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Apresentação

A tuberculose é uma doença grave, porém curável em
quase 100% dos casos. Identificar rapidamente os
doentes e fazer o tratamento adequado é que leva à
cura. Ou seja, as principais estratégias de controle são
identificar, tratar e curar.

Só no Brasil, em 2011, foram notificados 71 mil casos
de tuberculose. A doença vem causando mais de 4 mil
óbitos por ano e é a que mais mata pacientes com Aids.
Carregamos o título de 17º lugar entre os países com o
maior número de casos no mundo.

Apesar de, nos últimos anos, passos importantes terem
sido dados para o controle da doença, os números
ainda fazem da tuberculose um dos principais proble-
mas de saúde pública do Brasil, sendo considerada uma
emergência global pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) desde 1993.

A falta de informação é ainda um dos principais
desafios a ser enfrentado para o seu controle. E é exa-
tamente o que queremos com este Guia de Comuni-
cação, Faça a informação circular. Nosso objetivo é
fazer com que informações relacionadas à prevenção,
ao diagnóstico, ao tratamento da doença e à mobiliza-
ção social circulem pelos quatros cantos, chegando a
todo o país.

Então vamos FALAR como podemos dar maior visibili-
dade às ações para identificação, controle e tratamento
da doença. A informação é uma ferramenta funda-
mental!

A tuberculose tem CURA!

* Ministério da Saúde, 2011.
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Abra as janelas,
deixe o sol entrar
e o ar circular.

Um ambiente bem
ventilado e

arejado diminui
em muito o risco
de se contrair
a doença que é
transmitida
pelo ar.
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Introdução

O Projeto Fundo Global foi o facilitador de várias ações
de comunicação e mobilização social, fortalecendo pro-
jetos locais e nacionais. Foram muitas as experiências
exitosas, histórias escritas a muitas mãos. Os diversos
atores sociais envolvidos, a equipe do Projeto Fundo
Global e a equipe do Programa Nacional de Controle
da Tuberculose do Ministério da Saúde, entendem que
aprofundar os conhecimentos específicos na área de
Comunicação propicia maior eficácia e eficiência às
ações que vêm sendo realizadas por todos. Foi a partir
desta premissa que surgiu a proposta da Oficina de
Comunicação e deste Guia.

O Guia de Comunicação Faça a informação circular
está cheio de dicas de como fazer com que o tema es-
teja sempre em pauta, trazendo orientações de como
divulgá-lo em diferentes mídias. Vale tudo: de rádio a
TV, internet, até cartazes e anuncicletas. Só não vale
deixar “no vácuo” as informações. Vamos fazer da co-
municação uma aliada no combate à doença.

A informação está em nossas mãos, agora só falta fazer
com que circule.

Bom trabalho a todos!

Equipe do Projeto

Fundo Global Tuberculose Brasil

Vale tudo:
de rádio a TV,
internet, até
cartazes e

anuncicletas.
Vamos fazer da

comunicação uma
aliada no combate

à doença.



Por que comunicar?

Quando dizemos – Faça a informação circular! –, na verdade,
estamos reforçando um conceito básico da comunicação de
que toda e qualquer informação deve ser compartilhada. As
diferentes mídias existentes permitem que qualquer pessoa
crie uma rede e, por meio dela, passe adiante tudo o que
aprendeu.

É proposta deste Guia afinar o nosso olhar, enxergando os
fatos, o que pode ser notícia e identificando qual o melhor
veículo para divulgá-la. Sim, porque, quando queremos
alcançar pessoas, a primeira pergunta que deve ser feita é:
quem são elas? Só conhecendo o nosso público, saberemos
identificar a melhor forma de nos comunicar, de interagir com
ele. A partir da resposta, é hora de ajustar o foco e descobrir:
“O quê?”, "Onde?", "Como?", “Quando?" e "Por quê?".

O quê? O nosso objetivo será sempre a tuberculose. É im-
portante ter em mente que quanto mais um assunto ganha
espaço nos meios de comunicação, mais pessoas ficam
sabendo a respeito e exigem posicionamento e providências
dos governos.

Onde? Pode ser em um posto de saúde, uma praça da
cidade, um centro comunitário. O ideal é conhecer a realidade
local e pensar quais os melhores lugares para divulgar a in-
formação.

Como? Spots de rádio, radionovelas, cartazes, faixas, anun-
cicletas, jornal... As formas de comunicar são muitas e vamos
conhecer algumas delas ao longo deste Guia.

Quando? Existem eventos e dias quando podemos explorar
ao máximo o tema, mas a tuberculose deve sempre ser as-
sunto e, para isso, é importante criar oportunidades para di-
vulgá-la.

Por quê? Porque é só por meio da divulgação de informações
úteis, do diálogo social e da mobilização coletiva que vamos
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estimular o combate permanente à tuberculose em todos os
setores da sociedade, em todas as épocas do ano, estabele-
cendo, assim, um compromisso pela saúde e pela vida.

Bem, chegou a hora de colocarmos em prática toda essa teo-
ria. Vamos fazer um passeio por diferentes meios de comuni-
cação para facilitar a escolha da melhor opção. Antes de
divulgarmos a informação, devemos criar fatos ou situações
para que ela ganhe mais importância. Querem saber a forma?
Aqui vão algumas sugestões:

• 24 de março é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Está aí
uma boa ocasião para impulsionar o tema.

• 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à Aids. A tuber-
culose é a primeira causa de morte dos pacientes com Aids.
Olha o gancho! Quantos assuntos podem surgir a partir daí? É
só focar no tema.

