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A maior escola de seu José Miguel é o radinho de pilha. Foi com ele que
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Então com 18 anos, seu José, que morava no município de Quixadá, ía de
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para ouvir notícias dos pracinhas brasileiros transmitidas pelo único aparelho da
redondeza. Na volta, ele espalhava as novas a todo o vilarejo.
"Sou o mais velho ouvinte do Ceará. E devo todo o meu conhecimento ao
rádio. Só estudei três meses da minha vida. Portanto, sou analfabeto, mas minha maior escola foram as informações repassadas pelos comunicadores. Sem
o rádio eu não sou ninguém".
(reportagem do jornal Diário do Nordeste - 23/12/2007)

Nos Estados Unidos, no final do século XX, S. é um sem-teto. Não possui
nada, dorme em abrigos públicos passando o dia nas ruas. Há pouco tempo S.
descobriu o correio eletrônico passando a ter um e-mail que ele acessa através
de uma agência de correio do governo. Ele diz que agora é alguém aceito na
sociedade; pode conversar com pessoas que não conceberiam a idéia de relacionar-se com um pária. Na tela ele não pode ser visto nem ouvido, mas pode
imprimir, afirmando, suas idéias e pensamentos. S. diz que não estaria vivo se
não fosse o e-mail e o rádio (Zaremba, 1999).
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RESUMO
Rádio UNIFESP Web: construção e avaliação de um modelo para a disseminação do conhecimento em saúde baseado em rádio na internet.
Rilvanda Pereira da Silva.
INTRODUÇÃO. O rádio é um excelente veículo para a disseminação do conhecimento em saúde. O rádio pela internet é uma alternativa que amplia esta disseminação. Experiências de comunicação em saúde usando rádio na internet
têm sido apresentadas na literatura cinzenta, constituindo base de conhecimento
para a construção de modelos. Em particular, estas experiências servem de referência para ampliar as atividades de comunicação da UNIFESP na sua relação
com a sociedade para a disseminação de conhecimento em saúde. OBJETIVOS. O objetivo deste trabalho é construir e avaliar um modelo para a disseminação do conhecimento em saúde baseado em rádio na internet. MÉTODOS. A
pesquisa foi realizada em seis etapas: 1) pesquisa bibliográfica sobre rádio e seu
papel educativo no Brasil; 2) descrição de projetos já desenvolvidos sobre rádio
na educação e rádio na saúde; 3) revisão sistemática sobre rádio e promoção da
saúde; 4) experimento com alunos da Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI), da UNIFESP; 5) construção de um modelo de rádio na internet, e 6) avaliação do modelo construído. RESULTADOS. A pesquisa bibliográfica e o levantamento de projetos já desenvolvidos serviram como base para a construção do
modelo proposto. O experimento com alunos da UATI forneceu dados para a
produção de conteúdo para terceira idade. A revisão sistemática comprovou a
hipótese de que o rádio é um excelente veículo para a disseminação do conhecimento

em

saúde.

O

portal

web

foi

disponibilizado

publicamente

(http://www.radiosaude.unifesp.br) com 30 áudios resultando aprovação média
de credibilidade e clareza (100,0%), utilidade (96,8%), aprovação imediata
(87,0%) e usabilidade SUS (86,5%). CONCLUSÕES. Um modelo de rádio na
internet para disseminação de conhecimento em saúde, denominado Rádio UNIFESP Web, foi proposto e aprovado por especialistas e público leigo. Este projeto possibilita uma ampliação do papel social da UNIFESP na disseminação do
conhecimento em saúde.
Palavras-chave: Rádio, Saúde, Internet, Serviços de Informação, Promoção da Saúde.
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ABSTRACT
Radio UNIFESP Web: construction and evaluation of an internet-based
radio model for health knowledge dissemination
Rilvanda Pereira da Silva
INTRODUCTION. Radio is an effective medium for health knowledge dissemination. Internet radio is an alternative that can help expanding this dissemination.
The gray literature describes experiences in health communication using internet
radio that can be a prime body of knowledge for model construction. These experiences are particularly valuable as a point of reference for expanding the Federal
University of São Paulo (UNIFESP) communication activities of disseminating
health knowledge to the Brazilian community. OBJECTIVES. To construct and
evaluate an internet-based radio model for health knowledge dissemination. METHODS. The study was carried out in six steps: 1) literature review of studies on
radio as an educational medium in Brazil; 2) search of reports of previous
projects developed on radio and education and radio and health; 3) systematic
review on radio and health promotion; 4) trial with students of the Open University of the Third Age (UATI) at UNIFESP; 5) construction of an internet-based radio
model, and 6) evaluation of the model constructed. RESULTS. The literature review and reports of previous projects served as a base for the construction of the
proposed model. The trial with UATI students provided data for the production of
contents focusing on the third age. The systematic review confirmed the hypothesis that radio is an effective vehicle for health knowledge dissemination. The
web

portal

was

made

available

to

the

audience

(http://www.radiosaude.unifesp.br) with 30 audio products and the average approval rates were as follows: credibility and comprehensibility, 100.0%; usefulness, 96.8%; immediate approval, 87.0%; and SUS usability, 86.5%. CONCLUSIONS. An internet-based radio model for health knowledge dissemination,
known as Radio UNIFESP Web, was proposed and approved by expert and lay
audiences. This project allows to expanding UNIFESP’s social function as health
knowledge disseminator.
Key-words: Radio, Health, Internet, Information Services, Health Promotion.
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1 INTRODUÇÃO
A antiga Escola Paulista de Medicina, fundada em 1933, foi transformada na atual Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) em 1994,
mantendo sua vocação na área das Ciências da Saúde. A partir de 2007, em
resposta à demanda social e política de expansão das vagas públicas no
ensino superior e de interiorização das atividades das universidades federais, a UNIFESP vem desenvolvendo o seu projeto de ampliação de espectro, deixando de ser uma universidade temática para assumir a universalização de suas ações. Nesses 75 anos de atividades de ensino, pesquisa e
extensão nas Ciências da Saúde, a instituição sempre buscou cumprir a meta social da disseminação do conhecimento em saúde, para o público leigo.
O

Departamento

de

Comunicação

e

Marketing

Institucional

(DCOM/UNIFESP) procurou acompanhar essa meta atuando por meio de
seus veículos de comunicação: TV UNIFESP, Assessoria de Imprensa e Revista Saúde Paulista.
A TV UNIFESP, da qual esta pesquisadora fez parte como apresentadora e diretora executiva de 2000 a 2007, se empenhou na produção de
conteúdos e na disseminação do conhecimento em saúde, adequados à linguagem dessa mídia. Portanto, a vivência diária desta pesquisadora com
conteúdos e especialistas de saúde, com a produção de programas, documentários e séries especiais levou à idéia de ampliar a disseminação do conhecimento em saúde da UNIFESP, por meio do rádio. Essa idéia foi baseada nas estatísticas sobre a penetração do rádio que mostram que ele continua sendo um dos maiores veículos de comunicação de massa no Brasil,
mesmo com a penetração das TIC e também por meio delas.
A pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil (2007), que buscou
conhecer o avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no
país, apontava que o rádio ainda estava presente em 87% dos domicílios
brasileiros. Ainda em 2007, o documento da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal indicava que
90% dos brasileiros ouvem rádio e que no meio rural o rádio supera a TV,
com 83,2 % de penetração (Brasil, 2007).

