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Introdução 

Em 2006, o conselho da Aliança Mundial para as Vacinas e a Vacinação (GAVI) aprovou o Cenário de 

Investimento contra a Febre Amarela (YF-IC). Para a realização de campanhas de vacinação preventiva, foi 

seleccionado um grupo de doze países com febre amarela endémica e as taxas mais elevadas de risco epidémico 

em África. Como parte dessa iniciativa, foi implementada uma estratégia inovadora para o controlo da febre 

amarela nesses países de mais alto risco. O objectivo era controlar a FA e reduzir o risco de surtos, 

implementando uma estratégia em duas partes:  

 inclusão da vacina da FA nos programas de vacinação infantil de rotina para bebés com 9 meses de idade; 

e  

 implementação de campanhas preventivas de vacinação em massa, para aumentar rapidamente a 

imunização das populações nas zonas de alto risco e proteger os grupos etários mais idosos, que são mais 

susceptíveis. 

Até Dezembro de 2013, pelo menos, 88 milhões de pessoas  tinham sido vacinadas, com boas taxas de cobertura 

em 12 dos países de alto risco. 

As técnicas eficazes de comunicação - na forma de advocacia, mobilização social e mudanças sociais e 

comportamentais – são fundamentais para o sucesso de uma campanha de vacinação em massa. No mínimo, a 

Iniciativa da Febre Amarela recomendava que certas actividades específicas fossem incluídas e orçamentadas, 

para a condução de uma campanha de boa qualidade.  

 a distribuição de boletins de vacinação para monitorização da cobertura;  

 a vigilância e o tratamento dos efeitos adversos após a vacinação (AEFI);  

 a gestão dos resíduos;  

 um inquérito independente sobre a cobertura vacinal; e  

 actividades de mobilização social deverão centrar-se em quatro pontos essenciais: 

- necessidade do maior número possível de pessoas, para uma boa cobertura vacinal;  

- pessoas especificamente visadas e especificamente excluídas da campanha; 

- riscos associados ao facto de não se ser vacinado ou de ser vacinado (AEFI); 

- modo de seleccionar os locais, com foco naqueles onde as doenças transmissíveis que surgem todos 

os anos podem causar dificuldades, para que as pessoas não vacinadas possam ter acesso a uma 

unidade de saúde próxima. 

É importante que os métodos de MobSoc usados durante uma campanha de massas tomem em consideração os 

canais e instrumentos tradicionais na zona visada. Importantes considerações são a forma tradicional de 

comunicação nas zonas rurais ou a língua usada. 

O principal objectivo do presente documento é fornecer orientações baseadas em evidências para a condução 

prática da mobilização social e comunicação, para uma campanha de vacinação contra a febre amarela, quer seja 

preventiva, quer seja reactiva. É também fornecida informação sobre a monitorização e avaliação das técnicas de 

comunicação e mobilização social. Estes 10 pontos da experiência no terreno serão especialmente úteis para o 

planeamento a nível de distrito. 
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Pretendemos partilhar os conhecimentos adquiridos no terreno sobre o uso de infra-estruturas políticas, estratégias 

de comunicação, comunicação ao nível das bases, mensagens-chave, interacção com os média locais, formação de 

mobilizadores, condução de uma avaliação local e preparação de um plano local.  Isto pode ser usado tanto na 

avaliação local como no planeamento distrital a nível nacional e ajudará a encontrar a combinação certa de média, 

nestes contextos, equilibrando o uso eficaz de material impresso e redes sociais. 
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1 Criar actividades de pequena escala  

Um país pode ser dividido em regiões ou estados. Normalmente, uma campanha sanitária cobre todo o país ou um 

conjunto de regiões. As regiões podem ser divididas em departamentos e os departamentos divididos em 

províncias ou sub-prefeituras.  Finalmente, as províncias podem ser divididas em cantões. Um distrito de saúde 

pode situar-se a nível de departamento ou província, conforme o país. 

Numa campanha de vacinação em massa, as actividades de mobilização social e comunicação efectuam-se, em 

primeiro lugar, a nível distrital. Os canais de rádio locais e os pregoeiros podem ser importantes factores para 

convencer as pessoas da comunidade a acorrerem à vacinação. 

O centro de saúde distrital é o ponto focal para a preparação antecipada da campanha pelos enfermeiros e agentes 

de saúde.  

Para obter apoio, a equipa  de vacinação deverá comunicar, conforme for mais indicado, com os chefes, as 

autoridades tradicionais e os directores distritais, para garantir que estas figuras-chave estarão unidas em torno da 

campanha de vacinação. A sua participação na campanha de vacinação não só dá um exemplo positivo, como 

também pode fornecer ou aconselhar sobre importantes funções, tais como a segurança, ou fazer a apologia da 

vacinação nas suas reuniões distritais.  

Cada distrito também tem pregoeiros, cuja função é viajar pelas aldeia do distrito, apregoando as notícias, fazendo 

publicidade e informando sobre questões de saúde, educação, impostos, questões agrícolas, políticas, empregos, 

etc. São a forma mais antiga de comunicação do mundo; existiam na Europa durante a Idade Média e o 

Renascimento e nas Américas até ao início do século XX. Os pregoeiros são considerados o mais importante 

canal de comunicação nas sociedades rurais com baixos níveis de rendimento e literacia.  Metade dos pregoeiros 

são iletrados ou semi-iletrados.  Enquanto os mobilizadores operam a nível de distrito ou de cantão, os pregoeiros 

trabalham a nível de aldeia. Os mobilizadores usam os pregoeiros para fazer chegar as mensagens às zonas mais 

remotas. Os pregoeiros podem chegar onde os mobilizadores não conseguem, sabem falar a língua local, são bem 

conhecidos em todas as aldeias e gozam de credibilidade junto das populações. 
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2 Advocacia, actividades de mobilização social e comunicação 

A mudança de comportamentos implica dois passos: (a) criação ou modificação das condições presentes no 

contexto, para facilitar a mudança (e.g., fornecer mosquiteiros para reduzir a exposição aos mosquitos); (b) 

comunicação de mensagens às pessoas para mudarem os seus conhecimentos, atitudes e comportamentos (e.g., 

implementando uma estratégia de advocacia, comunicação e mobilização social). 