• Não precisamos esperar uma data fechada. Podemos fazer o
nosso “calendário”. As ações e os eventos de promoção de
saúde são sempre oportunidades para aproximarmos a infor-
mação de quem precisa. Quer um ótimo exemplo a ser adotado
por qualquer cidadão? No inverno, toda vez que entrar em um
ônibus, oriente os passageiros que abram as janelas, pois a tu-
berculose está no ar!



As técnicas

Alguns poetas, vítimas da doença, ajudaram a popularizá-la.
Assim o fez, por exemplo, Castro Alves, Álvares de Azevedo,
Augusto dos Anjos, Casimiro de Abreu e Manuel Bandeira.
Um dos poemas mais famosos de Bandeira retrata a tristeza
do paciente, quando o médico anunciava a impossibilidade
de indicar o pneumotórax, único tratamento à época para os
casos mais graves:

PNEUMOTÓRAX

Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos, /
A vida inteira que poderia ter sido e não foi. /
Tosse, tosse, tosse. /
Mandou chamar o médico. /
Diga trinta e três. /
Trinta e três... trinta e três... trinta e três... /
Respire /
O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo /
e o pulmão direito infiltrado. /
Então doutor, não é possível tentar o pneumotórax? /
Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.

(Bandeira, Manuel. Libertinagem, 1930).

Os versos eram a “ferramenta” de expressão dos nossos
poetas. Fazendo uma comparação com os meios atuais de
comunicação, eles poderiam, quem sabe, usar blogs para di-
vulgar suas mensagens, alcançando maior público. Toda
forma de comunicação é válida, até o boca a boca. Só não
vale deixar a informação no vácuo. Conhecer as técnicas de
comunicação pode fortalecer nossa mensagem e ampliar sua
divulgação.

Ficaram animados? Então vamos começar a “circular” pelos
vários meios de comunicação existentes.
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1. Rádio Comunitária

O rádio é o veículo de comunicação de massa mais popular do
Brasil. Para cada dez brasileiros, oito ouvem rádio. É dele tam-
bém o título de melhor companheiro, uma vez que pode estar
em qualquer lugar, a qualquer hora.

Neste contexto, destacamos a importância das rádios comu-
nitárias que se espalharam por todo o país e, hoje, são par-
ticularmente fortes e atuantes justamente nas comunidades.
O rádio e as rádios comunitárias são veículos historicamente
importantes para a mobilização em torno de temas sensíveis,
por sua proximidade com os ouvintes e pela habilidade para
tratar de temas ligados à cidadania, saúde e educação, por
exemplo.

Uma boa entrevista é aquela que prende a
atenção do ouvinte. Para isso, o assunto deve

ser interessante e o entrevistado precisa ser alguém que
domine o tema, pois ele deve passar credibilidade.

Antes de a entrevista ir ao ar, é necessária uma conversa entre
os participantes. Também é importante que o entrevistador
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Ao trabalho:

O primeiro passo é rastrear qual(is) a(s) emissora(s) mais próxima(s) à comunidade
com a qual(as quais) queremos trabalhar. O passo seguinte é conhecer a progra-
mação e seus comunicadores para saber exatamente qual a melhor forma de di-
vulgar a informação desejada. Além, é claro, de despertar a simpatia dos
comunicadores. Eles vão ficar muito satisfeitos em saber que conhecemos e
acompanhamos o trabalho deles.

Feito isso, o próximo passo é definir como a nossa informação será divul-
gada. O rádio possui vários formatos: entrevistas, flashes, spots, debates,
radionovelas e povo-fala. Esses são alguns exemplos de como se expressar
por intermédio do rádio. Vamos apresentar alguns destes para que possamos
entender como funcionam. Assim, na hora de negociarmos a nossa partici-
pação, tudo ficará mais fácil.

• Entrevista



entenda a mensagem que deve ser passada. Mas atenção:
nada de ensaiar as perguntas e as respostas. Isso deixa a
conversa “travada” e o ouvinte logo percebe. O ideal é que
a entrevista seja a mais natural possível, tipo um bate-papo,
e que contenha perguntas que quem esteja ouvindo diga:
“Taí, é isso que eu perguntaria!”.

A escolha do entrevistado depende do tema a ser abordado.
Se for sobre o tratamento da doença, a medicação, as formas
de contágio, por exemplo, o ideal é que um especialista da
área fale. Agora, se for para explicar como funciona o en-
caminhamento para um posto médico, um agente de saúde
local pode responder. Muitas vezes, como ele está presente
na comunidade, tem um grau de confiança bem elevado,
falando a mesma linguagem.

Quando se quer manter uma informação
sempre no ar, este é o melhor formato, pois

pode ser repetido várias vezes ao longo da programação e
transmitir mensagens variadas sobre o mesmo tema. Para
chamar a atenção do seu público, é possível trabalhar o spot
de várias maneiras: convidar um artista local ou uma liderança

• Spot
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Nada de ensaiar as
perguntas e as
respostas. Isso

deixa a conversa
“travada” e

o ouvinte logo
percebe.

Entrevistador – Olá, as janelas da sua casa, do seu trabalho, do ônibus, enfim, de onde
você está neste momento, estão abertas? Não? Então pode começar a abri-las! E quer
saber por quê? O nosso convidado de hoje, o Dr. Cláudio Caldas, especialista em tu-
berculose, vai explicar como este pequeno ato pode fazer a diferença para a sua saúde.
// Dr. Cláudio, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença em nossos estúdios.// A
gente começa querendo saber: é verdade que as condições dos ambientes onde vive-
mos são importantes para prevenir a tuberculose?

