
Módulo C: Unidade 2: Engajamento comunitário



Objetivo de aprendizagem

No final desta unidade, os participantes  
deverão ter capacidade de:

■

■

■

Descrever pelo menos três razões pelas quais os  
treinandos precisam envolver as comunidades durante  
um surto

Listar os desafios enfrentados no engajamento da  
comunidade (EC)

Descrever as abordagens para o efetivo EC na detecção,  
prevenção e resposta ao surto
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As comunidades e  
populações afetadas  
devem saber como se  
proteger e as equipes de  
resposta devem saber  
como as comunidades  
entendem a doença e a
resposta

Anúncios públicos ou de  
mídia genéricos não são  

suficientes, confiáveis 
ou personalizados para

comunidades de alto risco

O envolvimento com as comunidades permite sua participação direta  
na resposta para lidar com medos, barreiras, preocupações e mudar as  
práticas de melhoria da transmissão, promovendo comportamentos de  

proteção e trabalhando em conjunto com as equipes de resposta

Por que as comunidades devem ser  
envolvidas durante um surto? – 1
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Por que as comunidades devem ser  
envolvidas durante um surto? – 2

Populações em risco  
querem e devem fazer
parte das soluções para a
proteção de vidas e parar
um surto

Comunicação bidirecional
– diálogo – deve ser
estabelecida a partir
do início de um surto
entre comunidades
afetadas e as equipes de  
resposta para garantir
a participação e mútua  
compreensão – a base da  
construção de confiança
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Oportunidades para o  
engajamento da comunidade

Antecipação e  
preparo

Detecção  
precoce

Contenção Mitigação

Emergência  
(interface  

humano-animal)
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Surto  
(transmissão  
localizada)

Amplificação  
da epidemia

Controle



■

■

■

■

■

Falta de compreensão das práticas da comunidade,  
preocupações e medo das equipes de resposta

A liberação lenta/tardia de informações sobre  
a doença e a resposta podem exacerbar as
preocupações da comunidade e ampliar o surto

Falta de informação e conscientização sobre medidas  

de proteção pode agravar a disseminação da doença  

Iniciar a implementação de medidas sem o acordo  

das comunidades afeta a aceitação da resposta

A ação tardia/nenhuma ação para interromper os  
boatos pode levar a mal-entendidos e impactar a  
confiança nas autoridades de saúde e promover  
comportamentos “perigosos”

Desafios de respostas em surtos
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Exemplos de possíveis  
desafios em surtos – 1

Surtos hospitalares (serviços de saúde)  
podem ocorrer devido à falta de:

■ Informação e percepção sobre o vírus

entre profissionais de saúde e / ou falha
na aplicação de medidas apropriadas de
prevenção e controle de infecções
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Exemplos de possíveis  
desafios em surtos – 2

Práticas culturais relacionadas ao cuidado  
e à procura de cuidados de saúde podem  
dificultar o controle de um surto:

■

■

Por exemplo, em algumas culturas, muitos  
parentes acompanham ou visitam familiares  
doentes quando estão no hospital

Algumas pessoas podem ir a muitos hospitais  
diferentes enquanto estão doentes antes de  
decidirem aonde procurar atendimento (às  
vezes isso é chamado de compra de médico  
ou hospital)
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Estratégia de envolvimento da  
comunidade em um surto - 1

Identificar e  
engajar os  

interessados
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Analisar  
contexto cultural/

social/político como  
também biomédico

Escutar,  
monitorar e agir  
de acordo com  

o feedback



Estratégia de envolvimento da  
comunidade em um surto - 2

Operacionalizar:  
implementar  
ações-chave

Desenvolver  
estratégias e  

priorizar

©OMS2020 10



Identificar e trabalhar com  
interessados-chave, por exemplo – 1

Oficiais do
Governo &
porta-vozes
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Profissionais  
de saúde

Mulheres como as  
principais  

cuidadoras em casa

Mídia & mídia  
social  

influenciadores



Identificar e trabalhar com  
interessados-chave, por exemplo – 2

Público geral de
Empresas e onde os pacientes

empregadores estão sendo
notificados
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Setores de
viagens e
comércio

Trabalhadores  
em locais de  

serviços de saúde



Identificar e trabalhar com  
interessados-chave, por exemplo – 2

Governo local e  
sociedade civil
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Associações de  
mulheres e jovens

