficácia, eficácia de
resposta e normas sociais influenciam o processo de tomada de decisão com relação à saúde. No caso
específico da malária, restou provado que a exposição a mensagens, percepção de risco, autoeficácia, eficácia
de resposta e conhecimento da transmissão e sintomas da malária estão associados a comportamentos
preventivos {Alaii 2003; Panter-Brick 2006; Macintyre 2006; Baume 2009; Atkinson 2009; Lover 2011;
Wijesinghe 2011; Pulford 2012; Beer 2012; Keating 2012; Kaufman 2012; Bowen 2013; Koenker 2013; Bauch
2013; Beer 2013; Hill 2013a; Hill 2013b; Diala 2013; Boene 2014} Boulay 2014 em revisão). Os indicadores que
mensuram tais aspectos foram inclusos como Principais Indicadores. Eles permitem explicar as relações entre
exposição, conscientização, suscetibilidade, gravidade e comportamento.
As normas sociais implicam significativamente nos comportamentos de HIV/AIDS e Planejamento Familiar,
mas ainda não há comprovação de associação com comportamentos de malária. Esses indicadores estão
inclusos no Guia de Consulta como Indicadores Complementares que estimulam a pesquisa na área. Por fim,
os indicadores específicos de contexto foram inclusos como Indicadores Experimentais, a fim de promover a
pesquisa de avaliação de sua utilidade ao prever os comportamentos de prevenção de malária. Os Indicadores
Experimentais e Complementares foram inclusos para disponibilizar mais informações contextuais,
possibilitando uma melhor compreensão dos determinantes comportamentais e incentivando a pesquisa em
determinadas áreas.
Os indicadores foram desenvolvidos e selecionados por um grupo de trabalho composto pelos parceiros da
Iniciativa Presidencial da Malária (IPM) com larga experiência no monitoramento e avaliação das atividades de
CMC, entre elas atividades de CMC de malária. Foram examinados questionários de pesquisa de 15 parceiros,
agrupando-se as perguntas em áreas de construção teórica, tais como eficácia, ameaça, normas, atitudes e
conhecimento. Os indicadores foram extraídos da lista e discutidos e refinados durante três anos.
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Quatro teorias amplamente aceitas de
Comunicação e Mudança de Comportamento
Figura 1. O Modelo de Processamento Paralelo
Ampliado concentra em como a emoção e
cognição funcionam juntas para motivar o
comportamento

Figura 3. A Teoria do Comportamento Planejado
está focada sobretudo nos processos racionais e
cognitivos que permeiam a tomada de decisão
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efetivamente)
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EFICÁCIA DETERMINA A REAÇÃO
Figura 2. A Teoria do Aprendizado Social foca na
maneira como as pessoas aprendem observando o
comportamento alheio

Intenção

Controle
Comportamental
Percebido

Figura 4. A Teoria da Difusão das Inovações
descreve a estrutura do ambiente social e como
ela influencia o acesso à informação e a adoção de
novos comportamentos ao longo do tempo.
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100%
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Figura 5. O Modelo de Crença da Saúde ilustra a importância das crenças sobre riscos,
benefícios, barreiras e autoeficácia na alteração de comportamento
Fatores Modificadores
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Como utilizar o documento
O documento deve ser utilizado como um guia de consulta para medição da eficácia das intervenções de CMC
da malária. Os indicadores elencados abaixo devem servir como modelo de coleta, análise e interpretação
dos dados que podem ser utilizados para avaliar a eficácia das intervenções de CMC. As questões fornecidas
funcionam como guia e podem ser adaptadas para que se adequem ao contexto e questionário locais onde
estão sendo incorporadas. Ele elenca os indicadores recomendados necessários para rastreamento (Principais
Indicadores), além de indicadores opcionais (Complementares e Experimentais). Os prestadores devem incluir
os indicadores Complementares e Experimentais às suas atividades de coleta de dados e elaborar comentários
para o Grupo de Trabalho de Comunicações da Parceria pelo Controle da Malária para o aperfeiçoamento
contínuo dos indicadores de CMC da malária.

Observações gerais sobre os indicadores
Alguns indicadores apresentados no Guia de Consulta são indicadores padrão recomendados pela Parceria
pelo Controle da Malária (RBM) e inclusos na Pesquisa Doméstica dos Indicadores de Controle da Malária da
RBM. As ferramentas de coleta de dados e as definições dos indicadores – em sua maioria, relacionados com a
prática dos comportamentos escolhidos – são claras. O Guia de Consulta também disponibiliza indicadores que
não estão inclusos nas orientações de RBM. A formulação de cada indicador é apresentada juntamente com
os indicadores adicionais observados. Também são elencados o objetivo, definição do indicador, numerador e
denominador, medição do indicador, interpretações, pontos fortes e limitações. Sempre que for especialmente
importante para o indicador, estão incluídas as implicações relacionadas ao gênero. Abaixo se encontra uma
descrição geral das implicações de gênero, que é relevante para todos os indicadores. Todos os grupos de
indicadores incluem as devidas citações a documentos complementares.

Fontes de dados
Geralmente, os dados de medição dos indicadores são coletados por meio de pesquisas domésticas
baseadas na população, as quais de preferência ocorrem em nível nacional, como a Pesquisa Demográfica
e de Saúde (PDS), a Pesquisa Indicadora da Malária (PIM) ou a Pesquisa Conjunta de Múltiplos Indicadores
(PCMI). Eles também podem ser coletados em pesquisas subnacionais menores, sobretudo em áreas
onde já houve comunicações de malária anteriores. Já é sabido que é preciso planejar e negociar grandes
pesquisas domésticas baseadas na população como as mencionadas. É preciso que os indicadores e
perguntas apresentadas abaixo (algumas não incluídas no DHS, MIS ou MICS) sejam selecionados conforme
necessário, tendo sua inclusão nas pesquisas discutidas em suas etapas iniciais de planejamento. É preciso
que os executores guiem-se pelas perguntas, adaptando-as ao contexto local e ao programa que está sendo
monitorado. Eles precisam notar que adicionar perguntas a um questionário existente pode representar
aumento de custos (maior tamanho de amostra (consulte abaixo), treinamento de enumeradores). É por isso
que reforçamos a sugestão de planejamento e consulta inicial.

Definições
Em geral, as medições que os indicadores representam referem-se a indivíduos, e não a lares. Ainda que as
perguntas sejam feitas como parte de um questionário doméstico, as respostas representam o indivíduo que
está respondendo, e não todos os membros do lar. Quando o público-alvo constitui uma parte da população
geral (por exemplo, grávidas ou crianças menores de cinco anos), as perguntas da pesquisa devem abranger
essa subpopulação específica (por exemplo, as crianças menores de cinco anos dormiram em uma cama que
possui uma mosquiteira ontem?). Quando os grupos-alvo forem agentes de saúde ou líderes comunitários,
elas terão que ser amostradas em separado, por não estarem incluídas nas pesquisas domésticas baseadas em
população (salvo se os lares forem selecionados aleatoriamente como parte da amostra).
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Implicações nos gêneros
Quando possível, é preciso dissociar os indicadores apresentados no Guia de Consulta por gênero para que
seja possível averiguar eventuais diferenças de gênero entre rapazes, moças ou entre homens e mulheres.
Por exemplo, ao dissociar os dados, é possível fornecer informações sobre o comportamento de tratamento
diferenciado para homens e mulheres, ou diferenças de gênero quanto ao uso da mosquiteira em um lar.
Os dados dissociados de gênero podem revelar diferenças de conhecimento e autoeficácia entre homens e
mulheres, ou caminhos diferentes que homens e mulheres percorrem para obter informações.
O gênero refere-se à série de papéis, comportamentos, atividades e atributos socialmente construídos que uma
determinada sociedade considera adequado para homens e mulheres, bem como as relações entre homens e
mulheres em uma dada sociedade. Portanto, o gênero pode fazer com que as pessoas estejam menos ou mais
suscetíveis à infecção de malária, podendo implicar na prevenção e nos comportamentos propensos à saúde e
propensos a contribuir com diversos meios de acesso às informações e materiais de comunicação.
Os dados dissociados de sexo constituem uma primeira etapa decisiva para que os executores do programa
examinem o que diferencia os gêneros, fator que deve ser considerado quando da elaboração dos canais
de comunicação e mensagens, a fim de garantir o maior impacto das intervenções e programas. Por conta
das diferenças de gênero, pode ser necessário adaptar materiais e mensagens para que alcancem homens e
mulheres.

Tamanho da amostra
No caso de pesquisas menores, é preciso que os executores garantam um tamanho de amostra apropriado,
possibilitando assim a análise de dados dissociados para populações-alvo específicas (por exemplo, grávidas),
caso a subpopulação seja o alvo. Por conta da importância que um tamanho de amostra grande o suficiente
representa no sentido de interpretar corretamente os dados, incentivamos veementemente discutir a
incorporação de tais perguntas nas pesquisas existentes seja nas etapas iniciais do planejamento, permitindo a
alocação dos devidos recursos.

Terminologia
Nesse documento, “entrevistados” são as pessoas selecionadas para participar da pesquisa. Sua seleção é feita
com base na metodologia de amostragem da pesquisa, mas devem representar a população-alvo do programa
de malária. “População-alvo” é o grupo para o qual se destina a intervenção.
Para facilitar, é utilizado o termo genérico “mosquiteira” (salvo indicação em contrário). No caso de contextos de
países específicos, os executores podem modificar a terminologia, substituindo redes tratadas com inseticidas
(RTI) ou Redes Tradadas com Inseticidas de Longa Duração (RTILD) conforme necessário.
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Principais Indicadores
Abaixo estão representados os Principais Indicadores do Guia de Consulta. Eles medem os comportamentos
escolhidos, alcance da exposição, conhecimento e conscientização, além de autoeficácia e risco. Sugerimos
veementemente que as perguntas necessárias para medição dos indicadores sejam adicionadas às pesquisas
domésticas baseadas na população, a fim de compará-los ao longo do tempo e avaliar a eficácia dos programas
de CMC.

Comportamentos-alvo
O indicador abaixo mede a prática dos comportamentos escolhidos por parte dos entrevistados. Como
exemplos de comportamento, podemos citar o uso de mosquiteiras tratadas com inseticidas, Terapia
Intermitente Preventiva (TIP) para grávidas, tratamento oportuno de crianças menores de cinco anos com febre
e Pulverização Residual Interna (PRI) de estruturas.

1. Proporção de pessoas que praticam o comportamento recomendado
Objetivo:
Nessa seção, apresentamos os principais indicadores baseados na população para medição do controle
e prevenção de malária. O objetivo dos programas de CMC é influenciar atividades tais como o uso de
mosquiteira – sobretudo para crianças menores de cinco anos e grávidas, tratamento oportuno da malária
– sobretudo para crianças menores de cinco anos com febre, conclusão dos Cuidados Pré-Natais e durante a
gravidez e Pulverização Residual Interna de estruturas.

Definição:
Considerando os indicadores referentes à população-alvo pesquisada, esse é definido como a proporção de
entrevistados que praticam o comportamento sugerido. “População-alvo” é definida como a população que se
pretende atingir com o programa. “Comportamento” refere-se ao resultado almejado pelo programa entre os
membros da população-alvo.
Os indicadores abaixo foram extraídos do documento “Indicadores de Pesquisa Doméstica para Controle
da Malária”, de junho de 2013, medindo o uso da mosquiteira, aceitação dos Tratamentos Preventivos
Intermitentes, tratamento oportuno de crianças menores de cinco anos com febre e pulverização residual
interna.
1. Proportion of population that slept under an ITN1 the previous night
2. Proportion of households sprayed with IRS within the last 12 months
3. Proportion of women who received 3 or more doses of IPTp during ANC2 visits during their last
pregnancy
4. Proportion of children under five years old with fever in the last two weeks for whom advice or
treatment was sought
Informações detalhadas sobre os indicadores, entre eles os numeradores e denominadores, estão disponíveis
nos Indicadores de Pesquisa Doméstica para Controle de Malária3.
1 As orientações do RBM de 2013 utilizam o termo RTI abrangendo RTILD e redes tratadas de maneira convencional (consulte página 15)
2 As orientações do RBM de 2013 são baseadas nas orientações mais recentes sobre TIP da ONU. Como as políticas de TIP são diferentes em cada
país, o indicador pode ser modificado a fim de refletir o respectivo contexto.
3 http://www.rollbackmalaria.org/toolbox/tool_HouseholdSurveyIndicatorsForMalariaControl.html
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Medição:
Consulte a orientação padrão do RBM quanto às definições dos indicadores, entre eles a construção do
numerador e denominador. A título de consulta, as perguntas da Pesquisa Indicadora da Malária (PIM) são
disponibilizadas abaixo.
Pergunta
Nº

Pergunta

Respostas

Código

SIM

1

NÃO

2

NÃO TEM CERTEZA

99

USO DE TELA MOSQUITEIRA

P101

P102

Alguém dormiu sob essa
mosquiteira na noite passada?

Quem dormiu sob essa mosquiteira
na noite passada?

NOME _______________________________

REGISTRAR O NOME E NÚMERO
DA PESSOA E NÚMERO NO
CRONOGRAMA DO LAR.

NÚMERO DE LINHA

PULVERIZAÇÃO RESIDUAL INTERNA

P103

Nos últimos 12 meses, alguém
adentrou sua residência para
pulverizar as paredes interiores
contra mosquitos?

SIM

1

NÃO

2

NÃO SABE

99

Quando estava grávida de (NOME),
realizou consultas de cuidados prénatais para essa gravidez?

SIM

1

NÃO

2

Durante esta gravidez, você tomou
algum medicamento para evitar que
você fosse infectada com malária?

SIM

1

NÃO

2

NÃO SABE

99

Quais medicamentos tomou?

SP/FANSIDAR

1

REGISTRE TODOS OS
MENCIONADOS.

CLOROQUINA

2

OUTROS (SPECIFICAR): _________________

3

NÃO SABE

99

GRAVIDEZ E TERAPIA INTERMITENTE PREVENTIVA
P104

P105

P106

SE O TIPO DE MEDICAMENTO NÃO
ESTIVER DETERMINADO, MOSTRE
OS MEDICAMENTOS TÍPICOS
ANTIMALÁRIA AO ENTREVISTADO.
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Pergunta
Nº

Pergunta

P107

Quantas vezes você tomou (SP/
Fansidar) durante essa gravidez?

Respostas

Código
VEZES

FEBRE INFANTIL

P108

P109

O/A (NOME) apresentou febre a
qualquer momento nas últimas
duas semanas?

SIM

1

NÃO

2

NÃO SABE

99

Você procurou aconselhamento
ou tratamento para a doença em
qualquer fonte?

SIM

1

NÃO

2

Onde você procurou
aconselhamento ou tratamento

SETOR PÚBLICO

Em algum outro lugar?

PROCURE IDENTIFICAR CADA TIPO
DE FONTE

HOSPITAL DO GOVERNO

1

CASA DE SAÚDE DO GOVERNO

2

POSTO DE SAÚDE DO GOV.

3

CLÍNICA MÓVEL

4

AGENTE DE CAMPO

5

OUTRO SETOR PÚBLICO (ESPECIFICAR):

6

____________________________________

P110

SE NÃO FOR POSSÍVEL DETERMINAR
SE FOI EM SETOR PÚBLICO OU
PRIVADO, ESCREVER O NOME DO
LUGAR

CENTRO MÉDICO PRIVADO
HOSPITAL/CLÍNICA PRIVADA

7

FARMÁCIA

8

MÉDICO PRIVADO

9

CLÍNICA MÓVEL

10

AGENTE DE CAMPO

11

OUTRO MÉDICO PARTICULAR (ESPECIFICAR):

12

____________________________________
OUTRA FONTE
LOJA
MÉDICO TRADICIONAL
MERCADO
OUTRO (ESPECIFICAR):
____________________________________

13
14
15
88

13

Guia de Referência dos Indicadores de CMC sobre a Malária

Pergunta
Nº

P111

Pergunta

Respostas

Código

Quantos dias após a febre começar
você foi buscar tratamento para
(NOME)?

