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No papel da investigação no avanço da programação da mudança social 
e comportamental contra a malária (MSC), a Estratégia Técnica Global 
contra a Malária 2016-2030 da Organização Mundial da Saúde apelou 
ao aproveitamento da inovação e à expansão da investigação como um 
pilar fundamental [1]. Tal como os recursos estão a ser canalizados para a 
investigação de melhores insecticidas, ferramentas de controlo de vetores, 
drogas, testes, e mecanismos operacionais de distribuição, também a 
investigação deve ser conduzida sobre como tornar mais eficazes os 
programas de MSC. Os programas de MSC são essenciais para assegurar 
que as populações em risco de malária continuem a procurar e a utilizar 
produtos e serviços contra a malária. De acordo com o Quadro Estratégico 
para a Comunicação de Mudanças Sociais e Comportamentais contra a 
Malária 2018-2030, os programas da MSC podem ser de alto impacto, 
investimentos estratégicos quando se baseiam em evidências em torno 
dos fatores que afetam os comportamentos e a seleção de canais e 
abordagens adequadas, orientadas por dados [2].

A investigação MSC será fundamental à medida que os países se 
aproximam da eliminação e que aumenta a importância de manter os 
comportamentos ou a adaptação a intervenções de baixa transmissão. 
A investigação da MSC deve ter em conta a evolução substancial dos 
programas contra a malária nos últimos 20 anos. Desde 2000, nove 
países eliminaram a malária e muitos outros reduziram a transmissão 
para níveis pré-eliminatórios. Muito pode ser aprendido com estes países 
para informar programas em áreas de alta transmissão. Além disso, novos 
desafios surgem à medida que a transmissão diminui e a eliminação 
da malária se torna uma possibilidade. Em tais cenários, pode ser difícil 
manter a utilização de redes tratadas com inseticida (MTILD), a procura 
de testes de diagnóstico, e a procura rápida de tratamento, se o risco 
perceptível diminuir, e/ou quando indivíduos assintomáticos estão a ser 
alvo [3]. Além disso, é necessária investigação para apoiar a utilização 
ótima de novas intervenções para a transmissão residual para combater a 
resistência aos insecticidas ou medicamentos, ou aumentar a aceitação da 
quimioprevenção sazonal da malária, deteção de casos ativos e reativos, 
administração em massa de medicamentos e ensaios de vacinas.

Simultaneamente, há um interesse crescente na aplicação de abordagens 
como a concepção centrada no ser humano, economia comportamental a 
programas de MSC contra a malária, mas ainda pouco se sabe sobre o seu 
impacto e escalabilidade. A expansão das tecnologias digitais criou uma 
intensa competição pela atenção do público, suscitando questões sobre 
as formas de mais custo-efetividade de utilização dos novos meios de 
comunicação. Há uma escassez de informação sobre os determinantes dos 
comportamentos conducentes à malária e sobre as lacunas entre o acesso 
aos recursos para comportamentos relacionados com a malária e a adoção 
e manutenção efetiva desses comportamentos.

O Grupo de Trabalho de Comunicação Fazer Recuar a Malária e Mudanças 
Sociais e Comportamentais (MSC) identificou áreas e abordagens de 
investigação prioritárias que terão de ser exploradas e utilizadas à medida 
que as intervenções contra a malária forem aumentando e que os países 
se aproximarem da eliminação.

Estas são:

1. Compreender os fatores que impedem ou encorajam os 
comportamentos relacionados com a malária

2. Documentação da qualidade de implementação

3. Utilização de abordagens e ferramentas de investigação adequadas

Devem ser adaptadas às necessidades de cada país ou programa questões 
específicas de investigação. Este documento pode ser compartilhado 
com os grupos de trabalho de Investigação Operacional, monitorização 
e avaliação (M&A), e técnicos MSC para gerar ideias para cada país ou a 
agenda de investigação de cada programa.

A Arte de Fazer Perguntas: Áreas de Investigação 
Prioritária e Abordagens para Programas de Mudança 
Social e Comportamental contra a Malária
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Área prioritária 1. Fatores 
que impedem ou encorajam 
o comportamento 
recomendado

A compreensão dos fatores que impedem ou encorajam os 
comportamentos recomendados é fundamental para a formulação 
de mensagens e abordagens eficazes. Estes fatores podem funcionar 
de forma diferente em contextos diferentes, tais como a transmissão 
alta versus baixa ou a estação seca versus chuvosa. A intersecção 
entre o comportamento das pessoas em risco e o comportamento dos 
vetores a que estão expostas continua a ser uma área a ser explorada, 

particularmente à medida que a composição vetorial se desloca em 
áreas de intensa transmissão da malária. Alguns trabalhos começaram 
a examinar fatores ideativos em alguns contextos, mas a contribuição 
dos conceitos de economia comportamental para os comportamentos 
contra a malária ainda tem de ser estudada (ver caixa abaixo). É também 
necessária uma maior consistência na medição de determinantes 
comportamentais para melhorar as comparações entre contextos.