Dr. Cláudio Caldas – É verdade. Em residências sem ventilação, por exemplo, onde há
muitas pessoas dormindo no mesmo cômodo e o sol não bate, o risco de contágio é
muito maior.

Entrevistador – E o que podemos chamar de um ambiente sadio?

Dr. Cláudio Caldas – É aquele ambiente bem ventilado, com circulação e renovação do
ar, através de janelas, portas e aberturas na parede. E também onde bata sol e que
tenha espaço suficiente para todos....
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da sua comunidade, produzir uma radionovela ou dar o seu
recado com a voz do locutor. O importante é não datá-los
para que possam ser utilizados por um período de tempo
maior. Ah, e ele não deve ter mais que 2 minutos. Os que
funcionam melhor são os que têm 30 segundos ou até 1
minuto. Outra dica para o sucesso de uma campanha neste
formato é listar os temas que devem ser trabalhados: o que
é a doença, como combatê-la, formas de transmissão etc.
Assim, aos poucos, o ouvinte vai tomando conhecimento
sobre a tuberculose.

O nome já diz tudo: um piscar de olhos e
pronto, a informação está no ar! Por isso, é

preciso ser o mais enxuto possível. Mandar a mensagem em
menos de 1 minuto. O comunicador anuncia o repórter, ele
entra no ar e dá o seu recado.

Locutor – A tuberculose está no ar!

TEC Efeito separa rapidamente

Locutor – A tuberculose se transmite pelo ar.// Ela não se transmite pelo
sangue contaminado, pelo copo, pelos talheres, pela roupa ou pelo colchão.
// A melhor forma de evitar a transmissão é descobrir o mais cedo possível a
doença e fazer o tratamento correto. // Se você tosse há três semanas ou mais,
procure o posto de saúde mais próximo.

TEC Efeito separa rapidamente

Locutor – A tuberculose tem cura! Uma campanha do Conselho Municipal de
Saúde da sua cidade, com o apoio da sua emissora.

Repórter – A Praça Rui Barbosa está sendo palco da maior campanha sobre
tuberculose que esta comunidade já viu. // Mais de 20 agentes de saúde estão,
neste momento, à disposição de todos para tirar dúvidas sobre a doença, nas
diversas tendas instaladas na praça. // Quem estiver com tosse há três semanas
ou mais pode realizar o exame de escarro para o diagnóstico da tuberculose.
// As atividades serão encerradas às 17 horas.// Ainda dá tempo de participar!

• Flash



12

É fácil entender porque as radionovelas
fizeram tanto sucesso na época de ouro

do rádio, nos anos 1940. Este gênero até hoje chama a
atenção e é um excelente recurso para abordar vários assun-
tos. Ela pode ter início, meio e fim ou pode ser usada para
levantar uma ideia que será discutida em uma entrevista ou
um debate. Uma dica bastante válida: use e abuse da sono-
plastia. Ela ajuda a prender a atenção do ouvinte, estimulando
a imaginação.

• Radionovela

TEC Ruído de porta abrindo.//Médico
está se despedindo do paciente.

Enfermeira – O senhor já pode entrar.

TEC Ruído de porta fechando.// Começa
um burburinho de revolta.

Paciente 1 – Enfermeira tem alguma
coisa errada.// Eu cheguei muito antes
deste senhor, como você o passou na
minha frente?

Vozes (falam ao mesmo tempo) – Eu
também// Já estou aqui há horas.// Isto
não é possível!

Enfermeira – Calma, calma, pessoal.// Se
vocês deixarem, eu explico.

Paciente 2 – Pode começar.

Enfermeira – Eu tenho orientação de que
sempre que perceber que um paciente
está tossindo muito, ele deve ser passado
para frente.

Paciente 1 – Se eu soubesse disso, já teria
começado a tossir desde que cheguei.
//(tossindo) Olha, estou tossindo, então
sou a próxima, né?

Enfermeira – Senhora, com saúde não se
brinca.// Ele pode estar com alguma

doença pulmonar, como tuberculose, por
exemplo. // E como ela é transmitida pelo
ar, pode acabar contaminando vocês.

TEC Tumulto geral.

Paciente 2 – Quer dizer que ele pode ter
contaminado todos nós?

Enfermeira – Calma, calma, pessoal.// Isto
é uma medida preventiva.// Estamos em
um ambiente fechado, com pouca venti-
lação...Peço desculpa a todos.// Por favor,
sentem-se e acalmem-se.

TEC Rúido de cadeira arrastando.

Enfermeira – Meu erro foi não ter
avisado antes porque antecipei o pa-
ciente. // Agora que todos entenderam,
saibam que a minha intenção foi a me-
lhor possível.//Peço desculpa.

TEC Ruído de porta abrindo.// Médico
está se despedindo do paciente.

Enfermeira – É a sua vez, Dona Isabel.

Paciente 1 – Obrigada, e me perdoe pelo
tumulto que acabei causando.// Agora,
eu aprendi.

TEC Ruído de porta fechando.
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A opinião do povo é tão importante quanto
à de um especialista e ela deve ser ouvida.

Por isso, este formato é sempre interessante para enriquecer
um programa, um debate, uma entrevista. Esta participação
pode ser gravada por telefone ou nas ruas. O que não se pode
esquecer é de sempre identificar quem está falando, dando o
seu nome e sua ocupação. Dependendo do tema, acrescente
também a idade e o lugar onde mora.

• Povo-Fala

Repórter – Qual o seu nome e sua profissão?

Ouvinte – Arthur, sou taxista.

