“Encorajamos a todos os líderes do setor privado em todas as regiões
endêmicas de malária a lerem o Guia de Recursos para o Enfrentamento
da Malária e a aplicar suas estratégias bem sucedidas.
Professora Awa Marie Coll-Seck
Directora Executiva, “Roll Back Malaria Partnership”, (Parceria para Eliminar a
Malária) patrocinada pela Organização Mundial da Saúde
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Precisamos de estratégias vencedoras
para eliminar a malária e salvar vidas
O que é a malária?

A malária é o vilão num jogo de vida e morte do qual
ninguém deveria ter que participar. Sendo uma doença
infecciosa transmitida pelo mosquito Anófele, a malária
afecta 3,3 bilhões de pessoas em todo o mundo, resultando em quase 655.000 mortes por ano. Embora a maioria
destas mortes ocorrem na África Subsaariana, em todo o
continente Africano existe uma necessidade de pessoas e
instituições interessadas e dedicadas, bons equipamentos
e estratégias vencedoras para parar esta doença que é
prevenível e tratável.

O que é o Guia de Recursos para o
Enfrentamento da Malária?

A parceria “United Against Malaria” (Unidos Contra a
Malária - UCM) reuniu uma colecção de recursos e de
melhores práticas de espertos e indivíduos no ramo, para
alentar ainda mais as organizações para atacar a malária
como uma questão crítica para o desenvolvimento. Em
nome da parceria “UAM” (UCM) chamamos este “Guia de
Recursos para o Enfrentamento da Malária”. “Enfrentamento da Malária” refere-se a ações que levam a um
futuro livre de malária, tais como distribuições de mosquiteiros e seminários educacionais para funcionários e
trabalhadores de saúde nas companhias.
Com base no que têm funcionado até agora, o guia oferece ferramentas de comunicação, guias de referência, e
contactos para os responsáveis pelas decisões no sector
público e privado. Estes materiais podem ser encontrados
“online” (na Internet), em conjunto com este relatório anexo,
no portal www.malariasafe.org.

O que significa “United Against
Malaria” (Unidos Contra a Malária)?

Unidos Contra a Malária é uma parceria que procura criar
apoio para acesso universal a mosquiteiros e medicamentos
contra a malária na África como passo inicial crítico para
eliminar as mortes por malária até 2015, utilizando a paixão
do povo por o futebol como catalisador. Chegamos às nossas metas através do estabelecimento de vontade política
e apoio público nos países desenvolvidos para se unirem
contra a malária, através do fortalecimento do compromisso
político do/as líderes Africanos para priorizar a malária e
através do aumento da utilização de ferramentas de prevenção e do tratamento da malária em África.
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portanto que o material seja
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Informação sobre o Uso
Pedidos para informação
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dirigidos a Claudia Vondrasek
(cvondras@jhuccp.org) e
Bremen Leak (bleak@jhuccp.org).
Portais referenciados
• The Malaria Safe Playbook
www.malariasafe.org
• Voices for a Malaria-Free
Future
www.malariafreefuture.org
• Centro de Programas de
Comunicação (CCP) da
Escola Bloomberg de Saúde
Publica da Universidade
Johns Hopkins
www.jhuccp.org
• United Against Malaria
www.unitedagainstmalaria.org
• Roll Back Malaria Partnership
www.rollbackmalaria.org