MESMO DIA

1

DIA SEGUINTE

2

DOIS DIAS APÓS A FEBRE

3

TRÊS OU MAIS DIAS APÓS A FEBRE

4

NÃO SABE

99

Interpretação:
A alteração de comportamento é um processo longo, que pode levar muitos anos de implementação
de programa até que ocorram mudanças reais. As respostas podem ser validadas quando comparadas
com estatísticas de atendimento (no caso de busca por atendimento e TIP) e observação (como pendurar
mosquiteiras), mas elas estão sujeitas àquilo que o indivíduo declara. Elas podem ser influenciadas por
inclinações, se os entrevistados conhecerem de perto o comportamento e responderem da maneira “correta”
em vez de declarar o que de fato fazem.

Pontos fortes:
•

A lista de rede doméstica pode ser utilizada para coletar dados sobre os indicadores que medem o uso
de mosquiteiras. A lista doméstica é válida para todos os membros do lar, grávidas e crianças menores
de cinco anos.

•

Geralmente, verifica-se a presença de rede no ato da entrevista.

•

As perguntas para medição dos quatro indicadores principais podem ser adicionadas a qualquer
pesquisa de amostra de domicílios que não envolva PSD/PIM/PCIM, seja em pesquisa representativa
nacional ou menores, representativas de uma área subnacional (região, distrito ou área de projeto).

Limitações:
•

Nem todas as RTIs encontradas no lar são adequadas para uso

•

As mulheres podem não se lembrar o nome do medicamento que tomaram durante a gravidez para
prevenção da malária

•

O intervalo de 12 meses para medição da PRI pode estar sujeita a inclinações de memória.

Referências:
Roll Back Malaria Monitoring and Evaluation Reference Group (RBM MERG). Household Survey Indicators for
Malaria Control, Junho de 2013.
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Alcance/Exposição
O indicador abaixo mede o alcance das mensagens de comunicação de alteração de comportamento. Ele pode
ser adaptado para medir a proporção de pessoas que ouvem uma mensagem específica, podendo também ser
modificado para avaliar através de que canais as pessoas estão recebendo as mensagens.

2. Proporção de pessoas que se lembram de ouvir ou ver qualquer mensagem sobre
a malária nos últimos seis meses
Indicadores Complementares:
•

Proporção de pessoas que se lembram de ouvir ou ver qualquer mensagem sobre a malária nos
últimos seis meses

•

Proporção de pessoas que se lembram de ouvir ou ver mensagens específicas sobre a malária
(informado por cada mensagem específica)

•

Proporção de pessoas que se lembram de ouvir ou ver uma mensagem através do canal de
comunicação “X” (informado por cada canal de comunicação específico)

Objetivo:
O motivo maior do CMC é expor a população-alvo às mensagens de comunicação. Ela é a primeira etapa
fundamental para aumentar o conhecimento dos produtos, práticas ou atendimento em questão que possam
influenciar a adoção de um comportamento em especial por um indivíduo (ou alterar um comportamento). A
capacidade de lembrar as mensagens sobre a malária da população-alvo indica a extensão da penetração das
comunicações de malária no público-alvo. Ou seja, é possível aprofundar as perguntas da pesquisa, solicitando
que o entrevistado se lembre de mensagens específicas e através de que canais as comunicações foram
recebidas.

Definição:
Ela é a proporção de entrevistados que se lembram de qualquer mensagem de malária que tenham visto
ou ouvido nos últimos seis meses. Pergunta-se aos entrevistados sobre o tipo de mensagens que viram ou
ouviram, além de mensagens de campanha específicas. Os indicadores complementares são mais precisos – no
que tange as mensagens específicas vistas ou ouvidas e o canal de comunicação através do qual a mensagem
foi transmitida.
Numerador: Número de entrevistados que se lembram de ouvir ou ver qualquer mensagem de malária nos
últimos seis meses
•

Número de entrevistados que se lembram de ouvir ou ver a mensagem de malária “X”

•

Número de entrevistados que se lembram de ouvir ou ver qualquer mensagem através do canal de
comunicação “X”

Denominador: Número de respondentes pesquisados

Medição:
As perguntas necessárias para o cálculo dos indicadores tornaram-se parte do módulo de questionário
doméstico padrão para a PIM. Os dados também poderiam ser coletados em pequenas subnacionais menores,
sobretudo em áreas onde havia o objetivo de realizar comunicações de malária.
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Obtém-se o numerador ao perguntar se o entrevistado viu ou ouviu quaisquer mensagens sobre malária nos
últimos seis meses. Quando a pesquisa estiver sendo conduzida por mais de seis meses após a campanha de
CMC, é possível alterar o intervalo conforme necessário. No entanto, os executores devem observar que um
longo intervalo entre a campanha de CMC e a pesquisa trará a reboque mais inclinações de lembranças para
a medição. A pergunta da pesquisa pode ser alterada conforme necessário quando a campanha de CMC tiver
ocorrido a menos de seis meses.
Obtém-se numeradores dos indicadores complementares fazendo perguntas complementares aos
entrevistados que responderam afirmativamente se viram ou ouviram uma mensagem de malária no período
especificado. A pergunta complementar roga quais mensagens específicas o entrevistado viu ou ouviu e a
segunda, onde isso ocorreu. A fim de atenuar uma possível inclinação de resposta, o enumerador da pesquisa
deve evitar perguntas como: “Você ouviu ou viu a mensagem X” (Sim/Não). Além disso, dependendo do
conteúdo da campanha de comunicação, a pesquisa pode solicitar que o entrevistado complete uma frase
de efeito ou jingle associado à campanha. Esse método funciona bem para o rádio, televisão e até eventos
comunitários. No caso de campanhas mais visuais que usam outdoors, pôsteres ou outros materiais impressos,
o enumerador pode pedir que os entrevistados identifiquem uma logomarca familiar ou imagem associada
à campanha. A pesquisa pode incluir perguntas sobre todas as mensagens específicas aplicáveis. O ideal é
não provocar as respostas, mas incluir uma sondagem (ou seja, “Lembra-se de mais alguma coisa?”), a fim de
garantir que o entrevistado refletiu totalmente sobre a pergunta.
O denominador de todos os indicadores é medido pelo número total de entrevistados na pesquisa. Um
denominador alternativo dos indicadores complementares poderia ser o “Número de entrevistados que se
lembram de ouvir ou ver qualquer mensagem de malária” em havendo necessidade de saber a mensagem ou
canal que teve a melhor resposta da população-alvo que se lembra de ouvir ou ver qualquer mensagem.
Podem ser incluídas perguntas complementares na ferramenta de medição a fim de fornecer mais detalhes e
informações contextuais, tais como:
•

Acesso a rádio ou televisão e frequência de uso (o acesso ao rádio e à televisão estão incluídos na PIM
e PDS, mas apenas no Questionário de PDS da Mulher contém perguntas sobre a frequência de uso de
rádio e televisão)

•

Compreensão de uma mensagem ou jingle específicos (por exemplo, a mensagem fala sobre usar
mosquiteiras, procurar rápido para a febre, reconhecer os sinais de risco da malária). A pergunta deve
ser feita de modo a não limitar a resposta (espontaneamente).

A pesquisa também pode incluir um canal de comunicação que não foi utilizado na campanha, a fim de
avaliar a extensão de uma inclinação de conveniência social inerente às respostas, o que ocorre quando o
entrevistado tenta responder da maneira socialmente correta ou quando acha que vai agradar o entrevistador
em detrimento de uma resposta sincera. Tal verificação é muito útil em ambientes com relativamente poucos
canais de comunicação.
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Método de medição:
Pergunta
Nº

Pergunta

Respostas

Código

P201

Nos últimos seis meses, você viu ou
ouviu quaisquer mensagens sobre a
malária?

SIM

1

NÃO

2

Onde você ouviu ou viu as mensagens
ou informações?

CLINICA/HOSPITAL DO GOVERNO

1

AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIO

2

AMIGOS/FAMÍLIA

3

TRABALHO

4

GRUPOS DE TEATRO

5

EDUCADORES

6

PÔSTERES/OUTDOORS

7

TELEVISÃO

8

RÁDIO

9

JORNAL

10

OUTRO (ESPECIFICAR):

88

NÃO SABE

99

Em algum outro lugar?

P202
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Pergunta
Nº

Pergunta

Respostas

Código

Quais mensagens de malária você viu
ou ouviu?

A MALÁRIA É PERIGOSA

1

A MALÁRIA PODE MATAR

2

MOSQUITO TRANSMITE MALÁRIA

3

É IMPORTANTE DORMIR SOB UMA
MOSQUITEIRA

4

QUEM DEVE DORMIR SOB
MOSQUITEIRA

5

PROCURE TRATAMENTO DE FEBRE

6

PROCURE TRATAMENTO DE FEBRE
RAPIDAMENTE (EM 24 HORAS)

7

IMPORTÂNCIA DA PULVERIZAÇÃO
CASEIRA

8

NÃO REBOCAR PAREDES APÓS
PULVERIZAÇÃO

9

ATIVIDADES DE SANITIZAÇÃO
AMBIENTAL

10

OUTROS (ESPECIFICAR): _________

88

NÃO SABE

99

SIM

1

NÃO

2

NÃO SABE

99

Lembra-se de algo mais?

P203

Você consegue completar a seguinte
frase: “Proteja-se na rede todo…”?
P204

18
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Pergunta
Nº

Pergunta

Respostas

Código

Onde você ouviu ou viu essa frase?

RÁDIO

1

TELEVISÃO

2

PÔSTER

3

EVENTO COMUNITÁRIO

4

AGENTE DE SAÚDE

5

AMIGO/VIZINHO/PARENTE

6

OUTROS (ESPECIFICAR): _________

88

NÃO SABE

99

SIM

1

NÃO

2

RÁDIO

1

TELEVISÃO

2

PÔSTER

3

EVENTO COMUNITÁRIO

4

AGENTE DE SAÚDE

5

AMIGO/VIZINHO/PARENTE

6

OUTROS (ESPECIFICAR): _________

88

NÃO SABE

99

P205

Você reconhece uma das logomarcas
ou figuras a seguir?

P206

[Entrevistador mostra três imagens,
incluindo a logomarca utilizada na
campanha de comunicação; as outras
duas são inventadas]
Onde você ouviu ou viu essa imagem?

P207
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Interpretação:
O indicador fornece a medida do alcance e penetração das comunicações gerais de malária em um
determinado público-alvo. Os indicadores complementares fornecem informações sobre a força relativa de
mensagens específicas quanto ao alcance no público-alvo e a maneira mais eficaz através da qual o público
recebeu as mensagens.

Pontos fortes:
•

É possível adaptar as respostas às campanhas e mensagens de relevância para uma determinada área

•

É necessário um número limitado de perguntas para construir os indicadores

•

O uso de perguntas do tipo complete a frase e/ou reconheça a logomarca ajuda a minimizar a
tendência por conveniência social

Limitações:
•

Sujeito à tendência/confusão com o uso de sondagem (os entrevistadores podem não utilizar o mesmo
estilo de sondagem/indução)

•

Sujeito a uma tendência de lembrança por um período de seis meses; não detectaria campanhas de
comunicação implementadas antes do período de seis meses sem por em risco mais tendências

•

O principal indicador (lembrar-se de qualquer mensagem de malária nos últimos seis meses) não
detalha as decisões do programa o suficiente; são necessários indicadores complementares para que se
obtenham informações significativas

Conhecimento e Conscientização
The following questions measure knowledge and awareness of target populations. Malaria BCC has focused on
increasing populations’ knowledge and awareness about malaria prevention and control methods and malaria
treatment. These indicators measure the level of knowledge regarding the cause of malaria, the main symptom
of malaria, the correct treatment for malaria, and preventive measures. These indicators can be measured
separately or can be combined to create a composite indicator.

Objetivo:
Conhecer melhor a malária (causa, sintomas, tratamento e medidas preventivas) representa uma etapa
fundamental na mudança de comportamento, como por exemplo, o aumento do uso de mosquiteiras tratadas
por inseticidas ou práticas que levem à busca de tratamento, sobretudo para os cuidadores. Geralmente,
aqueles membros da população-alvo que sabem como prevenir a contração da malária adotando as medidas
de prevenção das principais causas, que sabem reconhecer os primeiros sinais de infecção e que sabem como
tratar os casos estão mais propensos a adotar um comportamento de autoproteção.
Um tratamento rápido e eficaz constitui um elemento chave no controle bem-sucedido da malária por conta
dos resultados da pronta resposta à doença e às graves condições de saúde relacionadas ao Plasmodium
falciparum malaria, sobretudo entre crianças e população não imunes.

Definição:
Podemos definir esses indicadores como a proporção de pessoas perguntadas que conhecem a causa,
principal sintoma, tratamento e medidas preventivas da malária. Eles são detalhados conforme o aspecto,
onde o moderador mensura os diversos componentes preventivos e de controle, ao passo que o denominador
representa o número de pessoas perguntadas.
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3. Proporção de pessoas que apontam o mosquito como causa da malária
Numerador: Número de entrevistados que apontam picadas de mosquitos/mosquito como causa da malária
Denominador: Número de respondentes pesquisados
Indicador complementar 3a.: Proporção de pessoas que apontam os mosquitos como a única causa da malária

4. Proporção de pessoas que conhecem o principal sintoma da malária
Numerador: Número de entrevistados que sabem que o principal sinal/sintoma da malária é a febre
Denominator: Número de respondentes pesquisados

5. Proporção de pessoas que conhecem o tratamento contra a malária
Numerador: Número de entrevistados que sabem que o tratamento adequado da malária é realizado com TCAs4
Denominador: Número de respondentes pesquisados

6. Proporção de pessoas que conhecem as medidas preventivas contra a malária
Numerador: Número de entrevistados que sabem que entre as principais medidas preventivas da malária
estão o uso de mosquiteiras, tomar a medicação preventiva durante a gravidez, realizar profilaxia sazonal ou
pulverizar sua casa com inseticida
Denominador: Número de respondentes pesquisados
Indicador complementar: Proporção de entrevistados que conhecem os sinais e sintoma de perigo da forma
grave da malária

