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PRÉFACIO

s cancros nas mulheres são altamen-
te prevalecentes, mais especifica-
mente os cancros da mama e do

colo do útero. Estima-se que mais de 266
000 mulheres morram anualmente por
cancro do colo do útero e que 87% destas
mortes ocorram nas regiões menos des-
envolvidas de todo o mundo, nomeada-
mente na Região Africana da OMS. Trata-
se de um importante fardo económico e
social que afecta directamente a África.
Se nada for feito, o número de mortes
atingirá os 416 000, em 2035.

O cancro do colo do útero é o cancro mais
comum e a principal causa de mortali-
dade por cancro entre as mulheres nos
países em desenvolvimento. Na África
Subsariana, são diagnosticados anual-
mente 34,8 novos casos de cancro do colo
do útero por 100 000 mulheres e 22,5 em
100 000 mulheres morrem desta doença.

Em muitos países, surgem vários proble-
mas e desafios quando se desenvolvem
novas estratégias de prevenção e controlo
do cancro do colo do útero. Esses proble-
mas incluem a falta de políticas, estraté-
gias e programas na área do cancro, a
escassez de dados recentes e a brangentes,
o pesado fardo económico e psicossocial
desta doença, a insuficiência ou a falta de
informação e de competências, o custo
elevado da vacinação contra o HPV, a
inexistência de uma prevenção secundária,
o elevado custo dos recursos terapêuticos

e cuidados paliativos negligenciados, a inacessibilidade geográfica da 
prevenção terciária e a falta de colaboração e de coordenação das inter-
venções.

O fardo do cancro do colo do útero pode ser reduzido através da imple-
mentação de estratégias baseadas em evidências nas áreas da prevenção,
detecção precoce e gestão, incluindo o diagnóstico e o tratamento. Deverão
ser desenvolvidos esforços de sensibilização para o facto do cancro do colo
do útero ser uma doença evitável e controlável.

O Escritório Regional da OMS para a África tem ajudado os Estados-Membros
a elaborar e a implementar planos integrados e abrangentes de prevenção
e controlo do cancro do colo do útero. Outras acções empreendidas
incluem reuniões e apoio harmonizado aos países, para aumentar o rastreio
e a cobertura dos tratamentos, criar registos do cancro em diversos países,
introduzindo a vacina do HPV como prevenção primária do cancro do colo
do útero, assim como o desenvolvimento de um conjunto de instrumentos
em colaboração com parceiros, especialmente a Fundação Bill e Melinda
Gates.

Estamos empenhados em facilitar e promover a coordenação de actividades,
advocacia e sensibilização, financiamento e mobilização de recursos,
formação de capacidades e acesso a produtos, desenvolvimento e inovação
transectorial, aos níveis local, nacional e regional.   

Esta tarefa, apresentada através de um conjunto de instrumentos de for-
mação, está relacionada com as  capacidades básicas dos países, advocacia,
informação, políticas de educação e comunicação, bem como planeamento
estratégico, inspecção visual e práticas de crioterapia, relacionadas com o
cancro do colo do útero. Esperamos que estes contribuam para reforçar as
capacidades do pessoal de saúde, ao nível nacional.

Gostaria de agradecer aos meus colegas, aos cientistas e a todos os nossos
parceiros, particularmente à Fundação Bill e Melinda Gates, cujos esforços
contribuíram para esta realização inestimável. Julgamos que este manual
irá servir, durante muitos anos, como um recurso abrangente.

Drª. Tshidi Moeti
Directora Regional da OMS para a África

O





s Doenças Não Transmissíveis (DNT) são a primeira causa, a nível global, de morte e de
incapacidade, sendo responsáveis por um peso significativo, quer em termos de saúde
quer económicamente, para os indivíduos, as sociedades e os sistemas de saúde. Só o

cancro é responsável por cerca de 8,2 milhões das 38 milhões de mortes por DNT que ocorreram
em 2012.

O cancro do colo do útero é a forma mais frequente de cancro e a primeira causa de morte por
neoplasia nas mulheres, nos países em desenvolvimento. Na África sub-sahariana, em cada
100.000 mulheres são diagnosticados, por ano, 34,8 casos de cancro do colo do útero, responsáveis
por uma taxa de mortalidade de 22,5 por 100.000. Este dado é contrastante com as taxas observadas
na América do Norte, respectivamente, de 6,6 e de 2,5 por 100.000.

O principal factor de risco associado ao cancro do colo do útero é a infecção pelo vírus do papiloma
humano (VPH) a qual ocorre, em geral, nas adolescentes após as primeiras relações sexuais.
Em África, estima-se a prevalência da infecção por VPH em 21,3%, com variações regionais
significativas: 33,6% na África Oriental, de 21,5% na África Ocidental e de 21% na África Austral.
São também factores de risco major o consumo de tabaco e a falta de rastreio e de tratamento
das lesões pré-cancerosas. A co-infecção do VPH com o vírus da imunodeficiência humana (VIH)
acelera a evolução para cancro do colo do útero.

O cancro do colo do útero é evitável e tratável, se detectado precocemente. A OMS recomenda
uma abordagem integrada nas intervenções de prevenção e de controle do cancro do colo do
útero, quer na prevenção primária, secundária e terciária.

Em África são múltiplos os problemas e os desafios que dificultam a prevenção e o controlo do
cancro do colo do útero - a ausência de uma política, de estratégias e de programas para a
prevenção e controlo do cancro do colo do útero; a falta de dados recentes e abrangentes; a
pesada carga económica e psico-social da doença; a insuficiência ou mesmo a falta de informação
e de competências; o custo muito elevado das vacinas contra o VPH; a inexistência da prevenção
secundária; a inacessibiidade a recursos terapêuticos e a negligenciação dos cuidados paliativos;
a inacessiilidade geográfica à prevenção terciária; a escassa colaboração e coordenação das
intervenções.

Estes problemas evidenciam a necessidade de desenvolver / adaptar instrumentos de apoio aos
países para criarem e implementarem uma advocacia eficaz no respeitante à prevenção e controlo
do cancro do colo do útero.

A

ANTES COMENTÁRIOS
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”Conjunto de Instrumentos” para a advocacia para a prevenção e controlo do cancro do
colo do útero em África foi desenhado por Benda N. Kithaka (Mulheres para a Detecção
Precóce e Tratamento do Cancro), Jean-Marie Dangou, Prebo Barango and Mary-Anne

Land (Organização Mundial de Saúde).

Houve contributos para o ”Conjunto de Instrumentos” de colegas da OMS e externos. Estamos
gratos pelas contribuições dos seguinte especialistas:  Abinya Othieno (Universidade de Nairobi),
Mary Wangai (Ministério da Saúde - Quénia), Kwanele Asante-Shongwe, (Consórcio Africano
para a Advocacia do Cancro), Lillian Kocholla (Ministério da Saúde – Quénia),  Zipporah Ali, 
(Associação dos Hospícios e de Cuidados Paliativos do Quénia), Nelly Mugo (Instituto de Inves-
tigação Médica do Quénia), May Maloba (Instituto de Investigação Médica do Quénia), Anne Korir
(Instituto de Investigação Médica do Quénia), Joseph Omach  (Iniciativa para o Cancro na Infância),
David Makumi (Hospital Universitário Aga Khan – Quénia), Alice Musibi (Hospital Universitário
Aga Khan – Quénia), Lucy Muchiri (Universidade de Nairobi), Jennifer Smith (Universidade da
Carolina do Norte), Catherine Wachira (Mulheres para a Detecção Precóce e Tratamentop do
Cancro), Miriam Mutebi (Hospital Groote Schuur  – África do Sul), Salomé Meyer (Aliança para o
Cancro -  África do Sul).

Agradecemos os contributos de Nathalie Broutet, Leanne Riley, Joyce Nato e Raymond Hutubessy,
da OMS.

A OMS apresenta também os seus agradecimentos aos participantes no Encontro de Especialistas
para Finalizar o “Conjunto de Instrumentos” para a Prevenção e Controlo do Cancro do Colo do Útero,
que teve lugar de 13 a 15 de Abril, em Brazaville, pela sua revisão e pelos seus comentários.

A OMS igualmente apresenta a sua sincera gratidão à Fundação Bill e Melinda Gates por dispo-
nibilizar verbas para este “Conjunto de Instrumentos”, como parte do seu financiamento para
o Programa para a Redução do Peso do Cancro do Colo do Útero nos Países Seleccionados
Fortemente Afectados, na Região Africana.

Este “Conjunto de Instrumentos” foi moldado por evidências e experiências de trabalho em advocacia
relacionada com a prevenção e controlo do cancro do colo do útero em África e globalmente está
de acordo com o documento da OMS – O Controle Completo do Cancro do Colo do Útero : um guia
para a prática do essencial (segunda edição – 2014). Foram identificados, através de um processo
de revisão exaustiva, os instrumentos existentes para apoiar a criação e a implementação de
advocacia para o cancro do colo do útero, em África.

O

AGRADECIMENTOS E PROCESSO
DE DESENVOLVIMENTO DO 

“CONJUNTO DE INSTRUMENTOS”   
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Porquê o Cancro do Colo do Útero ?  
(adaptado do Guia da OMS para o Controlo Integrado do Cancro do Colo do Útero)1 .

n O cancro do colo do útero é uma doença amplamente evitável que, no entanto, é uma das
primeiras causas de morte por cancro nas mulheres, em todo o mundo.

n Em todo o mundo, morrem anualmente de cancro do colo do útero 266.000 mulheres.

n É a primeira causa de entre as mortes por cancro na África Oriental e Ocidental.

n A maioria destas mortes pode ser evitada pelo acesso universal a programas integrados de
prevenção e controlo do cancro do colo do útero, os quais têm o potencial de chegar a todas as
raparigas pela vacinação contra o vírus do papiloma e a todas as mulheres pelo rastreio do cancro
do colo do útero e pelo tratamento das lesões pré-cancerosas. 

n São conhecidas as causas de cancro do colo do útero: quase todos os casos são resultado de
uma infecção persistente (infecção continuada de longa duração) por uma ou mais estirpes de
alto risco (i.e., oncogénicas) de VPH.

• É conhecida a história natural da infecção pelo VPH e a sua muito lenta progressão para doença
nas mulheres imunocompetentes, da normalidade (i.e., sem lesões) para as lesões pré-cancerosas
e destas para o cancro invasivo, o qual é potencialmente fatal.