Já devem ter ouvido a estatística:
uma criança Africana morre de malária
a cada 60 segundos.
Porém mesmo quando a doença não mata, ainda tem um impacto
devastador nas economias já ultra sobrecarregadas nos países
endémicos de malária. A malária, por exemplo, pode afectar a
presença nas escolas, reduzir a produtividade de trabalhadores,
e esgotar os recursos domiciliares enquanto a família luta para
pagar os repetidos tratamentos.
A magnitude desta perda significa que todos têm um papel a
jogar na sua reversão. Isto inclui o sector privado que tem as habilidades e recursos para alcançar um grande número de pessoas
afectadas com esta doença. Nossos parceiros empresariais na
campanha Unidos Contra a Malária estão tomando providencias
para proteger seu pessoal e comunidades da malária, graças, em
parte, ao “Guia de Recursos para o Enfrentamento da Malária,”
desenvolvido Centro de Programas de Comunicação (CCP) da
Escola Bloomberg de Saúde Publica da Universidade Johns Hopkins
com apoio generoso da Fundação Bill e Melinda Gates.
Na “Roll Back Malaria” (Eliminação da Malária), acreditamos que
os pilares e recursos apresentados no Guia de Recursos têm o
potencial para mudar a trajectória do desenvolvimento dentro
dos países actualmente afectados pela malária. Encorajamos os
as líderes do sector privado em todas as zonas endémicas de
malária a lerem o Guia de Recursos e a aplicar suas estratégias
vencedoras.
Professora Awa Marie Coll-Seck
Directora Executiva
Parceria “Roll Back Malaria”
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Os quatro pilares
da campanha Unidos Contra a Malária consistem na educação, protecção, visibilidade e advocacia. Compreender
os quatro pilares pode ajudar a reduzir o impacto da malária na produtividade, renda, e saúde de uma nação.
A educação consiste no ensino do pessoal e suas famílias
sobre a malária. A protecção consiste em proporcionar instrumentos para capacitar o pessoal a se protegerem da
malária e seus efeitos. A visibilidade é para dar prioridade
à campanha e à parceria. A advocacia é a utilização de
todos estes elementos para expandir parcerias e inspirar
a acção.
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A malária contribui a um
ciclo de pobreza e doença.
O desenvolvimento rápido e em grande escala de
intervenções aumentaria o PIB em África numa medida de
US$ 30 bilhões em um período de cinco anos.
A severidade e o âmbito da malária são reconhecidos no mundo inteiro, frequentemente nas
formas pouco bem-vindas de doença e morte.
Na maioria dos casos, são os mais pobres que
sofrem. Segundo a Organização Mundial da
Saúde, a metade da população mundial está em
risco.
A Malaria é transmitida a seres humanos pela
picada de um mosquito portador de parasitas, o
que causa sintomas parecidos à gripe e, nas formas mais severas, a morte. Os mais vulneráveis
são as crianças, as mulheres grávidas e a população em áreas remotas com pouco acesso à
prevenção e formas de tratamento. Das cerca de
655.000 mortes por malária que ocorrem a cada
ano, 91 por cento acontecem na África. Destas,
86 por cento ocorrem em crianças com menos
de cinco anos.
Estas estatísticas reflectem enormes custos
económicos e sociais. Somente na África, a malária tem um custo estimado de US$ 12 bilhões
a cada ano. Isto inclui as despesas de atenção
à saúde, dias de trabalho perdidos devido a
doença, dias perdidos em educação, produtividade reduzida e perda de investimento e turismo
(Greenwood et al. 2005). Em países com alta
taxa de transmissão, isto equivale a uma média
de 1,3 por cento em crescimento económico
anual e até 25 por cento de renda domiciliar
(RBM 2010).
A malária pode ser prevenida e tratada por meio
de dispositivos simples, tais como mosquiteiros,
medicamentos eficazes e pulverização segura do
interior domiciliar. Segundo a McKinsey & Co.,
a implementação rápida e em grande escala