Medição:
Para obter-se o numerador desses indicadores, os entrevistados respondem a uma série de perguntas sobre as
causas, sinais/sintomas, tratamento e medidas preventivas da malária.
No caso do indicador 3, “causa da malária”, o entrevistado responde sobre as causas da malária e o enumerador
marca as respostas dadas. É preciso que as opções do questionário contenham mosquitos ou picadas de
mosquito. As demais opções devem abordar erros de compreensão comuns específicos do contexto sobre a
causa da malária. Se o entrevistado apontar mosquitos ou picadas de mosquito como a causa da malária, ele é
contabilizado no numerador.
No que se refere ao Indicador Complementar 3a, de acordo com análises recentes, os entrevistados de algumas
áreas que acreditam que os mosquitos são os únicos causadores da malária podem estar mais propensos
a dormir sob mosquiteiras. Para esse indicador, contabilizam-se no numerador apenas os entrevistados
que apontaram os mosquitos como únicos causadores da malária (e que não apontam causas incorretas
da malária). Uma vez considerado adequado para o programa, os executores podem mensurar o Indicador
Complementar 3a.
No caso do indicador 4, “Sintomas da malária”, o entrevistado precisa apontar os principais sinais ou sintomas
da malária. A fim de minimizar a possibilidade de tendência, não se deve provocar as respostas (ou seja, elas
devem ser espontâneas), mas é preciso que o entrevistador realize uma sondagem nos entrevistados a fim de
garantir que eles possam fornecer múltiplas respostas. Um exemplo típico de sondagem seria: “Existe algum
outro sinal de malária?”. Se a resposta do entrevistado incluir febre, ele é contabilizado no numerador.
4 Dependendo do contexto do país
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No caso do indicador 5, “Tratamento da malária”, o entrevistado precisa apontar qual é a medicação mais
eficaz no tratamento da malária. Não se deve induzir as repostas (ou seja, elas devem ser espontâneas) a fim
de minimizar tendências, mas é preciso que o entrevistador realize uma sondagem nos entrevistados a fim de
garantir que eles possam fornecer múltiplas respostas. É preciso que o entrevistado dê apenas uma resposta.
Quando o entrevistado aponta que o tratamento mais eficaz é a terapia combinada de artemisinina (TCA) ele é
contabilizado no numerador, mas é preciso aplicar o contexto específico do país nessa medição. Por exemplo,
se o TCA tiver outro nome no local, a resposta é aceitável. Nos países onde uma proporção significativa de
infecções é causada pelo Plasmodium vivax, é preciso aceitar cloroquina ou TCAs.
No que se refere ao indicador 6, “Prevenção da malária’, o entrevistado precisa apontar uma ou mais medidas
preventivas da malária. Entre as opções disponíveis no questionário, é preciso incluir as medidas preventivas
de relevância na comunidade, como por exemplo a utilização de mosquiteiras, tomar medicação preventiva
durante a gravidez, realizar profilaxia sazonal ou pulverizar sua casa com inseticida. Nos casos em que qualquer
uma das medidas preventivas citadas não tiver sido implementada na comunidade-alvo (por exemplo,
profilaxia sazonal), tal medida não deve constar entre as opções. Entre as demais opções, devem ser incluídas
falsas medidas preventivas contra a malária, como por exemplo cortar grama, manter os arredores da casa
limpos e evitar beber água suja. Contabiliza-se o entrevistado no numerador apenas se apontarem pelo menos
uma intervenção preventiva de relevância e nenhum comportamento incorreto.
Pode-se incluir também o conhecimento dos sinais e sintomas da forma grave da malária como indicador
complementar, cujo numerador é obtido pedindo que o entrevistado aponte quais são os sinais perigosos
da malária. Deve-se contabilizar apenas os entrevistados que conseguirem apontar pelo menos um recurso
clínico baseado nas orientações da OMS: complicações neurológicas, prostração/fraqueza extrema, convulsões,
desconforto respiratório, colapso circulatório/choque, lesão renal aguda, icterícia clínica e sangramento
anormal. Não se deve induzir as respostas (ou seja, elas devem ser espontâneas) a fim de minimizar as
tendências, mas é preciso que o entrevistador realize uma sondagem nos entrevistados a fim de garantir que
eles possam fornecer múltiplas respostas.

Método de medição:
Pergunta
Nº

Pergunta

Respostas

Código

Na sua opinião, quais são as
causas da malária?

PICADAS DE MOSQUITO

1

INGERIR CANA-DE-AÇÚCAR VERDE

2

INGERIR ALIMENTOS FRIOS

3

INGERIR ALIMENTOS SUJOS

4

INGERIR ÁGUA SUJA

5

ENCHARCAR-SE DE CHUVA

6

FRIO OU ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

7

BRUXARIA

8

OUTRO (ESPECIFICAR): _______________

88

NÃO SABE

99

Lembra-se de algo mais?

P301
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Pergunta
Nº

Pergunta

Respostas

Código

Quais sinais ou sintomas fariam
você pensar que uma pessoa
contraiu malária?

FEBRE

1

SENSAÇÃO DE FRIO

2

DOR DE CABEÇA

3

NÁUSEA AND VÔMITOS

4

DIARREIA

5

TONTURA

6

PERDA DE APETITE

7

DOR CORPÓREA E NAS JUNTAS

8

OLHOS PÁLIDOS

9

PALMAS COM SABOR SALGADO

10

SENSAÇÃO DE FRAQUEZA

11

RECUSA-SE A COMER E BEBER

12

OUTRO (ESPECIFICAR): _______________

88

NÃO SABE

99

SP/FANSIDAR

1

CLOROQUINA

2

QUININA

3

NOVA LEI/DROGA CONTRA A MALÁRIA

4

ASPIRINA, PANADOL, PARACETAMOL

5

OUTRO (ESPECIFICAR): _______________

88

NÃO SABE

99

Lembra-se de algo mais?

P302

REGISTRAR TUDO QUE FOR
MENCIONADO

Qual é a medicação mais eficaz
no tratamento da malária?

P303

Lembra-se de algo mais?

REGISTRAR TUDO QUE FOR
MENCIONADO
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Pergunta
Nº

Pergunta

Respostas

Código

De que maneiras é possível se
proteger contra a malária?

DORMIR SOB MOSQUITEIRA

1

DORMIR SOB MOSQUEITEIRA TRATADA
COM INSETICIDA

2

USAR REPELENTE CONTRA MOSQUITO

3

EVITAR PICADURA DE MOSQUITO

4

TOMAR MEDICAÇÃO PREVENTIVA

5

PULVERIZAR CASA COM INSETICIDA

6

USAR BOBINAS ANTI-MOSQUITO

7

CORTAR A GRAMA AO REDOR DA CASA

8

ENCHER POÇAS (ÁGUA PARADA)

9

MANTER OS ARREDORES DE CASA
LIMPOS

10

QUEIMAR FOLHAS

11

NÃO INGERIR ÁGUA SUJA

12

NÃO INGERIR COMIDA PODRE

13

INSTALAR MOSQUITEIRAS NAS JANELAS

14

NÃO ENCHARCAR-SE COM A CHUVA

15

OUTRO (ESPECIFICAR): _______________

88

NÃO SABE

99

Lembra-se de algo mais?

REGISTRAR TUDO QUE FOR
MENCIONADO

P304
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Pergunta
Nº

Pergunta

Respostas

Código

Quais são os principais sinais de
perigo da malária?

CONVULSÕES

1

DESMAIOS

2

FEBRE BAIXA

3

FEBRE ALTA

4

PESCOÇO RÍGIDO

5

SENSAÇÃO DE FRAQUEZA

6

INDISPOSIÇÃO

7

CALAFRIOS/TREMEDEIRA

8

NÃO CONSEGUIR COMER

9

VÔMITOS

10

CHORAR O TEMPO TODO

11

INQUIETUDE

12

DIARREIA

13

OUTRO (ESPECIFICAR): _______________

88

NÃO SABE

99

Algo mais?

REGISTRAR TUDO QUE FOR
MENCIONADO
P305

Interpretação:
Através desse indicador, é possível medir o conhecimento mais básico dos membros do público selecionado
quanto à causa, sintomas, tratamento e prevenção da malária. Com base nos componentes individuais dos
indicadores, pode-se desenvolver um indicador composto que mede a proporção de pessoas conhecedoras
da causa, sintomas, tratamento ou medidas preventivas da malária (Indicador do Kit de Ferramentas do Fundo
Global).

Pontos fortes:
•

São necessárias relativamente poucas perguntas para medir cada indicador de conhecimento

•

Fornece dados instrutivos úteis na determinação de quais conhecimentos o público-alvo necessita.

Limitações:
•

Sujeito à tendência/confusão com o uso de sondagem (os entrevistadores podem adotar estilos de
sondagem/indução diferentes em cada entrevista)

•

Dificuldade para vincular o conhecimento a uma campanha de informação/comunicação específica
que faça referência a mensagens de campanha reais.
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Referências:
Parte 4 do Kit de Ferramentas de Avaliação e Monitoramento de Financiamento Global – Malária, Novembro
2011, http://www.theglobalfund.org/en/me/documents/toolkit/
Gestão de malária grave, OMS 2012, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79317/1/9789241548526_eng.
pdf

Risco e eficácia
Os indicadores a seguir mensuram o risco associado à malária, as consequências associadas à malária, o efeito
associado de determinados produtos e serviços na redução do risco e a autoconfiança associada na condução
de um comportamento específico para a malária.
O Quadro de Atitudes de Percepção de Risco (Rimal e Real, nas siglas em inglês, 2008) descreve a interação
entre fatores emocionais e cognitivos no processo de tomada de decisão pessoal, sendo também conhecido
como Modelo de Processamento Paralelo Estendido – a consideração paralela da razão com a emoção. O medo
pode até motivar a ação, mas medo em demasia pode acabar por inibi-la. O modelo é composto pelo binômio
medo e ameaça (componente emocional) e eficácia (componente razão/cognitivo).
O componente medo é divido em: gravidade e suscetibilidade. Gravidade se refere à seriedade com que as
pessoas encaram a ameaça (malária). Suscetibilidade é a crença que a doença ou ameaça pode de fato afetá-las.
O segundo componente do modelo é a eficácia – ou melhor, a confiança na capacidade que um indivíduo tem
de controlar ou gerenciar a ameaça ou risco associado. Ela é composta de três fatores: eficácia da resposta,
autoeficácia e barreiras. A eficácia da resposta se refere à percepção de que uma ação ou solução proposta
de fato conseguirá controlar a ameaça. A autoeficácia pode se referir à confiança que um indivíduo possui
na utilização correta e consistente da mosquiteira no intuito de prevenir a malária. O último fator da eficácia,
que são as barreiras, se referem às percepções de quais fatores podem impedir que alguém pratique o
comportamento que reduz a ameaça.
Pesquisas comprovam que, ainda que se possua conhecimento e habilidade, crenças positivas, atitudes e
intenções que levem a um comportamento específico, as pessoas evitam se comprometerem em executar
o comportamento sugerido. É preciso motivar a ação. Diversas pesquisas comprovam que a ameaça
associada é um poderoso motivador da ação (Witte, 1992 e 1998). Os avaliadores podem prever respostas
comportamentais desejáveis quando houver a combinação de fortes percepções de risco com crenças sólidas
de autoeficácia que levem à resposta sugerida.

7. Proporção de pessoas que compreendem que correm risco de contrair malária
8. Proporção de pessoas que percebem que as consequências da malária são graves
Objetivo:
O objetivo de tais indicadores é mensurar o risco associado do entrevistado com relação à malária. Podemos
analisar e interpretar o risco associado de acordo com o comportamento e as intenções futuras do entrevistado.
Define-se “percepção de risco” como as crenças que uma pessoa possui sobre a probabilidade de vivenciar as
consequências danosas ou negativas da malária, a qual pode ser dividida em: (a) suscetibilidade à ameaça e
(b) gravidade de tal ameaça. Douglas (1985) define o risco como a probabilidade de ocorrência de um evento
específico multiplicado pela magnitude das consequências associadas ao evento.
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Definição:
O indicador 7 mensura a suscetibilidade associada à ameaça de contrair malária, ao passo que o indicador 8
mensura a gravidade associada dos entrevistados com relação à malária. Podemos utilizar diversas perguntas
para medir suscetibilidade e gravidade, onde a pontuação média indica o risco associado e as consequências
associadas.
Indicador 7:
Numerador: Número de entrevistados que compreendem que correm risco de contrair malária (pessoas com
pontuação média > 0)
Denominador: Número de respondentes pesquisados
Indicador 8:
Numerador: Number of respondents who perceive the consequences of malaria are serious (people with a
mean score of >0)
Denominador: Número de respondentes pesquisados

Método de medição:
Vou lhe fazer perguntas sobre uma série de ações que você pode executar e gostaria que você me dissesse até
que ponto acha que de fato a executaria. Queira informar se você crê que certamente pode, provavelmente pode,
provavelmente não pode ou certamente não pode executar cada ação com sucesso. ENTREVISTADOR: NÃO LEIA
A RESPOSTA “NÃO SABE/NÃO TEM CERTEZA” E USE-A APENAS SE O ENTREVISTADO NÃO CONSEGUIR DAR OUTRA
RESPOSTA.

Discorda
inteiramente

Discorda
em parte

Concorda
em parte

Concorda
inteiramente

Não sabe/
Não tem
certeza

P401

Eu não me preocupo
com a malária porque é
fácil tratá-la

1

2

3

4

99

P402
(Inv)

Na época das chuvas,
me preocupo quase
todo dia que um
familiar meu contrairá
malária

1

2

3

4

99

P403

A saúde dos meus
filhos é tão boa que
eles conseguiriam se
recuperar de um caso
de malária

1

2

3

4

99
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Vou lhe fazer perguntas sobre uma série de ações que você pode executar e gostaria que você me dissesse até
que ponto acha que de fato a executaria. Queira informar se você crê que certamente pode, provavelmente pode,
provavelmente não pode ou certamente não pode executar cada ação com sucesso. ENTREVISTADOR: NÃO LEIA
A RESPOSTA “NÃO SABE/NÃO TEM CERTEZA” E USE-A APENAS SE O ENTREVISTADO NÃO CONSEGUIR DAR OUTRA
RESPOSTA.

Discorda
inteiramente

Discorda
em parte

Concorda
em parte

Concorda
inteiramente

Não sabe/
Não tem
certeza

P404

Aqui nessa
comunidade, as pessoas
só contraem malária na
época das chuvas

1

2

3

4

99

P405

Só se contrai malária
quando se tem muito
mosquito

1

2

3

4

99

P406

Apenas crianças fracas
morrem de malária

1

2

3

4

99

P407
(Inv)

Nessa comunidade,
alguém tem um caso
grave de malária quase
todo ano

1

2

3

4

99

P408

Não me lembro quando
foi a última vez que um
conhecido meu correu
risco de vida por conta
da malária

1

2

3

4

99

P409

Todos os casos de
malária podem levar à
morte

1

2

3

4

99

P410

Quando meu filho tem
febre, quase sempre me
preocupo que pode ser
malária

1

2

3

4

99

Quando um conhecido
meu contrai malária,
geralmente espero que
eles se recuperem em
poucos dias

1

2

3

4

99

Quando meu filho
tem febre, geralmente
espero alguns dias para
levá-lo ao médico

1

2

3

4

99

P411
(Inv)

P412
(Inv)

28

Guia de Referência dos Indicadores de CMC sobre a Malária

É possível adaptar ou não realizar essas perguntas quando a intervenção focar em uma subpopulação diferente
(por exemplo, grávidas) ou não focar em uma subpopulação, como no caso de uma intervenção cujo foco são
todos os membros da casa.
Para calcular o indicador de suscetibilidade (indicador 7), calcula-se a pontuação média das perguntas 401
até 408 para cada indivíduo (inverter as perguntas 402 e 407). As escalas de Likert são convertidas de modo que
a resposta “discorda inteiramente” seja codificada com +2. Não é oferecida a opção “Não sabe/Não tem certeza”,
mas se o entrevistado não souber responder ela pode ser utilizada. É preciso treinar os enumeradores para não
mencionar essa opção e selecioná-la apenas se o entrevistado não quiser responder.
Classificamos os indivíduos com pontuação média negativa (< 0) como “baixo risco associado” e os que
possuem pontuação média positiva (> 0), como “alto risco associado”. É fácil obter-se a proporção total de
indivíduos que compreendem que correm risco de contrair malária.
Para calcular o indicador de suscetibilidade (indicador 8), calcula-se a pontuação média das perguntas 409
até 412 para cada indivíduo (inverter as perguntas 411 e 412). Categorizamos os indivíduos que possuem
uma pontuação média positiva (> 0) como “alta gravidade associada” e os que possuem pontuação média
negativa (< 0), como “baixa gravidade associada”. Pode-se calcular então a proporção total de indivíduos que
compreendem a gravidade da malária.

Interpretação:
Os avaliadores podem prever respostas comportamentais indesejadas quando as percepções de risco são
fortes, mas ainda há dúvida sobre a capacidade de implementação de uma resposta sugerida (por exemplo,
obter sulfadoxina/pirimetamina (SP) na clínica durante o cuidado pré-natal (CPN)) e/ou quando há dúvidas que
a resposta sugerida conseguirá de fato prevenir a ameaça (por exemplo, em alguns países, há boatos fortes
que a PCI e as RTILD reduzem a fertilidade). É por isso que os avaliadores precisam mensurar as percepções de
eficácia (Indicador 9) ao avaliarem as percepções de risco para que a equipe do programa consiga elaborar as
mensagens de comunicação mais eficazes.