1

O Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br), órgão responsável pela produção de indicadores e
estatísticas sobre a disponibilidade e uso da Internet no Brasil, que divulga
análises e informações periódicas sobre o desenvolvimento da rede no país,
apresenta um painel com os indicadores do Ibope//NetRatings, que traz até
o momento (maio / 2009) uma série, de 2005 ao 4º trimestre de 2008. Sobre
a porcentagem de domicílios com computador (com base no total de domicílios com linhas telefônicas fixas), os resultados apontam que no 4º trimestre
de 2005, 30,4% dos domicílios tinham computador e que no 4º trimestre de
2008, o percentual saltou para 50% (http://www.cetic.br/usuarios/ibope/
tab02-08.htm). Sobre a penetração da internet nos domicílios brasileiros os
dados apontam que no 4º trimestre de 2005 era de 12% e no 4º trimestre de
2008 pulou para 21% (http://www.cetic.br/usuarios/ibope/tab02-04.htm). Sobre o perfil do internauta brasileiro e suas atividades na internet (tomando
como base o total da população com 16 anos, ou mais, que mora em domicílios com linhas telefônicas fixas, e que utilizaram a rede nos últimos 6 meses), o painel mostra que no 3º trimestre de 2005, 33% dos internautas ouviram rádio pela internet e no 4º trimestre de 2008, 41% deles
(http://www.cetic.br/usuarios/ibope/tab02-05.htm) (CETIC, 2009).
Esses dados só reforçam a justificativa do poder de penetração do rádio e à medida que cresce o acesso das TIC, cresce a probabilidade da audiência da mídia rádio na internet.
Pesquisas internacionais têm apontado o valor do rádio como veículo
que melhor atinge as zonas rurais e regiões distantes. O rádio foi identificado
(Panford, 2001) como o meio de comunicação mais popular pela disponibilidade e acessibilidade, proporcionadas pelos aparelhos portáteis. Estudo sobre a informação de AIDS para adolescentes em Bangladesh (Khan, 2002)
também destacou a importância do rádio em áreas de difícil acesso.
A pesquisa “Conhecimentos e atitudes da população sobre dengue no
Município de São Luís, Maranhão“, realizada em 2004 (Gonçalves Neto,
2006), reforça a importância dos meios de comunicação na divulgação do
conhecimento sobre saúde. Realizada em 843 domicílios, aponta que 92,6%
da população pesquisada referem-se às mídias TV e rádio como fontes mais
freqüentes para a obtenção de informações sobre a doença.
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Por este comprovado alcance, pode-se afirmar que o rádio é um excelente veículo para a disseminação do conhecimento em saúde, com vistas à
melhoria da saúde da população, particularmente aquela que vive longe dos
grandes centros urbanos.
A idéia de utilizar o rádio na versão web busca acompanhar as mudanças tecnológicas e ampliar sua abrangência. As possibilidades da web
permitem que qualquer pessoa ou instituição crie uma rádio própria, voltada
para o seu público específico. Dessa forma, o processo de digitalização dos
conteúdos radiofônicos e a disponibilidade na web podem ser entendidos
como uma evolução do rádio.
Uma desvantagem que poderia ser apontada para a rádio web é a exclusão digital indicada por estatísticas oficiais, como a do Comitê Gestor da
Internet no Brasil (2007), que revela que 51% da população brasileira nunca
tinham utilizado um computador até este ano. Além disso, a exclusão digital
pode ser maior do que apontam as estatísticas de acesso às TIC. Ela não
significa apenas o indivíduo não possuir computador ou acesso à internet,
mas, principalmente, não ter competência para o acesso à informação na
internet.
No entanto, a exclusão digital não pode ser um fator impeditivo para a
evolução do rádio na web. Ao contrário, uma rádio web como no modelo
proposto neste projeto poderá contribuir para a redução da exclusão do acesso à informação. Experiências atuais de disseminação do conhecimento
por meio de rádios web (Oboré, Embrapa; Brasil. Ministério da Educação;
Brasil. Ministério da Saúde) encontraram como alternativa, para minimizar as
dificuldades causadas pela exclusão digital, ou pelo menos o acesso ao material produzido, a disponibilização de material de áudio e a formação de
parcerias com rádios comerciais, comunitárias e universitárias, que transmitem para a população os conteúdos disponíveis.

1.1 Caracterização do Problema
Toda a argumentação apresentada acima suscitou o entendimento de
que o tema disseminação do conhecimento em saúde e rádio web poderia
se constituir num projeto acadêmico, o que levou esta pesquisadora à busca
pelo mestrado do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva; área de
3

concentração: Política, Planejamento e Gestão em Saúde; linha de pesquisa: Tecnologia e Informação em Saúde.
A vivência do curso, somada às condições anteriores da autora, proporcionaram o aprofundamento da reflexão sobre as possibilidades para a
disseminação do conhecimento em saúde na internet, por meio de rádio
web. Dessa forma, surgiu a idéia de analisar como esse novo veículo de
comunicação poderia contribuir com a disseminação do conhecimento em
saúde, dirigida ao público leigo, a partir dos conhecimentos produzidos na
UNIFESP, o que levou à seguinte questão de pesquisa:
“Que modelo de rádio web poderia colaborar com a disseminação do conhecimento em saúde para o público leigo?”
Deve-se esclarecer que a idéia da rádio web surgiu quando a UNIFESP
estava ainda voltada somente para a área da Saúde. Com a ampliação do
espectro, entende-se que a rádio deve abranger todas as áreas cobertas
pela universidade. Portanto, nesta dissertação quando se citar sobre Rádio
UNIFESP Web está se referindo ao do Setor Saúde. Na Figura 1 destacamse outros elementos que poderiam compor a Rádio UNIFESP como um espaço para cada campus, comunidade interna, institucional e outros.

Figura 1 – Rádio UNIFESP e os possíveis elementos de composição.
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Esta dissertação está apresentada na seguinte ordem:

No Capítulo 2 Objetivos (p.6): são apresentados os objetivos referentes à construção e à avaliação do modelo;
No Capítulo 3 Justificativa (p.7): no qual será apresentada a justificativa para esta pesquisa;
No Capítulo 4 Materiais e Métodos (p.8): no qual são apresentados os
materiais, métodos e a estratégia da pesquisa realizada;
No Capítulo 5 Resultados (p.24): no qual são apresentados os resultados da construção e da avaliação do modelo de rádio web;
No Capítulo 6 Discussão (p.74):no qual é apresentada a discussão
sobre o modelo, avaliação e sugestões de aprimoramentos;
No 7 Conclusão (p.82): no qual é apresentada a conclusão do projeto.
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2 OBJETIVOS
O objetivo desta pesquisa é propor e avaliar um modelo de disseminação do conhecimento do Setor Saúde da Rádio UNIFESP Web com foco
no público leigo.
Como objetivos específicos têm-se:
1. Realizar uma revisão sistemática sobre o impacto do rádio na promoção
da saúde;
2. Planejar e produzir 30 produtos radiofônicos (áudios) sobre temas de saúde para serem veiculados no portal web do projeto;
3. Desenvolver e disponibilizar publicamente um portal web com os produtos radiofônicos;
4. Avaliar os produtos radiofônicos com especialista em rádio, o conteúdo
de saúde abordado nos produtos radiofônicos com especialista em saúde, a usabilidade do portal web com especialista em usabilidade, e avaliar o portal web e os produtos radiofônicos com usuários.
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3 JUSTIFICATIVA
Um trabalho de pesquisa se justifica pelas contribuições que possa
oferecer, tanto no campo teórico, quanto prático e social. Neste caso, buscase contribuir no campo teórico com a colocação do estado da arte e a ampliação da literatura no tema rádio e disseminação do conhecimento em saúde.
No campo prático e social, espera-se contribuir com um modelo de rádio web que sirva como base para a ampliação de canais de comunicação
entre a UNIFESP e a sociedade.
A experiência vivida por esta pesquisadora na TV UNIFESP com produção de programas de TV, vídeos científicos e educativos exclusivamente
sobre saúde mostrou a importância da transmissão do conhecimento gerado
na UNIFESP para o público leigo. Este projeto de pesquisa apresenta uma
nova possibilidade de disseminação do conhecimento em saúde com baixo
custo e grande alcance.
Nas experiências observadas de utilização de rádio web e disseminação de conhecimento para público leigo, tanto a partir de projetos implantados quanto a partir da literatura, não foram identificadas avaliações científicas. Deste modo, as avaliações são de grande importância neste projeto e,
entende-se também como uma contribuição teórica.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 Comitê de Ética
Este projeto foi apresentado e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da UNIFESP, processo no. 1918/06, em 12/01/2007 (ANEXO,
p.90).

4.2 Materiais
Os materiais utilizados no projeto estão divididos em hardware e software descritos abaixo.
Hardware
o Servidor Telemedicina6 (4 processadores Intel Xeon, 16GBytes
Memória RAM, 2 Discos SCSI);
o Gravador Digital Profissional Zoom H4;
o Computador para edição.
Softwares
o Software Livre para edição dos áudios - Audacity
(http://audacity.sourceforge.net/);
o Linguagem de programação PHP 5 (http://www.php.net);
o

Servidor web Apache (http://httpd.apache.org);

o Gerenciador de banco de dados MySQL 5
(http://www.mysql.com);
o Plugin Jquery Single MP3 Player (http://jquery.com);
o Flash (http://www.adobe.com/br/products/flashplayer);
o Plugin Jquery Star Rating (http://jquery.com);
o Script Ajax (http://www.w3schools.com/Ajax).