Desenvolver questões de investigação na área prioritária 1 requer 
clareza em várias coisas: o comportamento de interesse, a população 
(ou audiência) que devia estar a praticar o comportamento, o contexto 
e os fatores comportamentais. A Figura 1 mostra este processo, incluindo 
um exemplo, enquanto o Quadro 1 apresenta um menu de opções 
ilustrativas sob cada componente.

Uma breve visão geral dos fatores comportamentais
Há muitos tipos de fatores comportamentais. Este documento agrupa-os em duas categorias principais, mas, na prática, estas categorias são 
fluidas. O campo das ciências comportamentais/económicas, por exemplo, utiliza por vezes conceitos como normas sociais nas intervenções 
que concebem.

Os fatores ideativos referem-se aos diferentes tipos de crenças, atitudes, percepções e valores que afetam o comportamento das pessoas. 
Estas podem incluir, entre outras, as percepções de risco, crenças ou interações sociais (o que o indivíduo pensa que os outros estão 
realmente a fazer [normas sociais] ou o que os outros pensam que o indivíduo deve fazer); o quão confiante uma pessoa se sente na execução 
do comportamento (auto-eficácia); e muitas outras [4].

A economia comportamental (BE), por vezes referida como ciência comportamental, baseia-se nos conhecimentos da psicologia, 
microeconomia, e outras ciências sociais para compreender o comportamento humano. Segundo a BE, os seres humanos têm uma capacidade 
de processamento cognitivo limitada, que se vai esgotando à medida que os problemas e as escolhas se tornam mais complexos e à medida 
que cada dia progride. Portanto, muito do comportamento das pessoas é influenciado por preconceitos subconscientes, contexto, e "atalhos" 
mentais que as beneficiam imediatamente, e não por uma deliberação racional de ganhos a longo prazo. Os programas de saúde precisam 
de antecipar estes atalhos cognitivos e criar ambientes, processos e produtos que facilitem a tomada de decisões para uma saúde ótima.
[5] Exemplos de conceitos de economia comportamental incluem enquadramento (a forma como as opções são apresentadas; as pessoas 
normalmente escolhem a opção mais fácil ou a primeira); sobrecarga de escolha (dando às pessoas demasiadas opções, o que torna mais 
difícil a tomada de decisões); e disponibilidade heurística (as crenças das pessoas baseiam-se no que mais rapidamente vem à cabeça; um 
exemplo é acreditar que algumas crenças ou práticas pouco saudáveis são disseminadas porque há rumores/discussões sobre o assunto) [6].
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Figura 1. Processo para gerar questões de investigação para explorar fatores que influenciam comportamentos contra a malária
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Enquanto a Figura 1 mostra apenas um fator comportamental, múltiplos 
fatores podem ser explorados ao mesmo tempo. No entanto, seria 
um desafio examinar todos os fatores, porque tornaria o estudo de 
investigação demasiado pesado e demasiado caro. A escolha deve ser 
os fatores mais prováveis baseados numa revisão bibliográfica, teorias 
plausíveis sobre causa e efeito, conhecimento da cultura, e carga (avaliar 
demasiados fatores pode tornar a recolha de dados demasiado cara/
carregada). Para além dos fatores ideativos mostrados abaixo, também 
poderiam ser explorados conceitos da economia comportamental.

Uma revisão sistemática das provas da malária encontrou uma lacuna na 
literatura sobre o impacto MSC da malária na gravidez [7]. Dos 80 artigos 
que avaliaram o impacto da MSC nos comportamentos maláricos, apenas 
10 artigos incluíram a malária na gravidez. (Nota: A revisão abrangeu 
a utilização de MTILD, tratamento de casos, pulverização residual 
intra-domiciliária e malária na gravidez, pelo que as evidências sobre o 
impacto da MSC noutros comportamentos enumerados no Quadro 1, tais 
como a quimioprofilaxia sazonal da malária, não foram resumidas). Uma 
consulta aos peritos sobre a MSC contra a malária também identificou a 
necessidade de compreender melhor os prestadores como indivíduos e os 
fatores que afetam a sua adesão às diretrizes sobre a malária; embora haja 
algum impacto na influência da formação e das atividades multicanais, 
uma melhor compreensão das motivações dos prestadores e dos ajustes 
que podem ser feitos no contexto imediato da prestação de serviços pode 
também valer explorando. [8]
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1. Comportamentos