Influenciadores  
religiosos e da  
comunidade



Avaliar o contexto - 1
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■

■

■

■

Consulte colegas e interessados em nível local  

Conhecer e entender necessidades, preocupações,

medos, bem como pontos fortes e capacidades no nível da  
comunidade

Revisar a literatura existente: pesquisas de conhecimento,  
atitude e práticas (KAP), etnografias, análises de ciências  
políticas

Aplique metodologias de ciências sociais:

—

—

—

— o passo a passo da comunidade  

discussões em grupos focais (FGD)  

observação

entrevistas

■ Explore os meios de comunicação preferidos das  
comunidades



■ Identificar a via de comportamento em busca de saúde (HSB) para a doença e os fatores que a  
condicionam localmente:
• fatores socioculturais: incluindo modelos explicativos, visão de gênero localizada e dinâmica de  

poder,

•

•

•

econômico,  

prático e

fatores empíricos

Avaliar o contexto - 2

Cuidador: a mãe  
Guardiões/tomadores  
de decisão: pai  
Influenciadores: sogra

Cuidadores/profissionais da  
saúde: curandeiros/benzedeiras/  
farmácia/medicina chinesa  
Guardiões/Tomadores
de decisão: curandeiros/  
benzedeiras/pai  
Influenciadores: vários

Cuidadores/profissionais da  
saúde: médicos/enfermeiros de  
serviço público ou privado  
Guardiões/Tomadores de  
decisão: médicos/enfermeiros  
Influenciadores: autoridades  
em saúde

RESIDÊNCIA COMUNIDADE PROVEDOR

■
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Identificar as pessoas-chave que já têm  
elo com a via de comportamento em  
busca de saúde (HSB) para essa doença  
na residência, na comunidade e no nível  
do serviço de saúde:
•

•

•

•

Guardiões/sentinelas  

Tomadores de decisão  

Influenciadores

Cuidadores/profissionais da saúde



■

■

■

Desenvolver uma estratégia e plano de ação
Definir sua audiência: atores-chave e população alvo  
Projetar o plano de comunicação e escolher os canais/  
métodos de comunicação em três níveis:
•

•

•

Mídia de massa

Líderes e pessoas-chave  

Comunicação interpessoal

■

■

Desenvolver narrativas de engajamento  

Desenvolver materiais de IEC e ferramentas com

grupos de usuários da ponta, teste todos os materiais  
antes de utilizar

Desenvolver uma estratégia  
e plano de ação
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■ Construir uma maneira sistemática  
e dinâmica de coletar, analisar e
retroalimentar, boatos e desinformação  
nos três níveis:

•

•

•

mídia de massa: mídia e monitoramento  
social; programas de rádio com  
chamadas públicas

líderes e pessoas-chave: feedback dos  
profissionais de saúde; retroalimentação  
dos líderes

comunicação interpessoal: diálogos  
da comunidade, retroalimentação dos  
trabalhadores da comunidade

Construa um sistema de  
retroalimentação – 1
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■

■

■

Compartilhar as informações com as outras  
áreas técnicas da intervenção e negociar  
mudanças e melhorias na implementação  
de acordo com o feedback

Assegurar a coleta diária, análise  
e negociação da retroalimentação
com a resposta e sempre retornar às
comunidades com respostas para as
perguntas

“Unir” a resposta com as diferentes  
comunidades

Construa um sistema de  
retroalimentação – 2
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Pontos-chave – 1

■

■

■

■

Comunicação e divulgação de informações não  
é EC

EC é mais eficaz quando existem  
relacionamentos e mecanismos antes de uma  
emergência

Envolver rotineiramente os parceiros da EC e  

criar confiança. Seja honesto e transparente  

Conectar e unir a realidade da comunidade e a  

realidade da resposta
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■ Comunicação pode ser definida como a ação de trocar (enviar e receber) informações
■ Barreiras comuns à comunicação

•

•

•

•

•

•

Idioma e educação  

Diferenças culturais e étnicas  

Mensagem irrelevante  

Informação em excesso  

Limitações de tempo  

Barulho e distrações

■ Facilitadores de comunicação
•

•

Atingir o público-alvo

Atrair a atenção da audiência

■ A narrativa de engajamento é:
•

•

•

•

Compreensível  

Culturalmente adaptada  

Credível e relevante  

Entregue a tempo

Pontos-chave – 1
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