Uma estratégia de advocacia, comunicação e mobilização social é uma combinação de mensagens e canais 

implementados por uma unidade organizacional específica, visando um público específico ou determinados 

grupos. Tem três componentes:  

Advocacia 

O objectivo das actividades de advocacia em torno de uma campanha de vacinação é garantir que as autoridades 

governamentais continuem empenhadas na realização da campanha. A advocacia visa, frequentemente, 

influenciar os decisores através de vários canais, incluindo reuniões entre vários níveis de governo e organizações 

da sociedade civil, cobertura noticiosa, memorandos de entendimento oficiais e outros eventos políticos. A 

advocacia dos programas pretende persuadir os líderes de opinião a nível comunitário sobre a necessidade de 

acção local. A advocacia através dos média salienta a relevância da campanha, coloca as questões na agenda 

pública e encoraja os média locais a cobrirem regularmente os tópicos relacionados de forma responsável, para 

reforçar a sensibilização para as soluções e problemas.  

As actividades de advocacia devem também orientar-se no sentido de assegurar que os governos nacionais 

continuem empenhados na implementação das campanhas contra a febre amarela, através de vários canais, tais 

como reuniões com os vários níveis dos governos e as organizações da sociedade civil. É frequente a realização de 

reuniões nas províncias e distritos.  

Todos os directores distritais, pontos focais da comunicação, líderes religiosos, ONG envolvidas, pessoal de 

educação, pessoal de saúde e mobilizadores devem ser convidados para as reuniões de nível provincial. 

Todos os chefes de cantão, sacerdotes, imãs e chefes religiosos, as ONG que trabalham localmente, pessoal de 

educação, pessoal de saúde, mobilizadores e pregoeiros participam nas reuniões distritais. 

Estas reuniões são importantes. Por vezes, por razões financeiras, estas reuniões não se realizam. Esta omissão 

deve ser evitada. É preciso reservar dinheiro suficiente para pagar os transportes de longo curso e água para os 

participantes. O custo médio de uma reunião distrital é de US$50, o que cobre a água e o transporte. Os líderes 

locais e religiosos podem ser convidados para falar sobre as campanhas de vacinação contra febre amarela.  

Alguns documentos que podem ser úteis para organizar e facilitar a reunião incluem  

 uma carta do Ministério da Saúde convidando todos a apoiarem a campanha 

 as principais mensagens da campanha 

 o modo como as pessoas podem participar 

 perguntas e respostas. 
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Comunicações 

A comunicação sobre a mudança de comportamentos pretende modificar os conhecimentos, atitudes e práticas 

entre os vários grupos de pessoas. As mensagens devem explorar as razões pelas quais as pessoas actuam ou não 

sobre a informação que recebem e se concentram em mudar o comportamento real, combatendo as causas 

identificadas – por exemplo, regras sociais ou atitudes pessoais.  

A comunicação usa os canais de comunicação social, como a rádio, cartazes, faixas, folhetos e telemóveis. Em 

muitas das campanhas de vacinação contra a febre amarela, a rádio foi o principal canal de comunicação. Devido 

às características dos países envolvidos nessas campanhas de vacinação, a rádio, especialmente as rádios locais, 

chega a mais pessoas do que, por exemplo, a televisão. A rádio tem muitos formatos: anúncios curtos (de vinte 

segundos a um minuto), microprogramas de rádio (de um a dez minutos), noticiário, programas sobre saúde, 

música, comunicados de imprensa, comunicações oficiais e outros. A finalidade é que todos os programas se 

envolvam na campanha. O anúncio de rádio só por si não é suficiente.  Normalmente, as rádios locais empenham-

se na produção de informação sobre a campanha, quando são incluídas na lista de publicidade. Este é um exemplo 

de sinergia eficaz!  

Mobilização social 

A mobilização social reúne os membros das comunidades e outras partes interessadas na intensificação da 

participação das comunidades, para maior sustentabilidade e auto-suficiência. A mobilização social gera o 

diálogo, a negociação e o consenso entre vários intervenientes, que incluem os decisores, os média locais, as 

ONG, os líderes de opinião e os grupos religiosos.  

A mobilização envolve, portanto, as autoridades locais, os líderes e os mobilizadores sociais. Chega a todos os 

membros da comunidade, através dos canais tradicionais das redes sociais, incluindo os pregoeiros.  
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3 Pessoa-chave: o Ponto Focal para as Comunicações no Distrito  

Cada departamento deve ter um ponto focal para as comunicações. É preciso lembrar que cada região está 

dividida em departamentos. Uma região pode ter até três ou quatro pontos focais para as comunicações, um em 

cada departamento. Estes pontos focais para as comunicações são fundamentais para a implementação das 

actividades de comunicação. As funções de um ponto focal são:  

 Planear as actividades de comunicação. 

 Coordenar as actividades de comunicação em cada departamento, província e distrito. 

 Organizar comissões de comunicação a nível de província e de distrito. 

 Trabalhar com as rádios locais, para que elas falem acerca da campanha e informem as populações. 

 Organizar reuniões de advocacia e sensibilização com as autoridades locais, líderes religiosos e 

formadores de opinião. 

 Mobilizar as redes sociais a nível de distrito e de aldeia, incluindo os pregoeiros. 

 Visitar os líderes locais e usar os canais tradicionais de comunicação. 

 Supervisionar os mobilizadores, as ligações da comunidade, os membros das comissões e os pregoeiros.  

 Monitorizar o processo e os resultados das actividades de comunicação e aplicar o instrumento de 

monitorização para a comunicação no seio das comunidades. 

A vacinação contra a febre amarela é apenas uma das muitas campanhas de saúde na agenda de um distrito. 

Outras campanhas podem incluir, mas não só, a poliomielite, o sarampo, mosquiteiros, VIH/SIDA e prevenção, 

etc. O ponto focal para as comunicações está, portanto, normalmente muito ocupado com as várias solicitações 

dos programas.  É seu dever acompanhar todas as actividades de comunicação sobre  as campanhas de saúde do 

departamento. No entanto, terá de usar o seu carro particular ou usar os transportes públicos. Por isso, será 

aconselhável orçamentar a sua participação, que abrange, normalmente, cerca de um mês de actividades. Será 

aconselhável um pequeno subsídio de, aproximadamente, US$200 para o ponto focal. Ele irá trabalhar na 

campanha ao mesmo tempo que noutras campanhas. Não trabalhará para a campanha a tempo inteiro, mas as suas 

redes e contactos são muito úteis para a campanha. 
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4 Definir as principais mensagens e as mensagens específicas  

Principais mensagens 

Numa campanha, é muito importante ter um conjunto de mensagens principais. A experiência adquirida nas 

campanhas de vacinação contra a febre amarela em alguns países revelou que uma lista de cinco mensagens-chave 

é mais eficaz, como se segue:  

 Existe uma campanha de vacinação contra a febre amarela. 