Pontos fortes:
•

As perguntas acima se relacionam a indicadores de suscetibilidade e gravidade

•

O uso da reversão da codificação de itens reduzirá a tendência, evitando que os entrevistados caiam
em um padrão de respostas

•

Está disponível um arquivo no modelo estatístico STATA Do a fim de orientar a análise e interpretação
de dados

Limitações:
•

O uso de inversões pode representar desafios durante a análise de dados. Os analistas devem saber
quais são as perguntas que devem ser invertidas e como os resultados serão interpretados.

9. Proporção de pessoas que acreditam que as práticas ou produtos recomendados
reduzirão o risco
Objetivo:
Esse indicador mensura a eficácia da resposta – a crença que uma intervenção ou solução controlará a
ameaça. Nas Etapas de Articulação da Mudança (FHI, 2004), antes mesmo da ocorrência da mudança
de comportamento, é preciso que se saiba que é preciso haver mudança e acreditar que a adoção do
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comportamento trará benefícios para cada um dos entrevistados. A combinação de eficácia de resposta com
autoeficácia (Indicador 10) podem representar um bom prognóstico da mudança de comportamento.

Definição:
Define-se tal indicador como a proporção da população-alvo pesquisada que acredita que a prática ou
comportamento recomendados reduzirão o risco individual de resultados de saúde adversos. O termo “prática”
refere-se ao comportamento desejado que o programa quer promover entre os membros da população-alvo.
Como exemplos, podemos citar: seguir as instruções da PRI, dormir sob uma mosquiteira ou realizar TPN. Como
exemplos de “produtos” recomendados (que acompanham as práticas recomendadas), podemos citar SP para
TIP durante a gravidez, TCA para tratamento de malária ou mosquiteiras.
Numerador: Número de entrevistados que acreditam que mudar o comportamento reduz o risco de contrair
malária
Denominador: Número total de respondentes pesquisados

Método de medição:
Perguntas sobre a
eficácia da resposta

Concorda
inteiramente

Concorda
em parte

Discorda
Discorda
em parte inteiramente

Não sabe/
Não tem
certeza

PULVERIZAÇÃO RESIDUAL INTERNA (PRI)

P501

P502
(Inv)

P503

Percebi que há menos
mosquitos voando depois
que as casas foram
pulverizadas com PRI

1

2

3

4

99

Geralmente, o líquido que
é usado para pulverizar
as paredes é diluído
demais para matar tantos
mosquitos

1

2

3

4

99

Refazer o reboco
das paredes de uma
casa após terem sido
pulverizadas fará com que
o pulverizador seja menos
eficaz em matar mosquitos

1

2

3

4

99

Tenho as mesmas chances
de contrair malária
dormindo ou não sob uma
mosquiteira

1

2

3

4

99

Mesmo dormindo sob
uma mosquiteira, muitos
contraem malária

1

2

3

4

99

USO DA MOSQUITEIRA
P504
(Inv)
P505
(Inv)
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P506

Perguntas sobre a
eficácia da resposta

Concorda
inteiramente

Concorda
em parte

Percebi que minha família
adoece menos depois que
começamos a dormir sob
redes

1

2

Discorda
Discorda
em parte inteiramente

Não sabe/
Não tem
certeza

3

4

99

TERAPIA INTERMITENTE PREVENTIVA NA GRAVIDEZ (TIPp)

P507

P508
(Inv)

P509

O remédio que as grávidas
recebem para prevenir a
malária consegue manter a
mulher saudável

1

2

3

4

99

As grávidas podem
contrair malária mesmo
tomando o remédio que
serve para prevenir a
malária

1

2

3

4

99

O remédio que as grávidas
recebem para prevenir a
malária consegue manter
o bebê saudável quando
do nascimento

1

2

3

4

99

O agente de saúde
diagnostica a malária
melhor que o teste, por
isso me baseio em sua
opinião para dizer-me se
a febre foi provocada pela
malária

1

2

3

4

99

Mesmo se no teste de
malária constar eu a
febre não foi provocada
pela malária, eu buscaria
tratamento contra a
malária de um agente de
saúde pois não confio no
resultado

1

2

3

4

99

Os testes de malária são
confiáveis para se saber se
alguém está ou não com
malária

1

2

3

4

99

DIAGNÓSTICO

P510
(Inv)

P511
(Inv)

P512
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Perguntas sobre a
eficácia da resposta

Concorda
inteiramente

Concorda
em parte

Discorda
Discorda
em parte inteiramente

Não sabe/
Não tem
certeza

TRATAMENTO
P513

O TPN* é um tratamento
rápido contra a malária

1

2

3

4

99

P514

É importante realizar o
curso de medicina da
malária todo para que
se tenha certeza que a
doença será totalmente
curada

1

2

3

4

99

Todos os remédios contra
a malária apresentam
o mesmo resultado em
termos de tratamento

1

2

3

4

P515
(Inv)

* Ajustar conforme o contexto do país

A fim de calcular a proporção de pessoas que creem que uma prática ou produto recomendado reduzirá
o risco de contrair malária, calcula-se uma pontuação média (inverter perguntas 502, 504, 505, 508, 510,
511 e 513). Converte-se a escala Likert de modo a codificar “discorda inteiramente” como -2 e “concorda
inteiramente” como +2. Não é oferecida a opção “Não sabe/Não tem certeza”, mas ela pode ser utilizada
quando o entrevistado não souber como responder. É preciso treinar os enumeradores para que incentivem os
entrevistados a responder dentro das categorias fornecidas.
No caso da PRI, uma pontuação média maior que zero nas perguntas 501, 502 (invertida) e 503 significa que
alguém compreende que a PRI protege contra a malária. No que se refere às mosquiteiras, uma pontuação
média maior que zero nas perguntas 504 (invertida), 505 (invertida) e 506 indica que um entrevistado considera
que as mosquiteiras o protege contra a malária. Com relação ao TIP, uma pontuação média maior que zero
nas perguntas 507, 508 (invertida) e 509 indica confiança na eficácia do tratamento preventivo durante a
gravidez. Uma pontuação média maior que zero nas perguntas 510 (invertida), 511 e 512 indica a confiança do
entrevistado na eficácia do diagnóstico. Com relação ao tratamento, uma pontuação média maior que zero nas
perguntas 513, 514 e 515 (invertido) representa que alguém crê que o TPN (ou outro tratamento de relevância)
é igualmente eficaz no tratamento da malária.

Interpretação:
Ao separar as perguntas em componentes relacionados da PID, uso de mosquiteira, TIP, diagnóstico e
tratamento, os pesquisadores são capazes de computar uma média global para esse indicador, mantendo ao
mesmo tempo a capacidade de análise de métrica específica do componente, as quais podem detalhar melhor
que um indicador composto e, como isso ajusta e refina as intervenções, pode ter mais utilidade programática.
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Pontos fortes:
•

As perguntas acima estão relacionadas a componentes que abrangem prevenção (PID, mosquiteiras,
TIP), diagnóstico e tratamento.

•

O uso das inversões reduzirá a tendência, evitando que os entrevistados caiam em um padrão de
respostas.

•

Um arquivo está disponível no modelo estatístico STATA Do a fim de orientar a análise e interpretação
dos dados.

Limitações:
•

Talvez o uso de intervenções represente um desafio durante a análise de dados. Os analistas devem
saber quais são as perguntas que devem ser invertidas e como os resultados serão interpretados.

Referências:
FHI. Monitoring HIV/AIDS Programs: A Facilitator’s Training Guide. Module 6: Monitoring and Evaluating
Behavior Change Communication Programs. 2004.

10. Proporção de pessoas que estão confiantes na sua capacidade para realizar um
comportamento específico relacionado com a malária
Objetivo:
Podemos definir a autoeficácia como a autoconfiança que um indivíduo possui de executar um
comportamento específico, crença especialmente marcante no caso dos comportamentos relacionados à
mosquiteira, tais como pendurar a rede e tratá-la novamente. Essas crenças diferem daquelas sobre eficácia de
resposta de um tipo particular de prevenção ou tratamento. Mesmo assim, tais crenças estão relacionadas entre
si, posto que ao crer-se na eficácia da ação, estimula-se a adoção do comportamento.
As teorias e os modelos de mudança de comportamento chave reconhecem a importância da autoeficácia
associada na adoção e prática continuada de um determinado comportamento. Bandura (2004) aponta que
a crença na eficácia pessoal é fundamental para a mudança pessoal. Segundo ele, o que motiva e faz o ser
humano agir é a autoeficácia.

Definição:
O indicador mede a autoeficácia associada: a convicção de que é possível atingir o comportamento necessário
para se produzir um resultado particular. Ele mede diversos componentes da autoconfiança, apresentados na
tabela de métodos de medição.
Numerator: Número de entrevistados que apontam estarem confiantes na capacidade para executar um
comportamento específico relacionado à malária
Denominator: Número total de respondentes pesquisados
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Método de medição:
Vou lhe fazer perguntas sobre uma série de ações que você pode executar e gostaria que você me dissesse até que
ponto você acha que de fato a executaria. Queira informar se você crê que certamente pode, provavelmente pode,
provavelmente não pode ou certamente não pode executar cada ação com sucesso. ENTREVISTADOR: NÃO LEIA
A RESPOSTA “NÃO SABE/NÃO TEM CERTEZA” E USE-A APENAS SE O ENTREVISTADO NÃO CONSEGUIR DAR OUTRA
RESPOSTA.

Certamente
poderia

Provavelmente
poderia

Provavelmente
não poderia

Certamente
não poderia

Não sabe/
Não tem
certeza

PROTEÇÃO A SI MESMO E À FAMÍLIA

P601

Proteger-se
facilmente para
não contrair
malária

1

2

3

4

99

P602

Proteger os filhos
facilmente para
não contraírem
malária

1

2

3

4

99

P603

Cuidar dos
familiares
facilmente caso
contraiam malária

1

2

3

4

99

P604

Obter
mosquiteiras
suficientes para
cobrir todos os
lugares onde as
pessoas dormem
na sua casa

1

2

3

4

99

P605

Dormir sob
mosquiteira a
noite inteira
quando houver
muitos mosquitos

1

2

3

4

99

P606

Dormir sob
mosquiteira a
noite inteira
quando houver
poucos mosquitos

1

2

3

4

99

USO DA MOSQUITEIRA
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Vou lhe fazer perguntas sobre uma série de ações que você pode executar e gostaria que você me dissesse até que
ponto você acha que de fato a executaria. Queira informar se você crê que certamente pode, provavelmente pode,
provavelmente não pode ou certamente não pode executar cada ação com sucesso. ENTREVISTADOR: NÃO LEIA
A RESPOSTA “NÃO SABE/NÃO TEM CERTEZA” E USE-A APENAS SE O ENTREVISTADO NÃO CONSEGUIR DAR OUTRA
RESPOSTA.

DETECÇÃO DA MALÁRIA
P607

Saber se febre é
sinal de malária
ou outra doença

1

2

3

4

99

P608

Saber se uma
criança contraiu
a forma típica ou
grave da malária

1

2

3

4

99

P609

Saber se preciso
correr para a
clínica quando
meu filho adoecer

1

2

3

4

99

P610

Solicitar um teste
de diagnóstico na
clínica se eu achar
que meu filho
pode estar com
malária

1

2

3

4

99

P611

Levantar dinheiro
para levar meu
filho à clínica
mediante a
suspeita de
malária

1

2

3

4

99

P612

Encontrar alguém
confiável que me
diga se meu filho
contraiu malária

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

BUSCAR DIAGNÓSTICO

BUSCAR TRATAMENTO

P613

Obter o
tratamento
adequado para
quando meu filho
contrair malária
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Vou lhe fazer perguntas sobre uma série de ações que você pode executar e gostaria que você me dissesse até que
ponto você acha que de fato a executaria. Queira informar se você crê que certamente pode, provavelmente pode,
provavelmente não pode ou certamente não pode executar cada ação com sucesso. ENTREVISTADOR: NÃO LEIA
A RESPOSTA “NÃO SABE/NÃO TEM CERTEZA” E USE-A APENAS SE O ENTREVISTADO NÃO CONSEGUIR DAR OUTRA
RESPOSTA.

P614

Certificar-se que
meu filho tome
todos os remédios
prescritos

1

2

3

4

99

P615

Levantar recursos
para viajar com
meu filho até
a clínica em 24
horas quando
ele estiver muito
doente

1

2

3

4

99

BUSCAR TRATAMENTO PREVENTIVO

P616

Fazer uma visita
ao TPN assim que
achar que estou
grávida

1

2

3

4

99

P617

Comparecer a
pelo menos 4*
consultas de TPN
na clínica

1

2

3

4

99

P618

Tomar o SP toda
vez que visitar o
TPN

1

2

3

4

99

PULVERIZAÇÃO RESIDUAL INTERNA
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P619

Levar todos os
móveis para
fora de casa,
deixando-a
pronta para a
pulverização

1

2

3

4

99

P620

Não refazer o
reboco ou pintura
das paredes após
a pulverização,
por 6 meses/um
ano**

1

2

3

4

99
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Vou lhe fazer perguntas sobre uma série de ações que você pode executar e gostaria que você me dissesse até que
ponto você acha que de fato a executaria. Queira informar se você crê que certamente pode, provavelmente pode,
provavelmente não pode ou certamente não pode executar cada ação com sucesso. ENTREVISTADOR: NÃO LEIA
A RESPOSTA “NÃO SABE/NÃO TEM CERTEZA” E USE-A APENAS SE O ENTREVISTADO NÃO CONSEGUIR DAR OUTRA
RESPOSTA.

P621

Continuar a
usar minha
mosquiteira após
a casa ter sido
pulverizada

1

2

3

4

99

*dependendo da política nacional
** dependerá do inseticida utilizado

Converte-se a escala Likert de modo a codificar “certamente pode” como +2 e “certamente não pode” como
-2. Não é oferecida a opção “Não sabe/Não tem certeza”, mas ela pode ser utilizada quando o entrevistado não
souber como responder. É preciso treinar os enumeradores para que incentivem os entrevistados a responder
dentro das categorias fornecidas. Para os diversos componentes do indicador como um todo, uma pontuação
média maior que zero representa alta autoeficácia associada, ao passo que uma pontuação média menor que
zero representa baixa autoeficácia associada.

Interpretação:
As perguntas sobre autoeficácia associada devem ser precisas e relacionadas a circunstâncias específicas.
Por exemplo, a autoeficácia associada no levantamento de recursos para levar um filho febril à clínica pode
depender do contexto particular. Portanto, uma pergunta que não leve em conta o contexto pode representar
uma medida de autoeficácia ruim.

Pontos fortes:
•

As perguntas acima estão relacionadas a componentes que abrangem prevenção (PID, mosquiteiras,
TIP), diagnóstico e tratamento.

•

É possível medir o indicador como parte de todos os componentes ou em separado, por componente.
A métrica específica do componente pode fornecer informações úteis sobre em quais áreas a
população-alvo se sente mais ou menos autoeficaz, o que pode ser útil na informação dos programas
de CMC.

Limitações:
•

Pode ser difícil negociar a inclusão de diversas perguntas por componente de uma casa constituída.
Por conta disso, os executores poderão ter que limitar a quantidade de perguntas incluídas para medir
cada componente, afetando assim a validade quando analisado por componente

•

A tendência de conveniência social põe em risco a confiança, já que o numerador não solicita provas
de confiança. É preciso que o entrevistado esteja propenso a observar sua confiança na capacidade de
execução da atividade para satisfazer o enumerador.
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Indicadores complementares
As normas sociais implicam diretamente os comportamentos de saúde pública, mas ainda não foi comprovada
sua associação com comportamentos de combate à malária. Eles foram incluídos no Guia de Referência como
Indicadores Complementares, a fim de incentivar a pesquisa na área. Esse grupo de indicadores poderá ser
mais útil em determinados contextos, pois ainda que se possa crer na sua utilidade enquanto determinante
de comportamento, não se dispõe de evidência sólida o suficiente. Sugerimos que os executores utilizem tais
indicadores e os adaptem conforme necessário e que deem feedback para alimentar as futuras edições do Guia
de Referência de Indicadores.