de intervenções contra a malária aumentariam a
produção econômica em até US$ 30 bilhões na
África e prevenir 672 milhões de casos de malária
em um período de cinco anos. RBM (Roll Back
Malaria) estima que a eliminação da malária há
35 anos teria acrescentado US$ 100 bilhões ao
produto interno bruto da África subsaariana, um
total quase cinco vezes mais alto do que toda a
assistência ao desenvolvimento fornecido à África
em 2007.
A parceria Unidos Contra a Malária está criando
apoio para as Metas de Desenvolvimento das
Nações Unidas para o Milênio, que procuram
eliminar as mortes relacionadas a malária até
2015. A parceria inclui clubes de futebol, empresas, grupos governamentais, organizações nãogovernamentais e celebridades dos desportos
e do entretenimento — cada uma com recursos
únicos para contribuir. Actualmente, os parceiros
UCM em todo o mundo estão avançando no seu
desempenho de lutar contra a malária de maneira
criativa e cooperativa. Ao fazer isto, estão ajudando a população em risco a alcançar melhor
saúde, custos de saúde mais baixos, maior
produtividade e um padrão mais alto de vida.
As práticas Bem Sucedidas Contra a Malária, tais
como a educação do pessoal e clientes, encorajar
a utilização regular de mosquiteiros e a promoção
de diagnósticos rápidos e tratamento levarão a
um futuro livre de malária. Ao juntar-se a outras
principais companhias nacionais e multinacionais
em se tornarem seguras contra a malária, o/as
líderes do sector privado podem ajudar a eliminar
esta doença mortífera e debilitante, construindo o
caminho para uma saúde melhor e desenvolvimento económico.
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Educação
O primeiro passo importante na capacitação para
qualquer competição é aprender as regras do jogo; é
crítico quando vidas humanas estão em risco. É por
isto que o UCM alenta seus parceiros a educarem
seus constituintes sobre o perigo da malária e os métodos de prevenção e tratamento como passos iniciais
críticos nos seus programas de controlo da malária.
No final das contas, quanto mais parceiros saibam sobre a malária, melhor podem proteger-se contra esta
doença que pode ser combatida.
Com instrumentos de capacitação e recursos já
aprovados, as organizações podem prover informação
com autoridade sobre como a malária é contraída,
quais são os seus efeitos sobre o corpo das pessoas e quais métodos de prevenção, diagnóstico e
tratamento estão disponíveis e são mais eficazes.
Assim mesmo, os/as especialistas em saúde poderão
desvendar percepções erradas sobre a malária e promover o uso consistente de mosquiteiros impregnados
de insecticida de longa duração (MILDA). Somente o
acesso aos mosquiteiros não é o suficiente.
Para ilustrar este ponto, estudos através a África subsaariana encontraram que nos domicílios que têm pelo
menos um mosquiteiro impregnado de insecticida,
somente 55 por cento das crianças com menos de
cinco anos dormiram debaixo do mosquiteiro na noite
anterior (Eisele 2009). Tal disparidade entre o acesso
e a utilização demonstra a necessidade importante
da comunicação para mudança de comportamento.
Neste caso, os/as pesquisadores/as identificaram as
razões pelas quais as pessoas escolheram não usar
os mosquiteiros –– calor excessivo, conhecimento inadequado sobre a transmissão da malária e uma falta
de cordas ou de ajuda para pendurar o mosquiteiro
de forma correcta, só para mencionar algumas. Em
seguida, avisaram os programas nacionais de controlo
da malária sobre estas descobertas e trabalharam
para encontrar soluções.
Em cada comunidade, certas mensagens podem
ajudar a formar uma estratégia efectiva — mensagens
sobre a transmissão da malária, os obstáculos da
utilização de mosquiteiros e os desafios relacionados
a conseguir tratamento rápido e correcto. Líderes
comunitários, empregadores e outro/as líderes organizacionais podem compartilhar estas mensagens de
inumeráveis maneiras. O maior desafio é de divulgar
estas mensagens para que o conhecimento se transforme em acção.
Nos locais de trabalho, canais efectivos podem incluir
sessões educacionais, onde profissionais de saúde
capacitados respondem a perguntas sobre a malária
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Com instrumentos de capacitação e
recursos já aprovados, as organizações
podem prover informação confiável
sobre a malária.
durante reuniões regulares do pessoal. Ou poderiam
incluir revistas próprias do local, noticiários locais,
portais da Intranet, ou boletins e cartazes nas salas de
folga. Alguns parceiros da UCM levaram esta abordagem ao seguinte nível, agindo como patrocinadores
de almoços temáticos ou celebrações na companhia
enteira para recompensar o pessoal por instalar e
utilizar MILDA’s nos seus domicílios. Estas celebrações enfatizam a importância do controlo correcto da
malária como meio para alcançar um estilo de vida
feliz e saudável em vez de se concentrar nos efeitos
adversos da malária. Anúncios, o empacotamento
de produtos e a média proporcionam oportunidades
adicionais para educar os constituintes. Seja qual for o
meio, os parceiros UCM devem projectar suas mensagens sob medida aos desafios locais associados
com o controlo da malária. Os trabalhadores de saúde
locais e organizações comunitárias são fontes ideais
para esta informação.

10 jogadas vencedoras
1.

Organizar reuniões para dar informação sobre a malária que
coincidem com as reuniões do pessoal.

2.

Ter sessões de perguntas e respostas com profissionais
capacitados em saúde para corrigir maus entendimentos sobre
a malária.

3.

Patrocinar uma celebração para a sua companhia enteira sobre
a malária, patrocinar um almoço temático, ou organizar uma
competição que recompensa os membros por instalar e utilizar
os mosquiteiros impregnados de inseticida de longa duração
(MILDA) nos seus domicílios.

4.

Usar revistas do próprio local, noticiários e cartazes nas salas
de folga para educar o/as membros sobre a prevenção e tratamento correcto da malária.

5.

Afixar folhetos de informação aos holerites ou pacotes de
orientação para novo/as membros.

6.

Destacar materiais educacionais sobre a malária, jogos de
perguntas e ferramentas de capacitação no portal de saúde da
sua companhia ou na Intranet.

7.