• O intervalo livre de 10 a 20 anos entre as lesões pré-cancerosas e o cancro oferece uma ampla
oportunidade para rastrear, detectar e tratar as lesões pró-cancerosas e evitar a sua progressão
para cancro. No entanto, nas mulheres imunodeficientes (i.e., aquelas que vivem infectadas com
o VIH) a progressão das lesões pré-cancerosas para cancro é mais frequente e mais rápida.

n A OMS recomenda uma abordagem integrada, tendo em conta a história natural da doença,
para intervenções dirigidas a diversos subgrupos populacionais.

n Estão disponíveis e acessíveis vários tipos de testes que permitem detectar as lesões pré-
cancerosas de forma efectiva, assim como várias opções terapêuticas acessíveis.

n As vacinas contra o VPH estão actualmente disponíveis; se administradas a raparigas, antes
do início da sua vida sexual, podem prevenir um grande número de casos de cancro do colo do
útero .

n Até que haja acesso universal a programas de prevenção e controlo do cancro do colo do útero,
o que exige uma resposta às presentes desigualdades, as amplas disparidades de taxas de
incidência e de mortalidade que existem em diferentes grupos continuarão a espelhar a forte
evidencia da falta de serviços integrados e efectivos.

1 WHO Comprehensive Cervical Cancer Control, 2014 Genève, Suisse.

INTRODUCTION
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O que é um “CONJUNTO DE INSTRUMENTOS”?

A fim de reverter o peso crescente do cancro do colo do útero na região, há necessidade de criar
um plano de advocacia centrado no desenvolvimento de apoios nos funcionários governamentais
e nas agências de prevenção e controlo do cancro do colo do útero, no assegurar de uma parti-
cipação activa e informada das raparigas, da suas famílias e dos colaboradores comunitários,
e possibilitar aos trabalhadores da saúde aumentar efectivamente a consciência, nas suas
comunidades, do que significa a prevenção e controlo do cancro do colo do útero. 

Este “conjunto de instrumentos” deve ser partilhado com todos os interessados e utilizado para
melhorar a advocacia junto dos Ministros da Saúde, para conseguir o seu comprometimento pela
sua participação em programas e projectos que tenham como objectivo reduzir o peso do cancro
do colo do útero e melhorar a saúde da Mulher, na Região de África da OMS.

Este “conjunto de instrumentos” de advocacia inclui temas programáticos, a prevenção primária,
a secundária e a terciária, assim como o rastreio, o diagnóstico precoce, a terapêutica curativa e
os cuidados paliativos. Também é útil para informar as entidades interessadas sobre uma advocacia
efectiva com vista à prevenção e controlo do cancro do colo do útero, em África.

O que é advocacia?

A advocacia visa tornar possível a mudança, influenciando as pessoas e as organizações sobre
um problema específico ou sobre uma causa. Uma advocacia eficaz é necessária para convencer
os decisores que:

n A prevenção e controlo do cancro do colo do útero justificam um aumento de investimento 
em recursos, planeamento e verbas, a nível nacional e local.

n Uma acção decisiva produz benefícios substanciais e de baixo custo

Quem pode fazer advocacia pela prevenção e controlo do cancro do colo do utero ?

Qualquer pessoa pode fazer advocacia pela prevenção e controlo do cancro do colo do útero,
quer trabalhe num Ministério do Governo, numa organização profissional ou não governamental,
quer seja um profissional de saúde, um jornalista, um membro de uma associação de consumo
ou de doentes, ou, simplesmente, um indivíduo interessado.

As campanhas de advocacia mais bem sucedidas envolvem uma diversidade de indivíduos,
grupos e organizações agindo em conjunto para defender a solução do problema.

Como usar este “conjunto de instrumentos”?

Este “conjunto de instrumentos” é um manual e um instrumento prático para todas as advocacias,
independentemente de experiências anteriores.

Cada um pode agir seguindo cada secção do “conjunto de instrumentos” para criar uma iniciativa
ou um plano de advocacia, ou recorrer a secções independentes do “conjunto de instrumentos”
para fortalecer programas de advocacia já existentes.
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Está organizado em doze secções:

Secção 1: Histórico, em que se descreve o que é o cancro do colo do útero, as suas causas, 
incluindo os factores de risco, e os componentes chave para uma prevenção e 
controle integrada do cancro do colo do útero. 

Secção 2: Compreender a advocacia apresenta um descrição aprofundada do que é a advocacia 
dos diferentes tipos de advocacia possibilitando uma melhor compreensão do tema 
e como ele se relaciona com a gestão e o controlo de cancro do colo do útero.

Secção 3: Os elementos chave da advocacia para a estratégia de prevenção e controlo do 
cancro do colo do útero possibilitam uma orientação na identificação do problema, 
dos desafios, das oportunidades  e das soluções, incluindo a avaliação do ambiente 
político.

Secção 4: Definindo objectivos e metas possibilita orientação no início da definição de um plano 
de advocacia.

Secção 5: A identificação de parceiros reconhece quem deve ser envolvido e a importância de 
procurar o compromisso de uma série de indivíduos, grupos e organizações.

Secção 6: Identificar as audiências alvo destaca as duas principais audiências, designadam-
mente os decisores e os formadores de opinião, evidencia tácticas e documenta num 
manual prático como identificar e envolver cada segmento da audiência alvo.

Secção 7: Criar mensagens chave para influenciar a audiência alvo possibilita orientação sobre 
como contruir mensagens focalizadas.

Secção 8: Actividades e comunicação providencia acções de orientação sobre a selecção de 
canais de comunicação.

Secção 9: Envolver os meios de comunicação social fornece informações sobre as melhores 
formas de comunicar com eles. 

Secção 10: Monitorização e avaliação salienta a importância de reexaminar as metas, os processos 
e o impacto de iniciativas de advocacia.

Secção 11: Instrumentos adicionais de advocacia disponibiliza instrumentos úteis, prontos a usar, 
para planear, implementar e monitorizar a advocacia para o cancro do colo do útero.

Secção 12: Recursos úteis e datas chave para a advocacia, apresenta novas idéias e dicas para 
uma iniciativa de advocacia eficaz, que podem ser adaptadas e adoptadas.
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Section 1 Antecedentes 
(Adaptado do Guia da OMS para o Controlo Integrado do Cancro do Colo do Útero) 2.

História Natural do Cancro do Colo do Útero

O que é um Cancro ?
Cancro é o termo usado para designar o crescimento não controlado, autónomo e maligno de
células e de tecidos. Esse crescimento leva à formação de tumores que invadem os tecidos em
volta do cancro e que causam também acréscimos semelhantes em diferentes partes do corpo,
designados de metástases. O cancro, ao desenvolver-se, destrói os tecidos normais e compete
com estes pelos nutrientes e pela oxigenação.

O que é um Cancro do Colo do Útero ?
A infecção prolongada pelas estirpes cancerinogénicas de VPH é a causa mais frequente de
cancro do colo do útero. Noventa por cento dos cancro do colo do útero são cancros de células
pavimentosas e iniciam-se na zona de transformação do ectocervix; os restantes 10% são
adenocarcinomas que surgem na camada do epitélio cilindrico glandular do endocervix.

O cancro do colo do útero é evitável pela vacinação contra o seu agente causal, o papiloma vírus
humano, das raparigas (dos 9-13 anos) e pelo rastreio e tratamento das lesões pré-cancerosas,
na mulher, dado que estas lesões precedem, de muitos anos, o cancro.  Acresce que, se detectado
precocemente e tratado, o cancro do colo do útero pode ser curado

O que são lesões pré-cancerosas do colo do útero ?
As lesões pré-cancerosas do colo do útero configuram uma alteração característica das células
epiteliais da zona de transformação do colo. As células começam a ter uma aspecto anormal na
presença persistente ou infecção de longa duração pelo VPH.

Na maioria dos diferentes tipos de cancro, mesmo se têm um período precursor, este é demasiado
curto para ser detectado, logo não possibilitando o diagnóstico precoce e o tratamento. O cancro
do colo do útero é um dos poucos tipos de cancro em que há um período precursor (pré-canceroso)
que permanece durante muitos anos, antes de se transformar num cancro invasivo, havendo
assim um largo tempo de oportunidade para se fazer o diagnóstico e  tratar.

Lamentavelmente, se bem que possa ser prevenido, há ainda um grande número de mulheres
que morrem de cancro do colo do útero, em muitos países. Isto, devido à falta de acesso, para a
prevenção e para o tratamento, aos serviços de saúde; este problema pode ter múltiplas causas,
tais como barreiras que limitam o acesso aos serviços (por exemplo, os horários de funcionamento,
a distância, a falta de meios de transporte), assim como limitações ligadas a factores culturais e
ao género. Em muitos caso, no entanto, a causa primordial é a pobreza.

2 WHO Comprehensive Cervical Cancer Control, 2014 Genève, Suisse.
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A Infecção pelo VPH e os Co-factores que Facilitam as Infecções Persistentes
A primeira causa das lesões pré-cancerosas e do cancro do epitélio pavimentoso do colo do útero
é a infecção assintomática, persistente ou crónica com uma ou mais estirpes de elevado risco de
oncogenicidade (de provocar cancro) de VPH. O VPH é a mais comum das infecções virais
sexualmente transmissíveis.

A maioria dos mais de 100 tipos de VPH não está associada ao cancro do colo do útero. Sete em
cada dez (70%) de todos os casos referenciados no mundo de cancro do colo do útero são
causados por apenas dois tipos de VPH, o 16 e o 18. São também associados com o cancro do
colo do útero, mas menos frequentemente encontrados, outros quatro tipos de VPH - 31, 33, 45
e 58, de elevado risco; alguns tipos de VPH são mais prevalentes em determinadas áreas
geográficas, do que noutras. 

Dois outros tipos de VPH, 6 e 11, que não causam cancro do colo do útero, são os responsáveis
da maioria das verrugas genitais ou condilomas.

Quase todas as mulheres e os homens são infectados pelo VPH logo após iniciarem a sua
actividade sexual. Para o vírus se transmitir é suficiente haver fricção cutânea, o contacto da pele
com a pele na área genital circundante ao pénis e à vagina, não sendo condição necessária haver
penetração vaginal pelo pénis. 

Tal como na mulher, as infecções pelo VPH no homem são geralmente assintomáticas e muitas
de curta duração. Os homens podem desenvolver cancro anal, frequentemente associado ao
VPH tipo 16, sendo mais comum nos homens que têm sexo com homens. Como nas mulheres,
as verrugas genitais e os papilomas, nos homens são também provocados pelos tipos 6 e 11 do VPH.
Nas mulheres, durante a puberdade e a gravidez, a zona de transformação do ectocervix alarga-se.
A exposição ao VPH nestes períodos, pode facilitar a infecção e a associação entre o cancro do
epitélio pavimentoso do colo do útero e a actividade sexual precoce, a baixa idade quando do
primeiros parto e a história de gravidezes múltiplas. O comportamento, designadamente ter
múltiplos parceiros sexuais e parceiros sexuais por sua vez com múltiplos parceiros, pode também
aumentar o risco de infecção com o VPH (e logo do cancro do colo do útero).