Normas and Atitudes
11. Proporção de pessoas com atitude favorável com relação ao produto, prática ou
serviço
Objetivo:
AAs atitudes influenciam todos os tipos de comportamentos sociais, fazendo com que as pessoas atuem de
modo consistente com as crenças de que um comportamento produzirá determinados resultados. Geralmente,
os programas de comunicação abordam crenças e valores específicos que estimulam ou desestimulam uma
prática ou comportamento em particular. Em algumas sociedades, por exemplo, os homens julgam ter o direito
de decidir quando suas parceiras vão à clínica para TPN. Os programas de mídia em massa podem começar a
alterar comportamentos se vier a mostrá-los como socialmente inaceitáveis (e, por conseguinte modificar as
normas).
Mudar (e reforçar) a atitude é uma maneira através da qual os programas de comunicações influenciam o
comportamento de saúde indiretamente. Aquelas populações-alvo que mudam ou reforçam sua atitude
por conta da exposição às mensagens de um programa de comunicação são mais propensas a adotar o
comportamento desejado (Fishbein e Ajzen, 1975).
As perguntas abaixo orientam sobre como se deve avaliar as atitudes no que tange aos componentes
relacionados à malária. Foram incluídas perguntas que avaliam atitudes pessoais do entrevistado, bem como a
percepção dos comportamentos praticados por outras pessoas da comunidade.
Não é preciso incluir todas as perguntas em uma pesquisa. No entanto, os executores precisam selecionar
as mais relevantes com base naquilo que o país ou programa identificou como possíveis barreiras ou
determinantes em outra pesquisa. É possível adaptar as perguntas conforme o contexto do país ou substitui-las
por outras mais adequadas.
Os executores que tiverem acesso a um estatístico devem considerar a construção de escalas para que seja
desenvolvido um índice de previsões. As revisões futuras do Guia de Referência trarão mais orientações sobre o
procedimento.

Definição:
Define-se “atitude favorável” como a avaliação positiva que uma pessoa tem de um comportamento ou
construção relacionada (como por exemplo um produto específico ou fonte de serviço). A avaliação é expressa
por afirmações enunciadas pelo entrevistado que relacionam o comportamento com um valor positivo seu.
Numerador: O número de entrevistados cuja pontuação média de um produto, prática ou serviço for maior que
zero.
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Denominador: Número total de respondentes pesquisados

Medição:
Os enumeradores medem a atitudes com perguntando o quanto concordam ou não com as afirmações,
geralmente em termos da escala de quatro pontos (tipo Likert).
É preciso que todas as afirmações correspondam ao mesmo comportamento, produto ou questão. Os
entrevistados expressam seus valores em termos do resultado previsto do comportamento, benefício ou
prejuízo previsto, ou ainda atributos positivos ou negativos do comportamento ou produto.

Método de medição:
Concorda
inteiramente

Concorda
em parte

Discorda
em parte

Discorda
inteiramente

Não sabe/
Não rem
certeza

TERAPIA INTERMITENTE PREVENTIVA (TIP)

P701

Quando uma mulher
desconfiar que está grávida,
ela precisa consultar-se com
um agente de saúde assim
que possível

1

2

3

4

99

P702

Geralmente, as grávidas
têm vontade de vomitar
quando tomam remédio de
estômago vazio

1

2

3

4

99

P703
(Inv)

Ainda que uma mulher
desconfie que esteja
grávida, ela precisa
aguardar alguns meses
para consultar-se com um
agente de saúde

1

2

3

4

99

P704

Os agentes de saúde só
dão remédios para grávidas
quando têm certeza que
não é prejudicial a ela ou ao
bebê

1

2

3

4

99

P705
(Inv)

As grávidas precisam de
autorização do marido
ou outro parente para
comparecer à TIP

1

2

3

4

99
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Concorda
inteiramente

Concorda
em parte

Discorda
em parte

Discorda
inteiramente

Não sabe/
Não rem
certeza

P706

As grávidas precisam
de muitas doses de
remédios para que estejam
protegidas contra a malária
durante a gravidez

1

2

3

4

99

P707
(Inv)

As grávidas correm o
mesmo risco de contraírem
malária que os demais
membros da comunidade

1

2

3

4

99

MOSQUITEIRAS
P708
(Inv)

Mosquiteiras mais caras são
mais eficazes que as mais
baratas

1

2

3

4

99

P709
(Inv)

As mosquiteiras só evitam
picadas de mosquito
quando utilizadas em
determinados tipos de
cama

1

2

3

4

99

P710
(Inv)

Bastam poucos meses para
que as mosquiteiras tenham
tantos furos que não mais
impedem a entrada dos
mosquitos

1

2

3

4

99

O inseticida presente nas
mosquiteiras pode ser
nocivo às pessoas que
dormem sob elas

1

2

3

4

99

P712
(Inv)

É difícil dormir bem sob
uma mosquiteira quando o
tempo está quente

1

2

3

4

99

P713

Dormir sob uma
mosquiteira é uma
boa maneira de se ter
privacidade em uma
casa onde moram muitas
pessoas

1

2

3

4

99

P711
(Inv)
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Concorda
inteiramente

Concorda
em parte

Discorda
em parte

Discorda
inteiramente

Não sabe/
Não rem
certeza

P714

Muitas pessoas optam
por não dormir sob
mosquiteiras quando não
gostam da cor

1

2

3

4

99

P715

É mais fácil dormir bem
quando se dorme sob uma
mosquiteira

1

2

3

4

99

P716

Eu uso mosquiteira
principalmente para evitar
contrair malária

1

2

3

4

99

P717
(Inv)

Eu uso mosquiteira
principalmente para evitar
pestes que podem me picar
enquanto durmo

1

2

3

4

99

P718

É bom que as pessoas usem
mosquiteiras

1

2

3

4

99

P719

É preciso que as grávidas
durmam sob mosquiteira
toda noite

1

2

3

4

99

P720

É preciso que as crianças
menores de cinco anos
durmam sob mosquiteira
toda noite

1

2

3

4

99

P721
(Inv)

Só é preciso usar
mosquiteiras na época
das chuvas

1

2

3

4

99

Dormir sob mosquiteira
me dá uma sensação de
sufocamento

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

P722
(Inv)

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

P723

O agente de saúde sempre
é a pessoa mais indicada
com quem falar caso
desconfie que seu filho
tenha malária
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Concorda
inteiramente

Concorda
em parte

Discorda
em parte

Discorda
inteiramente

Não sabe/
Não rem
certeza

P724
(Inv)

É fácil saber quando uma
febre é devida à malária

1

2

3

4

99

P725

As pessoas só devem tomar
remédios contra a malária
quando um agente de
saúde tiver certeza de que a
febre de deve à malária

1

2

3

4

99

P726
(Inv)

Às vezes, os pais sabem
que seus filhos contraíram
malária mesmo que o teste
do agente de saúde acuse o
contrário

1

2

3

4

99

P727
(Inv)

Muitos procuram um
segundo agente de saúde
especializado em malária
se o primeiro disser que a
febre não se deve à doença

1

2

3

4

99

P728
(Inv)

Não é preciso realizar testes
para saber se uma pessoa
contraiu malária

1

2

3

4

99

P729

O melhor lugar onde buscar
tratamento contra a febre
em menores de cinco anos
é no serviço de saúde
pública*

1

2

3

4

99

P730

O melhor lugar onde buscar
tratamento contra a febre
em crianças menores de
cinco anos é no serviço de
saúde particular

1

2

3

4

99

P731

O melhor lugar onde buscar
tratamento contra a febre
em crianças menores
de cinco anos é em uma
ONG ou estabelecimento
missionário

1

2

3

4

99
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Concorda
inteiramente

Concorda
em parte

Discorda
em parte

Discorda
inteiramente

Não sabe/
Não rem
certeza

P732
(Inv)

Quando me dão remédios
para tratar a malária, eu
guardo alguns para outro
parente que possa precisar

1

2

3

4

99

P733

Acredito que os remédios
que recebo vão curar a
malária

1

2

3

4

99

P734

O(s) prestador(es) de
onde busquei tratamento
demonstraram muito
conhecimento ao lidar com
a febre em menores de
cinco anos

1

2

3

4

99

P735

Na minha opinião, a
medicina moderna é mais
eficaz que a medicina
tradicional

1

2

3

4

99

P736
(Inv)

De um modo geral, não
estou satisfeito(a) com o
cuidado que recebi no lugar
onde busquei tratamento

1

2

3

4

99

PULVERIZAÇÃO RESIDUAL INTERNA
P737

Não há perigo se alguém
tocar as paredes logo após
terem sido pulverizadas

1

2

3

4

99

P738

O odor da pulverização
pode durar vários dias após
a pulverização das paredes
de uma casa

1

2

3

4

99

P739

A maioria das famílias têm
facilidade em transportar
seus móveis para fora de
casa, permitindo que as
paredes sejam pulverizadas

1

2

3

4

99

P740
(Inv)

A pele de muitas pessoas
fica irritada após a
pulverização das paredes
interiores de sua casa

1

2

3

4

99
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Concorda
inteiramente

Concorda
em parte

Discorda
em parte

Discorda
inteiramente

Não sabe/
Não rem
certeza

P741
(Inv)

O líquido utilizado na
pulverização das paredes
é diluído demais para
conseguir matar os
mosquitos

1

2

3

4

99

P742
(Inv)

A maioria das famílias se
preocuparia em deixar seus
móveis no lado de fora
de suas casas durante a
pulverização das paredes

1

2

3

4

99

P743
(Inv)

Pode ser constrangedor
deixar todos os móveis fora
de casa, onde as outras
pessoas da comunidade
podem vê-los

1

2

3

4

99

P744

A pulverização das paredes
internas de uma casa para
matar mosquitos não
provoca nenhum problema
de saúde nas pessoas que lá
moram

1

2

3

4

99

P745

The government would
not spray the inside walls
of a house if it was not an
effective way to prevent
malaria

1

2

3

4

99

* Nos contextos onde está sendo implementada a gestão integrada de caso de comunidade (GICM), também se deve incluir a
seguinte opção: “O melhor lugar onde buscar tratamento para menores de cinco anos é com um agente de saúde comunitário”

Para calcular a atitude do entrevistado, calcula-se a pontuação média das perguntas 701 até 745 de tal
entrevistado (deve-se inverter as perguntas 703, 705, 707-712, 717, 721, 722, 724, 726 – 728, 732, 736, 740 –
743). Converte-se a escala Likert de modo a codificar “concorda inteiramente” como +2. Não é oferecida a opção
“Não sabe/Não tem certeza”, mas ela pode ser utilizada quando o entrevistado não souber como responder. É
preciso treinar os enumeradores para não mencionarem tal opção e selecioná-la apenas se o entrevistado não
quiser responder. Não se inclui nenhuma resposta do tipo “não sabe” no cálculo da média.
Os indivíduos cuja pontuação média é positiva (> 0) devem ser inclusos na categoria de possuidores de atitude
positiva com relação ao produto, prática ou serviço, ao passo que os indivíduos com pontuação média negativa
(< 0) são inclusos na categoria de atitude desfavorável com relação ao produto, prática ou serviço.
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Interpretação:
Com a separação das perguntas em componentes relacionados à TIP, mosquiteiras, diagnóstico e tratamento e
PID, os pesquisadores conseguem computar uma média global para o indicador, além de métricas específicas
do componente, as quais podem fornecer informações úteis sobre a atitudes relacionadas às práticas e
produtos, importantes para que os gestores de programa projetem ou refinem as intervenções.

Implicações de gênero:
Pode-se considerar fatores relacionados ao gênero, adaptando-se portanto as perguntas. Como exemplos de
considerações de gênero, podemos citar:
Uso da mosquiteira: “Se uma casa não tiver mosquiteiras em quantidade suficiente para todos os filhos, os
meninos têm prioridade.”
Tratamento: “Se meu filho apresentar febre, devo perguntar ao meu marido ou parceiro se posso encaminhá-lo
para teste e tratamento” e “É mais importante tratar os filhos homens contra a malária mais rapidamente que as
filhas, para que eles possam continuar indo à escola.”
Geral: “O homem da casa precisa decider quem recebe mosquiteira ou tratamento contra a malária.”

Pontos fortes:
•

Esse indicador e as respectivas perguntas estão inclusas no Guia de Referência, permitindo que os
países coletem e analisem dados para determinar se há constatações úteis.

•

As perguntas são amplas e podem ser adaptadas ao contexto do país.

•

Os países podem perguntar sobre todos ou alguns dos componentes relacionados acima.

Limitações:
•

As atitudes representam julgamentos de valor, sendo difícil medi-las de maneira padronizada.

•

As perguntas precisam ser validadas, a fim de garantir que elas retenham as informações necessárias.

12. Proporção de pessoas que acreditam que a maioria dos seus amigos e membros
da comunidade atualmente praticam o comportamento
Objetivo:
De acordo com a Teoria do Aprendizado Social, a pessoas aprendem observando o que os outros fazem.
As pessoas observam as consequências das ações das outras (benefício ou punição), avaliam a relevância e
importância de tais consequências em suas próprias vidas e ensaiam o comportamento e tentam reproduzir a
ação por conta própria.
As estratégias de comunicação são fundamentais para a criação e continuidade da dinâmica de mudança de
comportamento. Como o comportamento individual recebe forte influência dos amigos e da comunidade
como um todo, as campanhas de mídia em massa são importantes para desafiar costumes crenças
aprofundadas relacionadas a determinadas práticas de saúde e para criar uma necessidade ou demanda por
mudanças no comportamento relacionado à saúde. Ainda que a mudança de comportamento não tenha de
fato ocorrido, o fato de os executores influenciarem a percepção do público no sentido de acreditarem eu está
ocorrendo ou ocorreu uma mudança (o que, por sua vez, afeta a atitude relacionada à prática) cria a dinâmica
necessária e o ambiente de apoio que vai causar o devido impacto na mudança real. Esse indicador mede as
estratégias de persuasão e comunicações ao influenciar a percepção das pessoas do público pretendido que
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seus amigos, família e demais membros da comunidade estão adotando o comportamento recomendado e
que a aderência a tal comportamento está aumentando, diminuindo ou não apresenta alterações.

Definição:
Define-se “Acreditar” como aquilo que os entrevistados pretendidos compreendem, discernem ou reconhecem
como verdadeiro com base ampla na experiência pessoal ou evidências circunstanciais.
“Comportamento” refere-se ao resultado desejado que o programa está tentando alcançar entre os membros
da população-alvo. Como exemplos, podemos citar: dormir sob uma mosquiteira, usar drogas de primeira linha
no tratamento da malária ou comparecer ao TPN cedo.

Numerador: Número de entrevistados que acreditam que seus amigos e membros da comunidade estão
praticando o comportamento recomendado
Denominador: Número total de respondentes pesquisados
Método de medição:
Pergunta
No.

Pergunta
Geralmente, em quantas casas da sua
comunidade as pessoas dormem sob
mosquiteiras

Respostas

Código

TODAS AS CASAS

1

MAIORA DAS CASAS

2

MAIS DA METADE

3

MENOS DA METADE

4

POUCAS CASAS

5

NÃO SABE

99

TODAS AS MULHERES

1

A MAIORIA DAS MULHERES

2

MAIS DA METADE DAS MULHERES

3

MENOS DA METADE DAS MULHERES

4

POUCAS MULHERES

5

NÃO SABE

99

P801

Em geral, quantas mulheres da sua
comunidade recebem pelo menos quatro
checkups de um agente de saúde quando
estão grávidas
P802

46

Guia de Referência dos Indicadores de CMC sobre a Malária

Pergunta
No.