Recrutar trabalhadores locais de saúde para capacitar o pessoal da companhia e para discutir problemas locais relacionados a malária.

8.

Educar as crianças através da distribuição de livros para colorir,
jogos e música que ensina sobre a malária.

9.

Educar o/as clientes pela colocação de mensagens sobre a
malária em recibos, facturas, cartões lotéricos e outros produtos.

10. Patrocinar propagandas temáticas sobre a malária, programas
de rádio, ou competições de musica para educar o/as membros
comunitários.

Protecção
PREVENÇÃO

Os insecticidas usados no PRI são seguros para
seres humanos mas letais aos mosquitos que ficam
nas paredes dentro de uma estrutura. A PRI tem sido
demonstrada a reduzir, de maneira significativa, as
populações de mosquitos e de larvas, especialmente
em comunidades onde existe água parada, como nas
comunidades perto de minas, fazendas, ou de locais
de fabricação de tijolos. A PRI deve ser considerada
como parte de um grupo de intervenções e não como
medida única.

Os mosquiteiros impregnados de insecticida de
longa duração activa (MILDA).

GESTÃO DE CASOS:
Diagnóstico e tratamento

A UCM recomenda a distribuição de dois mosquiteiros
impregnados de insecticida de longa duração activa
(MILDA) por membro de pessoal como directriz básica
para protecção contra a malária. Este padrão tipicamente fornece de dois a cinco anos de protecção a
uma família, dependendo do tamanho da família e o
tipo de mosquiteiro, o número de lavagens e o nível de
cuidado proporcionado. Tanto os/as parceiros/as do
sector privado quanto os/as do sector público devem
trabalhar para alcançar esta meta.

Testes para diagnóstico rápido (TDR) (rapid diagnostic tests RDTs)

Dentre os quatro pilares, a protecção é única porque
requer controlos concretos contra a malária, enquanto
os outros pilares aumentam a conscientização. Na luta
contra a malária, uma boa estratégia de defesa inclui
a prevenção e a gerência de casos. No início, estas
intervenções podem parecer custosas, mas os benefícios à saúde e económicos em longo prazo mais do
que compensam os custos iniciais (RBM 2010).

Algumas organizações podem decidir de expandir
suas distribuições de mosquiteiros a membros comunitários, fornecendo corda, pregos e voluntários
capacitados que vão de casa em casa, ajudando
as mulheres grávidas e outros grupos vulneráveis a
instalar seus mosquiteiros. Este tipo de assistência
fortalece populações inteiras, estabelece forças de
trabalho mais saudáveis e minimiza o risco de infecção
por mosquitos.
Pulverização residual intradomiciliar (PRI)
(indoor residual spraying - IRS)
Como parte da sua responsabilidade empresarial
social ou desempenho de boa vontade para com a
comunidade, algumas companhias oferecem pulverização residual intradomiciliar (PRI) para suplementar a
distribuição de mosquiteiros.

A segurança contra a malária significa
fornecer dois mosquiteiros a cada
membro do pessoal em países endémicos
de malária e capacitar o pessoal da
saúde da companhia no uso correcto
de testes rápidos de diagnóstico e
receitar os medicamentos apropriados.

Para realmente proteger seu pessoal, os parceiros
UCM devem estar preparados não somente para prevenir a malária mas também de diagnostica-la quando
sintomas ocorrem. As políticas actuais regidas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) e implementadas dentro dos países pelos programas nacionais de
controlo da malária ordenam que as avaliações devem
proceder através de diagnósticos biológicos, tais
como a microscopia e/ou testes de diagnóstico rápido
(TDR), em vez de diagnósticos clínicos com base unicamente nos sintomas.
O pessoal da saúde precisa receber capacitação
nas últimas técnicas e aderir às políticas nacionais
mais actuais em relação ao tratamento. Geralmente,
organizações para as quais a malária é um assunto
novo desconhecem as mudanças recentes aos
protocolos de diagnóstico e tratamento. Trabalhando em equipo, os parceiros UCM e os programas
nacionais de controlo da malária têm organizado
seminários para capacitar o pessoal da saúde nas
últimas técnicas e terapias. A UCM encoraja seus
parceiros a seguirem as últimas directrizes da OMS
para diagnóstico e a tornar o tratamento para o
pessoal e outros envolvidos parte integral dos seus
planos.
Combinações terapêuticas à base de derivados
de artemisinina (CTA) (artemisinin based
combination therapies - ACTs)
Quando o/as membros de uma organização contraem
a malária, confirmado por testes diagnósticos, o pessoal da saúde deve estar equipado a administrar o
tratamento apropriado. As políticas nacionais ditam
o uso de alguma combinação de compostos à base
de artemisinina — geralmente artesunato, artemeter e
dihidriartemisina.
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Estes são conhecidos como terapias de combinação à
base de artemisinina (CTA). Até agora, não foi encontrada nenhuma resistência à artemisinina, tornando
estas terapias mais seguras e mais efectivas do que
mono terapias.