4.3 Métodos de Abordagem e Estatística
A pesquisa foi baseada nos métodos qualitativo e quantitativo. A abordagem qualitativa é descritiva, de acordo com Godoy (1995, n.2). A palavra escrita ocupa lugar de destaque, desempenhando um papel fundamen8

tal, tanto no período de obtenção dos dados, quanto na disseminação dos
resultados.
Para Flick, von Kardorff e Steinke (2000), citados por Günther (2006),
a pesquisa qualitativa se fundamenta em quatro bases teóricas: a) a realidade social é vista como construção e atribuição social de significados; b) a
ênfase no caráter processual e na reflexão; c) as condições objetivas de vida
tornam-se relevantes por meio de significados subjetivos; d) o caráter comunicativo da realidade social permite que o refazer do processo de construção
das realidades sociais torne-se ponto de partida da pesquisa. As questões
abertas do questionário para avaliação do produto radiofônico foram analisadas qualitativamente.
O método quantitativo foi utilizado na análise das questões fechadas
dos questionários de usabilidade do portal web e de avaliação do produto
radiofônico.
A análise estatística deste projeto contou com a supervisão de dois
especialistas em estatística Gianni M. dos Santos e Frederico M. Cohrs.
A análise de todas as informações coletadas nesta pesquisa foi inicialmente feita de forma descritiva.
Para as variáveis de natureza quantitativa (numérica) foram calculadas medidas-resumo, como média, mediana, valor mínimo, valor máximo,
desvio-padrão (Bussab e Morettin, 2006).
As variáveis de natureza qualitativa (categorizada) foram analisadas
através do cálculo de freqüências absoluta e relativa (porcentagem) (Bussab
e Morettin, 2006).
Os dados foram digitados em planilhas do Excel 2007 for Windows
para o adequado armazenamento das informações. As análises estatísticas
foram realizadas com o software Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) versão 11.0 for Windows.

4.4 Etapas da Pesquisa
A pesquisa foi desenvolvida em seis etapas:
1) Pesquisa Bibliográfica sobre rádio e seu papel educativo no Brasil;
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2) Descrição de projetos já desenvolvidos sobre rádio e disseminação do
conhecimento e, em especial, as experiências de disseminação do conhecimento em saúde;
3) Revisão sistemática sobre rádio e promoção da saúde;
4) Experimento com alunos da Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI), da UNIFESP;
5) Construção de um modelo para a disseminação do conhecimento em
saúde baseado em rádio na internet;
6) Avaliação do modelo construído.

4.4.1 Etapa 1: Pesquisa Bibliográfica
A pesquisa bibliográfica versou sobre os seguintes temas: rádio educativo no Brasil e rádio na internet. A obtenção de conteúdos aconteceu de
diferentes maneiras: pela indicação de bibliografia específica por especialistas da área de comunicação; no Portal de Livre Acesso à Produção em Ciências da Comunicação (PORTCOM) (http://www.portcom.intercom.org.br);
nas base Scielo (http://www.scielo.br/scielo.php?lng=pt) e pelo buscador
Google Acadêmico. O resultado deste levantamento está apresentado na
seção 5.1 (p.24).
4.4.2 Etapa 2: Descrição de Projetos
Esta pesquisa foi feito a partir de buscas na internet, das experiências
pessoais desta pesquisadora por desenvolver projetos com rádio e saúde e
apontamentos pessoais de palestras, relacionadas ao tema, apresentadas
na IX Conferência Brasileira de Comunicação e Saúde (COMSAÚDE), que
aconteceu em São Bernardo do Campo, São Paulo, em outubro de 2006,
promovida pela Universidade Metodista, Cátedra UNESCO, e no Seminário
Rádio e Ciência, promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, também
em 2006, em Brasília.
As iniciativas encontradas apresentam experiências com rádio no formato tradicional e no modo web. Estão descritos 14 projetos; 3 de educação
e 11 projetos de saúde, sendo 2 internacionais. A descrição destes trabalhos, a ser apresentada na seção
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O rádio na internet pode assumir um caráter híbrido,ou seja, unir outros elementos de comunicação, como: textos, fotos, links etc.
5.2 Descrição de Projetos de Rádio na Educação e Rádio na Saúde,
traz uma visão sobre conteúdos, formatos e linguagens dos produtos radiofônicos.
4.4.3 Etapa 3: Revisão Sistemática
Esta revisão, a ser apresentada na seção 5.3 (p.39), serviu de embasamento sobre o tema e partiu do pressuposto de que o rádio é um veículo,
por excelência, para a disseminação do conhecimento em saúde, com vistas
à melhoria da saúde da população, particularmente aquela que vive longe
dos grandes centros urbanos. Ela partiu da seguinte questão: “Há evidências
de que a informação de saúde, veiculada através do rádio, gera impacto positivo na promoção da saúde da população?”
A primeira etapa de uma análise sistemática, após a definição do tema
e da questão principal norteadora da análise, é o levantamento bibliográfico,
que neste caso, foi realizado nas bases: ISI Web; Medline; Lilacs; Scopus;
Adolec; Scielo; Wilson Web e Cochrane, disponíveis no Portal de Periódicos
da CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp) além do
buscador Google Acadêmico (http://scholar.google.com).
A cobertura abrangeu os últimos 10 anos (1998 a junho de 2008). A seleção dos textos obedeceu aos seguintes critérios: 1) acesso: somente textos completos e gratuitos; 2) idioma: português, inglês ou espanhol; 3) exclusão: artigos de caráter comercial. Estes critérios também foram adotados na
base Cochrane para as revisões sistemáticas.
Os descritores utilizados nas estratégias de busca, em todas as bases
consultadas, foram: radio, mass media e health promotion, extraídos do vocabulário