Beneficiários (transmissão alta e moderada)

Prevenção
• Utilização de redes (uma vez adquiridas)
• Aquisição de redes
• Cuidados e reparações das redes
• Aceitação de equipas de pulverização do IRS
• Não repintar ou rebocar paredes
• Aderência/aceitação da quimioprevenção sazonal 

da malária
• Assiduidade aos Cuidados Pré-Natais
• Tomar TIP nos Cuidados Pré-Natais

Gestão de casos
• Procura de tratamento
• Aderência aos 

resultados dos testes
• Aderência ao 

tratamento

Integração- múltiplos 
comportamentos de 
malária ou de saúde

Beneficiários (baixa, muito baixa, transmissão zero)

Prevenção
• Tomar profiláticos/utilizar o MTI quando se viaja 

para a zona da malária
• Aceitação de rastreio e tratamento em massa
• Aceitação da deteção de casos reativos/ativos
• Aceitação da administração em massa de 

medicamentos

Gestão de casos
• Aceitação da vacina
• Utilização consistente 

de repelentes espaciais/
iscos tóxicos de açúcar 
/ medidas de proteção 
pessoal

Integração- múltiplos 
comportamentos de 
malária ou de saúde

Provedores (alta, moderada, baixa, muito baixa, transmissão zero) 

Prevenção
• Testagem de febres
• Adesão ao resultado negativo do teste 

(não prescrição de anti-maláricos)
• Aconselhamento de doentes
• Administração de ACTs

Gestão de casos
• Administração do TIP
• Distribuição de MTILD
• Relatórios completos e atempados
• Gestão de stocks

2. Público Beneficiários
• Prestadores de cuidados
• Homens e mulheres em idade reprodutiva
• Líderes de opinião
• Sogras
• Adolescentes
• Grupo geográfico ou cultural
• Ocupação (ex: migrantes, mineiros)

Prestadores de serviços
• Prestadores de serviços na unidade sanitária 

pública, por quadro
• Farmácias privadas, por quadro/formação
• Agentes comunitários de saúde

3. Fatores Contextuais • Época seca versus chuvosa
• Padrões de deslocação do público-alvo
• Urbano versus rural
• Tipo de grupo de risco
• Padrões de sono em casa/exterior
• Comportamentos noturnos de lazer ou de trabalho

• Vetores endo/exofágicos
• Vetores antrofílicos/zoófilos
• Vetores de mordedura noturna/diurna
• Zona de transmissão
• Acesso a bens ou serviços
• Epidemia/surto

4. Fatores 
Comportamentais* 

Ideativo:
• Percepção de susceptibilidade
• Gravidade perceptível
• Auto-eficácia

Cognitivo
• Género e normas sociais
• Atitudes

Quadro 1. Menu de opções para explorar os fatores que influenciam os comportamentos contra a malária 

*Não é uma lista exaustiva devido às limitações de espaço. Ver recursos para mais fatores.

Acrónimo: TIP - tratamento intermitente preventivo na gravidez; ANC - cuidados pré-natais; PIDOM - pulverização residual intra-domiciliária; ACT - terapia 
de combinação de artemisinina 
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Área prioritária 2. 
Melhoria da documentação 
de qualidade de 
implementação

De acordo com uma recente revisão das evidências da MSC contra 
a malária [7], campanhas que utilizaram uma combinação de meios 
de comunicação de massas (tais como a rádio) e fontes comunitárias 
(tais como diálogos comunitários) aumentaram a probabilidade de adoção 
comportamental. Do mesmo modo, houve uma relação dose-resposta 
entre o número de fontes de informação e a mudança de comportamento.

No entanto, a revisão notou que a maioria dos artigos não mediu a 
exposição do programa e que as intervenções da MSC foram mal descritas. 
Esta informação é útil para compreender a eficácia e os custos dos canais 
selecionados e outras escolhas de implementação. Por exemplo, um 
programa multicanal em três países - Equador, Colômbia e Nicarágua - teve 
um impacto comportamental fraco na Nicarágua sobre a administração da 
cloroquina devido à implementação limitada das atividades [9].