10 jogadas vencedoras
1.

Para compra em atacado de mosquiteiros contacte o fornecedor de MILDA aprovado pela OMS no seu país ou no
país mais próximo. Mosquiteiros comprados directamente
e em grandes quantidades de um distribuidor são sempre
mais baratos do que os comprados numa farmácia ou
mercado local. O custo médio é de 5 dólares americanos
por mosquiteiro.

Actualmente, os Ministérios da Saúde estão trabalhando para assegurar que todos o/as prescritores/
as aderem ao regime de medicamentos mais recente.
Os parceiros UCM podem facilitar esta transição pelo
cumprimento com as últimas políticas e promovendo a
utilização de CTA.
Tratamento preventivo intermitente da malária
durante a gravidez (TIPg) (intermittent preventive
treatment of malaria in pregnancy - IPTp)
Sendo que as mulheres grávidas são altamente susceptíveis a malária, os programas de malária durante a
gravidez são críticos. A UCM encoraja seus parceiros
a apoiar estes programas pela educação de mulheres
e seus maridos sobre o tratamento preventivo intermitente da malária durante a gravidez e pelo aprimoramento de acesso aos MILDA, seja por meio de serviço
de rotina ou por oportunidades, no trabalho, onde os
mosquiteiros são distribuídos.
O tratamento preventivo intermitente da malária durante
a gravidez (TIPg) geralmente é oferecido como parte da
atenção pré-natal (APN), mas os casais devem solicitalo se não for oferecido. É importante que as grávidas
recebam duas ou três dosagens de sulfadoxina-pirimetamina (SP) — no mínimo, uma vez que o feto começa
a se mexer e novamente antes do parto. Embora este
tratamento seja simples, a utilização de SP é baixa em
África porque as mulheres frequentemente postergam
a APN. Quanto antes a mulher receba a APN, mais ela
vai conhecer sobre tratamentos preventivos modernos
e menos serão suas possibilidades de contrair a malária
durante a sua gravidez.

Distribuir dois mosquiteiros impregnados de insecticida
de longa duração activa (MILDA) para cada membro da
organização como directriz básica para a protecção.

2.

Para determinar a presença de parasitas da malária, utilize
os diagnósticos biológicos como a microscopia e testes
diagnósticos rápidos (TDR) em vez de diagnósticos clínicos
com base unicamente nos sintomas.

3.

Para o tratamento, utilize combinações terapêuticas à base
de derivados de artemisina, (CTAs) de acordo com a política
nacional. Estes são seguros e mais eficientes do que as
mono terapias.
Para medicamentos mais eficazes e seguros veja a mais recente lista de medicamentos aprovados pela OMS nos locais
da Internet do Guia de Recursos.

4.

Estabelecer um programa de malária para gravidez para
estimular um tratamento preventivo intermitente a malária
na gravidez (TIPg). Para ajudar a ajustar o seu programa de
controlo da malária para mulheres grávidas, revise o guia para
estratégia de comunicação na gravidez incluído nos recursos
disponíveis “online” (na Internet) do Guia de Recursos.

5.

Utilizar a pulverização residual intradomiciliar de acção
prolongada – PRI para redução da população de larvas e
mosquitos. Para saber mais sobre PRI reveja a comunicação
PRI no estojo produzido pelos nossos parceiros.

6.

Remova água estagnada da sua propriedade para controlar
a larva do mosquito.

7.

Ampliar a distribuição de MILDA para incluir membros da
comunidade.

8.

Capacitar voluntários para que ajudem a instalar mosquiteiros na comunidade. Ofereça pregos e cordas.

De maneira semelhante a mulheres grávidas, as pessoas que vivem com HIV/SIDA são consideradas em
alto risco. Uma co-infecção por malária pode ser letal,
e consideração especial deve ser provida a estas pessoas. As pessoas que vivem com HIV/SIDA devem
ser consideradas como prioritárias na distribuição de
MILDA e mulheres grávidas vivendo com HIV/SIDA
devem receber uma dosagem adicional de SP durante
o TIPg. Cada país tem directrizes para estas situações
e parcerias entre os Ministros da Saúde e programas
contra a malária, e HIV/SIDA de diferentes países podem ajudar a esclarecer estes procedimentos.