 A vacinação contra a febre amarela será de _____a _____. 

 Durante a campanha de prevenção, todas as crianças com mais de 9 meses e os adultos serão vacinados, 

excepto as mulheres grávidas. 

 Tome a vacina no centro de saúde ou posto de vacinação mais próximo. 

 Os boletins de vacinação e as vacinas são gratuitos. 

As mensagens específicas ou de apoio sobre segurança, modo de administração, modo de transmissão e calendário 

de vacinação devem ser transmitidas através de canais de comunicação como programas de rádio, P&R, 

mobilização social, visitas domiciliárias, pregoeiros e/ou comunicações interpessoais. 

Mensagens específicas 

Os participantes nas campanhas precisam de um conjunto de informação complementar acerca da febre amarela e 

do processo de vacinação. Os mobilizadores terão de explicar os detalhes da campanha de vacinação à população, 

quando visitam escolas, lugares públicos ou as famílias. Os jornalistas têm de saber o que é a febre amarela, por 

que motivo a campanha se realiza e como as vacinas são administradas. Os decisores, os políticos e os líderes 

religiosos terão de compreender a logística da campanha e por que motivo estão envolvidos na campanha. 

A experiência revela que  a melhor forma de apresentar esta informação é no formato de P&R, normalmente uma 

brochura A5, como o seguinte modelo da Côte D’Ivoire. A página 1 também apresenta uma versão reduzida de 

um cartaz com as cinco principais mensagens. 
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5 Formar pessoas para a mobilização social 

Uma vez identificados e recrutados os pontos focais, os mobilizadores e os pregoeiros, é necessário dar formação 

a toda a estrutura, para permitir que a campanha decorra sem problemas.  

Para os pontos focais e mobilizadores, a melhor forma de o fazer é usar um módulo de formação, com orientações 

para a mobilização social, desenvolvido para essa finalidade. O módulo deve ter as seguintes componentes: 

 objectivos da campanha; 

 grupo-alvo; 

 principais mensagens; 

 mensagens específicas (como P&R); 

 critérios para recrutar os mobilizadores; 

 funções dos mobilizadores antes, durante, e depois da campanha; 

 amostra do cartaz; e 

 amostras de outros materiais visuais. 

Os pregoeiros são diferentes. É aconselhável que os mobilizadores os contactem e lhes expliquem quais são as 

suas responsabilidades, durante uma ou duas horas, com incidência em: 

 objectivos da campanha; 

 o que é a febre amarela, como evitá-la, porquê vacinar; 

 grupo-alvo que deve ser vacinado; e 

 principais mensagens desenvolvidas a nível central. 

Depois disso, os pregoeiros podem decidir o modo como poderão transmitir as suas mensagens orais e chegar a 

acordo sobre um formato comum. É preciso lembrar que, por vezes, estamos a falar de mobilizadores e pregoeiros 

que estão a traduzir as principais mensagens para uma língua específica de uma determinada região. 

Critérios de recrutamento (algumas recomendações) 

O recrutamento de mobilizadores é um passo importante que requer alguma reflexão. Os critérios aplicados ao 

processo de recrutamento devem ser formulados com conhecimento das funções dos mobilizadores sociais.  

Para compreender os critérios de recrutamento, é preciso pensar numa sociedade simples, em que as ideias têm de 

ser expressas de forma directa. Os critérios de recrutamento mais comuns são que um bom candidato deve ser 

 residente na localidade; 

 letrado; 

 credível e respeitado pela população local; 

 um membro destacado da comunidade; 

 apto na comunicação verbal; 

 experiente no trabalho de campo e física e mentalmente apto para executar o trabalho; e 

 humilde, não se considerando superior aos outros membros da comunidade. 
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Funções antes da campanha 

 Comunicar com cada uma das aldeias, cantões e bairros alvos da campanha. 

 Identificar os principais parceiros e partes interessadas a mobilizar, incluindo os chefes comunitários, 

líderes religiosos, professores e agentes comunitários de saúde. 

 Estabelecer indicadores de monitorização, definir um calendário, responsabilidades e verificar a 

implementação em função do calendário. 

 Conduzir reuniões de advocacia com os líderes locais. 

 Comunicar com o pessoal de saúde e os directores das escolas (públicas e corânicas, quando existirem).  

 Obter contributos de indivíduos e grupos sobre o modo de divulgar as mensagens da campanha.  Podem 

apresentar sugestões para espalhar a palavra, tais como anunciar a campanha em grandes reuniões e 

eventos culturais (festivais tradicionais, casamentos, baptizados, funerais ...) e eventos desportivos. 

 Preparar antecipadamente os materiais de comunicação  ou distribuí-los com antecedência (e.g. alguns são 

produzidos a nível central, como cartazes, brochuras, faixas) e devem ser exibidos em frente dos centros 

de saúde ou  numa rua movimentada. Colar os cartazes nos centros de saúde, escolas, mesquitas, igrejas, 

mercados e outros lugares públicos relevantes e visíveis. 

 Preparar uma cerimónia para o lançamento da campanha em todas as prefeituras, sub-prefeituras, centros 

de saúde e postos de saúde. 

 Fazer advocacia junto dos governos locais, para apoiarem a mobilização da população para os postos de 

vacinação. 

 Espalhar a palavra em parceria com associações, ONG, outras organizações baseadas nas comunidades, 

trabalhadores comunitários e líderes religiosos. 

 Publicitar a campanha em locais públicos, usando pregoeiros e megafones.  

 Identificar estratégias de comunicação, para chegar às populações marginalizadas. 

 Criar um calendário para a advocacia, mobilização social e actividades de comunicação. 

 Estimar as necessidades de ferramentas para a campanha de mobilização social.  