Repórter – Sr. Arthur, o senhor sabe como se transmite a tuberculose?

Ouvinte – Ouvi dizer que se a pessoa está com tuberculose e tossir em ambi-
entes sem ventilação nem iluminação pode contaminar quem estiver próximo.

Repórter – E a senhora, qual seu nome e sua profissão?

Ouvinte – Eu me chamo Maria de Lourdes e sou dona de casa.

Repórter – A senhora sabe como se transmite a tuberculose?

Ouvinte – Sim, pelo ar!
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2. Anuncicleta

A anuncicleta chegou ao Brasil por Recife e, hoje, já é con-
siderada uma mídia alternativa até por grandes empresas.
Sucesso absoluto no Nordeste do país, funciona para divul-
gar a informação aos que estão bem próximos ao local que
se quer atingir. Por sua mensagem simples e direta, tem sido
apontada como uma forma de expressão popular de
“autêntica” identidade na cultura brasileira.

TEC Música “Ai se eu te pego”.// Usar somente este trecho: “Nossa, nossa,
assim você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego”.

Locutor – Ninguémmais precisa morrer se pegar tuberculose.// A doença tem
cura! // Se você não acredita, vá até a Praça Rui Barbosa e converse com os
agentes de saúde que estão lá para tirar todas as suas dúvidas. // Das 9 da
manhã até as 5 da tarde.// Participe, vai ser uma...

TEC Música “Ai se eu te pego”.// Usar somente este trecho: “Delícia,
delícia”.



Ao trabalho:

� FILIPETA

Também conhecidos como flyer e panfleto, são aqueles pequenos folhetos que
têm a função de anunciar e promover eventos, serviços ou instruções. O baixo
custo da filipeta permite que seja impressa em quantidade. Por isso, ao anunciar
um evento que irá promover, distribua-o próximo ao local, e, se possível,
coloque-o em lugares de grande circulação, como estabelecimentos comerciais
ou públicos.

As informações contidas em uma filipeta devem ser as mais enxutas possíveis,
com palavras importantes como: o
que vai acontecer, onde? e quando?

A TUBERCULOSE ESTÁ NO AR!

Mutirão contra a doença

SÁBADO, 24 DE MARÇO
9h às 17h

Praça Dr.Nilo Peçanha - Centro - Magé

CONSULTAS • EXAMES

GRÁTIS

Veja a programação completa:
tuberculosenoar.org.br
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3. Impresso

O efeito de um impresso é bastante significativo e seus
formatos, os mais variados possíveis. Por isso, vamos
destacar os mais utilizados: filipeta, cartaz e jornal. Hoje,
esses materiais podem ser reproduzidos a baixos custos, com
rapidez, quantidade e qualidade. Há, ainda, vários editores
de textos disponíveis, como OpenOffice, Scribus ou Adobe
Pagemaker, que permitem organizar texto e imagens.
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� CARTAZ

Um bom cartaz deve atrair o olhar de quem o vê e transmitir a ideia desejada
o mais rapidamente possível. Precisamos ter em mente que a leitura do cartaz,
em geral, se dá com pessoas em movimento. Por isso, a mensagem tem de estar
em harmonia com o texto, a imagem, a cor e a organização do espaço.

O cartaz é o formato ideal para divulgar informações como: despertar a
atenção para um fato ou evento. Nesse caso, não se pode esquecer de citar
data, hora, local, as atrações que irão ocorrer, e pronto! Não há nada pior que
um cartaz com muito texto. A dica é: usar uma imagem, uma combinação de
cores ou um título chamativo para despertar a atenção. Isso porque, em geral,
os quadros de avisos dos locais públicos costumam estar repletos de outros car-
tazes que irão “concorrer” entre si. Se ele tiver data, preocupe-se em retirá-lo
após o vencimento. Se for uma mensagem atemporal, pelo menos a cada
quinze dias volte ao local, verifique se ele continua lá ou se não foi danificado.
Neste caso, o substitua. Lembre-se: boa aparência sempre conta ponto. O for-
mato mais comum de um cartaz é o A3 (29,7 cm x 42 cm).

Atenção! Antes de
sair colocando

cartazes por aí, é
preciso estudar uma
estratégia, como
listar os pontos

frequentados pelo
público que se

interessa pelo tema.
Vamos dar alguns

exemplos: postos de
saúde, consultórios
médicos, escolas e
universidades.

Cabeleireiros, bares
e restaurantes

também podem ser
boas opções.

TOSSE...
... TOSSE...
... TOSSE...
...E MAIS TOSSE

Faz tempo que

ela o acompanha?

Lembre-se:

A TUBERCULOSE

ESTÁ NO AR!
E a CURA é fácil.

O tratamento e os remédios

são de graça. Informe-se no

posto de saúde.
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� FAIXA

A faixa é uma das opções mais baratas de divulgação e alcança amplamente o
público local. Para isso, ela deve ser colocada em lugar estratégico. Ela pode ser
confeccionada muito rápida e facilmente em vários tamanhos, cores e modelos.
Porém, não se esqueça de uma dica básica: escolha um material resistente para
que ela tenha maior durabilidade.

Para que as faixas surtam o efeito esperado, o texto deverá ser de impacto e
possuir o menor número de palavras possível para passar a informação
necessária. É preciso ter cuidado também com a escolha das cores para que sua
mensagem ganhe destaque. E, finalmente, revisar o texto antes de imprimi-la.
Um erro, seja de português ou do endereço do local onde ocorrerá o evento,
acabará com toda a estratégia de divulgação.