Se bem que a infecção com um tipo de VPH de alto risco seja a causa de quase todos os casos
de cancro do colo do útero, isto NÃO significa que todas estas infecções venham a evoluir para
cancro. Na realidade, muitas das mulheres infectadas com VPH de alto risco não desenvolvem
cancro porque muitas desta infecções, independentemente do tipo de VPH, são de curta duração;
são debeladas pelo organismo, espontaneamente, em menos de dois anos. A infecção por
estirpes de VPH de alto risco apenas persiste (tornando-se crónica) numa pequena percentagem
de mulheres e unicamente uma pequena percentagem destas infecções crónicas progredirá para
lesões pré-cancerosas; de entre estas, apenas um pequeno número evoluirá para um cancro
invasivo. Não obstante, estima-se que não mais do que 2% de todas as mulheres vivendo em
países de baixo rendimento desenvolverão um cancro do colo do útero durante a sua vida.  

As situações (co-factores) que podem levar a infecção pelo VPH a persistir e progredir para cancro
não são bem conhecidas, no entanto alguns dos seguintes factores de risco provavelmente
podem ter influencia :  

n Tipo de VPH - a sua oncogenicidade, i.e., a sua potencia para causar cancro; 
n Estatuto imunitário - as pessoas imuno-comprometidas, tais como aquelas que estão

3 Note d’orientation de l’OMS : Approche globale de prévention et de lutte contre le cancer du col de l’utérus : Vers une meilleure
santé pour les femmes et les jeunes filles. P. 3



Manual do Formador

ADVOCACIA PARA A PREVENÇÃO E CONTROLO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO EM ÁFRICA 17

infectadas com o VIH, têm maior probabilidade de terem infecções pelo VPH persistentes 
assim como de sofrerem uma mais rápida progressão em lesões pré-cancerosas para cancro;

n Co-infecção com outros agentes sexualmente transmitidos, tais como os responsáveis do 
herpes simplex, das clamídioses e da gonorreia; 

n Número de filhos e baixa idade quando do primeiro parto;
n Consumo de tabaco; 
n Uso de contraceptivos orais durante mais de cinco anos; 

Este último factor - uso de contraceptivos orais (COs) durante mais de cinco anos, é o menos
relevante. Foi objecto de estudo aprofundado por um grupo de especialista da OMS que concluíram
que os grandes benefícios resultantes do uso de um método efectivo de contracepção para evitar
gravidezes não planeadas e indesejadas (com a consequente prevenção da morbilidade e mor-
talidade associadas a estas gravidezes), ultrapassam em muito o extremamente baixo potencial
de incremento do cancro do colo do útero que poderá resultar do uso de contraceptivos orais.
Consequentemente, não é do interesse das mulheres, desencorajar ou impedir o uso de COs. O
que é necessário para estas mulheres, aliás para todas as mulheres, é serem rastreadas para o
cancro do colo do útero .

O Desenvolvimento das Leões Pré-cancerosas 
Após entrarem nas células epiteliais do colo do útero, as infecções por VPH de alto risco interferem
com as suas funções normais, levando a alterações características pré-cancerosas (também
chamadas de displasia).

A Figura 1 apresenta um cronograma da progressão de um colo do útero normal (sem infecção) para
a fase de infectado por HVP, seguindo-se o colo do útero com lesões pré-cancerosas e depois com
um cancro invasivo. É de notar que as alterações podem ocorrer em duas direcções dado que um
grande número de células infectadas pelo VPH retornam a um estado normal e um grande número de
lesões pré-cancerosas do colo do útero não evoluem para cancro.

Figura 1: Cronograma e História Natural das Lesões Pré-cancerosas do Colo do Útero e o
Desenvolvimento de Cancro
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Fonte : Reproduzido com a autorização do primeiro autor de Schiffman M, Castle PE. The Promise of Global 
Cervical-Cancer Prevention. N Engl J Med. 2005; 353(20):2101–4.
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Normal lesão 
pré-cancerosa 

suave moderada 
a severa cancro invasivo

Camada superficial 

Camada intermédia

Camada basal

Membrana basal

A Figura 2 ilustra o epitélio pavimentoso do colo do útero, à esquerda, e progressivamente o es-
pessamento das camadas de células anormais envolvendo o epitélio na sua larga camada inter-
média. 

Figura 2: Progressão do Epitélio Normal, para Lesão Pré-cancerosas Suave, 
Moderada e Severa e para Cancro Invasivo

Na secção do meio envolve cada vez mais a espessura do epitélio normal, considerando-se como
suave, depois moderada e finalmente severa a lesão pré-cancerosa. Esta sequência conduz ao
cancro invasivo, se as células anormais invadem a base do epitélio ( a membrana basal), como
se pode ver na Figura, à direita.

Caminhos seguidos pelo cancro invasivo no organismo quando da sua progressão

A progressão do cancro invasivo segue, geralmente de forma sequencial, quatro caminhos : 

I. No colo do útero: a difusão ocorre a partir de um fino micro foco de cancro invasivo até 
atingir completamente o colo do útero, podendo atingir 8 cm ou mais de diâmetro. O cancro 
pode ser ulcerado, exofítico (crescendo para fora) ou infiltrativo (invadindo em profundidade).

II. Para as estruturas adjacentes: a difusão é possível em todas as direcções - inferior para 
a vagina, superior para o corpo do útero, lateralmente para os tecidos de suporte do útero, 
na pélvis, e para os ureteres, posteriormente para o reto e anteriormente para a bexiga.

III. Linfática: a difusão para os nódulos linfáticos pélvicos ocorre em 15% dos casos quando 
o cancro está ainda confinado ao colo do útero, e aumenta com a disseminação do cancro. 
As metástases nos nódulos linfáticos estão inicialmente confinadas à região pélvica, mas 
posteriormente são encontradas na cadeia de nódulos ao longo da aorta, eventualmente 
atingindo espaços acima da clavícula (da fossa supraclavicular). Os nódulos linfáticos, uma 
vez invadidos pelo cancro, aumentam de volume, e se próximos da pele, podem ser
palpados. Por exemplo, se o cancro avançou para o terço inferior da vagina, os nódulos 
das virilhas podem ser atingidos, ficarão aumentados de volume e serão então palpáveis, 
assim como os nódulos acima do colo do útero também podem palpáveis, se tumefactos.
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IV.Metástases à distância através do fluxo sanguíneo e dos canais linfáticos: as 
células do colo do útero podem disseminar-se através do fluxo sanguíneo e do sistema 
linfático provocando metástases à distância no fígado, nos ossos, nos pulmões e no cérebro.

Enquanto o cancro se mantém confinado na região pélvica, muitos casos podem ainda ser curados
com o tratamento adequado. No entanto, se não tratado, o cancro do colo do útero progride de
forma previsível e, quase sempre, leva à morte.

O Cancro do Colo do Útero e a Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH)
O diagnóstico de cancro do colo do útero numa doente com infecção pelo HIV afirma o diagnóstico
de SIDA.

As mulheres infectadas pelo VIH e outras igualmente imunocomprometidas têm uma elevada 
prevalência de VPH (o risco de infecção aumenta com a gravidade da imuno supressão) e uma
mais elevada prevalência de infecções prolongadas a VPH e de infecções com estirpes e VPH
de alto risco. Este aumento de susceptibilidade à infecção pelo VPH leva a:

n Um risco acrescido de lesões pré-cancerosas e de cancro em mais baixas idades, o qual 
aumenta com o grau de imuno-supressão;

n Um aumento do risco de desenvolver 10 anos mais cedo uma forma invasiva do que o ob
servado nas mulheres não infectadas pelo VIH;

n Uma apresentação mais frequente com doença avançada, com menor probabilidade de 
sobrevivência aos cinco anos.
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Componentes Chave para a Prevenção e Controlo do Cancro do Colo do Útero
Um programa compreensivo integra três componentes, interdependentes: a prevenção primária,
a secundária e terciária, que se apresentam, em forma de diagrama, seguidamente na  Figura 3.

Figura 3:  A Abordagem Integrada da OMS para a Prevenção e Controlo do Cancro do Colo
do Útero: visão das intervenções programáticas ao longo da vida para prevenir a infecção
por VPH e o cancro do colo do útero
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Po
pu

la
çã

o 
pr

ev
al

en
te

 
(n

ão
 à

 e
sc

al
a)

Infecção
por VPH 

Lesões 
Pré-cancerosas

Cancro

PREVENÇÃO PRIMÁRIA
Raparigas dos 9 aos 13 anos

n Vacinação contra o VPH
Raparigas e rapazes, como adequado
n Informação para a saúde e avisos  

àcerca do consumo de tabaco *
n Educação sexual adaptada à 

idade e aos valores culturais
n Promoção e distribuição de 

preservativos a quem tem 
actividade sexual
Circuncisão asculina 

PREVENÇÃO SECUNDÁRIA
Mulheres com mais de 30 anos

n Rastreio e tratamento se 
necessário

n Rastreio e tratamento com a 
tecnologia de baixo custo VIA 
seguida de crioterapia

n Fazer testes para os tipos de 
VPH de alto risco (como, entre 
outros, os tipos 16 e 18)

PREVENÇÃO TERCIÁRIA
Todas as mulheres que 
necessitem
n Tratamento do cancro invasivo
em qualquer idade
n Cirurgia ablativa
n Radioterapia
n Quimioterapia

Fonte : Adaptado do WHO Guidance Note: Comprehensive Cervical Cancer Prevention and Control: A Healthier
Future for Girls and Women. Geneva: World Health Organization; 2013.

* O consumo de tabaco é um factor de risco adicional do cancro do colo do útero

Prevenção Primária: Reduzir o Risco de Infecção por VPH
A finalidade em termos de saúde pública é de reduzir as infecções por VPH, dado qua as infecções
persistentes por VPH podem ser causa de cancro cervical.
As intervenções para reduzir o risco incluem :

n a vacinação das raparigas dos 9 aos 13 anos ( ou a idade referida nas orientações nacionais) 
antes do início da actividade sexual;

n educação para uma sexualidade saudável dos rapazes e das raparigas, com dimensiona-
mento adequado à idade e à cultura, com o objectivo de reduzir o risco de transmissão de 
VPH (assim como de outras infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o VIH) - sendo 
essencial que as mensagens incluam o início mais tardio da iniciação sexual e a redução dos 
comportamentos sexuais de alto risco;

n a promoção do uso do preservativo e a sua disponibilização aos  sexualmente activos;
n a circuncisão masculina, quando relevante e adequado.
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Prevenção Secundária:  Rastreio e Tratamento das Lesões Pré-cancerosas
A finalidade em termos de saúde pública é de diminuir a incidência e  prevalência do cancro do
colo do útero e a mortalidade a ele associada, interrompendo a evolução de lesões pré-cancerosas
para cancro invasivo.
As intervenções incluem:

n aconselhamento e informação partilhada;
n rastreio de todas as mulheres com idade entre os 30 e os 49 anos ( ou as idades definidas 

pelas regras nacionais) a fim de se poderem identificar lesões pré-cancerosas, usualmente 
assintomáticas;

n tratamento das leões pré-cancerosas identificadas antes de evoluírem para cancro invasivo.
O rastreio e o tratamento devem ser feitos igualmente às mulheres que tenham sido
vacinadas contra o VPH, quando atingirem o grupo etário alvo.