 

Funções durante a campanha  

 Reforçar a participação de grupos comunitários organizados (organizações de mulheres e jovens, etc.). 

 Anunciar a contribuição de diferentes grupos e organizações. Esse anúncio encoraja a continuação do 

apoio a outros eventos nacionais.  

 Envolver professores, pais e crianças.  As crianças são, normalmente, muito eficazes a procurar outras 

crianças que são afectadas pela campanha. 

 Informar o público através da imprensa escrita e programas de rádio (fornecendo comunicados de 

imprensa às estações de rádio). 

 Realizar uma cerimónia formal para lançar a campanha. 
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6 Elaborar um plano de acção para a avaliação local e as 

comunicações locais 

Avaliação local 

Uma avaliação local é conduzida usando a informação disponível, para determinar em que ponto está a campanha 

em termos de comunicação num determinado distrito e para organizar os recursos. O ponto focal deve fazer a 

avaliação antes do microplaneamento, para que possa apresentar a informação na reunião.  Assim, poderá inclui-la 

no planeamento geral e na orçamentação da campanha.  

Apresentam-se, em seguida, exemplos de perguntas de avaliação: 

 Quais são os grupos-alvo?  Para quem temos uma mensagem? 

 Quais são as principais mensagens a transmitir? 

 Quais são os objectivos das comunicações e das campanhas de mobilização social?  Normalmente, os 

objectivos são definidos em termos de mudança comportamental. O que queremos que as pessoas façam?  

Quais os principais comportamentos que pretendemos mudar?  Existem obstáculos? 

 Quem são as principais partes interessadas e os implementadores nas actividades de comunicação?  Qual 

será o papel e a participação dos líderes religiosos ? 

 Que tipos de comunicadores existem no distrito? Pontos focais? Mobilizadores? Pregoeiros?  Quais os 

recursos necessários para as actividades de comunicação? Quantos mobilizadores e pregoeiros são 

necessários? 

 Qual é a estrutura política do distrito, província e aldeia?  Este será o principal canal de comunicação. É 

importante realizar actividades específicas com os líderes e chefes locais? 

 Como é que as comunidades participam na mobilização social? Como funcionam as redes sociais nos 

contextos urbanos e rurais? Existem planos especiais para as populações mais remotas? 

 Quantas unidades de cada tipo de peças de comunicação serão necessárias (e.g., faixas, cartazes, folhetos, 

publicidade)?  

 Quais são os três canais de comunicação mais importantes?  Que canais e média são o meio mais eficaz 

para chegar às pessoas e as motivar? 

 Existem fornecedores de comunicação eficientes que nos possam apoiar? (e.g., rádios comunitárias, 

grupos de teatro) 
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Plano de acção para as comunicações locais 

Normalmente, existem dúvidas sobre o modo de organizar um plano de acção para as comunicações locais. Um 

plano local deve ter as seguintes componentes: 

 número de actividades; 

 tarefas para cada actividade; 

 grupo ou público-alvo para cada actividade; 

 pessoa responsável, organização ou parceria para cada actividade;  

 resultado de cada actividade; e 

 calendários. 

O Anexo 1 dá uma ideia clara sobre o modo de produzir um plano visual local e um calendário 
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7 Fazer uma combinação adequada de média 

A combinação de média ou combinação de canais constitui metade da estratégia. A outra metade é constituída 

pelas mensagens, mas não há regras gerais para essas combinações.  Elas são seleccionadas por diferentes razões:  

 características dos canais, (e.g., atracção, proximidade, audiovisual); 

 população que alcançam; 

 impacto; 

 grau de eficácia na transmissão das mensagens; 

 custos; 

 frequência com que pode ser usada; 

 atitudes para com os canais; e 

 viabilidade técnica.  

Vários pontos de aprendizagem sobre a combinação de média foram retirados de experiências das campanhas de 

vacinação contra a febre amarela na Serra Leoa, Guiné Conakry, Côte d’Ivoire e República Centro-Africana 

(RCA). 

Principalmente nos países rurais, com rendimentos muito baixos e baixas taxas de literacia, a combinação de 

canais mais eficaz é a do Pregoeiro + Rádio + SMS. Outros média ou canais podem servir de suporte.  

Os SMS foram usados para comunicar informações sobre as campanhas de vacinação durante a campanha contra 

o sarampo no Uganda, a campanha contra a poliomielite em Angola e a campanha contra a febre amarela na 

Guiné Conakry. Nesta última campanha, foram estabelecidas comunicações com dois milhões de telefones. 

Alguns destes SMS foram gratuitos, com a cooperação da empresa de comunicações Orange (1 200 000), 

enquanto outros apenas tiveram um pequeno custo cobrado pela empresa  Sotelgui (800 000).  O grupo-alvo foi de 

seis milhões de pessoas e, quando os utentes receberam os SMS, comentaram-nos com outros membros das suas 

famílias e amigos, chegando assim a informação sobre a campanha a um grupo muito mais vasto, mesmo àqueles 

que não tinham telemóveis.  Evidentemente, o SMS é apenas uma componente da fórmula, mas está a tornar-se 

numa componente muito importante.  Em muitos países, os telemóveis foram desenvolvidos antes de as redes 

terrestres nacionais se encontrarem a meio do seu desenvolvimento.  Por esse motivo, o telemóvel é o telefone 

principal, com todas as vantagens comunicacionais que oferece.  

Muitas vezes, é necessário afectar fundos orçamentais para assegurar a disponibilidade da comunicação por SMS 

e isso permite o envio de 2-3 mensagens por semana.  Obviamente, o impacto depende da cobertura da rede e do 

uso que as pessoas fazem do telefone, dependendo o custo de factores locais. Embora o Ministério da Saúde, 

algumas vezes, tenha capacidade para pedir a gratuidade da transmissão de mensagens por SMS, outras vezes as 

empresas de telecomunicações fazem o mínimo para atender os pedidos dos governos.  Reservar dinheiro para 

pagar as mensagens por SMS pode assegurar mais do que uma vaga de mensagens. Na RCA, as mensagens por 

SMS atingiram cerca de 600 000 telefones gratuitamente.  No Chade, todas as campanhas de saúde incluem uma 

componente de SMS.  

