
Advocacia é uma das formas mais eficazes para alcançar as metas de saúde pública ao garantir 
que os recursos necessários, vontade política e políticas estão disponíveis para apoiar, expandir e 
sustentar os programas de saúde. A advocacia desempenha um papel central na geração de apoio 
para programas de introdução de vacinas conjugadas contra a tifóide, programas de melhoria do 
abastecimento de água, saneamento e higiene (WASH) e políticas e orçamentos necessários para 
sustentar o acesso a estas intervenções.  A advocacia promove a responsabilização e garante que 
os compromissos políticos associados se traduzam em acções que dêm resultado e atinjam os 
beneficiários pretendidos.

Existe uma gama de acções que os advogados podem realizar para elevar a importância da tifóide 
a nível global, regional, nacional, sub-nacional e até comunitário. As acções abaixo delineadas 
não visam constituir uma lista exaustiva. Pelo contrário, são um menu das opções que podem 
ser empregues para avançar a agenda de combate a tifóide. Todas as acções abaixo requerem 
adaptação com base em cada contexto, decisor e você (que faz advocacia)!

PATH/Doune Porter

Fazer frente à tifóide: acções e advocacia



1ª PARTE  
Preparar: panorama político, 
análise dos dados e compreensão 
da problemática 
• Consultar os actuais planos, estratégias e políticas para identificar 

acções específicas e compromissos que o Ministério da Saúde  
e outros líderes do governo já criaram para responder a tifóide no 
seu contexto.

• Conduzir uma análise das políticas ao consultar os planos e 
políticas nacionais e sub-nacionais para identificar lacunas relativas 
a tifoide que podem ser respondidas através de revisões das 
políticas e/ou aumento dos compromissos orçamentais. 

• Se não existir ainda, estudar o panorama a nível sub-nacional 
para evidenciar barreiras ao acesso para prevenção, diagnóstico e 
tratamento da tifoide e preocupações dos trabalhadores de saúde.

• Realizar mapeamento dos actores para identificar decisores chave 
e pessoas influentes que estarão envolvidos nas conversações e 
decisões relativas à política e introdução de vacinas conjugadas 
contra a tifoide (TCV).

• Identificar pessoas ou audiências específicas que desempenhem 
um papel crucial na implementação dos actuais planos relativos a 
tifóide (isto é. líderes não-governamentais). Determinar o nível de 
consciência e empenho destas pessoas.

• Identificar as pessoas ou audiências que precisam ser engajadas 
dentro das estruturas governamentais para garantir aval e 
coordenação para desenvolvimento e implementação de planos, 
estratégias e políticas para prevenção e controlo da tifóide.

• Inteirar-se sobre a compreensão dos decisores sobre a tifóide 
no seu país. Identificar lacunas na informação e conectar com 
investigadores locais para determinar evidências existentes que 
possam ser partilhadas para informar aos líderes chave.

• Identificar estudos em curso e introduções de TCV nos países 
vizinhos para estar ciente de novas evidências que possam  
informar aos decisores.

Os planos e políticas podem incluir 
as relativas a saúde infantil, vacinas 
e WASH.

Compreender as barreiras vai ajudar 
a guiar o desenvolvimento de novas 
políticas, planos e estratégias que 
priorizem a prevenção e controlo da 
tifóide.

Estas pessoas e audiências podem 
incluir associações de profissionais 
de medicina, trabalhadores de saúde, 
professores e líderes religiosos. Se 
necessário, educar estas pessoas 
sobre problemáticas específicas 
e relevantes para a tifóide no seu 
contexto.

DICAS ÚTEIS 1ª PARTE



2ª PARTE 
Estabelecer Parcerias: identificar 
outros advogados e defensores
• Construir alianças com parceiros locais que trabalhem em vários 

sectores, incluindo tifóide, vacinas, WASH e saúde infantil para 
desenvolver uma agenda de advocacia partilhada com mensagens 
consistentes.

• Trabalhar com investigadores locais para envolver uma gama 
variada de decisores, profissionais de saúde e gestores de 
programas para garantir que estes defensores locais sejam 
informados e avalizem os programas de TCVs e WASH.  