Prevenção Terciária : Tratamento do Cancro do Colo do Útero Invasivo
A finalidade em termos de saúde pública é de reduzir o número de mortes caudas pelo cancro do
colo do útero.
As intervenções incluem:

n um mecanismo de referenciação dos prestadores de cuidados de saúde primários  para 
os serviços de saúde com capacidade de diagnóstico e tratamento do cancro do colo do 
útero.

n tratamento adequado para cada estádio da doença, com base no diagnóstico:
n Cancro precoce: se o cancro está limitado ao colo do útero e áreas adjacentes (região 

pélvica) o tratamento pode levar à cura; providenciar o tratamento disponível mais
apropriado e dar assistência ou tratar os sintomas associados ao cancro.

n Cancro avançado: se o cancro envolve os tecidos para além do colo do útero e da região 
pélvica, e ou se há metástases, o tratamento pode melhorar a qualidade de vida, controlar 
os sintomas e minimizar o sofrimento ; providenciar o tratamento mais efectivo e cuidados 
paliativos no sofrimento terminal; e providenciar os tratamentos disponíveis, mais eficazes 
na comunidade assim como nos cuidados paliativos, incluindo opiácios.

n cuidados paliativos para aliviar a dor e o sofrimento.
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Secção 2 Compreender a advocacia
Advocacia é o processo de pugnar ou argumentar em favor de uma causa, idéia, grupo ou política.
Inclui múltiplas facetas e níveis de abordagem a fim de influenciar as pessoas para provocar a
mudança pretendida.

O trabalho de advocacia pode-se concentrar numa questão específica, ou abordar uma série de
questões com campanhas que duram um período determinado de tempo.  

A advocacia sobre o cancro do colo do útero exige esforços conscientes e concertados para
influenciar os decisores, para a definição de políticas integradas e programas eficazes para a sua
gestão e controlo, e para levar os governos a agirem em tempo útil, tanto a nível nacional como
ao nível das comunidades.

Políticas de Advocacia 

Políticas de advocacia eficazes para o cancro do colo do útero exigem um planeamento cuidadoso
para uma definição clara das questões a serem abordadas, uma identificação correcta das enti-
dades interessadas e uma adequada e consequente implementação dos programas de cancro
do colo do útero. Compreendem uma ampla gama de actividades para influenciar os decisores.

As políticas de advocacia podem incluir actividades tradicionais tais como pugnar, influenciar e
promover a educação pública. Também podem incluir a capacitação institucional, o construir de
relações, a criação de redes e o desenvolvimento de lideranças. Há seis métodos distintos que
se podem usar em políticas de advocacia, como seguidamente se descrevem:

1. Advocacia política : procura-se ter um impacto nas políticas públicas influenciando-as. Pode-se 
agir junto dum governo local ou do conjunto do governo nacional. O que pode ser levado a 
efeito agindo em comissões consultivas para a formulação de políticas governamentais, ou  
sensibilizando os líderes para tomarem medidas visando a gestão do problema do cancro.     

2. Divulgação da advocacia na comunidade: Esta forma de advocacia tem como objectivo chegar
à comunidade de uma forma que incentive um diálogo de duas vias. Trata-se de identificar as 
necessidades da comunidade e argumentar em seu favor junto de várias entidades interessadas,
para que em conjunto possam encontrar as soluções que melhor respondam a essas necessidades.

3. Advocacia para a educação: envolve esforços para informar e educar o público em geral 
sobre o cancro do colo do útero para que possa tomar decisões informadas. Tal informação 
poderia ser sobre temas de interesse, como factores de risco do cancro do colo do útero, sinais 
e sintomas, prevenção, tratamento e cuidados paliativos / atendimento aos doentes e questões 
de sobrevivência.

4. Advocacia para a recolha de financiamentos: significa ter um papel activo em actividades 
de recolha de fundos para apoiar as várias actividades objecto de advocacia, tais como a
investigação sobre o cancro, serviços de apoio e educação dos doentes.

5. Advocacia para o Apoio: diz respeito a todas as actividades de apoio aos doentes com cancro 
e às suas famílias. Inclui a disponibilização de cuidados  às famílias, aos cuidadores e de cuidados
paliativos aos doentes. Pode ser providenciado dando apoio emocional, financeiro, nutricional 
ou apoiando com cuidados de saúde.
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6. Advocacia para a Investigação: A advocacia para a investigação visa garantir investigação de
elevada qualidade que tem em consideração as prioridades dos doentes e das suas comunidades.

Qualquer uma destas formas de advocacia pode ser desenvolvida isoladamente ou, completando
e complementando, em combinação com outras utilizadas numa advocacia integrada para a gestão
e o controlo do cancro do colo do útero.
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Secção 3
Elementos chave para a advocacia da 
estatégia de prevenção e controlo do 
cancro do colo do útero

A compreensão da lógica e da acção corrente de prevenção e controlo do cancro do colo do útero
é um ponto de partida para uma estatégia de advocacia para o cancrodo colo do útero.  No entanto,
antes de se definir uma estratégia de advocacia para o cancrodo colo do útero, há que considerar
os seguintes pontos:

n Verifique se o seu país tem uma estratégia de prevenção e controlo do cancro do colo do 
útero, identifique quais as áreas da política que estão em falta, não estão implementadas 
ou não funcionam e responda à pergunta: como pode a advocacia apoiar uma actividade 
mais forte ou mais eficaz.

   
• Se não houver uma estratégia nacional de prevenção e controle do cancro do colo do 

útero, então será necessário criar condições para que o governo desenvolva e implemente 
uma estratégia abrangente.

Assegure que complementa o trabalho feito por outros, identificando os indivíduos e organizações
que já trabalham no cancro do colo do útero a fim de desenvolver uma abordagem multifacetada.
Pense amplamente, porque serão parceiros uma série diversificada de indivíduos 

• e organizações.   
 
Compreender as condições centrais da prevenção e controlo do cancro do colo do útero no país
vai ajudar a identificar problemas que exigem uma actividade acrescida de advocacia e de parcerias.
Usando uma "árvore de problemas", como apresenta a Figura 4, pode ser uma maneira útil de
pensar problemas específicos, as suas causas profundas, as barreiras para a sua resolução e as
consequentes soluções políticas. 

Figura 4: Exemplo de “árvore de problemas” para ajudar a pensar segundo problemas 
concretos

RAÍZES: CAUSAS PROFUNDAS
Interrogue-se Porquê ... Porquê ... e outra vez ainda Porquê ?

RAMOS : BARREIRAS
Poderão ser diversas as 
barreiras – são culturais, 

sociais, políticas ou 
económicas ? 

FOLHAS : SOLUÇÕES
Quem, O quê, Onde, 

Quando e Como?

TRONCO DA ÁRVORE:
PROBLEMA 

Quem, O quê, Onde , 
Quando ?

Ponto de partida 
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Avaliando questões para a advocacia
São problemas chave da prevenção e controlo do cancro do colo do útero que podem receber
contributos da advocacia, entre outros:

1. Uma política nacional ou um plano nacional, integrados, de prevenção e controlo do cancro 
do colo do útero;

2. O acesso à vacinação e ou a serviços de rastreio e de tratamento (incluindo cuidados
paliativos);

3. O custo da vacina e ou do rastreio e do tratamento (incluindo o dos cuidados paliativos);
4. A integração com o planeamento familiar, com a saúde materna e o VIH, com as vacinas 

e com os programas de saúde para as adolescentes;
5. Um sistema de referência funcionante, que articule os serviços de rastreio com o tratamento

das lesões pré-cancerosas e das formas de cancro invasivo;
6. Um sistemas de monitorização funcionante, que siga a cobertura vaccinal contra o VPH, 

o rastreio e o acompanhamento do tratamento;
7. A definição de uma agenda de investigação sobre o cancro;
8. O aumentar da sensibilização das mulheres para serem rastreadas e tratadas, e dos homens,

para apoiarem as suas parceiras, as mães e as irmãs, a serem rastreadas e tratadas.
Sensibilizar as famílias para levarem à vacinação as meninas com idades entre 9-13 anos.

.

Definição de prioridades em questões de advocacia   
O passo seguinte é o de ordenar por prioridades os problemas identificados. O quadro seguinte lista
critérios importantes que devem ser tidos em consideração quando se decide quais os problemas
que vão ser objecto de acções de advocacia.

Quadro I : Avaliação de problemas para advocacia

A natureza das alterações políticas necessárias, é clara; para que uma
iniciativa ser bem sucedida é necessário saber que tipo de mudança-
política é necessária. Se o problema objecto de advocacia não é muito
específico, torna-se difícil desenhar uma estratégia forte.

O número de pessoas na minha comunidade/ no meu país que será
afectado pelo problema; se uma grande proporção de pessoas na co-
munidade será afectada; é provavelmente um problema importante ! 

Capacidade para basear o meu trabalho em experiências vividas; se for
capaz de aprender da experiência daqueles que sofreram com o resultado
do problema identificado, pode trabalhar em parceria com eles, pois o
seu trabalho terá maior legitimidade.

Nível de esforço necessário; quanto do seu tempo, da sua energia e outros
recursos serão necessários? (muito pouco = elevado, esforço moderado
= médio;  Muito = baixo) 

Potencial para o sucesso; qual é a probabilidade de ter sucesso? Se o
sucesso é improvável (baixo), então não é um bom problema! 

Estimativa do tempo necessário para ser bem sucedido; quanto menos
tempo, melhor! (menos de 6 meses = alto, 6 a 18 meses = médio, dois
anos ou mais = baixo).

Nível de apoio público para o problema; se o público apoia, as probabi-
lidades de exito são maiores! (apoio = Alto, neutro = médio, oposição =
baixo).  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Problema  1 Problema  2 Problema  3

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

7 Straight to the point: setting advocacy priorities. Pathfinder International; 2011 (www.pathfinder.org)
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Agora, revendo as classificações (Alto, Médio, Baixo) atribuidas a cada problema:
n Se o problema foi classificado com muitas classificações de Baixo e Médio, é pouco provavel

que seja, actualmente, um bom problema para a advocacia ou para receber uma particular
atenção.

n Se atribuiu a um problema um elevado número de Altos e Médios, então este é um problema
mais indicado para ser objecto de advocacia.