A faixa pode ser utilizada para informar os serviços e horários de atendimento
do posto de saúde, de um evento ou simplesmente para chamar a atenção para
determinado assunto.

Tuberculose tem cura
e seu tratamento é gratuito

Informe-se aqui!
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Ao trabalho:

� PRODUZINDO UM JORNAL LOCAL

Ao pensar em criar um jornal para divulgar as informações sobre a tuberculose,
o primeiro passo é pensar em um formato que a equipe tenha fôlego para man-
ter, pois a periodicidade da publicação é fator determinante para a sua credibi-
lidade. Então vamos começar timidamente, com uma ou duas laudas, no
máximo. Com o tempo, recebendo o apoio da comunidade, dos comerciantes
locais, de colaboradores voluntários, é possível ampliar o número de páginas e
a quantidade impressa (tiragem). Os tamanhos mais utilizados em um jornal são:
standard (básico), de 60 cm x 38 cm a 75 cm x 60 cm, e tabloide, com cerca de 38
cm x 30 cm.

O primeiro passo é definir as seções que o jornal terá. Na página ao lado,
algumas sugestões.

� JORNAL

O jornal nos permite aprofundar
melhor um tema, diferentemente
do rádio e da TV. O mais impor-
tante é que a informação se torne
atraente.

Com os recursos tecnológicos atuais, produzir e publicar um
jornal ficou muito mais fácil. Já existem vários editores de tex-
tos (OpenOffice, Scribus ou Adobe Pagemaker ) que tornaram
mais acessível a produção de conteúdo. Por isso, o jornal co-
munitário tem ganhado espaço, respeito e credibilidade.

Para fazer um bom jornalismo comunitário, é preciso dar voz ao
público e abrir espaço para as respostas das autoridades. Quem
trabalha com este veículo, tem de pensar não só nas pautas
(temas), mas na forma como são desenvolvidas, quais pessoas
devem ser procuradas. Este é o nosso grande desafio: não só
denunciar os problemas para a população, mas fazer com que
ela participe ativamente da solução, seja a protagonista.



•editorial – textos que expressam a opinião institucional do jornal;

•reportagem – o tamanho da reportagem depende do espaço físico
reservado a ela. Para complementá-la, é possível utilizar fotos, ilustrações e o
que chamamos de box, espaço graficamente delimitado que, normalmente,
inclui um texto explicativo sobre o assunto relacionado à matéria principal.
Vamos supor que a sua reportagem é com um especialista explicando o
tratamento da tuberculose. Nesse caso, o box poderia trazer a duração do trata-
mento, os medicamentos e quais são suas funções;

•fotorreportagem - conta a história a partir de uma imagem;

•coluna – pode ser escrita e assinada por alguém que seja atuante na comunidade,
com dicas do tipo fique por dentro, agenda, eventos etc;

•curiosidades – fatos curiosos relacionados à tuberculose. Você sabia quê?;

•expediente – quem é quem no jornal. Nome e função das pessoas envolvidas na
produção do jornal.

• fale conosco – seu público pre-
cisa saber como se expressar. O
e-mail é a melhor maneira,
mas o telefone também pode
ser divulgado.

Rede em Movimento
FAZENDO A INFORMAÇÃO SOBRE A TUBERCULOSE CIRCULAR

Ano I – Ed.1 – Março/Abril/ 2012 –redeemmovimento@redeemmovimento.org.br

Editorial

Esta primeira edição do Rede em Movi-

mento é responsável por lançar e trazer

informações sobre a campanha de mobi-

lização contra a tuberculose. A edição é

bimestral e você é convidado a nos ajudar

a fazer com que as informações sobre a

doença circulem dentro da nossa comu-

nidade.

Fique por dentro:

com Ana Caldas

Neste sábado, tem Mutirão

da Tuberculose na Praça Dr.

Nilo Peçanha. Durante todo

o dia, agentes de saúde....

A tuberculose é uma doença contagiosa,

que atinge principalmente os pulmões

(tuberculose pulmonar), podendo também

localizar-se nos rins, ossos, pleura,

meninges, gânglios e outros órgãos.

A doença é transmitida pelo ar, quando o

doente tosse, espirra ou fala. Estima-se

que um doente pode contaminar de 10 a

15 pessoas por ano. E se, em algum mo-

mento da vida, essas pessoas estiverem

fragilizadas por outras enfermidades,

podem desenvolver a doença.

É importante que todos os membros da

família de um doente sejam examinados

pelos médicos.

Tuberculose tem cura

A MEDICAÇÃO

O tratamento da tuberculose é

padronizado no Brasil. As me-

dicações são distribuídas pelo

SUS, nos postos municipais de

saúde.
É uma medicação muito eficaz!

Fale Conosco: avoz@avoz.com.br
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4. TV Comunitária

As TVs comunitárias vêm ganhando cada vez mais espaço e,
desde os anos 1990, têm se consolidado. De lá para cá, elas
têm sido as grandes responsáveis por manter uma progra-
mação local, diferenciada da que é usualmente assistida na
grande mídia, por retratar a cultura, a identidade e os inte-
resses de cada localidade. Por tudo isso, têm forte apelo po-
pular e são grandes aliadas na divulgação de ações locais.

Os formatos adotados no rádio se repetem na TV: entrevistas,
debates, spot de vídeo etc. A grande diferença aqui é que a
imagem passa a ser forte aliada e, muitas vezes, valerá por
mais de mil palavras. Por isso, fique atento para não repetir in-
formações que a própria imagem já traduz. A postura tam-
bém é outra questão a se levar em conta. Como diz o ditado:
apresentação é tudo!