controlado

Descritores

em

Ciências

da

Saúde

(DECS),

(http://decs.bvs.br), da Bireme. Foram utilizados os operadores lógicos AND
e NOT. A busca foi realizada a partir do critério: radio AND mass media AND
health promotion, e nas bases com busca avançada, radio AND mass media
AND health promotion NOT television NOT press.
O levantamento dos artigos foi realizado nos meses de maio e junho de
2008.
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Em relação ao método da análise sistemática, para se chegar à resposta da pergunta inicial foi elaborado um questionário padronizado (APÊNDICE
VIII, P.98) para os avaliadores dos artigos, que serviu como guia para a análise dos mesmos. As questões abordaram os seguintes tópicos:
1) A maneira como o rádio é citado (como veículo principal; apenas como
possibilidade; inserido num conjunto de veículos; como mídia de massa
ou se não é citado);
2) Se outros veículos de comunicação são citados e quais (TV, mídia impressa, outros);
3) Sobre os objetivos de promoção da saúde (promover uma campanha de
saúde; divulgar informações de saúde; incentivar a prática de exames;
educar a população para obter mudança de comportamento);
4) Temas de saúde como: HIV, câncer, contraceptivos, planejamento familiar, antitabagismo, nutrição, outros;
5) Se há evidências, ou não, do impacto positivo de campanhas pelo rádio,
citadas no artigo;
6) Se há estatísticas referentes ao impacto da veiculação pelo rádio; apenas
indicadores ou se não há estatísticas nem indicadores;
7) Sobre a conclusão: se há fortes evidências, poucas evidências ou se não
há evidências;
8) Foi solicitada a opinião pessoal do avaliador sobre o artigo: a qualidade
do artigo, seguindo os critérios: clareza nos objetivos e métodos; argumentação consistente; clareza e objetividade nos resultados; adequação
à linguagem científica. Além disso, se apresenta um projeto interessante,
regular ou ruim; se é um projeto acadêmico, comercial ou governamental.
A análise foi feita por três revisores, especialistas em comunicação e informática em saúde.
4.4.4 Etapa 4: Desenvolvimento do Modelo
A concepção do modelo se valeu de conceitos, experiências e projetos obtidos nas etapas narradas nos itens 5.1 (p.24), 5.2 (p.35) e 5. 3 (p.39)
Foram priorizados, no material obtido, nessas fases, os aspectos referentes
à: conteúdo, gênero e formato do produto radiofônico, compartilhamento do
conhecimento, arquitetura de website, avaliação de produtos radiofônicos e
avaliação da usabilidade de website.
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Conteúdos Sobre Saúde
Para a definição dos conteúdos radiofônicos tomou-se como base temas sobre saúde de interesse da população em geral e temas de interesse
particular da terceira idade. A experiência da autora como apresentadora e
diretora executiva da TV UNIFESP serviu de base para a escolha dos temas
de saúde. Os conteúdos, propriamente ditos, foram fornecidos por onze especialistas da UNIFESP e um professor de educação física colaborador.
Para a escolha do conteúdo também foi considerada a qualidade da
informação a ser veiculada. De acordo com Oleto (2006), o conceito de qualidade é de difícil consenso. No entanto, Paim et al. (1998), considerando a
informação como um produto, propôs os seguintes atributos, que serviram
de guia na escolha dos conteúdos neste projeto: abrangência, acessibilidade, atualidade, confiabilidade, objetividade, precisão e validade.
Seguindo o atributo de abrangência da informação, foram escolhidos
temas de diversas especialidades médicas como Oftalmologia, Geriatria,
Dermatologia, Pediatria, Ginecologia, Cardiologia, Psiquiatria, Clínica Geral,
Endocrinologia e também de Educação Física.
Em relação à acessibilidade da informação considerou-se a disponibilização da mesma por meio dos áudios do portal web do projeto ao público
leigo.
A atualidade da informação sobre saúde foi solicitada ao especialista
no momento da gravação dos áudios.
O atributo confiabilidade está presente na fonte da informação ao se
escolher um rol de profissionais especialistas.
Quanto à objetividade, o produtor, jornalista ou radialista que produz o
material radiofônico deve elaborar o material garantindo a objetividade das
informações, “transformando” a linguagem acadêmica numa linguagem
compreensível ao público leigo.
Sobre a precisão, as informações transmitidas devem seguir sempre
as orientações do profissional de saúde.
A validade das informações transmitidas deve ser uma preocupação
constante de quem produz o material radiofônico. Um material pode perder a
validade se alguma informação estiver ultrapassada no tempo ou por mudanças como, por exemplo, os avanços científicos. Na dúvida sobre a validade da informação, o material deve ser refeito.
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Experimento UATI/UNIFESP
O levantamento dos conteúdos da série de áudios Especial Terceira Idade foi realizado a partir de um experimento com os alunos da Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) UNIFESP dividido em duas etapas.
Na primeira etapa, realizada em maio e junho de 2008, foram enviados e-mails para os 78 alunos do curso à distância da UATI-Virtual, com explicações sobre o projeto e com o termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE), do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP. Nesse mesmo email, os alunos foram convidados a enviarem sugestões de temas sobre saúde na terceira idade.
A segunda etapa refere-se à avaliação dos áudios da Série Especial
sobre Saúde na Terceira Idade. Os alunos da etapa anterior, mais os alunos
do curso de informática presencial, foram convidados a avaliar o material
produzido por meio dos questionários disponibilizados no portal web do projeto, que serão descritos na seção 4.5, que trata da avaliação. O convite para a avaliação foi feito da seguinte forma:
Os alunos da UATI-Virtual, que participaram da primeira etapa, foram convidados para a avaliação, novamente por e-mail;
Os alunos do curso presencial foram convidados pessoalmente.
Foi feita uma visita em um dos dias do curso, quando os alunos foram informados verbalmente sobre o projeto e convidados a fazerem a avaliação. Complementando as informações, foi distribuído
um pequeno informativo com as explicações básicas e o endereço
do portal web.
Gêneros e Formatos dos Produtos Radiofônicos
Todo conteúdo deste foi baseado em Barbosa Filho (2004) no seu livro “Gêneros Radiofônicos”.
Gêneros são exemplos de modelos de expressão que estão relacionados em razão da função específica que eles possuem em face das expectativas de audiência como: gênero jornalístico, educativo-cultural, entretenimento, publicitário, propagandístico, de serviço e especial.
Formatos radiofônicos são os modelos que podem assumir os programas realizados dentro de cada um dos diferentes gêneros.
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Neste modelo de rádio web foram seguidas as referências do gênero
jornalístico, de serviço e publicitário subdividido em quatro formatos: Reportagem, Entrevista, Campanha, Dica e Série Especial.
A Reportagem (gênero jornalístico) é considerada uma narrativa que
engloba ao máximo, as diversas variáveis do acontecimento.
A Entrevista (gênero jornalístico) representa uma das principais fontes
de coleta da informação que exige do entrevistador a habilidade de obter as
respostas desejadas; uma condução através das perguntas que coloque o
conteúdo numa ordem clara para facilitar a compreensão; transformar a linguagem acadêmica numa linguagem acessível ao público leigo.
A Campanha (gênero publicitário) tem como função o uso do espaço
radiofônico para a divulgação, neste caso, de serviços ou de uma orientação
de saúde. É curta, com duração de 30 segundos a 1 minuto e, por este motivo, deve ser criada com elementos sonoros que sejam atraentes.
A Dica de saúde (gênero de serviço) tem sido muito utilizada por hospitais, como indicado na seção 5.2.2 (p.36). É uma maneira de prestar serviço ao público em geral e também fortalecer a imagem da instituição. Também pode ser denominada de “Programete de Serviço”, um jargão da área.
A Série Especial, neste projeto, não é tratada como um gênero específico, mas é assim chamada por reunir vários produtos radiofônicos, de formatos diferentes, tendo como conteúdo uma linha mestra.
Inclui-se em todos esses formatos a especificidade da divulgação científica, com roteiros apropriados e linguagem acessível à maioria da população. Ao trabalhar conteúdos com profissionais da área da saúde, é de extrema importância que o repórter/apresentador desenvolva uma empatia
com o entrevistado. Cabe ao profissional de comunicação ordenar as informações para que o resultado seja claro e interessante de ser ouvido e também simular o papel do público levando em consideração possíveis dúvidas
de quem está do outro lado do rádio. Quando os termos técnicos ocorrerem
na conversa com o especialista, o entrevistador deve insistir no seu esclarecimento. Para que a mensagem seja transmitida com eficácia, nenhum termo ou conceito deve ficar sem esclarecimento.
Para Kaplún (2008), a maior ou menor eficácia da mensagem radiofônica dependerá, na medida do possível, das seguintes características:
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Ser interessante, captar a atenção do ouvinte, sem exigir-lhe um esforço
de concentração excessiva;
Aproveitar o poder de sugestão do meio, estimulando a imaginação do
ouvinte e suscitando imagens auditivas;
Desenvolver uma variada gama de recursos expressivos, valendo-se não
só da palavra, mas também da música e dos sons;
Criar uma comunicação afetiva, que não só fale ao intelecto do ouvinte
como também convoque sua sensibilidade e sua participação emotiva;
Desenvolver a capacidade de empatia, fazendo com que o rádio ouvinte
se sinta presente no programa e refletido nele;
Partir das necessidades culturais dos destinatários e responder às perguntas que estes se formulam;
Oferecer ao ouvinte elementos de identificação;
Limitar-se a apresentar poucas idéias e conceitos em cada emissão, sabendo reiterá-los e ser redundante, sem cair na monotonia;
Realizar com criatividade. A utilização de técnicas criativas é condição
essencial da comunicação radiofônica educativa.
Compartilhamento do Conhecimento
A idéia do compartilhamento do conhecimento, por meio dos produtos
da rádio web, está pautada na função social da universidade pública e na
própria filosofia da internet e da Sociedade do Conhecimento.
Como indica Dias (2009), com a internet, a informação começou a circular numa velocidade enorme, propondo uma inversão da lógica de que
“você é o que você tem” para “você é o que você compartilha”.
Desta forma, foi previsto no modelo aqui proposto que os áudios sejam compartilhados com emissoras comerciais, educativas e comunitárias. É
este compartilhamento que possibilita a ampliação da disseminação do conhecimento em saúde produzido na UNIFESP.
Portanto, a utilização dos áudios deste projeto é regulada pela licença
Creative