Para ajudar a informar as decisões programáticas, bem como responder 
às preocupações dos doadores sobre a relação custo-benefício, 

recomenda-se o seguinte: documentação de aspectos da qualidade da 
implementação, tais como fontes de dados e processos utilizados para 
conceber programas; harmonização (consistência do envio de mensagens 
entre plataformas); o alcance, frequência e duração das atividades; o foco 
do envio de mensagens (quer seja um único tópico, quer integrado em 
múltiplas áreas de saúde); o grau de interação do público; e a ressonância 
emocional/cultural dos materiais e atividades. O quadro 2 ilustra alguns 
dos diferentes canais disponíveis e os aspetos da implementação. Uma 
lista sugerida de itens a relatar nas avaliações da MSC contra a malária 
pode ser encontrada aqui

Algumas áreas para mais investigação incluem
• Quais os contributos relativos dos vários canais?
• Que canais/intervenções são mais ou menos custo-efetivos? Qual 

é a melhor combinação de canais para cada audiência de uma 
determinada área?

• O que determina as escolhas de canal de audiência? O que motiva 
o envolvimento do público? O que motiva o público a aprender mais 
sobre o comportamento, ou a agir como embaixadores?

• Qual é o impacto e a escalabilidade das intervenções resultantes de 
abordagens de concepção e ciência comportamental centradas no 
ser humano?

• Para os comportamentos dos prestadores de serviços, como são 
definidas as intervenções da MSC e de prestação de serviços, e quais 
são os seus efeitos aditivos?

• Que comportamentos podem ser melhor abordados no contexto da 
integração e que comportamentos beneficiam de uma abordagem 
focalizada/vertical?

Canais Aspectos de implementação

• Meios de comunicação social (TV, rádio, jornal)
• Chamadas telefónicas e serviço de mensagens curtas
• Redes sociais (Facebook, Whatsapp, etc.)
• Comunicação interpessoal (líderes de opinião/tradicionais/religiosos, 

discussões de grupo, visitas domiciliárias, sessões de aconselhamento, 
organizações cívicas, eventos)

• Meios de comunicação impressos e ao ar livre
• Internet

• Frequência
• Duração
• Alcance
• Harmonização
• Promoção da marca
• Integração
• Grau de interatividade/engajamento
• Grau de participação dos utilizadores no design
• Experiência do utilizador
• Ligação emocional

Quadro 2. Canais de comunicação e fatores envolvidos na implementação do programa
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Área prioritária 3. 
Utilização de abordagens e 
ferramentas de investigação 
apropriadas

Os ensaios de controlo aleatórios são o melhor padrão para a 
concepção da investigação. Contudo, estas são difíceis de usar para 
avaliar intervenções da MSC porque é geralmente impossível atribuir 
aleatoriamente um indivíduo para ser exposto à MSC.

Contudo, existem abordagens de investigação que são úteis para 
demonstrar claramente o impacto da MSC. Este documento apela a uma 
utilização mais generalizada destes métodos. Estas abordagens podem 
ser utilizadas individualmente ou em combinação, com base nos dados 
disponíveis e nos objetivos do estudo. Detalhes e exemplos podem ser 
encontrados nas citações que se seguem a cada item abaixo.

• Abordagens para estabelecer a temporalidade: Isto envolve a 
utilização de estudos pré e pós, repetição de estudos transversais 
ou longitudinais (de grupo). Estas concepções de investigação 
permitem que as avaliações da MSC mostrem que a exposição 
precedeu as mudanças de comportamento; que são responsáveis 
por tendências pré-intervenção; e por mudanças na exposição, 
atitudes/crenças, e comportamento ao longo do tempo, incluindo 
variação sazonal (que poderia ser particularmente útil na 
malária); e quanto tempo podem ser observados efeitos após 
o programa da MSC. A Suazilândia, por exemplo, faz inquéritos 
anuais de conhecimento, atitude e prática (CAP) para monitorizar 
e informar os seus programas de MSC. [3] Isto seria idealmente 
complementado com dados de prestação de serviços de rotina e 
poderia ser tornado economicamente viável utilizando múltiplos 
inquéritos curtos, por vezes denominados "inquéritos de 
monitorização". [11, 17]

• Abordagens para demonstrar uma relação dose-resposta: Compara 
níveis de exposição com mudança de comportamento; teoriza que 
maiores níveis de exposição estão associados a maiores mudanças 
de comportamento. [7] Isto pode ser avaliado através da contagem 
do número de fontes evocadas pelos inquiridos, ou da frequência 
com que se lembram de ver ou ouvir a mensagem MSC. Com base 
nisto, os inquiridos são classificados como tendo taxas zero, baixas, 
médias ou altas de exposição. As atitudes ou comportamentos de 
indivíduos com exposição zero são então comparados com pessoas 
com taxas de exposição baixas, médias ou altas. [11, 16]

• Abordagens que fornecem uma explicação de como a mudança 
ocorreu:

− A modelação da equação estrutural (SEM) é uma 
abordagem de análise de dados que permite 
aos investigadores identificar as ligações entre o 
comportamento e os potenciais fatores determinantes. 
Utiliza uma combinação de análise de fatores e análises 
de regressão múltipla para testar estas relações, tendo 
em conta as correlações entre fatores.