3ª PARTE 
Advocacia: tácticas e acções

Desenvolver materiais

• Esboçar um conjunto de mensagens nucleares que serão usadas 
entre os parceiros para enviar uma mensagem completa e 
consistente para decisores chave.

• Trabalhar com parceiros locais, incluindo investigadores, para 
traduzir e criar um pacote de dados e evidências emergentes sobre 
o fardo de tifoide e TCVs em informes e publicações que podem ser 
partilhados com actores chave.

• Criar pacotes de informação que possam ser partilhados com 
associações de profissionais médicos chave e trabalhadores de 
saúde para garantir que apoiam a priorização da tifoide.

Engajar actores e decisores influentes

• Conduzir informes para educar os decisores sobre a necessidade 
de investir recursos para responder a insuficiências orçamentais 
e garantir a sustentabilidade para os programas de WASH, saúde 
infantil e vacinas.

• Participar em encontros de grupos técnicos de trabalho para 
saúde infantil e vacinas para fornecer informação e evidenciar 
as actuais políticas e compromissos para os actores relevantes, 
incluindo deputados, ministros (finanças, educação, infra-estrutura), 
líderes sub-nacionais e equipas de saúde, profissionais de saúde e 
membros da comunidade.

Considerar parceiros que trabalham 
no sector privado, sectores da 
educação e agricultura. 

Ponderar usar as mensagens 
Abordar a Tifoide disponíveis em 
www.takeontyphoid.

Os decisores podem incluir 
deputados, representantes do 
ministério das finanças e líderes  
sub-nacionais. 

DICAS ÚTEIS 2ª PARTE

DICAS ÚTEIS 3ª PARTE

Certificar que estas pessoas 
estejam cientes das actuais políticas 
e estejam a par de potenciais 
revisões e alterações que sejam 
necessárias para fortalecer políticas 
e compromissos para a tifoide.
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• Reunir individualmente com decisores para partilhar dados, 
evidências e informação relevantes para prevenção e controlo 
da tifoide para compreender a sua perspectiva e discutir o seu 
interesse na priorização da tifoide.

• Organizar pequenos jantares para líderes estratégicos para 
advogar o aumento do financiamento interno para apoiar o acesso 
sustentável a e disponibilidade da prevenção e controlo da tifoide.

• Chamar os decisores a comprometerem-se publicamente para 
priorização da tifoide e introdução de TCVs no seu país.

Consciencialização e aumento da visibilidade

• Engajar com os meios de comunicação social para chamar a 
atenção e apoiar as necessárias mudanças políticas a nível nacional 
e sub-nacional para priorizar ferramentas completas para prevenção 
e controlo da tifoide, incluindo TCVs e intervenções WASH.

• Organizar fóruns comunitários e reuniões para os decisores, 
quem faz advocacia, investigadores, e cidadãos terem um diálogo 
conjunto relativo as ferramentas nacionais e sub-nacionais 
necessárias para prevenção e controlo completo da tifoide.

• Organizar actividades de mobilização social comunitária para 
consciencializar o público sobre a importância e impacto das 
intervenções de prevenção e controlo da tifoide.

Revisões e esboço da política

• Desenvolver recomendações políticas específicas relevantes para 
o país que esbocem as acções necessárias para melhor prevenir e 
controlar a tifoide.

• Prestar apoio directo ao desenvolvimento de políticas - ou identificar 
pessoas que possam - para garantir que as actualizações da política 
incluam introdução de TCV e intervenções de WASH melhoradas.

• Conduzir reuniões directas com decisores e influenciadores chave a 
pedir apoio a recomendações da política.

As oportunidades de financiamento 
podem incluir o sector privado, 
doadores bi e multilaterais, e 
iniciativas globais, incluindo a Linha 
de Financiamento Global. 

As actividades podem incluir 
reuniões nos Paços do concelho, 
reuniões com líderes locais ou 
religiosos, anúncios nas rádios 
locais e participação nas reuniões 
comunitárias locais. 

As recomendações podem incluir: 
introdução de TCVs, políticas 
actualizadas para WASH e saúde 
infantil, e aumento das linhas 
orçamentais para sustentar os 
programas de vacinação e WASH.

Saiba mais e adira aos esforços em www.takeontyphoid.org.

#TakeOnTyphoid