Commons

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/br),

que autoriza copiar, distribuir, exibir e executar a obra, dando o crédito original ao autor. É proibido o uso comercial e não são permitidas alterações ou
obras derivadas.
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Seguindo o movimento da Web 2.0, na qual predominam os processos colaborativos (Spyer, 2009) e com o objetivo de fortalecer o conteúdo do
portal web deste projeto, estão previstos intercâmbios de áudio para a disseminação do conhecimento em saúde com instituições de referência como,
por exemplo, Ministério da Saúde, Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, Organização Mundial da Saúde, entre outros.
Produção dos Áudios
A produção dos áudios envolveu 3 etapas: 1ª etapa, marcação das
entrevistas com os colaboradores; 2ª etapa, gravação e 3ª etapa, edição.
1ª Etapa, Marcação – os colaboradores foram contatados inicialmente
por telefone e quando obtida a concordância da participação, foram agendadas as gravações.
2ª Etapa, Gravação – a gravação foi feita individualmente por esta
pesquisadora, no local de trabalho do entrevistado, com gravador digital profissional e portátil. No momento da gravação o entrevistado assinou o TCLE
(p.95) e uma autorização de uso do nome e da voz nesta pesquisa, cujo modelo está no (APÊNDICE VI, p.96).
3ª Etapa, Edição - A edição dos áudios foi feita por meio do software
livre Audacity (http://audacity.sourceforge.net), com uma voz masculina para
as vinhetas e uma voz feminina para as narrações. A trilha sonora utilizada
nos produtos radiofônicos foi composta de trechos de músicas do grupo Spyro Gira (Nothing to loose; Gliding; Cabana Carioca e Limelight). Elas não
são como o recomendado, músicas de trilha branca, ou seja, músicas de
coleções que já tem direito autoral adquirido. Não houve essa preocupação
porque o uso foi destinado somente a esta pesquisa. A escolha de cada música foi por preferência pessoal da pesquisadora, por serem instrumentais e
de sonoridade agradável.
Arquitetura do Portal Web
As páginas web foram desenvolvidas utilizando linguagem de programação PHP 5 (http://www.php.net) para gerar páginas dinamicamente, a
partir do servidor web Apache (http://httpd.apache.org). Para o desenvolvimento das páginas dinâmicas foi utilizado o framework versão 2008 do Prof.
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Dr. Ivan Torres Pisa, FV2008, de desenvolvimento de websites baseado em
PHP 5 e gerenciador de banco de dados MySQL 5 (http://www.mysql.com).
Tanto o banco de dados quanto o servidor web estão hospedados nos
servidores do Departamento de Informática em Saúde da UNIFESP. É possível acessar o portal web pelo endereço http://www.radiosaude.unifesp.br.

Perfil de Usuários do Portal web
No portal web existem três tipos de usuário: usuário administrador,
usuário visitante e usuário cadastrado.
Ao usuário visitante é permitido apenas buscar áudios, escutar os áudios escolhidos e votar na satisfação quanto ao áudio ouvido. Ao usuário
cadastrado, são adicionadas as permissões de responder os questionários
do projeto sobre usabilidade e avaliação de produto radiofônico. Para um
usuário visitante tornar-se um usuário cadastrado é necessário preenchimento do formulário de cadastro do portal web que contém os seguintes
campos: nome completo, sexo, escolaridade, ocupação (perfil profissional),
e-mail, cidade, estado, país, identificação do usuário, senha e confirmação
de senha.
Ao usuário administrador é permitido cadastrar, excluir e listar tanto
usuários quanto áudios, editar o conteúdo das páginas e obter relatórios do
preenchimento dos questionários. Também é possível gerenciar e obter informações estatísticas sobre os usuários cadastrados no portal. É disponibilizado o relatório de todos os usuários cadastrados que não responderam ao
questionário e as informações demográficas de todos os usuários cadastrados.

Requisitos e Funcionalidades do Portal web
A principal funcionalidade do portal web é possibilitar que seus usuários escutem os áudios diretamente em qualquer navegador web, a partir de
qualquer computador conectado à internet com qualquer sistema operacional. Para implementar esta funcionalidade foi utilizado o plugin Jquery Single
MP3 Player (http://jquery.com), o qual faz a interface com um tocador de áudios em Flash (http://www.adobe.com/br/products/flashplayer), um executador de animações gráficas popular na web. Esse player encapsula a funcionalidade de streaming (transmissão) dos áudios.
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Após escutar um áudio é permitido ao usuário opinar sobre a qualidade do mesmo. Para obter essa opinião é utilizado o plugin Jquery Star Rating (http://jquery.com) aliado a um script Ajax (http://www.w3schools.com/
Ajax) que salva esta avaliação do usuário no banco de dados.
Para preencher os questionários do projeto e o questionário de usabilidade é necessário que o usuário seja cadastrado e esteja autenticado no
portal web. Também é disponibilizada para o administrador do portal web a
possibilidade de armazenar os áudios e os seus respectivos dados. Vale
destacar que algumas destas informações são obtidas automaticamente através da biblioteca PHP getID3 (http://getid3.sourceforge.net). Esta biblioteca tem como principal função extrair as informações do cabeçalho, em formato ID3, de cada um dos áudios.
No topo de todas as páginas do projeto é permitido aos usuários executar buscas textuais, livres, nos seguintes campos dos áudios: título, tipo,
categoria e resumo.

Arquitetura do Banco de Dados
Foram utilizadas neste projeto um total de 6 tabelas para persistência
de dados, sendo elas: radioweb_audio, radioweb_questionario_radio,
radioweb_questionario_usabilidade,framework_usuario,

frame-

work_menu, framework_descricao.

As tabelas framework_usuario,

framework_menu

e

frame-

work_descricao são tabelas provenientes do FV2008, sendo que alguns

relacionamentos são desenvolvidos diretamente no código PHP das páginas. Foram adicionados campos referentes aos dados demográficos do usuário a tabela de usuários do framework, framework_usuario. As tabelas
framework_menu e framework_descricao são referentes ao conteúdo das

páginas e ao menu do topo do website.
A tabela radioweb_audio foi criada para armazenar as informações
dos áudios do projeto, tais como: titulo tamanho e duração. Não foi necessário criar nenhum relacionamento desta tabela com as outras tabelas do projeto.

As

tabelas

radioweb_questionario_radio

e

radio

web_questionario_usabilidade necessitam estar relacionadas à tabela

de usuários porque um usuário cadastrado só pode preencher os questioná19

rios uma única vez. A Figura 2 apresenta a estrutura das tabelas usadas no
portal web.

Figura 2 – Estrutura das tabelas usadas no banco de dados do portal web.

4.4.5 Etapa 5: Avaliação
A descrição do sistema de avaliação, aplicado neste projeto, segue
uma classificação por tipo de avaliador, que compõem 2 grupos: os especialistas e o público leigo. Neste segundo grupo estão incorporados os alunos
da UATI.
As avaliações versaram sobre usabilidade do portal web e produto radiofônico, incluindo conteúdo, gênero e formato.
Avaliação com Especialistas
Um especialista em saúde, Prof. Dr. Daniel Sigulem, da UNIFESP, avaliou o conteúdo dos áudios seguindo os critérios propostos para esta pesqui20

sa: de abrangência, acessibilidade, atualidade, confiabilidade, objetividade,
precisão e validade da informação destinada ao público leigo.
Uma especialista em comunicação, a jornalista Railda Herrero, regional manager do Bureau Brasil da Rádio Nederland (BBRN), a emissora internacional da Holanda, avaliou os produtos radiofônicos observando gênero
e linguagem do produto radiofônico, também como indicado por esta pesquisa.
Um especialista em informática em saúde, Thiago Martini da Costa,
avaliou

