
GUIA DE PLANEJAMENTO POR ETAPAS DE UMA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE A RAIVA

ETAPA 1:  Avaliação científica

Descrever o problema a ser tratado, a solidez dos dados científicos e o âmbito do consenso 
científico relativo à atividade de comunicação.

Qual a situação da raiva no meu país? 
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Quem é mais afetado pela raiva na minha região? ______________________________________
_________________________________________________________________________

Por que as pessoas estão expostas à raiva? Que tipo de comportamentos colocam as pessoas 
em risco?
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Que fatores comportamentais, culturais, demográficos ou físicos podem influenciar a reação das 
pessoas às suas mensagens sobre a prevenção e o controle da raiva? 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ETAPA 2: Definição do objetivo da comunicação

Qual a finalidade da sua intervenção? Defina as metas e os objetivos.

Esta ação tem como finalidade específica: _________________________________________
_________________________________________________________________________

Meta: ____________________________________________________________________

Objetivo n.º 1: ______________________________________________________________
Objetivo n.º 2: ______________________________________________________________
Objetivo n.º 3: ______________________________________________________________

ETAPA 3:  Identificação dos públicos-alvos

A. Público Primário

Quem identificou, na etapa 1, como sendo os mais afetados pela raiva na sua região? (Trata-se 
do seu público principal.) ___________________________________________________

B. Público Secundário

Quem pode influenciar o público principal? _______________________________________

C: Público Terciário

Que outros grupos intervêm na prevenção e controle da raiva? _____________________
_________________________________________________________________________
ETAPA 4: Elaboração e ensaio das mensagens



O conceito da mensagem é a principal ideia a ser transmida ao público e deve ser sintetizado em 
uma ou duas frases. É necessária uma formulação correta da mensagem final a ser previamente 
verificada com a ajuda de peritos de conteúdos e membros do público-alvo.

Mensagem principal: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Mensagens de suporte:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Verificação prévia da mensagem com a ajuda de peritos (especificar os técnicos e o momento 
adequado): 
_________________________________________________________________________

Verificação prévia da redação da mensagem e dos modelos de comunicação com representantes 
dos públicos-alvos (especificar as pessoas e o momento adequado): 
_________________________________________________________________________

ETAPA 5: Escolha dos meios e dos canais de comunicação para a divulgação da 
mensagem

Quais os canais de comunicação mais utilizados pelo meu público-alvo? ______________

_________________________________________________________________________

Quais são os canais de comunicação em que o meu público-alvo mais confia? (Por exemplo, a 
maior parte das crianças confia nos professores, de modo que as iniciativas pedagógicas 
realizadas nas escolas ajudam a transmitir a mensagem às crianças.) 
_________________________________________________________

Quais os canais de comunicação cujos custos são  compatíveis com o orçamento ? _______
_________________________________________________________________________

É possível combinar e enviar mensagens através de vários canais de comunicação? _____
_____________________________________________________________________

ETAPA 6: Determinação do momento mais oportuno para transmitir a mensagem

Em que período do ano ocorrem mais casos de raiva? _______________________________

Existem outros eventos nesse período que possam conflitar com as nossas mensagens? Sim / 
Não  (especificar):______________________________________________________________

Existem outros eventos nesse período capazes de complementar as nossas mensagens? Sim / 
Não  (especificar):______________________________________________________________

As mensagens relativas à raiva podem ser difundidas simultâneamente com outras mensagens de 
saúde pública? Sim / Não (especificar): ______________________________________________



Estão previstas outras atividades na sua região relacionadas ao Dia Mundial da Raiva? ____
_________________________________________________________________________

As mensagens podem ser difundidas no Dia Mundial da Raiva? Sim / Não (especificar): ________

Podemos recorrer a um «furo» jornalístico para chamar a atenção nesse período? Sim / Não 
(especificar): _________________________________________________________________

Podemos continuar transmitindo as nossas mensagens após o lançamento inicial? Sim / Não 
(especificar): _____________

De que forma podemos difundir as nossas mensagens ao longo do ano? Sim / Não (especificar): 
__________________

ETAPA 7: Elaboração do plano de comunicação

Como deve ser lançada ou anunciada a campanha? ________________________________

Devemos organizar um evento associado ao lançamento? Sim / Não (especificar): _________

Como conseguimos obter cobertura da mídia? ______________________________________

Que parceiros devem participar do lançamento? __________________________________
_________________________________________________________________________