Ao trabalho:

� REPORTAGEM

O trabalho em equipe em uma reportagem em produtoras ou
grandes veículos de TV é afinado entre repórter e cinegrafista.
Portanto, com a estimulação da produção “caseira”, hoje é
comum vermos uma mesma pessoa atuando em todas as
áreas.

Antes de sair a campo para fazer uma reportagem, o repórter
deve ter contato com os acontecimentos para saber exata-
mente como agir na hora quando chegar ao local. Uma boa
reportagem sobre a rotina de um doente com tuberculose
pode ser uma ótima chance de romper com o paradigma de
que o seu contágio se dá pelo compartilhamento de pratos,
copos, talheres, roupas, aperto de mão. Uma matéria sobre
isso terá muito mais impacto na TV que pelo rádio, pois o te-
lespectador poderá comprovar os fatos por meio das imagens.

A linguagem de
uma boa

reportagem deve
ser a mais clara e
objetiva possível.
Lembre-se: você
tem a imagem a

seu favor.
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Todos os personagens que aparecem na reportagem precisam
ser identificados. Eles podem ser apresentados pelo repórter
no início da matéria ou ter suas informações, como nome e
cargo, escritas na tela, os chamados caracteres. Por isso, du-
rante a conversa antes da entrevista, é preciso anotar corre-
tamente os dados, respeitando a grafia correta do nome da
pessoa. Existem casos nos quais o entrevistado pede para ficar
anônimo. Para que ele não seja reconhecido, é preciso causar
alguma interferência em sua imagem e na sua voz. Uma boa
reportagem deve ter de 2 a 3 minutos. Sua linguagem deve
ser a mais clara e objetiva possível. Lembre-se: temos a ima-
gem a nosso favor. O cinegrafista deve prestar atenção ao en-
quadramento e à fala do repórter para que não haja
divergências.

VIDEO ÁUDIO

VT Reportagem (2’15’’) Passados 130 anos que foi identificada a bactéria
que causa a tuberculose, o bacilo de Koch, ainda
tem gente que não acredita ser possível conviver
normalmente com um doente. //Nós viemos
conhecer a Dona Sebastiana. // Uma comerciante que
viu a sua clientela ir embora, pouco a pouco, depois
de divulgar que estava com tuberculose.

Mostra o relógio É meio-dia, e eu vou entrar no restaurante de Dona
Sebastiana.// Há um mês, exatamente neste horário,
teria fila.// Hoje está assim, praticamente vazio.

Plano geral Dona Sebastiana, qual explicação a senhora tem
para o que está acontecendo aqui? ...
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� SPOT DE VÍDEO

A veiculação de spots na televisão pode funcionar como uma
campanha de mobilização para a identificação e o trata-
mento da tuberculose. Como os spots são mensagens curtas
que, em sua maioria, variam de 30 segundos a 1 minuto, é
possível produzir imagens de impacto. A linguagem deve ser
concebida de forma que as pessoas se identifiquem com a
campanha, facilitando a compreensão sobre a doença e suas
formas de prevenção, transmissão, diagnóstico e tratamento.
A veiculação do spot de vídeo segue as mesmas característi-
cas da veiculação no rádio (página 10 deste Manual). Só não
esqueça que, no vídeo, a imagem está inserida no contexto
e passa a ser uma forte aliada.

A linguagem deve
ser concebida de
forma que as
pessoas se

identifiquem com
a campanha,
facilitando a
compreensão

sobre a doença e
suas formas de
prevenção,
transmissão,
diagnóstico e
tratamento.

VIDEO ÁUDIO

Câmera passeia por uma As janelas da sua casa estão abertas?//Um ambiente
casa escura, toda fechada. bem iluminado e arejado é sinônimo de saúde.
As janelas se abrem e a
luz do sol ilumina tudo.

Locutor (off) A pessoa que está com tuberculose pode transmitir
a doença pelo ar. // Quanto mais rapidamente a

Família reunida, pessoa doença for descoberta e tratada, melhor. Quanto
tossindo, as janelas bem melhor a ventilação e a iluminação do local onde
abertas dão o tom de a pessoa doente convive, menor a chance de
normalidade ao ambiente. contágio.

A tuberculose tem cura! Uma campanha do Comitê
Locutor (off) Metropolitano da sua cidade, com o apoio da sua

emissora.
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5. Internet

Ufa, chegamos à mídia mais democrática do momento. A
internet hoje pode ser associada a todos os outros veículos.
Um programa de rádio ou TV pode ter um blog que alimente
seu público com informações mais completas do que foi
abordado ou para anunciar o que vem por aí. O jornal pode
utilizá-lo para atualizações constantes e para o imediatismo.
E notícia não pode esperar, publica logo no blog e aprofunda
o tema na próxima edição.

Por último, temos de ficar atentos: a internet é mundial. Qual-
quer notícia que se publique poderá ser acessada de qualquer
lugar do planeta. E a informação divulgada poderá fazer a
diferença na vida de uma pessoa. Por isso, precisamos ter
consciência do nosso poder e da responsabilidade dos nossos
atos. Neste capítulo, vamos trabalhar três ferramentas de di-
vulgação essenciais na internet: e-mail, blog e rede sociais.

Ao trabalho:

� E-MAIL

Menos invasivo que o telefone e menos formal que uma carta, o e-mail é, atual-
mente, a principal forma de utilização da rede. É importante elaborarmos textos
objetivos, claros e diretos. Quanto mais curto o texto, menos chance de que
tenha interpretações diferentes.

