
MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO

Aspectos que devem ser abordados durante um ensaio prévio de divulgação e elaboração 
dos materiais 
• As mensagens são claramente entendidas? 
• O público consegue identificar e lembrar as principais mensagens que se pretende transmitir? 
• As informações são apresentadas de forma a tornar a comunicação eficaz e apelativa à ação?
• A apresentação agrada ao público? Que aspectos específicos lhe agradam ou desagradam ?
• A mensagem apreendida é relevante sob o ponto de vista pessoal? 
• A mensagem é coerente com a percepção/experiência pessoal? 
• A mensagem e/ou a fonte são consideradas confiáveis?
• A mensagem contém algum elemento considerado ofensivo ou inaceitável?
• Os inquiridos consideram que vão tomar alguma iniciativa pelo fato de terem visto ou ouvido a 

mensagem?

Exemplo de um inquérito utilizado em entrevistas de intercepção para verificação das 
mensagens de sensibilização e de prevenção da raiva

Metodologia: Numa zona endêmica de raiva, foram abordadas 125 pessoas que responderam 
um rápido inquérito. Foi oferecido um folheto informativo sobre a prevenção da raiva e indagado 
sobre a sua opinião a respeito do material.

1. Local da entrevista: _________________________
2. Gênero: _____________________________________
3. Idade: _______
4. Já ouviu falar da raiva? SIM  NÃO
5. Considera que a raiva constitui um risco para a sua família?  SIM  NÃO
6. Em caso afirmativo, qual a dimensão do risco?
7. Qual é a sua primeira impressão sobre o folheto?
8. Encontrou alguma informação pouco clara?
9. Algum destes comportamentos é difícil de ser seguido ?
10. Os gráficos foram úteis?
11. Consegue interpretar os gráficos?
12. No caso de ser mordido por um cão, teria dificuldade em seguir algum destes 

comportamentos?
13. Por que motivo seria difícil seguir estes comportamentos?
14. Em geral, o que lhe agradou neste folheto?
15. O que lhe desagradou neste folheto?
16. Em que aspectos considera que o folheto pode ser melhorado?
17. Em sua opinião, quais os métodos mais eficazes para distribuir este tipo de 

informação?
18. Como transmitir a informação para as pessoas que precisam ler?