Avaliando o ambiente político para a advocacia  
O entendimento alargado das oportunidades que existem para influenciar o processo político e
os riscos a elas associado, é um elemento crítico para o sucesso de qualquer iniciativa de
advocacia5. O Quadro II, criado pela Pathfinder International, apresenta um quadro de temas
e de problemas para ajudar a definir quem está a tentar influenciar, quais são os seus interesses,
quem são outros actores chave e qual a melhor forma de sobre eles exercer influência. 

Quadro II :  Avaliando o ambiente político para a advocacia  

Situação legal
Existem limitações legais às actividades políticas e de advocacia das Organizações Não
Governamentais (ONGs), dos cidadãos ou dos meios de comunicação social? (sim/não)  
Existem políticas governamentais, leis ou protocolos respeitantes ao seu problema? (sim/não)  
Existem estudos relevantes sobre as políticas / leis / protocolos, ou iniciativas planeadas ou em
curso, que estejam relacionadas com o seu problema? (sim/não).  

A opinião pública e os meios de comunicação social
No geral, como vê o público o problema? (apoia, é-lhe indiferente ou opõe-se)  
No geral, o que sabe o público sobre o problema? (informado, não informado)   
Sabe quem são os jornalistas e as fontes de informação mais influentes? (sim/não)  
Foram publicadas notícias na comunicação social sobre o problema nos últimos dois anos?
(sim/não)  

Criando alianças
Nos últimos anos, foram efectuados esforços de advocacia bem sucedidos? (sim/não)  
Nos últimos anos, foram efectuados esforços de advocacia mal sucedidos? (sim/não)  
Existem outras organizações / grupos de interesse que estejam a desenvolver ou a organizar
actividades de advocacia de apoio ao seu problema? (sim/não)   
Existem alianças/coligações que estejam actualmente ou tenham potencial para responder ao
seu problema? (sim/não)  
Sabe, quais são as ONGs específicas ou os grupos da sociedade civil que são consultados
mais frequentemente ou têm uma maior influência junto dos decisores políticos, sobre o seu
problema? (sim/não)

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Nível de apoio dos decisores para o problema; se os responsáveis
políticos apoiam, as probalidades de sucesso são mais elevadas. 

Parceiros para apoiar este tipo de trabalho de advocacia; ter parcerias
fortes é geralmente essencial para o sucesso, em especial nas grandes
iniciativas. 

Recursos financeiros para apoiar este tipo de advocacia; é essencial
ser realista acerca do financiamento.   

8.

9.

10.

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

Alto
Medio
Baixo

8 Straight to the point: assessing the political environment for advocacy; 2011 (www.pathfinder.org)
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Oposição
Há personagens influentes no governo que se opõem ao seu problema? (sim/não)  
Há personagens influentes fora do governo que se opõem publicameente ao seu problema (por
exemplo, lideres ou grupos da comunidade, associações profissionais de saúde ou jurídicas?
(sim/não)  

Avaliando os decisores políticos
Como vê o governo, em geral, o seu problema? (sim/não)  
Quanto sabe o governo, no geral, sobre o seu problema? (sim/não)  
Sabe quem são os decisores políticos influentes, as agências, comissões ou instituições no interior
do governo que podem afectar o seu problema? (sim/não)   
Conhece redes informais ou formas de lidar com decisores políticos, incluindo os modelos
aceites do diálogo político e do protocolo característico, para se aproximar deles? (sim/não)   
Sabe que tipos de informação ou de recursos se socorrem os decisores políticos quando tomam
as suas decisões políticas em saúde? (sim/não)  
Conhece a existência de outros actores major (indivíduos, grupos, etc.) que tenham influência
nos decisores políticos ou no seu problema? (sim/não)   

* Apresente descrições e informação adicional, quando disponível.  

Avaliando a sua capacidade para iniciar a advocacia para o seu objectivo 
É importante que o responsável pela advocacia, ou quem está a planear a organização de um
programa de advocacia, faça uma análise em profundidade das suas aptidões, a fim de associar
as suas capacidades e os seus recursos à obtenção dos melhores resultados na advocacia do
seu problema. 

A análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas, Ameaças) é um exemplo de como pode
analisar os factores externos e internos, que podem ter um impacto positivo ou negativo na sua
agenda de advocacia.  

O Quadro III apresenta um modelo padrão da análise FOFA, que tanto pode ser usado quer a
um nível individual quer organizacional, para avaliar os pontos fortes, as oportunidades, as forças
e as ameaças. Ele contém perguntas que, se respondidas com acuidade, irão ajudar a identificar
áreas de melhoria, mesmo quando se concentrar em seus pontos fortes, a minimizar os seus
pontos fracos e a conseguir a maior vantagem possível de oportunidades disponíveis, se bem
que respondendo às ameaças. 

Quadro III : Modelo de análise FOFA

Forças:
(características internas da organização / aspectos

positivos individuais para atingir o objectivo)

1. O que o faz melhor do que outros (na resposta a este 
problema)? 

2. Que actividades faz bem? 
3. Quais são as suas competências?  Que saberes, 

competências e atitudes tem que o possam ajudar ? 
4. O que dizem os outros que você faz bem? 
5. Porque deve ser você, entre todos, o que vai fazer a 

advocacia para este problema?

Fraquezas:
(características negativas internas da organização /
prevenção individual para a concretização dos seus

objectivos)

1. O que pode melhorar a fim de atingir os seus objectivos?
2. Em que aspectos não é eficiente? 
3. O que não faz bem? 
4. Em que é que é incompetente? 

Que saberes, competências e atitudes lhe faltam? 
5. O que é que deve evitar fazer? 
6. Há alguma razão pela qual não deva assumir esta 

causa?
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Oportunidades
(Características do ambiente externo que possam

ajudar a conseguir os seus objectivos) 

1. Que oportinidades reais se apresentam hoje? 
2. O que está acontecendo à sua volta que parece ser 

útil?
3. De que tendências recorrentes você pode lucrar e 

como?
4. O que poderia ser feito hoje que não está sendo feito?
5. O que está em falta no cenário de advocacia?
6. Quem pode apoiá-lo e como?   

Ameaças:
(Características do ambiente externo que 

poderiam impedir o alcançar dos objectivos)

1. Quais são as tendências negativas que estão hoje 
em jogo? 

2. Quais os obstáculos que agora você enfrenta na sua 
missão? 

3. Quem lhe pode vir a causar problemas no futuro e 
como? 

4. Qual é a concorrência que tem de enfrentar que lhe 
pode causar dificuldades?

Após o exercíco de análise FOFA, tente identificar e planeie actividades concretas para responder
a quaisquer fraquezas e ameaças e para optimizar as forças e as oportunidades identificadas,
para o seu objectivo de advocacia.
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Secção 4 Estabelecer metas e objectivos

As iniciativas efectivas de advocacia iniciam-se com objectivos claros e uma forte estratégia de
comunicação a fim de sendibilizar as pessoas sobre a necessidade da acção. O Quadro IV ilustra
um quadro de metas em advocacia.

Quadro IV :  Quadro de metas em advocacia.

Metas
Estas devem se o objectivo final que quer alcançar.

Objectivos
Invista tempo no decidir sobre objectivos claros e específicos, que são passos incrementais em
direção à meta de longo prazo. A eficácia do seu trabalho vai depender de quão bem definidos
e específicos eles forem.
Os seus objectivos devem se inteligentes:

n Específicos, progressivos e integrados
n Mensuráveis
n Ambiciosos, mas realisticos e alcançáveis
n Realisticos e adaptados à suas próprias circunstâncias
n Limitados no tempo
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Secção 5 Identifique os seus parceiros

Estabelecer parcerias fortes com outros grupos / organizações é essencial para uma estratégia
de advocacia de sucesso.
As parcerias podem contrbuir para:

n desenvolver novas ideias e formas de pensar acerca do seu problema
n aceder ao conhecimento e experiência
n ganhar suporte para a sua iniciativa, ajudando a construir uma base de poder
n providenciar recursos (humanos e financeiros)
n trabalhar mais directamente com as comunidades marginalizadas

A Figura 5, que se segue, é uma maneira útil de pensar sobre possíveis redes que podem dar
um contributo.

Figura 5: identificando os parceiros, contributos e ligações
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Secção 6 Identificando as audiências alvo  

Agora, identificou o problema, as causas, os obstáculos e as soluções, definiu o problema a ser objecto
da advocacia, examinou o ambiente político, constatou as suas potenciais forças que pode utilizar
para alavancar a abordagem da advocacia para o problema, definiu as metas e identificou os parceiros
que podem apoiar a suas actividades.

Consequentemente, há necessidade de identificar a sua audiência alvo. As audiências alvo em
advocacia podem ser divididas em dois grupos principais, como mostra o Quadro V.

Quadro V: Audiências alvo em advocacia

Quanto mais específico for seu público-alvo, mais eficaz será a sua comunicação. O quadro
seguinte destaca os grupos-alvo e recomendações da OMS para a vacinação, o rastreio e o
tratamento. Esta informação deve ser utilizada para identificar e orientar, quer aqueles que venham
a ser os decisores para a mudança, quer as influências para apoiar a mudança. 

Decisores, legisladores que têm o poder para efectuar
as mudanças que estão a ser advogadas.

Formadores de opinião, a pessoa ou grupos que
podem influenciar os decisores.

Governo (ministros e parlamento)
• presidentes e primeiros-ministros
• ministros da saúde e seus representantes
• decisores orçamentais 
• ministérios de sectores relacionados 

Dadores / agencias financiadoras 
Parceiros de desenvolvimento

Sector privado

Lideres comunitários 

ONGs 

Homens / mulheres decisores domésticos

Sociedade civil
• organizações formais e informais
• ONGs 
• Grupos religiosos

Lideres de opinião
• lideres comunitários 
• lideres  de negócios
• autores
• activistas
• líderes religiosos
• meios de comunicação social

Personalidades do espectáculo e do desporto 

Professores e investigadores  

Grupos de consumidores 
• organizações de doentes
• grupos de apoio  
• grupos de membros das famílias interessadas

Professionais de saúde
• trabalhadores da saúde   
• enfermeiras 
• médicos 
• voluntários
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Quadro VI: Grupos alvo da OMS para a prevenção e controlo do cancro do colo do útero  

Os adolescentes jovens (e suas famílias) : A investigação evidencia que as vacinas contra
o VPH são mais eficazes se disponibilizadas para meninas e / ou mulheres antes do início da
actividade sexual e exposição à infecção pelo VPH; portanto, a população alvo para a vacina
contra o PHV, como recomendado pela OMS, é a das raparigas adolescentes com idades entre
9-13 anos. No entanto, é importante incluir meninos na sensibilização e nas campanhas de
informação.