As mensagens áudio, gravadas nas línguas locais, podem ser outra importante componente da campanha de 

comunicação, uma lição que foi aprendida durante a campanha do Chade. As pessoas iletradas ou quase iletradas 

das zonas rurais tinham telemóveis.  Um SMS em francês não seria compreendido por essas pessoas, mas uma 

curta mensagem de áudio na língua local é como se o pregoeiro estivesse dentro do telemóvel. 
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A rádio pode ser muito flexível na resposta às perguntas durante diferentes fases da campanha, como, por 

exemplo: 

 Mensagens por rádio normal, incluindo a definição de vacinação e as cinco mensagens básicas (a) datas da 

campanha, (b) público-alvo da vacinação, (c) ida aos postos de vacinação (d) mensagem acerca dos 

boletins de vacinação, (e) a vacina e os boletins são gratuitos. 

 Mensagens secundárias de apoio: e.g. (a) segurança da vacina, (b) modo de administração, (c) motivo da 

campanha de vacinação, etc. 

 Mensagens “alvo”, reforçando a definição de alvo. 

 Porquê a vacinação contra a febre amarela. Isso pode ser explicado em entrevistas, noticiários ou em 

microprogramas. 

 Mensagem final, incluindo as cinco mensagens básicas e (a) “as últimas datas da vacinação são …”;,  (b) 

“Use esta oportunidade…” 

 Mensagens acerca dos efeitos secundários após a vacinação, como: 

- Em alguns casos raros, podem ocorrer efeitos adversos. 

- A maioria dos efeitos adversos são benignos. São febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas 

articulações ou prurido. 

- Excepcionalmente, ocorrem reacções alérgicas graves. Essas reacções são raras (1 caso por cada 

100 000 doses da vacina administradas) e o seu início ocorre apenas alguns minutos após a 

vacinação.  Aconselha-se os doentes a permanecerem no local da vacinação, pelo menos, durante 

15 minutos após a administração da vacina.  O vacinador está preparado para tratar qualquer dessas 

reacções.  

- É possível tratar a maioria dos efeitos secundários benignos no centro de saúde mais próximo. Um 

mecanismo para estudar e  tratar os casos suspeitos de reacções adversas graves está instalado nos 

hospitais de referência, hospitais regionais e distritais e nos centros de saúde.   

Os anúncios radiofónicos e os microprogramas  terão de ser curtos e  simples, para promover a mudança de 

comportamento. Em vez de tentar explicar os sintomas da febre amarela, é preferível discutir os argumentos a 

favor da campanha, usando debates radiofónicos, mobilização social, comunicação interpessoal, noticiários, etc. O 

princípio é simples: mensagens-chave em formato curto; mensagens de apoio em formato longo. 

Não usar megafones, a não ser que seja mesmo necessário, não usar carros áudio, não usar T-Shirts, usar batas. 

Estes não funcionam tão bem como outros canais ( e.g. os carros áudio, usados por grupos políticos como canais 

de mobilização social, são barulhentos e difíceis de entender.  Não funcionaram bem nas campanhas de vacinação.  

Os megafones são um desperdício de dinheiro, numa sociedade em que os valores desaparecem muito 

rapidamente e passam a ser usados noutras actividades, tais como publicidade, festas, casamentos, etc.  Esta é uma 

campanha baseada nos centros de saúde e nos postos de vacinação.  As T-shirts nas campanhas contra a 

poliomielite baseadas nos domicílios são usadas para identificar a pessoa que visita as casas.  As batas são mais 

adequadas para este tipo de campanha e poderão voltar a ser usadas em campanhas posteriores.  

Tão importante como a produção é a distribuição de materiais. É importante fazer um plano de distribuição 

baseado na população a ser abrangida e na sua localização geográfica, assim como acompanhar a sua 

implementação dentro de um calendário específico. Garantir a distribuição de materiais desde o distrito até ao 

sub-distrito. Uma campanha fez uma boa distribuição quando todos os distritos e aldeias têm materiais. 
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Mensagem SMS na República Centro-Africana: “De 19 a 25 de Julho de 2010 dirija-se ao centro de saúde para 

ser vacinado contra a febre amarela, excepto mulheres grávidas e crianças menores de 9 meses. UNICEF” 
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8 Usar faixas, cartazes e rádio  

As faixas podem ser usadas como sinais, por exemplo, nos centros de saúde onde se situam os postos de 

vacinação. As faixas podem também ser usadas como instrumentos de informação , por exemplo, quando 

colocadas na estrada principal do distrito, para divulgar a campanha de vacinação, como se mostra aqui num 

exemplo da Côte D’Ivoire.  

 

 

 

Os cartazes podem ser usados como instrumentos de informação e motivação.  Podem ser colados em escolas, 

mesquitas, igrejas, centros de saúde, mercados, lojas e outros locais públicos.  Normalmente, um cartaz apresenta 

as cinco mensagens básicas e convida as pessoas a vacinarem-se, como no exemplo da Serra Leoa, que a seguir se 

apresenta. Os cartazes podem também ser usados como instrumento de sinalização, quando, por exemplo, são 

colocados numa árvore por detrás de um posto rural de vacinação.  
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Relativamente à comunicação através da rádio, é preferível fornecer os guiões às estações de rádio regionais.  As 

rádios locais têm os seus próprios recursos de gravação, as suas próprias vozes e um estilo de linguagem próprio.  

Elas produzem as suas próprias versões nas línguas locais. Apenas as rádios nacionais emitirão guiões 

normalizados em inglês ou francês.  

É muito importante respeitar as rádios locais, porque são formadoras de opinião nas suas regiões.  Se forem 

usados guiões normalizados a nível nacional, é importante que a linguagem seja apropriada. Muitas vezes, é mais 

barato produzir uma versão local. Está provado que a abordagem mais eficaz é uma campanha regional que use as 

rádios locais: uma combinação de anúncios, microprogramas e comunicados de imprensa. Os microprogramas 

podem ser úteis para que as autoridades e os líderes de saúde locais mostrem que estão a apoiar a campanha.  Uma 

rádio local custa muito menos do que uma rádio nacional.  A sinergia entre as duas exerce maior impacto sobre a 

população, os chefes, líderes religiosos e decisores. 

O Anexo 2 apresenta um exemplo de um texto radiofónico da Côte d’Ivoire.