Como saber se a mensagem chega ao público desejado ? ___________________

Como manter o interesse dos meios de comunicação e dos parceiros na campanha a longo 
prazo? Sim /Não 
(especificar):_____________________________________________________________

Lista de verificação da execuçãoLista de verificação da execução

□ Materiais completos, prontos para distribuição

□ Parceiros preparados, prontos para o lançamento

□ Profissionais de saúde preparados e capazes de 
responder as questões relacionadas ao programa

□ Porta-vozes preparados

□ Meios de comunicação notificados

□ Convites enviados para o evento de lançamento

□ Disponibilidade para acompanhar a evolução do 
programa



ETAPA 8: Avaliação do esforço e dos seus impactos

Para realizar uma avaliação do processo é possível recorrer aos seguintes indicadores. 
Proceder às alterações necessárias para adaptá-los aos seus objetivos definidos na Etapa n.º 2.

Para avaliar a sensibilização (objetivo n.º 1), questione-se sobre os seguintes aspectos:

• Quantas zonas/localidades participaram nas atividades de prevenção da raiva?
• Quantos eventos se realizaram?
• Quantas pessoas participaram nesses eventos?
• Quantos parceiros participaram nos eventos ou na divulgação de mensagens de 

prevenção da raiva?
• Quantas entidades públicas participaram nos eventos ou divulgaram mensagens de 

prevenção da raiva?
• Quantas organizações internacionais colaboraram com a sua localidade (por exemplo, 

OIE, OMS, FAO) 
• Quantas pessoas visitaram o seu site na Web?
• Quanto tempo as pessoas permaneceram no site da Web?
• Quantas pessoas transferiram arquivos do site ?
• Quantas pessoas colocaram questões por via telefónica ou através de e-mail?
• Que quantidade de material didático foi distribuída?
• Quantas pessoas foram alcançadas pelo seu sistema de listagem de correio electrônico ou 

de distribuição?
• Quantas pessoas foram alcançadas  pelo sistema de listagem de correio electrônico ou de 

distribuição dos seus parceiros?
• Quantos artigos de imprensa ou reportagens deram cobertura ao seu tema?
• A quantas pessoas chegaram os meios de comunicação?
• Quantos parceiros estão dispostos a colaborar no próximo ano?

Para avaliar a quantidade de recursos mobilizados (objetivo n.º 2), questione-se sobre os 
seguintes aspectos:

• Quantos cães foram vacinados?
• Quantos animais de outras espécies foram vacinados?
• Qual a relação entre número de vacinações do corrente ano e o do ano anterior ? 
• Quanto animais foram esterilizados ou castrados?
• Qual o montante que conseguiu angariar para financiar o seu programa de sensibilização?
• Qual o montante total do apoio recebido das empresas e fundações?
• Qual o montante total de apoio recebido do conjunto dos parceiros?
• Qual o montante que conseguiu angariar para futuras ações?

Para avaliar a divulgação pedagógica (objetivo n.º 3), questione-se sobre os seguintes 
aspectos:

• Quantas pessoas melhoraram os seus conhecimentos através da sua ação de 
sensibilização?

• Qual o volume de material didático distribuído pela sua organização?
• Qual o volume de material didático distribuído pelos seus parceiros?
• Quantas escolas conseguiram participar em ações pedagógicas sobre a raiva?
• Quantos alunos foram abrangidos pela campanha de divulgação pedagógica?
• Quantas zonas/localidades conseguiram desenvolver ações pedagógicas?

Para proceder uma avaliação dos resultados, crie oportunidades de realizar um inquérito escrito 
ou de organizar grupos de reflexão com membros do público-alvo para avaliar os seus 



conhecimentos, atitudes e comportamentos relacionados à prevenção e ao controle da raiva 
na sua região.

 Como procederá a avaliação do seu programa? ___________________________
 
______________________________________________________________________

 Quem será o responsável pela compilação de um relatório escrito? 
__________________________

 Quem receberá uma cópia do relatório de avaliação? _________________________
 
______________________________________________________________________

QUADRO-RESUMO:
Preencher o quadro-resumo infra para facilitar a concentração de algumas das etapas 
supramencionadas. Este quadro facilita a concepção do plano geral de comunicação.

Resumo da Ação de Sensibilização através da ComunicaçãoResumo da Ação de Sensibilização através da ComunicaçãoResumo da Ação de Sensibilização através da ComunicaçãoResumo da Ação de Sensibilização através da Comunicação
Público-alvo 1ª/2ª Mensagens Canais de distribuição Momento de 

divulgação
Público primário:

Público secundário:
Público terciário:
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