As mulheres adultas : O maior benefício do rastreio do colo do útero pode ser conseguido se
for concentrada nas mulheres do grupo etário dos 30-49 anos a utilização dos recursos de rastreio,
como recomendado pela OMS. Isso ocorre porque a maioria das mulheres são infectadas com
o VPH na adolescência e na casa do vinte anos, sendo que o vírus normalmente leva 10-15
anos para produzir alterações pré-cancerosas. A inclusão de membros da família e dos parceiros,
particularmente do sexo masculino, quando se transmitem mensagens de educação para a
saúde, é fundamental para garantir a aceitação dos serviços de rastreio.

Grupos vulneráveis: evidências mostram que os serviços de saúde tendem a ser menos
utilizados por aqueles que correm maior risco. Não é suficiente criar serviços e assumir que as
meninas e mulheres que estão em risco vão chegar para utilizar esses serviços. É necessário
fazer esforços especiais para alcançar os grupos populacionais mais vulneráveis. Estes grupos
incluem :

n meninas que são difíceis de alcançar, especialmente aquelas que não frequentam a
educação formal;

n mulheres que vivem longe de serviços  de saúde e têm poucos recursos;
n trabalhadores migrantes, refugiados e outros grupos marginalizados;
n mulheres e meninas que vivem com o HIV e outros indivíduos imunocomprometidos, que 

podem necessitar de uma agenda de rastreio mais intensiva. 

Líderes da comunidade e campeões : Envolver os líderes da comunidade pode facilitar
enormemente os esforços. Alguns líderes fortes que se tornam campeões da causa, podem
trazer o apoio da comunidade, o que irá garantir um programa bem sucedido. Os seus contributos
podem incluir o arranjar compras em grandes quantidades por homens sa localidade, assegurar
o apoio financeiro para as famílias necessitadas, providenciar transporte para serviços ou a
disponibilização de um local para um evento de campanha ou uma conferência.

Homens : Tal como acontece com outros aspectos da saúde reprodutiva das mulheres, é fun-
damental chegar aos homens e envolve-los. Os homens são muitas vezes os "porteiros" do
acesso aos serviços de saúde para suas esposas e filhas, por isso o seu apoio (ou, em casos
extremos, a sua permissão) podem ser necessário para as mulheres irem aos serviços de
saúde. Aumentar o conhecimento e a compreensão dos homens acerca dos problemas de
saúde das mulheres, ajuda-os a tomarem melhores decisões para eles próprios e para as suas
parceiras e contribui para fortalecer os programas de saúde.   Informação sobre o VPH e sobre
o cancro do colo do útero pode ser dada aos homens nas clínicas e na comunidade, com
mensagens sobre a importância de incentivar as suas parceiras a serem examinadas e tratadas
quando necessário.
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Secção 7

MENSAGENS CHAVE DA OMS

1. O cancro do colo do útero é uma doença evitável.
2. Existem testes para uma detecção precoce de alterações no colo do útero 

(designadas de pré-cancerosas), as quais podem levar ao cancro, se não tratadas. 
3. Existem tratamentos seguros e efetivos para estas alterações precoces.
4. Todas as mulheres com idades compreendidas entre os 30 e os 49 anos devem 

fazer rastreio do cancro do colo do útero, pelo menos uma vez
5. Existe uma vacina para as raparigas que pode ajudar a prevenir o cancro do colo 

do útero. 

Criar mensagens chave para
influenciar a audiência 

A mensagem chave é o elemento mais importante na decisão de como o público vai compreender
o problema. Ela deverá ser:

n clara, cativante, concisa, coerente e convincente
n simples e directa
n frequentemente repetida e reforçada por uma combinação de fontes.

Idealmente, deve haver uma mensagem de chave principal e duas ou três mensagens secundárias.
n Considere as suas metas e objetivos - o que quer alcançar?
n Considere os seus públicos. O que irá motivá-los a agir? Qual o benefício que lhes trarão as 

acções sobre a prevenção  e controlo do cancro do colo do útero? Que propósitos os irão
impedir de agir?

n Considere os sentimentos e as sensibilidades culturais e políticas. Associe-se aos seus
sistemas de valores e aos seus pontos de vista políticos. Combine o racional e o lógico com 
o emocional, a fim de apelar para a cabeça, o coração e os bolsos das pessoas

Um bom modelo é muitas vezes, simultaneamente, desafio, acção e resultado:
- Desafio : apresente a questão para que está a fazer advocacia e o modo como a está fazer, 

de uma forma que seja apelativa para o alvo que escolheu.
- Acção: dirigir a sua mensagem mais importante ao alvo. O que lhes está a pedir para fazerem

em apoio aos seus objectivos de advocacia?
- Resultado: compartilhar pensamentos sobre o porquê desta acção específica, se irá levar a 

um resultado positivo para aqueles mais afetados pelo objecto da advocacia.

A OMS criou uma série de mensagens que podem ser incorporadas em campanhas de advocacia,
para informar e apoiar actividades.
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Informações essenciais, adicionais, com as quais se podem modelar as mensagens de advocacia,
são apresentadas seguidamente: 

Quem está em risco
n O cancro do colo do útero é a principal causa de morte por cancro, nas mulheres.
n As mulheres dos 30 aos 49 anos de idade estão em maior risco de cancro do colo do útero.
n Qualquer mulher que teve relações sexuais está em risco de desenvolver cancro do colo do 

útero.

Infecção pelo VPH
n O cancro do colo do útero é causado pela infecção por um vírus chamado Vírus do Papiloma 

Humano. Este vírus é transmitido durante as relações sexuais e é muito comum quer nos
homens quer nas mulheres.

n Quase todos os homens e mulheres são expostos ao VPH no decurso da sua vida. A maioria 
das infecções pelo VPH desaparece em pouco tempo, sem tratamento.

n Em algumas mulheres, a infecção pelo VPH continua e pode alterar lentamente as células no 
colo do útero. Essas alterações são lesões pré-cancerosas. Se não forem tratadas, podem 
evoluir para cancro do colo do útero.  

Vacinação
n Todas as meninas devem ser vacinadas com a vacina contra o VPH, em algum momento, 

entre os 9 e os 13 anos.
n A vacinação previne a infecção com os tipos de VPH que causam a maioria dos cancro do 

colo do útero.
n As vacinas contra o VPH são seguras e eficazes. As reacções adversas, quando ocorrem, 

são, em geral, minor. 
n A vacina contra o VPH não tem impacto sobre a fertilidade das meninas e não afecta a sua 

capacidade de engravidar e de vir a ter, mais tarde, filhos saudáveis.
n A vacina contra o VPH, para ser mais eficaz, deve ser administrado de acordo com o número 

e data das doses, como recomendado nas instruções do fabricante.
n Mesmo após a vacinação, todas as mulheres com idades entre 30 e os 49 anos devem fazer 

o rastreio do cancro do colo do útero.
 
Rastreio e tratamento

n Existem testes de rastreio para o cancro do colo do útero que podem detectar alterações
precoces no colo do útero (lesões pré-cancerosas).

n Os testes de rastreio para as lesões pré-cancerosas são simples, rápidos e indolores.
n Se o teste de rastreio for positivo, isso significa que pode haver alterações iniciais (pré-

cancerosas), que podem ser tratadas. Um resultado positivo a um teste de rastreio não significa
cancro.

n Para prevenir o cancro do colo do útero, todas as mulheres com testes de rastreio positivos 
devem fazer tratamento.

n As mulheres devem fazer um teste de rastreio pelo menos uma vez entre os 30 e os 49 anos.
n É importante seguir as recomendações dos profissionais de saúde quanto ao momento de 

voltar para o rastreio.
n As mulheres que vivem com VIH têm um risco acrescido de cancro do colo do útero. O rastreio 

das lesões pré-cancerosas e do cancro do colo do útero deve ser feito às mulheres e às
meninas que iniciaram a sua actividade sexual, logo que a mulher ou menina teve um teste 
positivo para o VIH, independentemente da idade; estas mulheres e meninas que vivem com 
o VIH devem ser re-seleccionadas 12 meses após o tratamento das lesões pré-cancerosas, 
ou no prazo de três anos após um rastreio negativo.

 



Manual do Formador

ADVOCACIA PARA A PREVENÇÃO E CONTROLO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO EM ÁFRICA 39

Sinais e sintomas
n Os sinais de cancro do colo do útero incluem: corrimento vaginal com mau cheiro, hemorragia 

vaginal, sangramento após a relação sexual, ou qualquer hemorragia após a menopausa. 
Mulheres com um destes sintomas devem procurar assistência médica imediatamente.

n Não há sinais ou sintomas das alterações precoces, das lesões pré-cancerosas. O rastreio é 
a única forma de saber se há lesões pré-cancerosas.

Mensagens específicas param os homens 

Os homens podem ter um papel muito importante na prevenção e tratamento do cancro do colo
do útero.

Temas de discussão, factos e números podem ser muito úteis para construir e apoiar as suas
mensagens chave, que podem ser usadas por vários porta-vozes. Ligar a realidade à experiência
vivida através de histórias reais, pode ser muito eficaz. Quando disponíveis, usar resultados
relevantes, actualizados, da investigação que são essenciais para demonstrar porque a prevenção
do cancro do colo do útero e o seu controle são necessários, no seu país. Conhecer os factos
permitirá que você e outros, que fazem advocacia, falem com credibilidade e autoridade, o que
irá dar um peso considerável às suas mensagens.

Factos e números podem incluir o peso do cancro do colo do útero no seu país e na sua região,
a prevenção do cancro do colo do útero e iniciativas para o seu controle em torno de sua região
ou do mundo, com os seus resultados, os custos económicos relacionados com a doença e custo
benefício das medidas de prevenção e controle.

Também é importante estar preparado para argumentar uma oposição inesperada.

As mensagens chave para os homens incluem:  

Os homens podem: 
1. Encorajar as suas parceiras, irmãs e mães a fazerem rastreio se tiverem entre 30 e 

49 anos 
2. Encorajar as suas parceiras, irmãs e mães a serem tratadas, se lesões pré-cancerosas

ou um cancro foram detectados 
3. Encorajar as suas filhas, irmãs e amigas do sexo feminino a serem vacinadas contra 

o VPH. 
4. Usar preservativos para prevenir todas as infecções sexualmente transmissíveis,

incluindo o VIH/SIDA, assim como evitar a gravidez (os preservativos têm uma
capacidade limitada de proteger da infecção pelo VPH) 

5. Reduzir o múmero de parceiras sexuais e usar preservativo, caso tenham mais de 
uma parceira sexual.
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Secção 8 Tácticas, actividades e comunicação  

As actividades devem ser desenhadas para ajudar a alcançar os objectivos e as metas da iniciativa
de advocacia. A comunicação directa com os decisores pode ser um poderoso, custo-efectivo,
instrumento de advocacia. As mensagens electrónicas (e-mail), telefonemas, cartas, petições e
a tecnologia de telefones portáteis podem ser utilizadas para entrar em contacto com os decisores
políticos. Estas actividades podem incluir :

n a documentação de problemas para os decisores políticos
n acolher diálogos políticos e fóruns entre as entidades chave interessadas
n organizar reuniões com os decisores políticos
n mobilizar grupos de apoio à mudança de políticas
n lançar campanhas de sensibilização para o grande público

As actividades de advocacia irão focar-se em enviar mensagens para seu público-alvo. A maioria
das mensagens terão de ser divulgados várias vezes, usando muitos canais, para serem ouvidas
e aceites.