Pergunta
Em geral, quantas crianças da sua
comunidade visitam um serviço de saúde
no mesmo dia em que apresentam febre

Respostas

Código

TODAS AS CRIANÇAS

1

A MAIORIA DAS CRIANÇAS

2

MAIS DA METADE DAS CRIANÇAS

3

MENOS DA METADE DAS CRIANÇAS

4

POUCAS CRIANÇAS

5

NÃO SABE

99

P803

*adaptar conforme a política de TIP do país

Esse indicador é calculado pela proporção de entrevistados que pensam que “pelo menos a metade” ou mais
(códigos 1, 2 e 3 acima) de sua comunidade praticam o comportamento em questão. Os códigos 1, 2 e 3 foram
agrupados em uma categoria única. Os códigos 4 e 5 foram agrupados em outra categoria. Não existe a opção
“Não sabe/Não tem certeza”, mas se o entrevistado não souber o que responder, pode-se utilizá-la. É preciso
treinar os enumeradores de modo a estimular os entrevistados a escolherem uma resposta dentro das outras
categorias.

Interpretação:
Não importa o quanto os planejadores de comunicações venham a precaver boatos, por vezes conceitos
equivocados e publicidade negativa aumentam e tomam monta, influenciando duramente a percepção pública
sobre a popularidade de um comportamento em particular e possivelmente exagerando-o. Os avaliadores
devem estar preparados para lidar com esse possível resultado e implementar o “controle de danos” com
celeridade e eficiência, a fim de reverter a percepção e a atitude do público.
Os componentes do uso de mosquiteira, TIP e comportamento de busca de saúde para crianças com febre
devem ser interpretados isoladamente.

Pontos fortes:
•

Os componentes medidos nesse indicador são isolados, mas também podem ser compilados em
uma pontuação agregada para refletir como as pessoas percebem os comportamentos de saúde das
pessoas nas comunidades.

•

São necessárias relativamente poucas perguntas para medir esse indicador.

Limitações:
•

Esse indicador é baseado nas percepções pessoais e podem não refletir a realidade das práticas
comunitárias. Desse modo, é preciso interpretar os dados no contexto das perguntas feitas, devendo-se
triangular com outras constatações da pesquisa relacionadas ao uso da mosquiteira de fato, aceitação
do TIP e comportamento de busca de saúde.
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Referências:
Seidel R. 2005. Behavior Change Perspectives and Communication Guidelines on Six Child Survival
Interventions. Publicação conjunta da ADE e JHU/CCP com apoio da UNICEF.
FHI. Monitoring HIV/AIDS Programs: A Facilitator’s Training Guide. Module 6: Monitoring and Evaluating
Behavior Change Communication Programs. 2004.

Indicadores experimentais
Os Indicadores Experimentais foram incluídos nesse Guia de Referência a fim de promover a pesquisa para
avaliar sua utilidade na previsão de comportamentos preventivos da malária. Os Indicadores Complementares
(acima) e Experimentais foram incluídos a fim de fornecer uma informação mais contextualizada, permitindo
uma melhor compreensão dos determinantes comportamentais e estimulando a pesquisa em determinadas
áreas. Os principais elementos que estão sendo medidos nessa categoria são apoio social, manutenção da
mosquiteira, barreiras percebidas na prevenção e tratamento e como os membros de uma casa se preparam
para dormir.

13. Proporção de pessoas que incentivaram os amigos ou parentes a adotarem a
prática específica
Objetivo:
De acordo com a Teoria das Difusões de Inovações do comportamento, as pessoas escolhem agir com base
no modo como percebem a ação no contexto de suas rotinas, no que veem outras pessoas fazerem e como as
pessoas comentam e compartilham informações sobre a ação. As novas ideias são oriundas dos formadores
de opinião da comunidade ou ainda de fora, mas elas são adotadas ou rejeitadas dentro das redes sociais das
pessoas que compartilham interesses e valores mútuos. O objetivo desse indicador é identificar os formadores
de opinião que podem influenciar o comportamento das pessoas no que tange as intervenções de malária.
Segundo estudos, a mudança de comportamento dos indivíduos que recebem benefícios e comentam sobre
eles com outras pessoas é mais constante. A opinião pessoal reforça o próprio comportamento, ao mesmo
tempo em que cria um ambiente social que reforça o comportamento dos outros ou os influencia a mudar
seu comportamento (Kincaid, 2000; Kincaid et al., 1999). É possível que um indivíduo adote e mantenha um
comportamento sem opinar publicamente.
Podem ser criados programas de mídia em massa que lembrem os usuários atuais que os benefícios ou
mudanças em suas vidas estão relacionados à prática em questão. Os programas também podem incentivar os
usuários satisfeitos a conversar com seus amigos ou fazer com que eles os acompanhem no atendimento. Esse
indicador ajuda a avaliar até que ponto um comportamento se tornou uma nova norma comunitária ou social,
já que o estímulo ou desestímulo ativo de uma variedade de membros da comunidade e familiares ultrapassa
as mudanças associadas nas normas sociais e se torna um apoio social ativo da prática. O objetivo dessas
intervenções é confirmar a mudança de comportamento individual por meio da opinião favorável ao uso para
outros e estabelecer o comportamento em questão como norma social estabelecida que todos podem seguir.

Definição:
‘Encouraged’ refers to speaking positively about the practice to other people. ‘Friends and relatives’ are
self-defined by the respondent. ‘Adopt the specific practice’ refers to the behavior that the communication
campaign is attempting to change.
Numerador: Número de entrevistados que incentivaram a adoção de uma prática específica
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Denominador: Número total de respondentes pesquisados

Método de medição:
Pergunta
No.

P901

Pergunta
Você já incentivou alguém a [usar
mosquiteira/usar TCAs/obter um TDR/
aceitar a pulverização/comparecer ao
TPN]?
Quem você incentivou?

Respostas

Código

SIM

1

NÃO

2

NÃO SABE

99

AMIGO (H/M?)

1

OUTRO FAMILIAR (ESPECIFICAR):

2

CÔNJUGE

3

FILHO(A)

4

SIM

1

NÃO

2

NÃO SABE

99

CÔNJUGE

1

FILHO(A)

2

OUTRO MEMBRO DO LAR
(ESPECIFICAR): ____________________

3

AMIGO

4

LÍDER COMUNITÁRIO

5

LÍDER RELIGIOSO

6

AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIO

7

OUTRO (ESPECIFICAR): _____________

88

P902

P903

Alguém incentivou você a [usar
mosquiteira/usar TCAs/obter um TDR/
aceitar a pulverização/comparecer ao
TPN]?
Quem incentivou você?

P904

Interpretação:
Como os dados são totalmente baseados no que o entrevistado declara, talvez ele queira satisfazer ou
impressionar o avaliador e afirmar que já incentivou algo que considere positivo (por exemplo, usar
mosquiteira, tomar SP para TIP).
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A fim de atenuar a tendência por conveniência social de tendência, o questionário pode incluir algumas
perguntas que avaliem a conveniência social. A Escala de Conveniência Social de Crowne e Marlow [20] ou
versões mais curtas da escala [21] são úteis ao avaliar a veracidade das respostas dos entrevistados, ou se eles
estão de desvirtuando para administrar as percepções que o enumerador lança sobre eles.
A Escala de Conveniência Social pode ser adaptada para contextos específicos de cada país. Os analistas de
dados podem comparar a Pontuação de Conveniência Social e uma variável de interesse chave, como por
exemplo uso da mosquiteira ou comportamento de busca de saúde correto. Desse modo, eles podem controlar
a alta conveniência social em análises multivariadas. Como exemplos de perguntas da versão curta (13
perguntas) da escala Crowne – Marlow [21], podemos citar:
•

Às vezes me ressinto quando não consigo fazer o que quero

•

Já aconteceu de eu ter ciúmes da sorte dos outros

•

Às vezes me irrito quando as pessoas me pedem para fazer um favor

•

Eu já tirei proveito de alguém

•

Às vezes eu tento me vingar em vez de perdoar e esquecer

•

Estou sempre disposto a admitir quando erro

Não são perguntas específicas sobre a medição desse indicador, mas elas podem ser incluídas na pesquisa
em geral a fim de controlar a conveniência social da medição de outros indicadores incluídos nesse Guia de
Referência.

Pontos fortes:
•

Esse indicador pode identificar quais são os líderes comunitários que influenciam os demais a
adotarem comportamentos de prevenção de saúde.

•

O indicador também pode revelar através de quais canais as pessoas estão sendo influenciadas.

•

Os aspectos relacionados ao gênero das constatações podem ter importância (vide abaixo)

Limitações:
•

Esse indicador está sujeito a tendência de conveniência social e é preciso interpretar os resultados com
prudência.

•

O indicador não explora as razões pelas quais um entrevistado não incentivaria os demais a adotar um
comportamento de prevenção de saúde.

Implicações de gênero:
Uma análise desse indicador pode revelar diferenças entre os gêneros já que as mulheres, cuidadoras
tradicionais, estão mais propensas a compartilhar informações sobre serviços e práticas, sobretudo no que
tange seus filhos. Talvez os homens compartilhem informações sobre produtos e serviços, mas eles poderão
estar compartilhando-as com colegas de trabalho ao invés de amigos e parentes. Esse indicador tentará medir
o papel do gênero ao incentivar a adoção de comportamentos salutares.

Referências:
Crowne & Marlowe, Social Desirability Scale (1960) and Reynolds, William, Short Form of the Crowne and
Marlowe Scale (1982)
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14. Cuidados e reparos da mosquiteira
Objetivo:
Foi constatado que as mosquetiiras, cuja durabilidade prevista é de três a cinco anos, costumam ter rasgos em
períodos muito curtos, o que limita sua eficácia. Se elas pudessem durar mais, a substituição das mosquiteiras
ocorreria com menos frequência, o que significaria economia de custos.
No momento, não se sabe se os comportamentos de cuidado e reparo dentro de cada casa aumentam a
vida útil da mosquiteira. Está sendo realizada uma pesquisa para avaliar até que ponto o cuidado e reparo
das mosquiteiras aumentam sua vida útil. Também está sendo pesquisado até que ponto as mensagens de
comunicação impactam positivamente na durabilidade da mosquiteira. A previsão dos primeiros resultados é a
segunda metade de 2014.
ANesse momento, estão disponíveis recursos na internet sobre cuidado e reparo, além de monitoramento da
durabilidade da mosquiteira. O ”Kit de Ferramentas de Cuidado e Reparo da Mosquiteira” inclui ferramentas,
protocolos e relatórios de pesquisa formativas, materiais desenvolvidos para campanhas de CMC cujo foco é o
cuidado e reparo da mosquiteira, além de ferramentas e questionários de avaliação dos comportamentos de
reparo e cuidado da mosquiteira.
A seção Recursos de Avaliação desse Guia de Referência contém o ”Módulo de Pesquisa Caseira de Reparo
e da Mosquiteira”. Os países podem incluir no módulo de pesquisa mensagens específicas que estão sendo
transmitidas por campanhas de comunicação sobre cuidado e reparo da mosquiteira. Podem ser incluídas
opções diferentes ou extras nas perguntas 33 e 34.
Além do “Kit de Ferramentas de Cuidado e Reparo da Mosquiteira”, a Organização Mundial de Saúde lançou em
setembro de 2013 a ”Nota de Orientações da OMS para Estimativa da Longevidade de Mosquiteiras Inseticidas
de Longa Duração no Controle da Malária”, documento que inclui orientações sobre o monitoramento da
durabilidade e recomendações para os países e parceiros.

Definição:
“Reparo e cuidado da mosquiteira” refere-se a ações que irão manter as mosquiteiras em boa condição para
que possam ser utilizadas na prevenção da malária. O cuidado com as redes implica na prevenção de danos a
elas, o que se consegue manuseando-as com cuidado, mantendo-as longe de fontes de dano e lavando-as com
cuidado e pouca frequência. Reparar as redes refere-se a fechar buracos e rasgos assim que aparecerem com
sutura, remendo, nó ou outro método.
Pode-se definir os indicadores relacionados ao reparo e cuidado com a mosquiteira nas perguntas abaixo.
Numerador: O número de entrevistados que já realizaram uma atividade de reparo ou cuidado de mosquiteira
Denominador: Número total de respondentes pesquisados
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Método de medição:
Pergunta
No.
P1001

Pergunta
Suas mosquiteiras já
apresentaram furos?

Respostas

Código

SIM

1

NÃO

2

RASGOU AO PRENDER-SE EM BEIRA OU PREGO

1

FOI PUXADA E RASGOU NO CANTO

2

FOI QUEIMADA POR VELA OU FAÍSCAS

3

FOI PROVOCADO POR RATOS

4

DE OUTRA MANEIRA (ESPECIFICAR): _________

88

NÃO SABE

99

Nos últimos seis meses, você
tentou reparar algum desses
furos ou pediu que outra pessoa
o fizesse?

SIM

1

NÃO

2

Como os furos foram reparados?

SUTURA

1

ATADOS OU AMARRADOS

2

REMENDA

3

DE OUTRA MANEIRA (ESPECIFICAR):

88

Como o(s) furo(s) apareceu(ram)?

P1002

P1003

P1004

_______________________________________
Nos últimos seis meses, quem
realizou os reparos nos furos de
suas redes?
P1005
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MEMBRO DO LAR

1

ALFAIATE

2

AMIGO OU PARENTE

3

VOLUNTÁRIO DA COMUNIDADE

4

OUTRO (ESPECIFICAR): ____________________
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Pergunta
No.

Pergunta
Qual foi o principal motivo por
não reparar os furos?

P1006

O que, se for o caso, você faz em
casa para evitar que as redes
rasguem ou tenham furos?

P1007

Respostas

Código

NÃO TINHA TEMPO

1

NÃO É PRECISO

2

NÃO SABE COMO

3

NÃO TEM OS MATERIAIS DE REPARO

4

OS BURACOS SÃO PEQUENOS DEMAIS PARA
SEREM REPARADOS

5

NÃO TEM COMO REPARAR FUROS

6

OUTRO (ESPECIFICAR): ____________________

88

MANTÉM LONGE DE CRIANÇAS

1

MANTÉM LONGE DE PESTES

2

ENROLA OU AMARRA QUANDO NÃO ESTÁ
SENDO USADA

3

MANUSEIA AS REDES COM CUIDADO

4

NÃO SUJA COM COMIDA

5

MANTÉM LONGE DE CHAMAS OU FOGO

6

LAVA CUIDADOSAMENTE

7

LAVA APENAS QUANDO ESTÁ SUJA

8

VERIFICA SEMPRE SE AS REDES TÊM FUROS

9

REPARA PEQUENOS FUROS COM RAPIDEZ

10

NÃO TEM COMO PREVENIR FUROS

11

NÃO FAZ NADA

12

OUTRO (ESPECIFICAR): ____________________

88
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Pergunta
No.

Pergunta
Como se recomenda que seja
feita a lavagem da mosquiteira?

P1008

Respostas

Código

CUIDADOSAMENTE

1

EM UMA BACIA

2

COM SABÃO SUAVE

3

APENAS QUANDO ESTIVE SUJA

4

NO MÁXIMO UMA VEZ A CADA 3 MESES

5

NÃO EM ÁGUA CORRENTE

6

OUTRO (ESPECIFICAR): ____________________

88

Interpretação:
Como se nota acima, no momento não se sabe até que ponto o cuidado com a mosquiteira e os
comportamentos de reparo no nível da casa aumentam a vida útil da mosquiteira, muito embora as
pesquisas atuais trarão essa informação em breve. A medição desse indicador fornecerá informações sobre
os comportamentos atualmente praticados no que tange o cuidado com a mosquiteira, fornecendo análises
importantes para a criação das campanhas de CMC.

Pontos fortes:
•

O Módulo de Pesquisa inclui perguntas sobre reparo e cuidado com a mosquiteira, mas a opção “outro”
pode revelar fontes de dano desconhecidas anteriormente.

•

Esse indicador pode ser medido com relativamente poucas perguntas e pode ser útil para a criação de
mensagens de CMC.