O e-mail pode ser uma excelente forma de divulgação. Para isso, é importante
criar uma lista de contatos (mala-direta), que deve ser alimentada e atualizada,
sempre! A cada evento, novos nomes deverão ser acrescentados. Devemos ser
seletivos em nossas mensagens e enviar apenas informações de interesse do
grupo. Isso dará credibilidade ao nosso trabalho. E, por último, ao enviarmos
uma mensagem para um grupo, devemos optar pela cópia oculta. Não há nada
mais desagradável do que ler um e-mail com diversos nomes, nem sempre as pes-
soas gostam de ver seus e-mails divulgados. Ah, só mais um detalhe, mínimo,
porém fundamental. Crie um e-mail para a divulgação, do tipo:
redemovimento@redemovimento.org.br. Não use nomes próprios ou apelidos.
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Ao trabalho:

� BLOG

Criar um blog fica mais fácil a cada dia. Ao optarmos por desenvolver um blog
para divulgar nossas ações, precisamos ter emmente que deve agradar quem irá
acessá-lo e que precisa ser atualizado, sempre. Por isso, não devemos criar seções
(áreas) se não tivermos fôlego para alimentá-las. Porém, algumas não podem
faltar: quem é/quem somos, fale conosco, comentários, links para redes sociais,
links para temas relacionados.

A seguir, sugestões das plataformas gratuitas mais acessadas para a criação de
um blog.

WordPress:
http://br.wordpress.org/

Blogger:
http://www.blogger.com

http://www.criarumblog.com/

UOL blog:
http://blog.uol.com.br/

Olá, pessoal.

Temos um encontro marcado, neste sábado, 24, na Praça Dr. Nilo Peçanha
das 9h às 17h, profissionais de saúde vão estar lá realizando exames e
fazendo consultas.

Divulgue para os amigos, quero ver todos vocês lá.
Lembrem-se, a tuberculose está no ar. Temos que fazer a nossa parte.

Até sábado.



25

� REDES SOCIAIS

As redes sociais crescem a cada dia, conquistando um número
expressivo de pessoas. Exemplos de redes sociais ativas: face-
book, Rede M&A e o Radiotube – www.radiotube.org.br –,
um site colaborativo do Criar Brasil, onde todos os usuários
podem ter acesso e postar textos e materiais de áudio e vídeo,
como entrevistas, flashes, programas jornalísticos, radionove-
las e jingles, desde que sejam abordados temas ligados à
cidadania. Viabiliza o compartilhamento de produções com
diversos atores da sociedade civil, estimulando a produção de
materiais com temas ligados ao fortalecimento da cidadania.

As opções de redes sociais são muitas: Twitter, Flickr, YouTube,
Radiotube, Facebook, Orkut etc. Lembre-se: interesses co-
muns, criatividade e frequência nas publicações prendem seus
seguidores e dão chance de ampliação de sua rede. Essas são
as três regras básicas para que você “caia na rede”. Use e
abuse.
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6. Relacionamento com
a imprensa

Antes de fazermos contato com um jornalista para divulgar a
informação desejada, temos de estar seguros de que possuí-
mos algo interessante a ser divulgado. É preciso que estejamos
preparados para a entrevista. Sejamos claros e objetivos e não
façamos distinção entre os veículos. O melhor caminho para
se chegar à imprensa é preparar um informativo conhecido
como release, com dados sobre o que se quer divulgar. Depois
de enviado, é preciso verificar se o material chegou às mãos
do jornalista. Devemos ter em mente que ele recebe, por dia,
inúmeros materiais. Esta é uma ótima oportunidade para
ressaltar algum aspecto do assunto abordado.

Para obtermos mais sucesso na divulgação, primeiramente,
devemos fazer um levantamento das mídias mais próximas da
ação que pretendemos realizar. Depois, rastrear todas as edi-
torias e identificar as que nos interessam e quem são os res-
ponsáveis por cada uma delas. O terceiro passo será preparar
uma agenda telefônica com todos esses nomes e meios de
contato, e mantê-la atualizada. Só devemos acionar um jor-
nalista quando realmente tivermos algo relevante para pas-
sar, assim ganharemos credibilidade.

Só faça contato
com o jornalista

quando realmente
tiver algo rele-

vante para passar,
assim você será
respeitado.



• Radiotube
www.radiotube.org.br

• Observatório do Direito a Comunicação
http://www.direitoacomunicacao.org.br/

• Observatório da Imprensa
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/

• Pulsar Brasil
http://www.brasil.agenciapulsar.org/

• Correio da Cidadania
http://www.correiocidadania.com.br/

• Agência Carta Maior
http://www.cartamaior.com.br/

• Jornal Brasil de Fato
http://www.brasildefato.com.br/

• Agência Adital
http://www.adital.org.br/

• Revista Fórum
http://www.revistaforum.com.br/

• Portal Vermelho
http://www.vermelho.org.br/

• Rádio Agência NP
http://www.radioagencianp.com.br/

• Centro de Mídia Independente
http://www.midiaindependente.org/

• Rádio Livre
http://www.radiolivre.org/

• Afropress
www.afropress.com/

• Rede Brasil Atual
http://www.redebrasilatual.com.br/

• Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação
Social
http://www.intervozes.org.br

• FNDC – Fórum Nacional pela
Democratização da Comunicação
http://www.fndc.org.br

• Tela Viva
http://www.telaviva.com.br/

• Telesíntese
http://www.telesintese.com.br/

• Ciranda
http://www.ciranda.net/
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Caminho das pedras para se
aprofundar no tema

FONTES DE INFORMAÇÃO SOBRE COMUNICAÇÃO
DEMOCRÁTICA

A busca da comunicação democrática passa pela liberdade de expressão. Esta inclui an-
tena, transmissão, emissão, controle e gestão popular sobre os meios de comunicação so-
cial. A seguir, relacionamos alguns sites que trabalham pela democratização e que podem
ser grandes aliados.