Antecipar os obstáculos para uma comunicação eficaz. Há três experiências-chave que afectam
a eficácia da comunicação:

1. A atenção selectiva : em qualquer interacção de comunicação, não é possível estar totalmente
atento todo o tempo. É natural para o público entrar em sintonia e sair. 
No entanto, a mensagem que confirma aquilo em que já se acredita, é 
geralmente escutada mais cuidadosamente do que uma mensagem 
que perturba as nossas crenças e os valores já existentes. Compreender
as posturas existentes é crucial para uma comunicação eficaz.

2. Percepção selectiva : esta é a tendência para interpretar símbolos e mensagens nas suas 
próprias perspectivas, sob a influência da cultura, tradição, língua, hábitos
sociais e nível de escolaridade, entre outros. Quanto mais se sabe 
sobre crenças e atitudes existentes melhor podem ser planeadas as
comunicações. Todo esforço deve ser feito para garantir que o que se 
pretende  com uma comunicação é aquilo que é compreendido.

3. Retenção selectiva : isto é a tendência para que, simplesmente, seja esquecida quer a grande
imagem da mensagem quer os apelos à acção, no interior da mensagem.
Como consequência, uma estratégia de comunicação eficaz tentará
assegurar a constante repetição das mensagens.

As intervenções e acções de comunicação precisam de ser levadas a cabo de uma forma maciça,
repetitiva, intensa e persistente. Esta abordagem de comunicação é um método eficaz para 
combater as atribulações da atenção selectiva, da percepção e da retenção.

Conquistar activamente diversos públicos
A advocacia bem sucedida, muitas vezes envolve o conquistar de diferentes públicos, com
mensagens relevantes, para provocar a acção desejada em tempo útil. Tudo está centrado na
identificação de quais os grupos e os indivíduos-chave que devem ser alcançados e colaborar
com quem ou com quais grupos, para evoluir de um ponto de vista para outro.

A antecipação da abordagem comunicativa que será mais eficaz para corresponder a cada
público-alvo, também irá aumentar a eficácia das comunicações. Usando o espectro de aliados



ADVOCACIA PARA A PREVENÇÃO E CONTROLO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO EM ÁFRICA 

Manual do Formador

42

referido na Figura 6, e considerando as perguntas que estão sobre a mesa, podem-se debater
tácticas para a campanha de forma a incluir temas como:

n o que pode fazer para conseguir o apoio de grupos específicos e indivíduos de todos os 
campos do espectro

n como fazer para que aliados passivos se possam tornar activos
n como fazer para que opositores se possam tornar, pelo menos, passivos ou mesmo neutros.

Figura 6: Espectro de aliados5 para definir uma estratégia de comunicação

Conquistar Persuadir Convencer Monitorizar Neutralizar

aliados activos: os
que concordam com
a questão 

Se estão a favor da
sua posição e têm
um levado interesse
no problema, deve
procurar a sua 
inclusão no âmbito
da advocacia

aliados passivos:
aqueles que 
concordam mas 
não participam. 

Se interessados e 
de acordo com o 
objectivo da advocacia,
tentar persuadi-los
dando-lhe mais
conhecimento e 
demonstrando que o
objectivo da advocacia
é o apropriado para o
problema.

os neutros : os 
que não estão nem a
favor nem contra.

Embora neutrais em
relação ao problema
objecto da advocacia,
se têm nela um 
interesse moderado
ou mínimo, deve 
tentar covencer 
mostrando que a 
sua causa é 
apoiada por 
pessoas 

os oponentes passivos:
os que discordam, mas
que não bloqueiam a
solução.

Se bem que contra 
a sua posição mas
tendo algum interesse
no problema, deve
dedicar a sua energia
monitorizando-os, 
especialmente se
forem influentes.
Porque podem vir 
a mudar para outra
secção do 
espectro.

os oponentes activos:
os que se empenham
activamente contra si.

Se são contra 
a sua posição, se 
são influentes e 
interessados no 
problema, pode 
ter necessidade de 
os neutralizar. 
O que pode ser 
difícil e não merecer
o seu tempo.  

Envolvem
os aliados

ativos

Persuadir 
os aliados
passivos

Convencer as
pessoas de

neutras
Monitor 

passivos 
adversários

Neutralizar 
os adversários

ativos

Convencer uma audiência pode depender quer do mensageiro quer da mensagem. Estas são
algumas das questões que deve colocar a si mesmo, quando imagina tácticas para os diferentes
grupos:

1. Qual é a posição dos outros em relação ao seu problema?
2. Quais são os seus objetivos para cada um desses indivíduos e grupos?  
3. As suas tácticas são consistentes com esses objectivos?
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Secção 9 Envolver o interesse dos meios
de comunicação  

Trabalhar com os meios de comunicação social é um elemento-chave de uma advocacia bem
sucedida, porque é um método eficaz, poderoso de comunicação de mensagens para um público-
alvo. Os que fazem advocacia podem disponibilizar aos meios de comunicação informações,
histórias, bem investigadas e interessantes, sendo que numa perspectiva de advocacia a cobertura
pelos meios de comunicação pode :

n sensibilizar e informar a opinião pública, persuadir e motivar as pessoas;
n aumentar a credibilidade das mensagens.

Os jornalistas está interessados por histórias da vida real ou de peças de informação sobre a vida
das pessoas, que envolvam celebridades, políticos, personalidades locais, empresas ou escolas.
Quando se produz uma história têm de se tomar as seguintes decisões :

n O que se quer alcançar? 
n Quem quer atingir, sensibilizar? 
n Qual é a sua mensagem? 
n O que seria uma boa notícia? 
n Como comunicar ou "vender" a história à redacção?
n Como acompanhar e sustentar o momentum? 

Os métodos de divulgação de uma história incluem :
n O envios comunicados de imprensa, notas de informação ou cartas ao editor, sobre o que 

está a fazer; 
n Fazer saber aos meios de comunicação que que está interessado em dar entrevistas; 
n Enviar convites para eventos que esteja a promover.

(Adaptado do manual da OMS sobre doenças crónicas: Stop the Global Epidemic of Chronic Di-
sease; A Guide to Successful Advocacy, drafted by Richard Bunting)
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Secção 10 Monitorização e avaliação

Para muitos dos que fazem advocacia, o tempo é limitado e os recursos são escassos, tornando-
se difícil monitorizar e avaliar o trabalho de advocacia. O fazê-lo permite, no entanto, a avaliação
do processo, do seu impacto e das modificações necessários para aumentar a influência. É crucial
que a avaliação ocorra periodicamente, o que vai garantir que as actividades eficazes sejam 
fortalecidas e que as mal sucedidas sejam revistas.

A avaliação do processo pode ser conseguida pela utilização do Quadro VII :

Quadro VII: Modelo de processo de avaliação respeitante à Qualidade, Distrbuição, Uso,
Alcance, Recrutamento e Contexto

Os indicadores definidos na Secção 4 (Metas e Objectivos), podem ser usados para monitorizar
o impacto e indicadores adicionais podem tornar-se evidentes no desenvolvimento do programa
de advocacia.

Pergunta Possivel Informação Necessária

1. Em que medida foi a iniciativa implementada
de forma consistente com o objectivo subja-
cente?
2. Em que medida todas as unidades ou com-
ponentes previstos foram fornecidos?
3. Em que medida todos os materiais foram
projectados para fim em vista?
4. Em que medida todo o conteúdo preten-
dido foi coberto?
5. Em que medida foram usados todos os
métodos, estratégias e / ou actividades pre-
vistos?
6. Em que medida estavam os participantes
presentes envolvidos nas actividades? 
7. Como reagiam os participantes aos aspectos
específicos das actividades / das mensagens?
8. Em que medida os participantes se envol-
vem nos comportamentos de acompanha-
mento recomendados? 

9. Qual a proporção da audiência alvo que
participou / esteve na actividade?

10. Que procedimentos, planeados e em prá-
tica actualmente, foram usados para atrair in-
divíduos, grupos e/ou organizações?  
11. Quais foram os obstáculos para recrutar
indivíduos, grupos e/ou organizações?  
12. Quais foram os obstáculos a que se man-
tivesse o envolvimento? 
13. Que factores podem potencialmente afec-
tar quer a implementação de uma iniciativa,
quer os seus resultados? 

Qualidade

Distribuição

Uso

Alcançar

Recrutamento

1. O que constitui a entrega de alta qualidade
para cada componente da iniciativa?

2. A iniciativa comporta quantos componentes?
3. Que materiais específicos era suposto
serem utilizados e quando? 
4. Que conteudos específicos deviam ser in-
cluidos?
5. Que métodos específicos, estratégias e ou
actividades deviam ser usados e em que ses-
sões?

6. Qual o comportamento dos participantes
que indica que estejam envolvidos nas activi-
dades? 
7. Quais os aspectos específicos das activi-
dades / das mensagens que queremos avaliar
para saber da reacção ou da satisfação dos
participantes? 
8. Quais são os comportamentos de acompan-
hamento expectáveis?  
9.  Qual o número de pessoas que constituiam
a audiência alvo?

10. Que mecanismos deviam ser postos em
prática para documentar o recrutamento? 
11. Como podem ser identificados  e documen-
tados os obstáculos à participação?   
12. Que mecanismos devem ser postos em
prática para identificar e documentar os obstácu-
los observados para um envolvimento mantido?
13. Que abordagens devem ser usadas para
identificar e sistematicamente avaliar os factores
que podem afectar a iniciativa? Como os mo-
nitorizar?  
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Secção 11
Instrumentos adicionais param 
a advocacia    

Plano de implementação de instrumentos de advocacia   

É útil dizer, francamente, porque tem um interesse na sua área de advocacia e o que espera
alcançar ao abordar esta questão. Isto funciona como uma referência e um lembrete enquanto
anda por aí na implementação de seu plano de advocacia. O plano serve também como roteiro
para orientar o processo e assegurar que tem marcos adequadas para acompanhar a sua
execução.