Limitações:
•

Por conta da incerteza sobre até que ponto o reparo e cuidado das mosquiteiras de fato prolongam sua
vida útil, a medição desse indicador pode ter baixa aplicabilidade.

Referências:
Kit de ferramentas de reparo e cuidado das mosquiteiras, http://www.k4health.org/toolkits/care-repair-LLIN
Módulo de Pesquisa Caseira sobre o Reparo e Cuidado com a Rede Mosquiteira, http://www.k4health.org/
toolkits/care-repair-LLIN/net-care-and-repair-household-survey-module
Nota de Orientação da OMS para Estimar a Longevidade das Redes Mosquiteiras Inseticidas de Longa Duração
no Controle da Malária, http://www.who.int/malaria/publications/atoz/who_guidance_longevity_llins/en/
index.html

54

Guia de Referência dos Indicadores de CMC sobre a Malária

15. Não adoção (subjetiva/objetiva) das intervenções recomendados contra a
malária
•

Não utilização de mosquiteiras

•

Não utilização de tratamento/barreiras contra o tratamento

•

Não cumprimento da TIP (não obter/tomar SP na última visita de TPN)

•

Recusa de PID (não obter/permitir PID)

•

Recusa de ser testado/diagnosticado no último episódio de febre

Indicador Complementar:
Proporção de pessoas que não adotam intervenções contra a malária por não se lembrarem de ouvir ou ver
mensagens específicas de malária (reportado por cada mensagem específica)

Objetivo:
Esses indicadores têm por objetivo determinar os motivos da não adoção de intervenções contra a malária,
sendo úteis na avaliação da prevalência de diversas barreiras em todo o país e da relação entre elas. Eles
também fornecem informações sobre quais barreiras são significativas e quais se relacionam ao local. Entre
as opções de resposta, devem constar motivos objetivos e subjetivos do não cumprimento/não adoção das
intervenções contra a malária, permitindo o acesso dos gerentes do programa às informações que poderão
auxiliar na criação de programas mais efetivos.
A melhor maneira de identificar as barreiras que impedem as intervenções sugeridas contra a malária é a
pesquisa formativa qualitativa. Nos casos em que não é possível, tais perguntas podem ser utilizadas para
identificar tópicos que podem ser explorados mais a fundo em estudos qualitativos.

Definição:
Esses indicadores medem os motivos da não adoção das intervenções sugeridas contra a malária. Cada
intervenção sugerida contra a malária possui um indicador separado, onde os entrevistados respondem até
que ponto adotaram a intervenção sugerida contra a malária e o motivo da não adoção.
Numerator: O número de entrevistados que não adotaram uma intervenção sugerida
Denominator: Número total de respondentes pesquisados

Método de medição:
Pergunta
No.

Pergunta

Respostas

Código

USO DA MOSQUITEIRA

P2001

Alguém dormiu sob essa mosquiteira na
noite passada?

SIM

1

NÃO

2

NÃO TEM CERTEZA

99
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Pergunta
No.

Pergunta
Quem dormiu sob essa mosquiteira na
noite passada?

P2002
REGISTRAR O NOME DA PESSOA E O
NÚMERO DO CRONOGRAMA DO LAR

P2003

P2004
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No caso das crianças que não dormiram
sob a mosquiteira na noite passada,
quais foram os motivos para que elas não
dormisse sob a mosquiteira?

No caso dos adultos que não dormiram
sob a mosquiteira na noite passada,
quais foram os motivos para que eles não
dormisse sob a mosquiteira?

Respostas

Código

NOME
_________________________________
NÚMERO DE LINHA
MUITO QUENTE

1

MUITO FRIA

2

CHORO

3

MEDO

4

SEM REDES SUFICIENTES

5

REDE NÃO PENDURADA

6

USADA POR ADULTOS

7

REDE NÃO USADA EM VIAGENS

8

REDE EM MÁ CONDIÇÃO

9

REDE PREJUDICA A SAÚDE DA CRIANÇA

10

REDE COM MUITOS FUROS

11

OUTRO (ESPECIFICAR): ______________

88

MUITO QUENTE

1

MUITO FRIA

2

REDE NÃO PENDURADA

3

REDEF NÃO USDA EM VIAGENS

4

REDE EM MÁ CONDIÇÃO

5

REDE COM MUITOS FUROS

6

OUTRO (ESPECIFICAR): ______________
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Pergunta
No.

Pergunta

Respostas

Código

TRATAMENTO INTERMITENTE PREVENTIVO NA GRAVIDEZ (TIPg)

P2005

P2006

SIM

1

NÃO

2

NÃO SABE

99

NÃO SABIA QUE ERA PRECISO TOMAR
DROGAS

1

AS DROGAS NÃO FORAM FORNECIDAS

2

NÃO HAVIA ÁGUA LIMPA

3

Se “não”:

AINDA NÃO HAVIA COMIDO

4

Por que você não tomou drogas que
impedem contrair malária durante a
gravidez?

FALTA DE DROGAS NO ESTOQUE DO
CENTRO DE SAÚDE

5

EQUIPE DE SAÚDE SE RECUSOU A ME
DAR AS DROGAS

6

EFEITOS COLATERAIS

7

OUTRO (ESPECIFICAR): ______________

88

SIM

1

NÃO

2

NÃO SABE

99

Durante essa gravidez, você tomou
alguma droga que impede contrair
malária?

PULVERIZAÇÃO RESIDUAL INTERNA (PRI)

P2007

Em qualquer momento dos últimos 12
meses, alguém veio à sua residência para
pulverizar as paredes interiores contra
mosquitos?
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Pergunta
No.

Pergunta

Respostas

Código

NÃO ACREDITA QUE A PULVERIZAÇÃO
MATA MOSQUITOS

1

NÃO ESTÁVAMOS EM CASA

2

NÃO GOSTA DA PULVERIZAÇÃO

3

A PULVERIZAÇÃO PROVOCA DOENÇAS

4

MEDO DO PRODUTO QUÍMICO USADO

5

NÃO TINHA COMO RETIRAR OS MÓVEIS

6

OUTRO (ESPECIFICAR): ______________

88

SIM

1

NÃO

2

NÃO SABE

99

SIM

1

NÃO

2

CENTRO DE SAÚDE MUITO LONGE

1

NÃO CONFIA NO TESTE DE MALÁRIA

2

NÃO HAVIA TESTES DE MALÁRIA NO
CENTRO DE SAÚDE

3

NÃO GOSTA DA EQUIPE DO CENTRO DE
SAÚDE

4

NÃO TINHA DINHEIRO PARA O TESTE

5

OUTRO (ESPECIFICAR): ______________

88

Se “não”:
P2008
Por que não?

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

P2009

P2010

O/A (NOME) apresentou febre a qualquer
momento nas últimas duas semanas?

Você buscou atendimento ou tratamento
para a doença em qualquer fonte?

Se não foi testado:
P2011
Por que (NOME) não foi testado?
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Pergunta
No.

Pergunta

Respostas

Código

NÃO HAVIA DROGAS NO CENTRO DE
SAÚDE

1

OUTRAS DROGAS PODEM CURAR A
FEBRE

2

NÃO GOSTA DE EQUIPE DO CENTRO DE
SAÚDE

3

NÃO TINHA DINHEIRO PARA O
TRATAMENTO

4

OUTRO (ESPECIFICAR): ______________

88

Se não obteve tratamento:
P2012
Por que (NOME) não foi tratado?

Interpretação:
Para facilitar a análise, as barreiras relacionadas à não prática dos comportamentos sugeridos podem ser
codificadas como “subjetivas” ou “objetivas”. As subjetivas são primordialmente comportamentais, como por
exemplo o não uso de mosquiteiras devido ao calor, ou não ser testado por não gostar de alguém da equipe
do estabelecimento de saúde. As barreiras objetivas são primordialmente estruturais, como por exemplo uma
pessoa que não está em casa, falta de drogas no estoque do estabelecimento de saúde ou ausência de recursos
para pagar um serviço.
O numerador do indicador adicional seria o número de pessoas que não adotam uma intervenção como razão
da não adoção. O denominador do indicador complementar poderia ser “número de entrevistados que não
adotaram a intervenção”. Assim, será obtida a proporção daqueles que não adotaram uma intervenção por um
motivo particular em comparação com os que não adotaram a intervenção.

Pontos fortes:
•

Esse indicador pode medir barreiras subjetivas e objetivas à adoção dos comportamentos sugeridos.
Ambas são medidas de barreiras reais e ambas são importantes por resultarem em intervenções
distintas.

•

Podem ser acrescentadas opções com motivos específicos do contexto.

•

A categoria “outro” é muito útil e pode revelar barreiras antes desconhecidas.

Limitações:
Os entrevistados podem hesitar em revelar os motivos da não adoção de comportamentos sugeridos. É preciso
que esteja incluso no treinamento dos enumeradores os métodos que deixam os entrevistados confortáveis e
quais sondam os entrevistados para que forneçam mais detalhes.

16. Proporção de membros do lar que dormem fora de casa por mês
Objetivo:
O hábito de dormir fora de casa pode afetar a suscetibilidade de uma pessoa à malária tendo em vista a
redução do uso da mosquiteira. Para quem dorme fora de casa, estão disponíveis mosquiteiras para redes.
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Definição:
Esse indicador mede a proporção de membros do lar ou visitantes que dormem fora da estrutura da casa, a céu
aberto. É possível desagregar esse medidor entre os membros do lar (homens e mulheres) e visitantes (homens
e mulheres). Mede-se a razão do não uso de mosquiteiras ao dormir fora.
Numerador: Número total de pessoas que dormem fora
Denominador: Número total de pessoas no lar

Método de medição:
Pergunta
Pergunta
No.
Alguém do seu lar dorme fora?
P3001
Quem dorme fora?

P3002

P3003
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Código

SIM

1

NÃO

2

MEN WHO ARE AWAY FROM HOMENS
QUE VIAJARAM A TRABALHO

1

MULHERES

2

PESSOAS QUE VISITAM A CASA

3

CRIANÇAS

4

OUTRO (ESPECIFICAR): ____________

88

HOMENS – SIM

1

HOMENS – NÃO

2

MULHERES – YES

3

MULHERES – NÃO

4

VISITANTES – YES

5

VISITANTES – NÃO

6

NÃO SABE

99

Quantas noites por mês em média essa
pessoa dorme fora?
Elas usam mosquiteiras quando dormem
fora?

P3004

Respostas
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Pergunta
Pergunta
No.
Por que eles não usam uma rede ao
dormirem for a?

P3005

Em quais meses você usa a mosquiteira?

Assinale todos os que se aplicam.

Respostas

Código

NÃO TEM REDE DISPONÍVEL

1

É DIFÍCIL CARREGAR REDES DURANTE
AS VIAGENS

2

NÃO HÁ REDES O SUFICIENTE PARA
TODOS

3

MUITO QUENTE

4

NÃO TEM MOSQUITO

5

OUTRO (ESPECIFICAR): ____________
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NÃO SABE

99

JANEIRO

1

FEVEREIRO

2

MARÇO

3

ABRIL

4

MAIO

5

JUNHO

6

JULHO

7

AGOSTO

8

SETEMBRO

9

OUTUBRO

10

NOVEMBRO

11

DEZEMBRO

12

SIM

1

NÃO

2

SIM

1

NÃO

2

P3006

P3007

P3008

Você já foi para a floresta e dormiu lá a
noite inteira?
Na última vez em que você dormiu na
floresta, foi sob uma mosquiteira?
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Pergunta
Pergunta
No.
Era uma rede para dormir ou mosquiteira?

Respostas

Código

REDE PARA DORMIR

1

MOSQUITEIRA

2

SIM

1

NÃO

2

P3009

P3010

A malha da rederede para dormir foi
mergulhada/molhada com líquidos
inseticidas?

Interpretação:
Esse indicador mende quem dorme fora e até que ponto eles estão protegidos por mosquiteiras.

Implicações de gênero:
É fundamental desagregar esse indicador por sexo a fim de determinar diferenças entre hábitos de dormir
fora. Os homens são mais propensos a dormir fora durante suas viagens. É importante que os programas de
prevenção da malária estimem qual é a proporção de pessoas que estão dormindo fora e até que ponto estão
protegidas por redes mosquiteiras tratadas com inseticidas.

Pontos fortes:
•

Com esse indicador, é possível obter informações úteis sobre os membros do lar que dormem fora e até
que ponto estão protegidos

•

Fornece dados informativos úteis para determinar as práticas e necessidades do público-alvo

•

Podem ser acrescentados às opções motivos específicos do contexto

•

A categoria “outro” é muito útil e pode revelar barreiras antes desconhecidas.

Limitações:
•

Os entrevistados podem hesitar em revelar os hábitos de sono dos membros do lar e visitantes

•

Os entrevistados podem não conseguir dizer quantas noites em média dormem fora

•

Talvez a pergunta sobre a duração com a qual as pessoas usam mosquiteiras tenha que ser adaptada, a
fim de atender à determinação de tempo do local – por estação, por exemplo.

Próximas atividades que exigem monitoramento
Com as mudanças na epidemiologia da malária em cada país devido aos avanços em seu controle, mudança
de hábitos por conta de alterações climáticas e desenvolvimento, além de outros fatores, é preciso monitorar e
avaliar as novas intervenções de CMC.
Essa seção elenca os problemas na fase de formulação, durante a condução das pesquisas e sem os resultados
definitivos. Desse modo, ela deve ser considerada como “em construção” até que os resultados dos estudospiloto sejam conhecidos e possam ser incorporados ao indicadores refinados e às ferramentas de coleta de
dados relacionadas. Como essas práticas são integradas e recomendadas pela OMS, o Guia de Referência desse
indicador será atualizado.
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É provável que o CMC de malária torne-se importante para as seguintes intervenções, sendo importantes
também o subsequente monitoramento e avaliação de tais atividades de CMC:
1. Quimioprevenção sazonal da malária (QSM)
Os indicadores de medição das atividades de CMC para promoção da quimioprevenção sazonal da malária
serão desenvolvidos caso necessário. Nesse ínterim, os programas devem adaptar os indicadores de CMC
existentes às atividades de CMC relacionadas a tal intervenção.
2. Aplicação de larvicidas
Os indicadores de medição das atividades de CMC para promoção da aplicação de larvicidas serão
desenvolvidos caso necessário. Nesse ínterim, os programas devem adaptar os indicadores de CMC existentes
às atividades de CMC relacionadas a tal intervenção.
3. Tratamento e triagem intermitentes (TTI)
Os indicadores de medição das atividades de CMC para promoção do tratamento e triagem intermitentes serão
desenvolvidos caso necessário. Nesse ínterim, os programas devem adaptar os indicadores de CMC existentes
às atividades de CMC relacionadas a tal intervenção.
4. Administração massiva dos medicamentos (AMM)
Os indicadores de medição das atividades de CMC para promoção da administração massiva dos equipamentos
serão desenvolvidos caso necessário. Nesse ínterim, os programas devem adaptar os indicadores de CMC
existentes às atividades de CMC relacionadas a tal intervenção.
5. Resposta ao surto
Os indicadores de medição das atividades de CMC para responder aos surtos de malária serão desenvolvidos
caso necessário. Nesse ínterim, os programas devem adaptar os indicadores de CMC existentes às atividades de
CMC relacionadas a tal intervenção.
6. Detecção de casos ativos/reativos

Os indicadores de medição das atividades de CMC para promoção da detecção de casos ativa ativos ou
reativa reativos serão desenvolvidos caso necessário. Nesse ínterim, os programas devem adaptar os
indicadores de CMC existentes às atividades de CMC relacionadas a tal intervenção.