17 

9 Trabalhar com as redes existentes 

Advocacia nas redes sociais 

 As redes sociais são consideradas o principal canal de comunicação em muitos países, mas não existem 

muitos estudos sobre as suas estruturas e, por isso, é necessário avaliar as redes sociais, políticas e 

religiosas nesses países. 

 Monitorização: apesar do bom desempenho das redes sociais numa campanha, é necessário monitorizar o 

processo. 

 Envolver as escolas e o Ministério da Educação. Envolver as escolas na divulgação das mensagens de 

vacinação. Promover a divulgação das mensagens, através dos professores.  As escolas são o meio ideal 

para chegar ao grupo-alvo.  

 Envolver as escolas e planear de acordo com o horário lectivo: se assim for, poderão evitar-se grandes 

aglomerações de jovens, com os correspondentes perigos para as crianças. Os postos móveis deverão  

dedicar algum tempo a cada escola e, assim, poderão vacinar milhares de crianças e jovens.  Trata-se de 

um mecanismo custo-eficaz, pois pode vacinar um grande grupo de pessoas num curto espaço de tempo. 

Este canal tem sido usado com sucesso na Serra Leoa. 

 Reforçar a sensibilização dos grupos de mulheres e jovens como grupos socialmente organizados.  

 Módulo de formação para mobilizadores: um dos primeiros produtos preparados para a República Centro-

Africana foi um módulo de formação para mobilizadores, com base nas experiências de outras campanhas 

de vacinação contra a febre amarela. O Ministério da Saúde produziu o seu próprio módulo de formação, 

chamado Guia do Mobilizador. Infelizmente, este módulo foi uma adaptação genérica do seu habitual 

módulo de formação e não incluía o pacote certo de mensagens básicas. O número de guias produzidos foi 

insuficiente, o que significa que alguns mobilizadores não receberam instruções ou aconselhamento por 

escrito. Este foi um erro grave, visto que a não distribuição de um módulo que estava dotado de bons 

recursos e era específico para a campanha significou um desperdício do investimento. 

 É importante continuar as actividades de proximidade e sensibilização nas zonas mais remotas, de modo a 

assegurar que as populações mais vulneráveis serão contempladas. 

Advocacia junto das redes políticas  

 As acções de sensibilização devem ser dirigidas para as autoridades e concelhos locais, visto que eles são 

grupos importantes. Há uma tendência do Ocidente para não compreender estas reuniões de advocacia 

locais, nível após nível. 

 Além da sensibilização, é importante que as próprias autoridades sejam vacinadas durante a campanha. Se 

as pessoas virem que os seus líderes são vacinados, o risco de resistência ou os rumores acerca da 

qualidade das vacinas diminuem. 

 Só por si, as reuniões de advocacia regionais não são suficientes, uma vez que, antes de se chegar ao nível 

da aldeia,  há prefeituras e cantões onde existem pregoeiros. Estes constituem o principal canal de 

comunicação nas zonas rurais e de baixa literacia. É dessa forma que a informação e as instruções são 

divulgadas nessas sociedades; para transmitir a informação, as rádios, só por si, não são suficientes. 
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Advocacia junto dos líderes religiosos  

 Os líderes religiosos e culturais devem também ser alvos específicos das acções de sensibilização, através 

de reuniões e seminários. Em muitos países, a população muçulmana tem sido muito receptiva às 

mensagens das campanhas, graças a este tipo de advocacia. 

 O Ministério da Saúde deve participar neste aspecto da campanha, fazendo chegar aos líderes religiosos 

comunicações que mostrem a importância da campanha e dinamizem o envolvimento dos seus seguidores. 

 Se possível, os líderes religiosos devem ser encorajados a falar sobre a campanha durante os serviços 

religiosos, tanto na rádio como na televisão.  

  Três canais que têm provado trabalhar de forma sinergística são: (a) mensagens dos sacerdotes e pastores; 

(b) cartazes nas igrejas; (c) mobilizadores nas igrejas, encaminhando as pessoas para os postos de 

vacinação. 

 Normalmente, as sextas-feiras e os domingos são dias religiosos para os muçulmanos e cristãos. As 

campanhas usam esta oportunidade para instalar postos de vacinação nas mesquitas e igrejas.  Uma 

mensagem de rádio informando que a vacinação se realizará nas principais mesquitas e  igrejas facilitará a 

tarefa dos vacinadores e mobilizadores. 

O Anexo 3 apresenta uma versão de mensagens específicas na forma de P&R.  
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10 Monitorizar e avaliar a campanha de mobilização social  

O formulário que se segue é um exemplo da Serra Leoa sobre o modo como as suas actividades foram 

monitorizadas a nível de distrito. As opções são: Não executada, Executada, Bem executada. 

 

Lista de verificação das actividades a nível de distrito 

Actividade Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 

Tradução dos materiais/mensagens  de 

Informação, Educação e Comunicação para as 

línguas locais  

Bem executada 

Na rádio local  

Bem executada 

Na rádio local 

Bem executada 

Rádio 

Distribuição de materiais de IEC do distrito ao 

subdistrito 

Bem executada 

Cartazes e brochuras 

Bem executada 

Cartazes e brochuras  

Bem executada 

Cartazes e brochuras  

Sensibilização dos líderes religiosos/ culturais 

em reuniões e seminários 

Executada Executada Bem executada 

 

Sensibilização do pessoal do subdistrito de 

saúde em reuniões e seminários 

Executada Bem executada Bem executada 

 

Sensibilização dos concelhos Executada Bem executada 

 

Bem executada 

 

Sensibilização dos grupos de mulheres e 

jovens  

Executada Bem executada 

 

Bem executada 

 

Participação das escolas, com envolvimento 

dos professores na divulgação de mensagens 

sobre vacinação  

Executada Executada Executada 

Organização de acções de proximidade  Bem executada Bem executada Bem executada 

Realização de seminários de orientação 

destinadas aos profissionais de saúde, para a 

promoção de comunicações interpessoais  

Não executada  Não executada Não executada 

Apresentação de filmes em todos os sub-

condados 

Não executada Não executada Não executada 

IEC, information, education and communication. 