− A análise da mediação é outra abordagem analítica que 
é útil para a verificação de relações diretas e indiretas.

• Abordagens que minimizam os efeitos da não- aleatoriedade:

− A correspondência da pontuação de propensão é uma 
abordagem analítica que permite aos investigadores criar 
grupos de controlo. A correspondência da pontuação 
de probabilidades pode ajudar a reduzir a tendência de 
auto-seleção (o facto de os indivíduos não escolherem 
aleatoriamente ser expostos à intervenção da MSC; a 
exposição baseia-se geralmente na escolha voluntária 
dos indivíduos, que é influenciada por uma variedade 
de fatores) e endogeneidade (quando o investigador 
não pode determinar se a exposição ao programa 
precedeu o resultado/comportamento ou o resultado/
comportamento esperado influenciou a exposição ao 
programa). Com este método, as variáveis de fundo são 
regredidas para calcular a probabilidade de os indivíduos 
serem expostos à intervenção. As pontuações são então 
utilizadas para corresponder a indivíduos semelhantes 
expostos e não expostos. [14, 15]

• Abordagens para reduzir correlações que afetam a atribuição causal:

− Modelação multinível: Por razões económicas, os grandes 
estudos utilizam frequentemente a amostragem de 
clusters em várias fases. Por exemplo, um entrevistado 
é selecionado dentro de um agregado familiar que, por 
sua vez. pertence a uma aldeia/cluster. Em conjuntos 
de dados como estes, os resultados de pessoas no 
mesmo agregado familiar ou agrupamento podem ser 
correlacionados. Pode haver características desmedidas 
da aldeia que afetem os resultados das pessoas dessa 
aldeia. Os modelos multiníveis reduzem este risco, 
contabilizando as correlações nas respostas dentro de 
clusters. [16]

São também necessários alguns métodos de medição adicionais. A análise 
de provas identificou uma falta de compreensão sobre a lacuna entre 
o acesso a serviços/bens contra a malária e a adoção e manutenção 
efetiva dos comportamentos contra a malária. [7] Raramente esta lacuna 
é claramente medida, e os métodos qualitativos podem ser úteis para 
identificar os fatores que influenciam a adoção de comportamentos. 
A relação utilização/acesso está agora disponível para MTILD [18]; 
indicadores e análises semelhantes podem ser necessários para a malária 
na gravidez e no tratamento de casos.

Há também uma falta de compreensão e de medições precisas das 
normas e crenças sociais que as campanhas da MSC podem ter 
influenciado. As provas encontradas de que, enquanto as campanhas 
MSC se concentram em normas e crenças sociais para promover 
comportamentos relacionados com a malária, muito poucos acompanham 
para medir se a mudança normativa resultou dessas campanhas MSC. 
[7] O kit de ferramentas do Estudo Comportamental sobre a Malária 
[19] e o Guia de Referência sobre a Malária [20] têm perguntas que 
poderiam ser utilizadas para as medir, mas só foram testadas em alguns 
países. Do mesmo modo, a interação entre o comportamento humano 
e a transmissão da malária residual ainda está a ser determinada. São 
necessárias medidas padrão para avaliar quem, onde, quando, e como 
as pessoas estão em risco de contrair malária quando uma rede não é 
viável, bem como que intervenções poderiam ser adotadas de forma 
viável nestas situações [21] Por último, os sistemas de recolha de dados 
existentes, tais como sistemas de informação de gestão de saúde, 
listas de controlo de supervisão de apoio, e avaliações de unidades 
sanitárias, poderiam ser aproveitados para melhorar a compreensão do 
comportamento do fornecedor e do cliente. A definição de indicadores 
adaptados a diferentes fontes de dados seria um passo positivo para 
reforçar a nossa compreensão da mudança de comportamento do 
fornecedor em relação à malária. [8]
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Conclusão
Tal como a dinâmica de transmissão da malária evoluiu durante os últimos 
20 anos, também o evoluíram os campos da ciência comportamental e das 
tecnologias da comunicação. As três áreas de prioridades e abordagens 
de investigação delineadas acima: (1) compreensão dos determinantes 
comportamentais, (2) documentação da qualidade da implementação, 
e (3) utilização de métodos de investigação apropriados, oferecem 
oportunidades aos programas de MSC para aumentar o seu impacto.
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