
CANAIS DE COMUNICAÇÃO: VANTAGENS E LIMITAÇÕES

Tipo de canal de 
comunicação

Exemplos de 
atividades

Vantagens Limitações

Comunicação 
interpessoal

• Apresentações 
escolares

• Conferências ou 
simpósios

• Considerada confiável
• Favorece o debate
• Adequada às iniciativas 

pedagógicas; favorece o 
ensino de 
comportamentos de 
prevenção de grupos em 
risco

• Pode ser onerosa
• Requer tempo
• Público limitado

Eventos de 
sensibilização 
comunitários

• Cortejos, corridas, 
caminhadas

• Reuniões
• Campanhas no 

local de trabalho

• Podem ter um caráter 
familiar, fiável e 
capacidade de 
influenciar

• Podem ter efeito 
motivador

• Podem chegar a um 
vasto público num lugar

• Facilitam a tomada de 
consciência

• Requer um esforço 
de coordenação 
razoável de vários 
parceiros

• Requer tempo

Imprensa • Artigos de fundo
• Anúncios
• Cartas ao editor
• Artigos de opinião 

(op-ed)

• Pode chegar 
rapidamente a um vasto 
público

• Pode transmitir 
informação sobre saúde 
mais completa do que a 
rádio ou a TV

• Mais rápida do que as 
revistas para efeito de 
sensibilização

• A matéria deve ser 
considerada de 
interesse para o 
público

• Exposição limita-
se a um dia

• O espaço de 
inserção do artigo 
pode variar

Rádio • Noticiários
• Publicidade 

(anúncios de 
serviços públicos)

• «Talk shows»

• Pode ser o principal 
meio de comunicação 
social em alguns lugares

• Gama de formatos
• Oportunidade de 

transmitir mensagens 
dirigidas ao público-alvo

• O tema deve 
adequar-se ao 
formato da estação 
de rádio

• O público visado 
tem dificuldade em 
reter ou passar a 
informação

Televisão • Noticiários
• Publicidade 

(anúncios de 
serviços públicos)

• «Talk shows»

• Pode chegar a uma 
gama diversificada de 
públicos, dependendo 
do lugar

• O formato visual e áudio 
favorece a 
demonstração de 
comportamentos de 
prevenção

• Pode não estar 
disponível em 
alguns lugares

• Pode ser onerosa
• A mensagem pode 

se  perder entre 
outras mensagens 
comerciais



Internet • Sites da Web
• Sistemas de 

listagem de correio 
eletrônico

• Sites de redes 
sociais

• Grupos de 
discussão

• Pode chegar 
rapidamente a um 
grande número de 
pessoas

• Pode ser adaptada ao 
público pretendido

• Pode ser atualizada 
rapidamente e prestar 
informações sobre 
saúde de uma forma 
apelativa sob o ponto de 
vista de grafismo

• Pode não estar 
disponível em 
algumas zonas 
endêmicas de 
raiva

• Requer que o 
público visado 
esteja ligado e 
pesquise 
informação sobre 
saúde