Com base em modelos de comunicação para o desenvolvimento (C4D ), a República Centro-Africana 

desenvolveu um instrumento de monitorização da mobilização social, destinado a avaliar a eficácia dessa 

mobilização a nível das comunidades.  Esse instrumento inclui uma abordagem metodológica, uma amostra e uma 

base de dados em Excel.  Esta base de dados foi usada para introduzir os dados da amostra e incluía fórmulas que 

produziram um conjunto de gráficos automáticos contendo informação básica. 

O Anexo 4 propõe um formulário para monitorizar a mobilização social.
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Anexo 1 Exemplo de plano de acção a nível local 

      Calendário 

No. Actividade Tarefas Grupo-alvo Responsável Resultado 
26 

Abr 

3 

Maio 

10  

Maio 

17  

Maio 

24  

Maio 

31  

Maio 

7  

Jun 

14 

Jun 

1 Definir as 

responsabilidades de 

comunicação de 

cada comunidade 

Seleccionar 

Recrutar 

 Mobilizadores Ponto focal Responsável da 

IEC por distritos 

e aldeias 
X 

 
       

2 Explicar a 

mensagem para ser 

divulgada por todos 

os mobilizadores e  

pregoeiros 

Definir as principais 

mensagens 

Produzir cópias 

impressas 

Distribuir 

Mobilizadores 

e pregoeiros 

Ponto focal Mensagens 

conhecidas e 

acordadas X        

3 Mobilização social a 

nível de distrito 

Reuniões 

Pregoeiros 

Programas de rádio 

 Comunidades Mobilizadores Mensagem 

transmitida à 

população 

    X X X X 

4 Envolver as 

autoridades locais na 

organização da 

campanha  

Reuniões de IEC  Autoridades 

locais 

Autoridades 

regionais 

Ponto focal 

Apoio político e 

participação 

activa das 

autoridades. 

  X      

5 Envolver os chefes 

tradicionais e os 

líderes religiosos  

Fazer contactos 

Realizar reuniões 

Chefes 

tradicionais e  

líderes 

religiosos  

Ponto focal Participação dos 

chefes 

tradicionais 

Advocacia dos 

líderes religiosos  

   X X X X  

6. Informar os média e 

os canais locais 

Identificar as rádios e 

os canais locais  

Fornecer-lhes os 

guiões e informação 

Realizar seminários 

de informação  

 Rádios locais, 

grupos teatrais 

e organizações 

sociais  

Mobilizadores, 

Ponto focal 

Mensagens 

divulgadas 

através dos 

média, canais e 

organizações  

locais 

     X   

7 Pregoeiros Calcular quantos 

pregoeiros irão 

participar 

Recrutá-los 

Fornecer-lhes 

informação e apoio  

Confirmar a 

mensagem a 

transmitir 

Comunidades Comissões 

locais de IEC 

As comunidades 

serão informadas 

sobre o momento 

e o local onde se 

devem dirigir 

para ser 

vacinadas 

    X X X  

8 Baterias para os 

megafones 

Calcular as 

necessidades  

Introduzi-las no 

microplano  

Carregar os 

megafones 

Distribui-los de forma 

estratégica 

Mobilizadores  Ponto focal  Pregoeiros e 

mobilizadores 

com  megafones 

operacionais   
 X X X X X   

9 Faixas Planear a quantidade 

de faixas necessárias 

para o distrito  

Colocá-las na entrada 

do distrito e em frente 

aos centros de saúde.  

Comunidades Mobilizadores A população será 

informada acerca 

da data e o grupo-

alvo da vacinação 
  X X X X X  

10 Divulgar a 

informação nas 

línguas nacionais 

através das rádios 

locais 

Identificar as rádios 

Traduzir os guiões 

para as línguas locais  

Divulgar 

Local 

comunidades 

Ponto focal 

Mobilizadores 

A população será 

informada acerca 

da campanha   X X X X X  

11 Distribuição de 

cartazes, folhetos e 

outro material 

imprenso 

Colar cartazes 

Distribuir folhetos 

População Mobilizadores A população será 

informada acerca 

da campanha 
   X X X X  
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Anexo 2 Exemplo de um guião de rádio na Côte d’Ivoire 

Anúncio radiofónico de sensibilização para os distritos de saúde  

Personagens Texto Efeitos Observações 

Jingle  Jingle vacinação normal  

Pregoeiro Hey !! hey ! ! hey !! Atenção às notícias! Jingle em segundo plano  

Mulher Que notícias? Jingle em segundo plano  

Pregoeiro Vai decorrer uma grande campanha de 

vacinação gratuita contra a febre amarela 

em 31 distritos da Côte d’ Ivoire, desde 

sexta-feira, dia 3, até quinta-feira, 9 de 

Dezembro de 2010. 

Jingle em segundo plano  

Mulher  Ah ok !! É grátis!! 

Quem é que vai ser vacinado? Onde é que 

fazem a vacina? 

  

Pregoeiro Todas as crianças com mais de 9 meses e 

adultos, excepto mulheres grávidas. 

A vacina é dada no centro de saúde ou 

posto de vacinação mais próximo 

Jingle em segundo plano  

Enfermeiro A febre amarela é uma doença viral e é 

transmitida pela picada de um mosquito.  

Manifesta-se por febre, dor de cabeça, 

dores musculares, fadiga, s e vómitos. 

15% das pessoas infectadas desenvolvem 

complicações; essas complicações são 

icterícia, dores abdominais, hemorragias e 

envolvimento renal.  Metade das pessoas 

que desenvolvem complicações acabam 

por morrer.  Não existe tratamento para a 

febre amarela.  A vacina é a melhor forma 

de protecção contra a febre amarela. As 

pessoas vacinadas ficam protegidas 

durante, pelo menos, dez anos.  

Jingle em segundo plano  

Homem  (Chefe de 

família) 

Minha senhora !! Por que é que dão um 

boletim amarelo às pessoas que foram 

vacinadas? 

Jingle em segundo plano  

Enfermeiro Os boletins amarelos são grátis e 

constituem a prova de que a pessoa foi 

vacinada. Os boletins amarelos devem ser 

guardados num local seguro e 

apresentados quando tal for solicitado, nos 

centros de saúde, nas escolas ou em 

viagens. 