COMITÊS METROPOLITANOS:
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AM – Manaus
comitemanaus@gmail.com

RJ – Rio de Janeiro, Belford Roxo,
Duque de Caxias, Itaboraí, Japeri,
Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói,

Nova Iguaçu, Queimados, São Gonçalo e
São João de Meriti

comitemetropolitanotbrj@yahoo.com.br

RS – Porto Alegre, Alvorada, Canoas,
Gravataí, Novo Hamburgo,

São Leopoldo,
Sapucaia do Sul e Viamão
comite.tb.poa@gmail.com

CE – Fortaleza,
Caucaia e Maracanaú

gctuberculose@saude.ce.gov.br

SP – São Paulo, Barueri, Carapicuíba,
Diadema, Guarulhos, Itapevi,

Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi das
Cruzes, Osasco, Santo André, São

Bernardo do Campo e Taboão da Serra
cmfg.sp@gmail.com

PE – Recife, Cabo de Santo Agostinho,
Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes,

Olinda e Paulista
cmpe.fglobal@gmail.com

PA – Belém e Ananindeua
comitetbpara@gmail.com

MG – Belo Horizonte e Contagem
comite.tbmg@yahoo.com.br

MA – São Luis
comitemetropolitanosl@gmail.com

BA – Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas
comitermsalvador@gmail.com
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AC
(68) 3223-2396

MS
(67) 3318-1706

GO
(62) 3201-4534 / 3201-4597

RJ
(21) 2333-3848

SE
(79) 3226-8304

MA
(98) 3243-2801

AP
(96) 3212-6218

PB
(83) 3218-7332 / 3218-7326

PI
(86) 3216-8081 / 3216-3663

ES
(27) 3315-9782 / 3315-3137 /

3315-2480 / 3315-2311

PE
(81) 3184-0202

RO
(69) 3216-5285

SP
(11) 3066-8000 / 3066-8764 /

3066-8291

PA
(91) 4006-4299

MG
(31) 3916-0343 / 3916-0344

CE
(85) 3101-5199 / 3101-5284 /

3219-5051

AL
(82) 3315-1664

DF
(61) 3905-7911

PR
(41) 3330-4546 / 3330-4571

RS
(51) 3901-1163

RR
(95) 2121-0502 / 2121-0503 /

2121-0504

AM
(92) 2127-3514

BA
(71) 3116-0079

MT
(65) 3613-5339 / 3613-5382

RN
(84) 3232-2719 / 3232-2599

TO
(63) 3218-3317 / 3218-1768

SC
(48) 3221-8404 / 3221-8405 /

3221-8415

COORDENAÇÕES DE TUBERCULOSE ESTADUAIS E DAS CAPITAIS :
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LINKS ÚTEIS:

• Fundo Global
www.fundoglobaltb.org.br/

• Ministério da Saúde
http://portal.saude.gov.br/saude/

• Fundação Oswaldo Cruz
www.fiocruz.br

• Memória da Tuberculose
www.coc.fiocruz.br

• FAP - Fundação Athaulfo de Paiva
www.bcgfap.com.br

• ENSP - Escola Nacional de Saúde Pública
www.ensp.fiocruz.br

• SBPT – Sociedade Brasileira de Pneumologia
e Tisiologia
www.sbpt.org.br

• Ipec/Fiocruz
www.ipec.fiocruz.br

• CRPHF/ENSP/Fiocruz
www.ensp.fiocruz.br/heliofraga

• Fórum Estadual de ONGS na Luta contra a
Tuberculose no Estado do Rio de Janeiro
www.redetb.org.br

• LCT-RJ - Liga Científica de Tuberculose do
Rio de Janeiro
www.lctrj.multiply.com

• Stop TB Partnership
www.stoptb.org

• Opas - Organização Pan-Americana de
Saúde
www.opas.org.br

• PNCT/SVS/MS - Programa Nacional de
Controle da Tuberculose
portal.saude.gov.br

• Rede de Pesquisas sobre Tuberculose do
Estado da Bahia
www.researchintb.xpg.com.br

• Rede Paulista de Controle Social da
Tuberculose
www.redetb.org
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Windows Movie Maker for Vista

Windows Movie Maker Portable

Time Adjuster

VideoPad Video Editor

YouTube Remixer Beta

ZS4 Video Editor

Pinnacle Studio 9 Portable

VideoSpin

Windows Live Movie Maker

audacety.sourceforge.net/

LISTA DE PROGRAMAS GRATUITOS DE EDIÇÃO
DE ÁUDIO E VÍDEO



O Guia
Faça a informação
circular é seu

Chegamos ao fim deste Guia e esperamos que este nosso pas-
seio pelos vários veículos de comunicação tenha apontado di-
ferentes caminhos que uma informação pode percorrer até
chegar ao público que desejamos alcançar. Agora, é hora de
colocarmos em prática tudo o que aprendemos e não deixar-
mos que a tuberculose avance. Todos precisam saber que ela
tem cura, que o seu tratamento é gratuito e como se prevenir.
Estejamos certos de que: a informação precisa circular. É
nossa missão passarmos adiante este Guia para que ele possa
ser lido por mais e mais pessoas.

Faça a informação circular!

Feliz aquele que transfere o que sabe
e aprende o que ensina.

Cora Coralina

Fundo Global Tuberculose Brasil
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