9.

Pela tomada de acções, os parceiros UCM podem
aumentar o número de futuras mães que chegam à
APN cedo e solicitam protecção contra a malária. Os
maridos podem manter a saúde das suas mulheres
acompanhando-as à clínica.

Dos quatro pilares, a protecção é
singular, sendo que requer acção
concreta.
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Para ajudar no treinamento do pessoal sobre o uso e
cuidado correcto do mosquiteiro acessar os materiais sobre
informação, educação e comunição (materiais IEC) nos
recursos online.
Envie o pessoal de saúde a seminários nacionais sobre
programas de controlo da malária para capacitação em
diagnósticos e tratamentos apropriados.

10. Fazer com que cada participante conte. Estabelecer um
serviço confidencial para ajudar a alcançar necessidades
especiais dos membros da sua organização que vivem
com HIV/SIDA.

Visibilidade
Quando os parceiros da UCM estão educados e
protegidos eles podem trazer outros para o movimento
através do aumento de visibilidade do controlo da
malária pela utilização de antecedentes de comercialização e outros recursos. O terceiro pilar, a visibilidade, os
ajuda a fazer exactamente isto.
Durante décadas as comunidades Africanas consideraram a malária como uma parte inevitável da
vida apesar dos esforços herculanos realizados até
agora para combate-la. A parceria UCM visa mudar
estas visões. Com a chegada de novos jogadores se
juntando à luta e assumindo o logotipo da UCM, eles
contribuem para um movimento que está reunindo
forças para acabar com a malária.

Um dos elementos mais visíveis e dinâmicos é a
pulseira UCM. Vendida por cerca de $3 dólares americanos e feita na África do Sul, braçalete de contas
financiam doações ao Fundo Global para Malária e
fornecem rendimentos para os homens e mulheres
sul-africanos mais desfavorecidos que os produzem.
É uma réplica do logótipo da UCM e um símbolo
externo visível do compromisso da campanha. A
pulseira UCM tem sido adquirida por companhias inteiras e federações de futebol para os seus empregados e membros para demonstrar seu compromisso
para acabar com a malária.

10 jogadas vencedoras

Para aumentar com êxito a visibilidade da marca e
campanha da UCM, as organizações podem incorporar a mensagem da malária nas embalagens e
na propaganda dos seus produtos. Os parceiros da
UCM no sector privado têm caminhões de distribuição, sacos de farinha, vasilhas de gás e cupões,
cartões de sorteio, xícaras de café, contas de electricidade, e mesmo garrafas de água com desenhos
das marcas, para ajudar no reconhecimento e apelo
para a campanha. A propaganda efectiva tem-se
estendido desde cartazes e anúncios impressos até
portais da Internet e “short message service-SMS”
(serviço de mensagens curtas).

1.

Pensar grande. Encontrar maneiras criativas para pôr
sua mensagem sobre malária onde a gente possa vê-la.
Pense em sinais de boas vindas nos aeroportos, monumentos nacionais, na comitiva de carros do Presidente,
parques, escolas, estádios de futebol e assim por
diante.

2.

Decore o seu escritório com cartazes ou sinais gigantes na
rua de maneira que os carros que passam possam ver.

3.

Alavanque sua presença de varejo acrescentando
o logótipo da UCM nos uniformes da companhia,
caminhões de entrega, cupões, recibos e embalagem
de produtos.

A infra-estrutura física pode oferecer visibilidade adicional. Avisos fixos em pontos de destaque ou mensagens
em quadros de pontuação durante desportos podem
alcançar milhares de espectadores, e um número incontável de telespectadores através das redes de televisão.
As organizações podem decidir pendurar bandeiras fora
dos seus escritórios ou em postes próximos na rua para
enfatizar a necessidade urgente de acção.

4.

Ponha propagandas com mensagens sobre malária nos
jogos de futebol. Ofereça camisetas aos fãs ou outras
lembranças para que entendam e levem a mensagem
para casa.

5.

Não subestime o poder da média tradicional, como
cartazes, anúncios nos jornais, posters, comerciais no
rádio e na televisão.

6.

Use SMS para enviar mensagens aos clientes e membros
da comunidade.

7.

Realize eventos comunitários que focalizam a malária,
como concertos, espectáculos artísticos, acampamentos
e competições desportivas.

8.