Jingle em segundo plano  

Man + Mulher 

+Enfermeiro + 

outros membros da 

família 

Juntos, conseguiremos derrotar a febre 

amarela  

 

Jingle em segundo plano  

Jingle final  

 

Jingle vacinação normal  
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Anexo 3  Mensagens específicas para a febre amarela 
 
Ficha descritiva: perguntas e respostas 

1. O que é a febre amarela? 

A febre amarela é uma doença viral que se transmite pela picada do mosquito.  Os sintomas são febre, dor de 

cabeça, dores musculares, fadiga, náuseas e vómitos. 15% das pessoas infectadas desenvolvem 

complicações; as complicações são icterícia, dores abdominais, hemorragias e lesões renais.  Metade das 

pessoas que desenvolvem complicações acabam por morrer.  Não existe tratamento para a febre amarela. A 

vacinação é a melhor forma de protecção contra a febre amarela.  

2. Que tipo de doença causa a febre amarela? 

A gravidade da doença é variada, desde febre até hepatite grave e hemorragias. A maioria das infecções por 

febre amarela apresenta sintomas moderados, mas a doença pode causar enfermidade grave e fatal. 

Os sintomas de infecção grave são urina castanha/vermelha e nas crianças a doença é semelhante a um 

processo de septicemia. 

3. Porquê organizar uma campanha de vacinação contra a febre amarela? 

“N” casos de febre amarela foram registados nas comunidades de _____ e ____.  Para evitar uma epidemia 

no país, o governo está a organizar, de _ a _ de _____, em colaboração com os seus parceiros do 

desenvolvimento, uma campanha de vacinação contra a febre amarela, em “n” distritos sanitários, nos quais 

existe um alto risco de epidemia.  

4. Quem vai ser vacinado? 

Toda a população com mais de 9 meses de idade. 

5. A vacina é eficaz? 

Sim.  A vacina da febre amarela é muito eficaz.  Ao fim de uma semana, oferece protecção contra a doença e 

as pessoas vacinadas ficam protegidas para toda a vida. 

6. É possível vacinar toda a família? 

Sim. Todos os membros da família que tenham mais de 9 meses de idade devem ser vacinados.  

7. Quem é que não deve ser vacinado contra a febre amarela? 

Há dois grupos de pessoas que não devem ser vacinadas, a não ser que o risco de doença por febre amarela 

seja superior ao risco associado à vacina. 

 Crianças com menos de 9 meses. 

 Mulheres grávidas. 

8. As pessoas infectadas pelo VIH podem ser vacinadas contra a febre amarela? 

As pessoas com infecção assintomática por VIH podem ser vacinadas. Apenas as pessoas com 

imunodepressão associada ao VIH e à SIDA não devem ser vacinadas. 



23 

9. Um doente com paludismo pode ser vacinado? 

Sim.  O paludismo não é uma contraindicação para a vacina.   

10. São previsíveis reacções adversas? 

A vacina da febre amarela é muito bem tolerada.  Em casos muito raros, poderão ocorrer reacções adversas. 

11. Que tipo de reacções adversas são possíveis? 

A maioria das reacções adversas são benignas e incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas 

articulações ou prurido..   

12. São possíveis reacções alérgicas graves? 

Essas reacções são a excepção (1 caso em cada 100 000 doses de vacina administrada) e poderão ocorrer 

minutos depois da vacinação.  Aconselha-se os doentes a permanecer no local da vacinação, pelo menos, 

durante 15 minutos após a administração da vacina.  O vacinador está preparado  para tratar essas reacções.  

13. O que se deve fazer no caso de reacções adversas? 

É possível tratar a maioria das reacções adversas benignas no centro de saúde mais próximo. 

Nos hospitais de referência, regionais e de distrito, assim como nos centros de saúde, foi criado um 

mecanismo para examinar e tratar os casos suspeitos de reacções adversas graves.   

14. Onde é que se vai realizar a vacinação? 

Nos centros de saúde e em alguns postos de vacinação temporários instalados nas escolas, mercados, 

estações rodoviárias, igrejas e bairros em cada um dos cinco distritos contemplados com a campanha de 

vacinação.  

15. O que acontece se os pais não levarem os filhos ou outros familiares à vacinação? 

Devem ser-lhes explicados os benefícios da vacinação e ser tranquilizados quanto às suas desconfianças. 

16. Que papel desempenha a comunidade nesta campanha? 

Seguir as instruções para o próprio e a sua família se dirigirem aos postos de vacinação contra a febre 

amarela entre __ e _____. 

A comunidade fornece todas as informações sobre a campanha, identifica os locais de vacinação, orienta as 

pessoas para esses locais e monitoriza e declara quaisquer efeitos adversos.  

17. Como cidadão, que papel poderei desempenhar para assegurar o êxito desta campanha? 

Informar as pessoas que o rodeiam cerca da campanha, identificar os postos de vacinação e vacinar-se a si 

próprio, à sua família, vizinhos e amigos.  

Uma mensagem do MINISTÉRIO DA SAÚDE 
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 Anexo 4 Formulário para monitorizar a mobilização social 

Código do questionário: Sub-Prefeitura: 

Antes       Durante       Depois  Comuna: 

Região: Bairro/Aldeia: 

Prefeitura Urbana     Rural  

  

1. Vai vacinar a sua família contra a febre amarela na próxima 

semana?  
Sim  

Não  

2. Vacinou a sua família contra a febre amarela esta semana?  Sim  

Não  

3. Recebeu informação sobre a campanha contra a febre amarela? 

 
Sim  

Não  

4. Em caso afirmativo, como é que recebeu a informação?   

 Rádio?  

 Televisão?  

 Jornal?  

 Cartaz, faixa, folheto?  

 Pregoeiros?  

 Igreja/mesquita?   

 Vizinhos?  

 Mobilizadores sociais?  

 SMS ?  

 Outros?  Quais?  

5. Sabe contra que doença esta campanha está a vacinar as pessoas? 

S (se a resposta for febre amarela) ou  N (se a resposta for outra)  
 

6. Durante quanto tempo a vacina protege contra a febre amarela?  

S (se a resposta for 10 anos) N (se a resposta for diferente) 
 

7. Conhecia o mobilizador ou o pregoeiro que se deslocou a sua 

casa? S para Sim, N para Não 
 

8. O comportamento do mobilizador ou do pregoeiro foi correcto? S 

para Sim, N para Não 
 

 