a

usabilidade

do

portal

web

construído

(http://www.radiosaude.unifesp.br), por meio de um questionário, contendo
254 itens, que seguem as dez heurísticas propostas por Jacob Nielsen
(1994) (http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html). Essas heurísticas estão descritas a seguir:
1. Visibilidade do status do sistema – O sistema deve manter as pessoas informadas sempre, sobre o que está acontecendo, por meio de
um retorno em tempo hábil.
2. Casamento entre sistema e mundo real - O sistema deve se basear
na linguagem do usuário, com palavras, frases e conceitos que são
familiares ao usuário ao invés de usar termos que geralmente são orientados a sistema. Ou seja, seguir as convenções do mundo real, fazer a informação aparecer em uma ordem lógica e natural.
3. Liberdade e controle do usuário – Usuários, frequentemente, escolhem uma opção do sistema por engano e, assim, vão necessitar de
uma “saída de emergência”, que os retire dessa situação indesejável
com pouco diálogo. Além disso, deve-se prever a possibilidade de
desfazer e refazer uma ação.
4. Consistência e padrões – Um mesmo comando ou ação deve ter
sempre o mesmo efeito. A mesma operação deve ser apresentada na
mesma localização e da mesma maneira para facilitar o reconhecimento. Siga as convenções da plataforma.
5. Prevenção de erros – Muito melhor que boas mensagens de erro são
designs elaborados para prevenir um problema. Além disso, eliminar
situações que podem causar erro com a confirmação da opção antes
de executar a ação.
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6. Reconhecimento no lugar de lembrança – O sistema deve mostrar os
elementos de diálogo e permitir que o usuário faça suas escolhas,
sem a necessidade de lembrar um comando específico. Usuários não
devem ter que se lembrar de uma informação entre uma ação e outra.
7. Flexibilidade / eficiência de uso – Aceleradores e teclas de atalho podem frequentemente aumentar a velocidade da interação do usuário
mais experiente. Assim, o sistema possibilita que usuários mais experientes executem as operações mais rapidamente e permite aos usuários personalizar suas ações mais freqüentes.
8. Projeto estético e minimalista – Diálogos não devem conter informações que são irrelevantes ou raramente necessárias. Toda unidade
de informação extra pode competir com uma unidade de informação
relevante, diminuindo assim a visibilidade do que é realmente importante para o usuário.
9. Auxiliar usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros –
Mensagens de erro devem ser expressas em uma linguagem simples,
não em códigos. Elas devem também descrever o problema precisamente e sugerir uma solução.
10. Ajuda e documentação – Apesar de o ideal ser que o sistema seja
usado sem documentação, pode ser necessário prover ajuda e documentação. Cada informação deve ser fácil de ser procurada durante a
tarefa do usuário, listando passos concretos que podem ser realizados. Não se recomenda uma documentação muito extensa.
Avaliação com Público Leigo
O público leigo foi composto de uma gama variada de pessoas (visitantes), que visitaram o portal web, a partir da ampla divulgação que foi feita
das seguintes formas: por listas pessoais de e-mails; convites aos 117 alunos do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva; pela Rede Universitária de Telemedicina (RUTE); pela rede interna da UNIFESP, aos colaboradores deste projeto. A partir desta divulgação, foi solicitado que os destinatários replicassem o convite nas suas listas de contato para ampliar a visitação
do portal. Ainda, o público específico da terceira idade, dos alunos virtuais e
presenciais, da UATI foi convidado, como já informado.
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A avaliação dos produtos radiofônicos e da usabilidade do portal web
foi feita por esse público leigo por meio de dois questionários compostos
com questões abertas e fechadas (APÊNDICES I, p.91 e APÊNDICE II, p.
92). Os questionários foram disponibilizados no portal web. Outra avaliação
inserida no portal web baseia-se em uma escala de cinco estrelas, postada
ao lado de cada áudio, para medir o grau de satisfação imediata do visitante.
Essas avaliações ocorreram no período de 19 de março a 19 de abril de
2009.
O questionário sobre a usabilidade utilizado para obter a opinião do
público leigo é o System Usability Scale (SUS) (Brooke, 1986) (APÊNDICE
II, p. 92).
Buscando oferecer uma visualização rápida e resumida do sistema de
avaliação, descrito acima, foi elaborada a Tabela 1.
Avaliações

Especialistas
Prof. Dr. Daniel Sigulem, que levou em
consideração os critérios propostos: abran-

Avaliação dos conteúdos

gência, acessibilidade, atualidade, confiabi-

dos áudios

lidade, objetividade, precisão e validade da
informação destinada ao público leigo.

Avaliação do produto

Railda Herrero que observou a linguagem e

radiofônico

o gênero dos produtos radiofônicos, como
propostos.

Avaliação da usabilidade

Thiago Martini Costa, que avaliou a usabili-

do portal web

dade seguindo as Heurísticas de Nielsen.

Avaliações
Avaliação do produto

Público leigo
Visitantes e alunos UATI-UNIFESP

radiofônico
Avaliação da usabilidade

Questionários (APÊNDICE I e II)

do portal web
Avaliação imediata

Escala de 5 estrelas
Tabela 1 – Resumo dos tipos de avaliação.
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5 RESULTADOS
Os resultados, aqui apresentados, referem-se à pesquisa bibliográfica
(5.1); à apresentação de exemplos de projetos de rádio e saúde já desenvolvidos, no Brasil e no mundo (5.2); à revisão sistemática sobre rádio e disseminação do conhecimento em saúde (5.3); a apresentação do modelo de
rádio web proposto (5.4) e a avaliação do modelo (5.5).

5.1 Pesquisa Bibliográfica sobre Rádio e Seu Papel Educativo no
Brasil
Como anunciado no seção 4.4.1, a pesquisa bibliográfica aborda os
temas que dão sustentação ao trabalho. Ela tem como base as potencialidades do rádio para educação informal, por sua capacidade de atingir um
grande público.
Brecht, na sua Teoria do Rádio, editada em 1932 já apontava a função
social do rádio (Brecht, 2005).
O educador e comunicador argentino-uruguaio Mario Kaplún desenvolveu a sua teoria de educação, com ênfase no processo (Caracristi, 2000).
Ele defendia a comunicação e especificamente o rádio, como um importante
instrumento de educação; de promoção das culturas populares, alem de ser
um promotor de desenvolvimento humano e social.
Kaplún enfatizou o papel do rádio no contexto de uma América Latina
de alfabetizados e analfabetos, pobres e ricos, populações urbanas e rurais,
mas, principalmente, enfocou o rádio como propulsor e difusor da educação
à população que não tem acesso a outros meios. O autor propôs uma pedagogia do meio radiofônico, destinada a quem produz rádio por uma inquietação educativa (Caracristi, 2000).
Em defesa da educação informal, Piovesan (2004) afirma que, em
qualquer parte do mundo, grande parte das coisas é aprendida de maneira
informal, na vida cotidiana. É pela educação informal que se constrói a maior
parte dos saberes disponíveis. O rádio está intrinsecamente ligado ao cotidiano das pessoas e, certamente, à educação informal, cuja verdadeira extensão é impossível atingir ou medir.
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No entanto, parece ser de consenso que a extensão é larga. É por esse alcance da educação informal através do rádio, que se vislumbrou a disseminação do conhecimento em saúde.
Portanto, a parte teórica apresentada nesta seção faz um breve relato
sobre o rádio e o seu potencial educativo no Brasil (5.1.1) e aborda uma nova maneira de produzir rádio (5.1.2).
5.1.1 O Rádio e Seu Potencial Educativo no Brasil
O rádio foi inaugurado no Brasil, oficialmente, em 7 de setembro de
1922. Por meio de 80 receptores, especialmente importados para a ocasião,
algumas pessoas da sociedade carioca puderam ouvir, das suas residências, o discurso do Presidente Epitácio Pessoa (Ortriwano,1985).
Pode se considerar como a data de instalação da radiodifusão no Brasil o dia 20 de abril de 1923, quando entrava no ar a Rádio Sociedade do Rio
de Janeiro, fundada por Roquette-Pinto e Henry Morize, que impuseram à
emissora um cunho nitidamente educativo (Ortriwano,1985).
A intenção na primeira fase do rádio brasileiro era explorar sua potencialidade para a educação e a instrução. Pela primeira vez na história da
mídia brasileira, um meio de comunicação aproximava-se de propostas educativas e culturais. A programação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro
serviu como referência para as emissoras dessa primeira fase radiofônica.
Entre as décadas de 20 e 30 surgiram várias emissoras com a designação
“educadora” (O Rádio..., 2003, p. 17).
Roquete-Pinto foi um idealista e um entusiasta do potencial educativo
do rádio. Deixou isso patente na seguinte frase: “Muita gente acredita que o
papel educativo do radio é simplesmente um conceito poético, coisa desejável, mas difícil ou irrealizável. Quem pensa desse modo não conhece o que
se está fazendo no resto do mundo e, o que é melhor: o que se faz no Brasil”
(Roquette-Pinto, 2008).
Ele não aceitava propaganda política ou comercial na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Por isso, sem condições de manter e modernizar o seu
parque de equipamentos, em 7 de setembro de 1936, Roquette-Pinto decidiu
doar a emissora a um órgão oficial - o então Ministério da Educação e Saúde
- com a condição de que a rádio permanecesse fiel ao seu lema cultural e
educativo. E assim foi feito (http://www.radiomec.com.br/70anos/intro.htm).
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A primeira regulamentação do serviço de radiodifusão foi instituída por
Getúlio Vargas, por meio do Decreto 20.047, de 27 de maio de 1931. O artigo 12 indicava: “O serviço de radiodifusão é considerado de interesse nacional e de finalidade educacional”. O parágrafo 3º determinava: “A radiodifusão
caberá ao Ministério da Educação e Saúde e a sua fiscalização técnica
competirá ao Ministério da Viação e Obras Públicas” (Mendonça, 2007).
Como já colocado, o rádio nasceu e se manteve na sua primeira fase
com a vocação educativa. A seguir serão apresentados projetos desenvolvidos no Brasil envolvendo rádio e educação, relatados por Mendonça (2007).
Confederação Brasileira de Radiodifusão – CBR 1933
A CBR foi fundada na Capital Federal, reunindo as principais emissoras, então existentes no país: Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Rádio
Educadora do Brasil, Rádio Club do Brasil, Rádio Philips, Rádio Mayrink
Veiga, Rádio Guanabara, Rádio Record de SP, Rádio Mineira de BH, Rádio
Club de Porto Alegre, Rádio Sociedade da Bahia, Rádio Club de Pernambuco, Rádio Club do Pará. Roquete Pinto criou, na CBR, a “Comissão Rádio Educativa”, para promoção do rádio como meio de educação direta. Essa
comissão criou o programa “Quartos de Hora da Comissão Rádio- Educativa
da CBR”, com aulas de Ciências Naturais, Psicologia, Direito, Arte, Higiene,
Educação, Geografia, História, Línguas pátria e estrangeiras. As aulas eram
transmitidas diariamente, das 18h45 às 19h, pelas seis emissoras afiliadas
do Rio de Janeiro. Essa foi a primeira formação de uma cadeia de emissoras, para transmissão de um programa educativo.