Diretrizes para relatórios
Consulte o guia anexado sobre Emissão de Relatórios das Intervenções de CMC.
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Anexo
Quatro teorias frequentes de mudança de comportamento e comunicação
Os programas e indicadores baseados e teorias ajudam a compreender como e por que as mudanças
acontecem. Esses indicadores se baseiam em pesquisas e teorias prévias sobre os determinantes da mudança
de comportamento para prevenção da malária, planejamento familiar, HOV, e demais áreas de saúde. Dados
comprovam que maior conhecimento não basta para aumentar a aceitação dos comportamentos desejados.
Outros fatores, tais como as atitudes dos públicos e características do comportamento desejado também
precisam ser abordados. As teorias auxiliam a pontuar onde o público se encontra dentro do processo de
mudança de comportamento e como eles chegarão ao comportamento desejado, fornecendo análises sobre as
decisões, motivos, barreiras e facilitadores associados à mudança
A seguir, temos cinco teorias de comunicação e mudança de comportamento frequentes. Elas compartilham
alguns elementos semelhantes, mas cada qual destaca processos e construções um pouco diferentes. Elas
foram adaptadas da Série de Treinamentos On-line sobre Comunicação de Mudança de Comportamento e
Social da Malária com Base em Evidências e em uma série de cartilhas de pesquisa sobre SBCC. Nesse anexo,
fornecemos um resumo de cada teoria e como suas construções refletem no guia do indicador.

Modelo do Processamento Paralelo Estendido						
(também conhecido como Quadro de Atitude de Percepção de Risco)
A percepção de risco, a autoeficácia e a eficácia de resposta estão associados aos comportamentos preventivos
[1-19, Boulay 2014 em revisão] Diversos indicadores principais (7 de 10) medem tais construtores, os quais
são baseados no Modelo do Processamento Paralelo Estendido (também conhecido como Quadro de Atitude
de Percepção de Risco. (Rimal e Real, 2008) O MPPE descreve a maneira como a emoção e a razão interagem
durante o processo de tomada de decisão individual.
O modelo é composto de dois componentes – medo ou ameaça (emoção) e eficácia (razão). O medo é divido
em: gravidade e suscetibilidade. Eficácia, ou a confiança na habilidade que um indivíduo possui de controlar ou
administrar a ameaça ou risco percebido, é composta de três partes: eficácia, autoeficácia e barreiras.

Termos chave:
Medo ou ameaça
•

Suscetibilidade refere-se à crença que a doença ou ameaça pode de fato acontecer com eles. Ele
é medido pelo Indicador 7, proporção de pessoas que compreendem que correm risco de contrair
malária.

•

Gravidade refere-se ao grau de gravidade que as pessoas pensam que uma ameaça (malária)
representa, o que é refletido no Indicador 8, proporção de pessoas que sabem que as consequências da
malária são sérias.

Eficácia
•
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Eficácia de resposta refere-se a uma percepção que uma ação ou solução sugerida de fato irá
controlar a ameaça. No caso da malária, um exemplo de eficácia de resposta é a crença que uma pessoa
possui de que as mosquiteiras servem como boa proteção contra a malária. O Indicador 9, proporção
de pessoas que acreditam que a prática ou produto recomendados reduzirão seu risco revela a a
eficácia de resposta.
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•

Autoeficácia é uma medida de autoconfiança de que uma pessoa consegue desempenhar uma ação
que controle a ameaça. Ela pode se referir à confiança que a pessoa possui em usar uma mosquiteira
de maneira correta e consistente para prevenir a malária. O Indicador que mede a autoeficácia é o
10, proporção de pessoas que estão confiantes em sua capacidade de realizar um comportamento
específico relacionado à malária.

•

A última parte da eficácia, barreiras, refere-se às percepções ou fatores que podem impedir que
alguém pratique o comportamento de redução da ameaça. Pesquisas comprovam que ainda que
as pessoas tenham o conhecimento e as técnicas, crenças, atitudes e intenções positivas sobre um
comportamento específico, elas evitam o envolvimento no comportamento sugerido. É preciso algo
que motive a ação.

Juntando todas as peças:
Os avaliadores podem prever respostas comportamentais desejáveis sempre que as pessoas tiverem sólidas
percepções de risco/ameaça combinadas com sólidas crenças na eficácia com relação à resposta sugerida
(Figura 1, caixa superior esquerda). Quando as pessoas vivenciam um medo significativo mas não acreditam
muito que possam tomar uma iniciativa ou que suas inciativas serão eficazes, elas estarão mais propensas a
negar a importância do problema, agir de maneira defensiva e evitá-la (caixa superior direita). Quando não é
percebida nenhuma gravidade na ameaça, mas estão disponíveis medidas fáceis e eficazes, as pessoas podem
estar levemente propensas a agir (caixa inferior esquerda). Quando a ameaça não é séria e as pessoas não
possuem opções factíveis ou efetivas, elas provavelmente nada farão para solucionar o problema.
Por exemplo, as pessoas podem achar que é fácil usar a mosquiteira, mas terem medo quanto ao risco de
infecção de malária durante a estação seca (caixa inferior esquerda). Os programas de comunicação de
mudança de comportamento podem levar a um aumento da percepção de que os membros da comunidade
continuam suscetíveis a contrair malária durante a estação seca e que suas consequências ainda podem ser
graves (caixa superior esquerda). Com os indicadores fornecidos, os avaliadores podem medir até que ponto
tais programas afetaram as percepções de risco e eficácia e até onde tais construções determinaram o uso da
rede durante o ano.
Figura 1. Modelo de Processamento Paralelo Estendido
Alta Eficácia
Baixa Eficácia
(Capaz de responder (Incapaz de responder
efetivamente)
efetivamente)
Alto Risco
(Vulnerável a
Dano Grave)

Altamente
motivado a tomar
uma iniciativa
protetora

Negação,
defesa, evasão

Baixo Risco
(Invunerável,
Risco Óbvio)

Baixa motivação,
pode haver
alguma ação
protetora

Sem resposta

EFICÁCIA DETERMINA A REAÇÃO
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Teoria do Aprendizado Social									
(também conhecida como Teoria Cognitiva Social)
A Teoria do Aprendizado Social destaca a importância do modelo e da autoeficácia. De acordo com essa teoria,
as pessoas aprendem ao:
1. Observar o que outras pessoas fazem
2. Observar o que acontece com elas como resultado de suas escolhas comportamentais
3. Avaliar a relevância e importância de tais consequências em suas vidas
4. Tentar reproduzir as ações por conta própria
A autoeficácia é uma parte importante dessa teoria. De acordo com Bandura, “a autoeficácia percebida
afeta todos os estágios da mudança pessoal. Ela determina se uma pessoa até mesmo considera mudar
o comportamento, se conseguirão motivar-se... e até que ponto terão mantido as mudanças”. (Bryant e
Zillman, 2008) É preciso orientar os modelos da sociedade de modo a fomentar as habilidades das pessoas e
conseguirem pô-las em prática.
O primeiro passo, observar o que as pessoas fazem, está refletido no Indicador 12, proporção de pessoas que
creem que a maioria de seus amigos e membros da comunidade praticam o comportamento no momento.
Ainda que não tenha ocorrido uma mudança de comportamento real, a comunicação pode aumentar a
percepção do público de que está havendo ou houve uma mudança, criando a dinâmica necessária e ambiente
de apoio para a mudança real. Esse indicador mede a habilidade das estratégias de comunicação em persuadir
o público pretendido a acreditar que seus amigos, família e outros membros da comunidade estão adotando
o comportamento sugerido e que a aderência a tal comportamento está aumentando, diminuindo, ou
permanecendo inalterada.
A segunda etapa, observar o que acontece com as pessoas como resultado de suas escolhas comportamentais,
é a base dos indicadores 8 e 9 (8 – Proporção de pessoas que percebem que as consequências da malária são
graves; 9 – Proporção de pessoas que acreditam que o produto ou prática recomendadas reduzem o risco).
As pessoas avaliam o impacto desses comportamentos nos outros (até que ponto foram recompensados ou
punidos nos níveis social, material, físico) na medida em que são refletidos na relevância e importância de tais
consequências em suas próprias vidas (etapa 3). O Indicador 7, a proporção de pessoas que acreditam que
correm risco de contrair malária, é uma indicação da etapa 3.
O indicador 10, proporção de pessoas que confiam em sua capacidade de realizar um comportamento
específico relacionado à malária, pode ser utilizado para controlar as alterações na autoeficácia como resultado
da exposição a uma campanha ou o quanto a autoeficácia contribuiu para a mudança de comportamento
desejadas.
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Figura 2. Teoria do Aprendizado Social

Pessoa

Ambiente

Comportamento

Juntando as peças:
As campanhas de mídia de massa baseadas na teoria do aprendizado social usam figuras identificáveis –
figuras que se parecem com os públicos-alvo – para exemplificar os problemas de saúde e criar habilidades
vitais (Indicador 10, proporção de pessoas que confiam em sua capacidade de executar um comportamento
específico relacionado à malária), o que fica mais evidente em seriados de drama de longa duração com
mensagens de planejamento familiar ou um filme dramático que aborde a malária na gravidez. A teoria
do aprendizado social também já foi utilizada em intervenções individuais ou em pequenos grupos, onde
os participantes podem observar seus companheiros e apoiar a prática de um comportamento, como por
exemplo o uso da camisinha ou comunicação com o parceiro.

Teoria do Comportamento Planejado								
(também conhecida como a Teoria da Ação Fundamentada)
De acordo com a Teoria do Comportamento Planejado, as pessoas baseiam suas intenções em três elementos:
se acham que o comportamento é bom ou ruim, o que acham que se espera deles e até que ponto eles
podem executar o comportamento. Essa seção foi extraída de uma cartilha de pesquisa sobre a Teoria do
Comportamento Planejado de uma SBCC
Figura 3. Teoria do Comportamento Planejado

Atitude

Norma
subjetiva

Intenção

Comportamento

Controle
Comportamental
Percebido
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Termos chave:
•

Atitude –Acreditar que o comportamento é bom ou ruim com base nos resultados. Essa construção
está refletida no Indicador 11, proporção de pessoas com atitude favorável com relação ao produto,
prática ou serviço e no Indicador 9, proporção de pessoas que acreditam que a prática ou produto
recomendados reduzirão o risco.

•

Normas subjetivas – Pressão social percebida; crenças sobre aquilo que seus companheiros esperam
que ele faça e se será apoiado ou ridicularizado. Indicador 12, proporção de pessoas que acreditam que
a maioria dos seus amigos e membros da comunidade pratica o comportamento no momento

•

Controle comportamental percebido – Crenças sobre se eles detêm o conhecimento e ferramentas
necessárias, além da capacidade de executar os comportamentos estão refletidos no Indicador 10,
proporção de pessoas que confiam em sua capacidade de executar um comportamento específico
relacionado à malária.

•

Intenção – De acordo com essa teoria, quanto mais forte a intenção de uma pessoa em praticar
um comportamento salutar, mais propensa está a de fato executá-lo. Porém, é importante lembrar
que diversos fatores externos e restrições podem impedir uma pessoa de desempenhar um
comportamento, mesmo quando tiveram a intenção de fazê-lo. A intenção é mais forte quando as
atitudes, normas subjetivas e controle comportamental percebido favorecem o comportamento

Juntando as peças:
Uma campanha na Tanzânia procurou aumentar as percepções de que as mosquiteiras são a abordagem
socialmente aceitável para evitar a malária, fomentar a confiança das pessoas em sua capacidade de usar
mosquiteiras toda noite e melhorar a atitude fatalista que a malária é uma presença inevitável e constante na
vida das pessoas.
A avaliação inicial do programa demonstrou que a exposição às atividades melhorou a autoeficácia necessária
para tomar as medidas para prevenir a malária. Quase 77% dos expostos ao programa colocaram todas as
suas crianças sob as redes na noite anterior, em contraste com 34,6% daqueles não expostos. A exposição à
campanha melhorou significativamente a percepção de que as redes são eficientes para parar a malária e a
crença de que as redes são úteis e fáceis de usar.
As normas sociais e a crença na própria capacidade de usar as redes de modo eficiente eram significativamente
associadas com ser proprietário da rede. Assim, aqueles expostos à campanha mudaram suas atitudes e
estavam mais propensos a colocar em prática sua intenção de ser dono e usar a rede para a cama.

Difusão de Inovações
Essa teoria descreve diversos fatores que influenciam a rapidez da adoção de uma ideia ou comportamento. A
difusão depende das características da inovação, canais de comunicação, tempo e sistema social. Essa seção foi
adaptada de uma cartilha de pesquisa sobre a Teoria da Difusão de Inovações de uma SBCC.
A figura 4 presenta a curva em S da difusão. Ela ilustra como as pessoas demoram a adotar novos
comportamentos no início, mas conforme ele é mais conhecido e aceito, as pessoas logo começam a praticá-lo.
O comportamento acaba se tornando lugar comum, com poucos novos adotantes.
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Figura 4. Curva S de difusão

Porcentagem de adoção

100%

Tempo

Algumas inovações logo se popularizam, ao passo que outras precisam de mais explicação e prática antes de
se popularizarem. A comunicação efetiva pode ajudar na popularização de uma inovação, acentuando a curva.
Do mesmo modo, as características de uma inovação ou comportamento de saúde influenciam a rapidez
de sua adoção. A Tabela 1 descreve as principais características de uma inovação, além do seu significado na
implementação do programa. As pessoas ficam mais propensas a adotar um comportamento na medida em
que elas se acostumam com uma inovação.
Tabela 1. Características das Inovações de Intervenções de Comunicação Associadas

Complexidade

Compatibilidade

Observabilidade

Testabilidade

É simples?

Funciona comigo?

Posso ver?

Posso testar?

Essas perguntas podem ser respondidas
em campanhas sociais e em debates de
rádio e televisão.

Ainda que uma pessoa jamais
tenha visto, ouvir um amigo
ou líder comunitário falar
positivamente sobre o assunto
pode incentivar o uso.

Talvez uma pessoa jamais teste
algo, mas ver alguém passar
pela experiência na televisão ou
em um teatro comunitário pode
causar o mesmo efeito.

Juntando as peças:
Os executores podem rastrear o andamento de suas intervenções. Para isso, eles devem criar gráficos como a
curva em S acima conforme os dados sobre o alcance do programa forem avaliados. O ideal é que os executores
do programa busquem afinar e ampliar o gráfico, alcançando mais pessoas com rapidez. As abordagens
de Difusão da Inovação funcionam melhor quando aplicadas a questões que possam receber influência de
membros destacados da sociedade ou espalhadas com métodos tradicionais de comunicação. O Indicador 13,
proporção de pessoas que incentivaram seus amigos ou parentes a adotarem a prática específica, pode ajudar a
identificar os formadores de opinião que podem ter influenciado o comportamento das pessoas no que tange
as intervenções de prevenção da malária.
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O Modelo de Crença na Saúde
Esse modelo ilustra a importância das crenças sobre os riscos, benefícios, barreiras e autoeficácia na mudança
de comportamento. De acordo com esse modelo, se os indivíduos se considerarem suscetíveis a contrair
malária, acreditarem que a malária traria consequências graves, acreditarem que usar mosquiteira/TIPg/teste
e tratamento contribuiria com a redução de sua suscetibilidade à malária ou no alívio de sua gravidade, e
acreditarem eu os benefícios do comportamento superam as barreiras, eles estão propensos a agir de modo a
reduzir os riscos. O modelo também defende que é preciso motivar a deixa para a ação preventiva. Ele difere
dos demais por não afirmar de maneira explícita o papel da emoção (como o medo no caso do MPPE).
Figura 5. O Modelo de Crença na Saúde (de Glanz et. al., 2008)
Fatores Modificadores
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Juntando as peças:
Acima você encontra as descrições das construções e como elas se relacionam com os indicadores. Eis um
exemplo de deixa para uma ação: “Se você vir um pequeno furo na sua rede, repare-o imediatamente”. Os
executores que usarem o Modelo de Crença na Saúde avaliam o relacionamento entre tais construções e o
comportamento desejado, bem como o papel da lembrança de uma deixa específica para uma ação que tenha
sido dada em uma campanha.
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