Resumindo, um plano de implementação de advocacia irá:
- Ajudar a atingir os objetivos globais da organização;
- Indicar como envolver, de forma eficaz, as entidades interessadas;
- Disponibilizar padrões para demonstrar o sucesso do seu trabalho;
- Mostrar o seu trabalho, garantindo assim que as pessoas entendem o que faz e porquê;
- Evidenciar eventuais desvios na aplicação do plano e permitir mudar de táctica e de actividades,

sempre que necessário, a fim de estar em linha com os objectivos.

Problema Objecto da Advocacia: (Escreva a sua questão de Advocacia que pretende abordar aqui)

Objectivo da Advocacia: (Escreva o seu objectivo de Advocacia aqui – Pense.  A que se assemelhará 
o sucesso, para si, uma vez que resolva a questão?)

(Inscreva o seu Objectivo PRINCIPAL  de Advocacia 1, aqui)  

(Inscreva o seu Objectivo de Apoio de Advocacia 2, aqui) 

Objectivos da Advocacia: 1. 

2. 

Actividade Recursos Necessários Pessoa(s) Responsáveis Calendário
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Instrumento de Aperfeiçoamento da Comunicação da Mensagem  

Seguidamente, está um conjunto de perguntas que podem ser usadas para aperfeiçoar a sua
mensagem de advocacia, a fim de garantir que a mensagem tem o significado pretendido e provoca
a resposta desejada da audiência.

Também pode ser usado para debater os vários elementos do programa quando a organização
está a conceber novos materiais de Informação, Educação e Comunicação (IEC), a fim de assegurar
que toda a comunicação cumpre os objectivos do programa.

Uma vez concluido o exercício de debate de ideias, a equipe pode então chegar a um documento,
um plano de comunicação de uma página, que dá à equipe criativa noção do estado do trabalho
/ das  actividades.

Tópico da área Defenindo a pergunta 

- Quem é que pretende alcançar ?  
- Porque é necessário que os alcance ? 

- Como você quer que seu público pense, sinta, aja e se envolva consigo e uns com
os outros, depois de o ouvir, de ver ou conhecer a mensagem

- Que crenças, práticas culturais, pressões de colegas, desinformação, etc. podem
impedir ou influenciar negativamente a forma como a sua audiência compreende a
mensagem, impedindo o alcançar do objectivo pretendido?

- Escolha uma única promessa / benefício que o público irá conhecer ao ver, ouvir ou
ler os objetivos que você definiu.

- Qual é a razão para acreditar?
- Incluir as razões pelas quais a promessa chave / os benefícios superam os obstá-
culos e as razões porque o que está a prometer ou a promover é benéfico. Estas,
muitas vezes tornam-se as mensagens de apoio para reforçar a razão para acreditar.

- Como deve a mensagem ser apresentada / ser entregue ao público? Deve ser
autoritária, leve, emocional, divertida e / ou educativa?

- Que canais de comunicação serão usados pela mensagem, ou que forma ela
tomará?  
- Grande público ou público-alvo? Audio, por exemplo (p.ex.), a rádio, ou visual, p.ex.
a televisão? Impressa, p.ex., os jornais, ou digital, p.ex., a internet? Cartazes?
- Ou uma combinação de dois ou mais dos atrás referidos?

- Quais são os melhores momentos / lugares / períodos / localizações / oportunidades,
que existem para atingir uma audiência?
- Estão sempre confinados a um momento/ um espaço?
- Que outros pontos de contacto existem para se poder alcançar a mesma audiência,
de forma eficiente?

- Línguagem de entrega, considerações regulatórias, nível de educação e estilos de
vida e demografia do público-alvo e qualquer outro aspecto que possa afectar a forma
como a mensagem é entregue e o modo como ela é recebida.

Audiencia

Objectivo 
da Comunicação 

Barreiras à 
mensagem 

Mensagem chave / 
promessa

Declaração de 
apoio / a razão

Tom da Comunicação  

Canais dos meios 
de comunicação 
social  

Abertura da entrega 
de mensagens  

Entrega de 
mensagens e 
Formadores 
de opinião 
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Formulário intrumental para identificar os recursos

No planeamento de atividades de advocacia, é preciso ter uma abordagem realista. Isto significa
que tem de ter em conta os recursos disponíveis e serviços existentes, no seu país. Com base no
que já existe, é então possível reforçar os meios necessários para atingir as metas de advocacia
selecionadas e os objectivos. A lista a seguir irá ajudá-lo a avaliar o que é analisado e que é
necessário, a fim de planear a sua abordagem de advocacia de forma adequada.

Tipo de recursos

Informação & 
comunicação

Sensibilização da 
comunidade & 
educação

Legislação e regulação

Financiamento 

Recursos Humanos 

Infraestructuras para 
cuidados de saúde 

Que canais posso usar para passar a informação?
n Meios de comunicação social
n Administradores locais
n Trabalhadores da saúde comunitária  
n Sociedade civil 
n Líderes religiosos

Que forums existem onde possa atingir melhor a audiência alvo?
n escolas
n família
n voluntários
n instituições religiosas
n serviços de saúde locais 

Que políticas existem actualmente que podem favorecer ou prejudicar a
minha eficiência ?

n leis e decretos criando um quadro regulamentar
n a implementação do referido quadro regulamentar
n projectos de lei em debate no parlamento que podem ser passados a lei, etc. 

Que orçamento é necessário para tornar o meu trabalho possível ? Que
fontes de recursos financeiros posso explorar para aumentar as minhas
capacidades orçamentais?

n governo
n sector privado
n cooperação multinacional
n organizações não governamentais  
n cooperação internacional

O que está de momento disponível em termos de recursos humanos e quais
são as necessidades, para que a minha advocacia seja realista e realizável ?

n Clínicos gerais / médicos oncologistas 
n especialistas
n enfermeiras
n técnicos de laboratório

O que existe em termos de
n infraestructuras
n serviços
n equipamentos
n pessoal
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Planeamento estratégico de um programa de recolha de fundos

A estratégia de captação de recursos é uma parte do plano mais vasto de implementação do seu
programa de advocacia. Ele não precisa ser um documento longo ou complicado, um resumo de
uma ou duas páginas é muitas vezes mais útil do que um documento extenso.

Os elementos básicos de seu plano de captação de recursos centram-se em torno das necessidades
dos programas, das fontes de financiamento e do calendário em que serão necessários. Seguir
as perguntas abaixo referidas, irá ajudar a desenvolver a sua própria e simples estratégia. Ele
deve incluir as seguintes informações:

Determinar as suas necessidades:
1. Que financiamento é necessário?

a) Quanto? Para quê? Até quando?
b) Para que tipo de despesas é necessário recolher fundos nos próximos 12 meses? 

2. De onde são provenientes?
a) Que financiadores podem potencialmente apoiar o nosso trabalho?
b) Quais os financiadores individuais que planeamos abordar para cada actividade: quais 
são as suas datas limites, os processos, as prioridades?
c) De que actividades precisamos de nos encarregar?
d) De que recursos vamos precisar?

3. Que actividades têm de acontecer, a fim de recolher fundos
a) Quais as oportunidades que temos de promover a nossa questão de advocacia junto 
dos financiadores?
b) Como podemos melhorar o nosso perfil?
c) Será que temos um exemplo claro, que necessite de apoio, que descreva o que precisamos
(e porquê) a potenciais financiadores?

Sustentabilidade
4. O que acontece quando o financiamento chega ao fim?

a) Existem outras opções de captação de recursos /  de financiamento, para concretizar a
nossa actividade de advocacia?
b) Será que precisamos de melhorar os nossos sistemas de relatórios financeiros para 
compreender melhor os nossos custos, ou para conseguirmos informar sobre os subsídios?
c) Podemos monitorizar o impacto da nossa actividade e demonstrar o nosso sucesso a 
potenciais financiadores?

Lista de controlo para uma campanha de advocacia de sucesso

Para conseguir um plano de advocacia bem sucedido, há quatro fases que são fundamentais no
planeamento para o sucesso, desde o início. Esta lista de verificação levá-lo-á através das quatro
fases do planeamento, com considerações específicas, para o ajudar adequadamente a preparar
o sucesso do seu programa de advocacia. As quatro fases, avalie, analise, esclareça e determine,
são a seguir descritas, num formato simples de acompanhar:

Fase 1: Avaliação
a) Avalie: Qual é o seu ponto de partida? 
b) Analise: Qual é a realidade política e a situação em recursos que você enfrenta?
c) Esclareça: Você tem resultados evidentes?
d) Determine: Quais serão os seus factores críticos de sucesso?
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Fase 2 : Segmentação
a) Avalie: qual é o problema? Quem está com você? Quem está contra você?
b) Analise: Quais são as questões para cada uma das entidades interessadas?
c) Esclareça: De que entidade ou grupo de entidades interessadas precisa para o apoiar?
d) Determine: Quais são os assuntos em que se vai empenhar, pressionando cada uma 

das entidades interessadas, para obter os melhores resultados?

Fase 3 : Planeamento
a) Avalie: Quais são os recursos disponíveis?
b) Analise: Como pode aplicá-los melhor para uma campanha de advocacia bem sucedida?
c) Esclareça: Você definiu objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, realistas e oportunos?
d) Determine: Quais são os resultados esperados e os pontos chave que irão indicar que 

você está na direcção certa? Você avaliou todos os riscos possíveis?

Fase 4: Execução
a) Avalie: Você está pronto para entrar em ação?
b) Analise: Você conta com as pessoas e as estruturas certas?
c) Esclareça: Quais as tarefas que devem ser feitas e por quem, em cada fase do plano 

de advocacia?
d) Determine: Você está a acompanhar e a monitorizar os pontos chave anteriormente

definidos? Alguma coisa precisa de mudar à medida que avança?
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Secção 12
Recursos úteis e datas chave para
actividades de advocacia

WHO Comprehensive Cervical Cancer Control – A guide to Essential Practice (2014); 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/cervical-cancer-guide/en/

WHO Comprehensive cervical cancer prevention and control - a healthier future for girls and
women: WHO guidance note
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/9789241505147/en/

Aortic Africa: www.aortic-africa.org/images/uploads/AdvocacyToolkit(Web).pdf

CDC: www.cdc.gov/cancer/nbccedp/pdf/toolkit/NBCCEDP_Toolkit.pdf 

International Agency for Research on Cancer (IARC): www.iarc.fr

Jhpiego: www.Jhpiego.org

PATH: www.path.org

Union for International Cancer Control: 
www.uicc.org/sites/main/files/private/Advocacy%20Toolkit%202012.pdf

WHO Stop the Global Epidemic of Chronic Disease: 
www.who.int/chp/advocacy/chp.manual.EN-webfinal.pdf 

Datas Chave

Mês do Conhecimento da Saúde  do Colo do Útero- Janeiro 
Dia Mundial do Cancro – Fevereiro