Peça a celebridades locais ou nacionais para aparecer
nos seus eventos ou nas suas propagandas.

9.

Convide repórteres para seus eventos relacionados a
malária, e assim terá exposição máxima na imprensa.

Uma das metas da campanha UCM é canalizar a paixão
do povo por futebol para um eficiente controlo da malária. Desde campos de várzea até estádios repletos, o
futebol está omnipresente na África e as oportunidades
para visibilidade são infinitas. Por exemplo, uma organização pode patrocinar torneios locais sob a bandeira
da UCM, oferecendo simples prémios como troféus ou
refrigerantes para chamar atenção. Pode recrutar estrelas
locais de futebol para apresentar mensagens sobre
malária durante a transmissão de jogos ou através de
propagandas. Ou pode oferecer camisetas para voluntários, fãs e trabalhadores do estádio. Quando os atletas
se entusiasmam com os uniformes da marca UCM e a
mídia dá cobertura para o evento, o potencial de audiência aumenta exponencialmente.

10. Encomende uma pulseira UCM bem colorida para
aumentar a conscientização – e arrecadar $1 milhão de
dólares americanos para mosquiteiros que salvam vidas
na África.
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Advocacia/ Promoção
Em campo destacado, a boa comunicação aumenta o
trabalho em equipe, produzindo esforços coordenados
que conduzem ao sucesso. O quarto pilar, promoção,
convida os parceiros a ampliar os seus compromissos
pessoais na luta contra a malária, através de inspirar lideranza para alcanzar os mesmos objectivos a
níveis distritais, nacionais e globais. Isto significa usar
o poder da comunicação e das parcerias a aumentar
a consciência e recursos para o controle da malária,
sem o qual o controlo sustentável seria impossível.

Na campanha da UCM, nascem os campeões.
Aqueles que se unem a campanha descobrem como
é estimulante melhorar suas comunidades através
de melhorar vidas e disseminar mensagens de saúde
e bem-estar. Eles orientam estas mensagens – com
fatos de apoio e testemunhos emocionantes – para
líderes que podem ajuda-los a conseguir ainda maiores recursos. A campanha da UCM tem visto muitos
parceiros chegar a outros, assumir riscos e unir forças.

Com tanta coisa a fazer, os parceiros da UCM tem
feito discursos no Fórum Económico Mundial, Cúpula
“Millenium Development Goals – MDG” (Metas de Desenvolvimento do Milênio) das Nações Unidas, Copa
Mundial da FIFA 2010 e assim por diante. Eles falam
do coração sobre como chegaram a compreender
a importância da campanha e porque eles tomaram
aquelas acções. A seguir apenas três exemplos das
suas mensagens:
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“A campanha da UCM chegou a tempo na Costa do Marfim
quando o sector privado necessita assumir responsabilidades para tornar o país novamente forte. Estou feliz de ser
parceiro e contribuinte para as metas do controlo da malária
no meu país”.
René Yédiéti
Presidente do Grupo “Librairie de France” (Livraria da
França), Costa do Marfim

“O futebol necessita de uma sociedade saudável para
prosperar. Precisa de jogadores, administradores,
treinadores, juízes e mais importante, torcedores
saudáveis. Sem eles não é possível desenvolver o
jogo. Uma sociedade infectada por malária não é
saudável, e assim é simplesmente lógico que apoiemos a campanha UCM se quisermos ver um desenvolvimento sustentável no nosso país.”
Leodegar Tenga
Presidente do CECAFA, membro do conselho CAF,
membro da comissão de promoção da FIFA
e Presidente da Federação de Futebol da Tanzânia

“Said Salim Bakhresa e companhia uniu-se ao Unidos
Contra a Malária porque era a melhor maneira de lutar
contra a malária e unir forças com gente já trabalhando
em direcção a mesma meta. Nosso envolvimento teve
um grande impacto nos nossos próprios empregados e
na saúde dos Tanzanianos fora da nossa companhia, o
que nos deixa muito orgulhosos”.
Said Mohammad Said Abeid
Gerente Geral, Said Salim Bakbresa & Companhia, Tanzânia
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Guia de Recursos para o Enfrentamento da Malária

1.

A promoção é utilizar o que você sabe para convencer os outros
a se unirem à sua causa. Começe deixando claro que sua estratégia sob outros três pilares é coerente e colectivamente efectiva
de maneira que o seu próprio programa de malária pode servir
de exemplo para outros.

2.

Identificar os campeões no controle da malária dentro da sua
organização. Chamar um porta-voz crível como uma celebridade
respeitada dos desportos ou de entretenimentos, para dar peso
para o compromisso da sua organização.