Rádio-Escola Municipal do Distrito Federal (Rio de Janeiro) 1934
Em 22/11/1928 foi feita uma reforma do Ensino do Distrito Federal, por
meio do Decreto municipal n.º 2940. Os artigos 633 e 636, deste decreto,
determinavam a instalação de aparelhos de rádio nas escolas e a criação de
uma estação de rádio-escola municipal. A rádio-escola municipal só foi ao ar
em dezembro de 1933, ainda em caráter experimental. Foi inaugurada em
janeiro de 1934, na gestão de Anísio Teixeira como Diretor Geral da Instrução Pública (1931 a 1935).
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Esse foi o primeiro passo dado pelo poder público para o reconhecimento do rádio como instrumento de educação popular. Esse fato inaugurou
uma nova fase na radiodifusão educativa no Brasil, com os seguintes fatores: a) a fase do contato direto da emissora com o ouvinte. Isso abriu caminho para a fase da recepção organizada; b) emprego de uma didática e uma
metodologia compatíveis com o ensino através do rádio. Em 1935, a rádioescola municipal tinha recebido 10.800 trabalhos de seus alunos; em 1941,
ano áureo, foram 20.437 trabalhos recebidos.
Serviço de Radiodifusão Educativo – SRE 1937
O Ministério da Educação e Saúde recebeu a doação dos aparelhos e
estatutos da Radio Sociedade do Rio de Janeiro, feita por Roquette Pinto. A
partir daí foi criada a Rádio Ministério da Educação, estabelecida pela Lei nº
378, de 13/01/1937, do SRE. No entanto, só em 1943 foi aprovado o Regimento do SER, pelo Decreto n.º 11491 (já previsto pelo Decreto 20.047). O
SER ficou subordinado diretamente ao Ministério da Educação e Saúde. Ele
tinha como finalidade “orientar a radiodifusão, como meio auxiliar de educação e ensino, promover, permanentemente, a irradiação de programas científicos, literários e artísticos de caráter educativo, e informar e esclarecer
quanto à política de educação do país” - art.1º do regimento do SRE. Os
principais resultados: a) obrigação de transmissão, por todas as emissoras
do país, em cada dia, durante, no mínimo, 10 min., seguidos ou parcelados
de: textos educativos, elaborados pelo MES, sendo pelo menos metade do
tempo de irradiação noturna” (parágrafo único do artigo 1º); b) distinção entre rádio educativo e rádio instrutivo; c) transmissão de cursos de Português,
Inglês e Geografia; d) contato com os ouvintes, embora de forma inconstante
e assistemática; e) cursos radiofônicos conjugados com cursos por correspondência; f) irradiação dos cursos radiofônicos produzidos pela Confederação Brasileira de Radiodifusão.
Universidade do Ar da Rádio Nacional do Rio de Janeiro – 1941
A Universidade do Ar da Rádio Nacional foi uma iniciativa particular
do diretor da Rádio Nacional e gerida pela Divisão de Ensino Secundário da
emissora. Iniciou suas aulas no dia 19/04/1941. Ela era destinada aos professores do ensino secundário, oferecendo- lhes orientações metodológicas
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para melhorar o seu desempenho diante do alunado. Cursos de Português,
História da Civilização, Ciências, Matemática, Geografia, História do Brasil,
Francês, História Natural, Inglês, Latim, Estatística Educacional; gratuitos e
abertos a todos os professores do país. A emissora enviava esporadicamente aos alunos resumos mimeografados das aulas e outras orientações. No
primeiro ano foram realizadas 4.829 matrículas. No ano seguinte houve um
decréscimo das matrículas para 1.548.
Universidade do Ar – São Paulo 1947
A Universidade do Ar de São Paulo foi uma iniciativa particular e conjunta do Sesc com o Senac de São Paulo. O objetivo era utilizar o rádio para
uma grande campanha de educação popular em larga escala, tendo como
meta possibilitar à classe comerciária uma melhor compreensão das suas
atividades profissionais, atendendo, prioritariamente o interior do estado. O
curso incluía o ensino de Português, Aritmética Comercial, Técnicas de Vendas, Noções de Economia, Política e Ciências Sociais. A Universidade do Ar
era uma emissora da capital paulista, em cadeia com 11 emissoras do interior do estado. Núcleos de recepção reuniam os alunos para audiência das
aulas e havia debates sobre os assuntos apresentados; havia também orientação e explicações complementares do professor-assistente, que recebia
orientações didáticas e sugestões de exercícios a serem feitos pelos alunos.
O conteúdo das aulas impresso era enviado pelo correio. A avaliação era
feita por meio de duas provas objetivas, realizadas nos núcleos de recepção.
Ela funcionou de 1947 a 1954. Contribuiu com a recepção organizada no
campo da radiodifusão educativa. No primeiro ano foram 1.531 alunos matriculados nos rádio postos, dos quais 839 compareceram às provas e 635 foram diplomados.
Plano de Benjamin do Lago – 1950
O Plano de Benjamin do Lago foi apresentado pelo autor no Jornal do
Comércio, em 14 de maio de 1950. Ele era embasado na experiência da Universidade do Ar, de São Paulo e enfatizava a didática, que deveria conjugar em cada aula a irradiação e a explicação mais detalhada dada pelo professor assistente e o debate entre os alunos. A audição das aulas radiofônicas era de 30 a 45 minutos, seguida da aula explicativa e debate orientados
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pelo professor assistente. Foi uma tentativa de articulação do rádio com o
ambiente escolar.
Plano de Frei Gil Bomfim – 1955
O Plano de Frei Gil Bomfim foi apresentado em um artigo publicado na
Revista Eclesiástica Brasileira, de julho de 1955. Ele analisava a viabilidade
e conveniência da implantação de uma rede de emissoras católicas no Brasil, para a catequese e a educação popular. Procurava conquistar a opinião
e o apoio da Igreja católica no Brasil para implantar um projeto semelhante à
bem sucedida iniciativa do Monsenhor Salcedo, da Bolívia. Propunha a criação, por iniciativa da Igreja, de uma emissora central e de um circuito de emissoras regionais. A emissora central elaboraria os programas a serem distribuídos em fitas para as emissoras regionais. O projeto apontava o baixo
custo da utilização do rádio na catequese e educação popular; disseminação
do uso do “radinho” de pilha para os trabalhadores acompanharem as aulas;
entrada da Igreja no campo da radiodifusão.
Sistema Rádio – Educativo Nacional – Sirena – 1958
O Sirena foi proposto pelo diretor geral do Departamento Nacional de
Educação ao ministro da Educação O sistema foi baseado no plano do professor João Ribas da Costa, publicado sob o título: “Educação fundamental
pelo rádio: alfabetização de adultos e cultura popular, por meio de sistemas
radiofônicos com recepção organizada”, que sintetizava o objetivo e a metodologia defendidos por ele. As atividades do Sirena seriam: planificação,
elaboração, gravação e distribuição de cursos básicos a serem irradiados;
fomento à criação de sistemas rádio educativos regionais, oficiais ou particulares; orientação e assistência na implantação e no funcionamento. De 1958
a 1961 foram criados 65 sistemas rádio – educativos regionais, em estreita
relação com o Sirena; 1.511 programas elaborados e gravados e 8.843 discos LP de 12 polegadas.
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Escolas Radiofônicas do Movimento de Educação de Base – MEB 1961
Em 1961 o decreto presidencial n.º 50.370, dispôs sobre um programa
de educação de base através de escolas radiofônicas nas áreas subdesenvolvidas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sob a execução da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O MEB nasceu para coordenar
os projeto das escolas radiofônicas existentes nessas regiões: Arquidioceses
de Natal (desde 1957); de Sergipe (decreto n.º 46.377/59) e de Alagoas (decreto n.º 46.378/59). O MEB possuía atividades estruturadas em níveis nacional, estadual e local. As preocupações essenciais eram: eficiência, descentralização e unidade. A unidade básica era composta pelo Sistema Rádio-Educativo, formado por equipe treinada e equipada para implantação e
supervisão de escolas radiofônicas; para a produção e emissão de programas rádio-educativos, e composto por uma rede de escolas radiofônicas.
Cada escola era equipada com receptor cativo, em torno do qual, os alunos
se reuniam para as aulas e os trabalhos de curso, coordenados por um monitor. Funcionou de 1961 a 1969. Em 1968 – 1.487 escolas radiofônicas,
com 25.731 alunos; em 1969 – 1.238 escolas, com 18.039 alunos.
Setor de Rádio e Televisão Educativa (Serte) – 1965
O Serte foi criado dentro da Diretoria do Ensino Secundário do Ministério da Educação e Cultura. Com a criação da Fundação Centro Brasileira
de Televisão Educativa, em 1967, o Serte, limitou sua atuação ao rádio. Ele
visava ampliar a faixa de atendimento escolar tardio do nível médio – Exame
de Madureza (artigo 99 da Lei de Diretrizes e Bases). Os cursos eram acompanhados por alunos de diferentes profissões e condições sociais; professores primários leigos ou titulados, principalmente do interior do país e
alunos do ensino médio regular, para complementar os estudos. De 1965 a
1968 foram produzidas 6.115 aulas radiofônicas para 145.489 alunos inscritos. Extinto em 1968, o Serte foi transformado em Irdeb – Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (1969) e no Rio Grande do Sul, na Fundação
Educacional Padre Landell de Moura – Feplam (1967) (Mendonça, 2007).

