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O Plano Nacional de Resposta estabeleceu cinco componentes ou
pilares de acção:
 Vigilância epidemiológica / laboratório;
 Vacinação em massa;
 Controlo integrado de vectores;
 Gestão de casos
 Comunicação e mobilização social.

Atingir 100% das famílias de áreas com transmissão de febre-amarela
com informação sobre a prevenção da doença, da importância da
vacinação e das medidas de controlo vectorial, assim como a procura
atempada de cuidados nas unidades sanitárias;

Nível central
- Elaboração do plano e estratégias de advocacia, comunicação e
mobilização social
- Elaboração e distribuição de materiais impressos, para radio e televisão
- Formação de formadores de mobilizadores e activistas
-Supervisão e acompanhamento das actividades de mobilização.
Nível provincial
- Coordenar as actividades de mobilização social a nível provincial
- Distribuição de materiais impressos
- Organização e participação em eventos de advocacia
-Capacitação de Jornalistas e agentes comunitários
Nível municipal
- Mobilização de activistas comunitários
- Sensibilização das famílias por comunicação interpessoal
- Envolvimento de líderes comunitários, tradicionais e religiosos;
-participação nas campanhas de mobilização social.

Mensagens principais
Sobre a doença
O que é a febre-amarela?
É uma doença grave, causada por um vírus transmitido pelo
mosquito. Tem o nome de febre-amarela devido a coloração
amarelada que é mais visível nos olhos e na pele.
Como se transmite?
Ela se transmite pela picada de um mosquito infetado com o
vírus.
Quais os sinais e sintomas iniciais
Febre, dor de cabeça, fraqueza, pode ou não ter vómitos,
Quais os sinais de gravidade da doença
Febre, fraqueza extrema, presença ou não de hemorragia
com sangramento (gengivas, narinas etc.), urinas e fezes escuras

Sobre as medidas de combate a doença
Medidas de protecção da picada do mosquito
Usar roupas que cubram todo o corpo
Usar repelente para afastar os mosquitos
Usar mosquiteiro principalmente se tiver algum tipo de febre
Medidas de combate ao mosquito da febre-amarela
Limpeza do meio com a eliminação de todos os focos de lixo
e águas paradas;
Tratamento da água com bactivec. O bactivec não substitui a
lixivia.
Hábitos do mosquito da febre-amarela
O mosquito gosta da água limpa;
O mosquito vive dentro de casa
O mosquito adulto deposita os ovos nos lugares onde exista
agua limpa parada
A vacinação contra a febre-amarela

Lições aprendidas
A correcta comunicação no início da epidemia é fundamental para reduzir
o pânico e as concepções erróneas.
A falta de informações oficiais periódicas sobre o curso da epidemia
levam os meios de comunicação a realizarem a sua própria análise.
As estações de rádio locais são parceiros complementares essenciais
para implementar intervenções de massa devido à sua grande cobertura
por envolver membros da comunidade credíveis usando as línguas
faladas localmente.

O engajamento de lideres políticos foi fundamental para o sucesso das
campanhas de vacinação.
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