3.

Ajustar sua mensagem para a audiência alvo e estar seguro
que você pode oferecer um discurso curto de alto nível – uma
declaração convincente que você pode falar em alguns minutos,
o tempo que leva de subir ou descer de um elevador.

4.

Promover para a administração alocar recursos como parte dos
seus benefícios ou planos de seguro de saúde e instituir politicas
nas companhias para encorajar os empregados, jogadores ou
estudantes para aderir na detecção, prevenção e métodos de
tratamento da malária.

5.

Constituir parcerias. Enquanto mais pessoas, mais força existe.

6.

Estimular governos locais, distritais e nacionais (por exemplo,
parlamentos ou ministérios de saúde, desporto e educação,
economia, agricultura, etc.) a estabelecer fundos para as actividades do controlo da malária.

7.

Participar em encontros de promoção relacionados a malária a
nível local. Estes geralmente incluem altos funcionários distritais
ou regionais, ONGs e empresas.

8.

Criar conexões e parcerias com organizações locais de saúde.
Eles têm muitos recursos disponíveis para lhe ajudar a iniciar
uma mudança na sua própria organização.

9.

Colectar assinaturas para ajudar a gente a demonstrar seu
apoio para a luta contra a malária. Pode usar bolas de futebol,
listas itinerantes assinadas de apoio, ou portais da Internet, por
exemplo.

10. Comprar e ajudar outros a comprar a pulseira UCM. Estas vendas levantam dinheiro para o Fundo Global na Luta Contra SIDA,
Tuberculose e Malária.

Espalhe a palavra.
Você pode inspirar outros para a
acção.

www.malariasafe.org
Agora que você conhece os quatro pilares da
campanha Unidos Contra a Malária e possui
algumas ideias de como se proteger da malária, o
recurso na Internet no www.malariasafe.org
pode ajuda-lo e levar o seu programa de
controlo da malária ao próximo nível. Estes
recursos visam suplementar, não substituir,
o excelente material disponível alhures, em
outras linhas de frente. Na verdade, a intenção
é oferecer aos nossos parceiros o mais amplo
espectro possível de materiais. Entre na Internet
para encontrar:

materiais promocionais
materiais educacionais
estratégias de implementação
guias de controlo do malária
relatórios
contatos

•

Para solicitar pulseiras UCM

•

•

•
•
•

Materiais promocionais no desenvolvimento de
actividades Seguras Contra a Malária na prevenção, transmissão e gestão de casos (diagnóstico e
tratamento) da malária.
Materiais educacionais para ajudar grupos interessados a informarem seus empregados, incluindo
desenhos, folhetos, cartazes, quadros, estandartes, que podem ser usados ou adaptados para
o contexto local.
Estratégias de implementação para pulverização
residual intradomiciliar (PRI) e prevenção intermitente da malária na gravidez (TIPg) que pode ser
uma intervenção complexa que requer uma abordagem coordenada, como também um modelo
de amostragem de estratégia de comunicação
que esboça como a campanha UCM contribui
para as necessidades e desafios encontrados por
programa nacionais em países onde a malária é
endémica.
Os mais recentes guias de controle de malária
emitidas pela Organização Mundial da Saúde.
Relatórios recentes que indicam os avanços no
controle da malária e delineiam os caminhos
futuros.
Contactos para os grupos que querem maior
participação, solicitação de MILDA ou melhorias
no controle de malária nos países.

Vendas em atacado, envie correio eletrônico com
a seguinte informação para info@relate.org.za (ou
penne@relate.org.za; se dos Estados Unidos e
Canadá): nome, organização, posição, telefone,
fax, e contatos para correio eletrônico, endereço
para remessa, endereço para faturamento,
número VAT (para empresas sul africanas), quantidade desejada de pulseiras (em caixas de 100)
e data desejada de entrega. (Pulseiras enviadas
após recibo do pagamento).
Para compra individual, via internet em
www.unitedagainstmalaria.org.
As pulseiras UCM são feitas à mão na Cidade
do Cabo, África do Sul, com projeto de emprego
para pessoas afetadas por HIV/SIDA. Estes recursos apoiam homens e mulheres com poucos
recursos e protegem comunidades em toda a
região endêmica de malária na África.
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Mais que uma corrente
de pedras, é um salva vidas.
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Encontre-o na INTERNET

www.malariasafe.org

Malaria

Safe:

guia de
recursos para o
enfrentamento
da malária
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