As descrições dos projetos Minerva e Saci, a seguir, foram baseadas
em Menezes (2006a) e Menezes (2006b).
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O Projeto Minerva –1970
Criado para atender os objetivos do governo militar brasileiro que,
desde 1964, propunha mudança radical no processo educativo, com a utilização do rádio e da televisão. Nesse contexto, a proposta do governo era
solucionar os problemas educacionais com a implantação de uma cadeia de
rádio e televisão. Foi concebido pelo Ministério da Educação, Fundação Padre Anchieta e Fundação Padre Landell de Moura, com base na Lei 5692.
Ele colocava ênfase na educação de adultos e era transmitido em rede nacional, por várias emissoras de rádio e de televisão. Visava a preparação de
alunos para os exames supletivos de Capacitação Ginasial e Madureza Ginasial. Continuou até o início dos anos 80, apesar das severas críticas e do
baixo índice de aprovação – 77% dos inscritos não conseguiram obter o diploma (Menezes, 2006a).
Projeto SACI – 1974
Projeto de educação primária via satélite, para atender as quatro primeiras séries do antigo primeiro grau. SACI é a sigla de Satélite Avançado
de Comunicações Interdisciplinares. Ele nasceu tendo como modelo o relatório Advanced System for Comunications and Education in National Development (Ascend), realizado pela Stanford University, nos Estados Unidos,
de quem obteve consultoria. Esse relatório alertava sobre a eficácia de um
protótipo de sistema de utilização do audiovisual, com a finalidade de educação primária. A adoção de educação por satélite foi vista como uma solução
no contexto dos anos 1970, quando o número de analfabetos no Brasil era
considerado um entrave à modernização do país, principalmente nas regiões
Norte e Nordeste. Ele foi um iniciativa conjunta do Ministério da Educação,
do Centro Nacional de Pesquisas e Desenvolvimento Tecnológico (CNPq) e
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O projeto SACI utilizava o formato de telenovela. Inicialmente, fornecia aulas pré-gravadas, transmitidas via satélite, com suporte de material impresso, para alunos das séries iniciais e professores leigos do então ensino primário no estado do Rio
Grande do Norte, onde foi implantado um projeto piloto, com recepção em
510 escolas de 71 municípios. O projeto foi interrompido em 1978 (Menezes,
2006b).
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Quanto à vinculação do rádio com a promoção da saúde foram levantadas duas ações do Ministério da Saúde: 1- Programa de Educação e Promoção para a Saúde (Brasil, 1997), que é um conjunto composto por cartilha
e CD, com conteúdos diversos sobre saúde, distribuído para emissoras de
rádio; 2- Vozes em Sintonia: Falando sobre DST/AIDS (Brasília, 2003), que é
um guia para profissionais de rádio e de saúde para fazerem um melhor uso
do rádio ao transmitir informações sobre DST/AIDS.
5.1.2 Uma Nova Maneira de Produzir Rádio
Segundo Zaremba (1999), neste mundo cada vez mais multimidiático
a radiodifusão também se transforma pela imposição de uma revolução no
modo como a informação passa agora a ser gerada, processada, armazenada e manipulada em termos digitais. A limitação do espaço aéreo deixou de
existir para o rádio. Os recentes avanços da tecnologia digital possibilitam
um modelo que oferece espaço ilimitado. As informações são lançadas num
espectro que permite o compartilhamento, na mesma banda de freqüência,
de milhões de transmissores de rádio, transferindo milhares de dados por
segundo, que operam sem interferir uns nos outros. Desenvolvimentos da
tecnologia do chip produziram processadores de sinais digitais, que podem
trabalhar transmitindo dados em alta velocidade, utilizando baixa potência e
apresentando custo relativamente baixo.
De acordo com Bufarah (2003), com a digitalização dos recursos radiofônicos e os avanços no campo das telecomunicações e da tecnologia da
informação, o rádio obteve formas mais ágeis de atuação, possibilitando a
diminuição de custos e a melhoria da qualidade do áudio. A esses fatores
são somados o desenvolvimento da informática, que tornou a internet um
dos maiores fenômenos de comunicação, com grandes impactos sociais,
econômicos e políticos. Esse fenômeno é comparável à invenção da imprensa, do rádio, da televisão e do computador, que possibilitou a reunião de características em um espaço multimídia, através do hipertexto e da hipermídia.
Isso indica que o processo de digitalização das emissoras de rádio e a
disponibilidade dos seus conteúdos na internet são uma conseqüência da
evolução contínua do rádio, sendo a rádio web um novo passo na história do
veículo.
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Não foram localizados dados precisos sobre o início das transmissões
de rádio pela internet no Brasil. A rede das redes é um meio de comunicação
que não dispõe de um centro único, portanto, não há um controle das transmissões, especialmente sobre o início delas (Trigo- de -Souza, 2004).
De acordo com Trigo-de-Souza (2002), são muitas as maneiras pelas
quais podem ser classificadas as emissoras de rádio presentes na rede. O
primeiro conceito a ser estruturado é o de emissoras on-line. Este conceito
deve ser entendido como uma emissora presente permanentemente na rede
da internet, disponibilizando programações em áudio. Não podem receber
essa denominação, portanto, emissoras que mantêm websites na internet,
mas que se restringem a oferecer informações/serviços em texto ou imagem.
Essas são as emissoras off-line, que, necessariamente, existem fora da internet, ou seja, originalmente têm como suporte a freqüência. Neste caso, a
rede serve para divulgar o nome da emissora, sua proposta e oferecer serviços para os internautas.
Um dos fatores principais para o rádio na internet foi o desenvolvimento da tecnologia streaming, ou de fluxo contínuo, que resolveu um dos problemas mais sérios dos usuários de mídia digital no computador: o tempo de
espera para completar o download. O streaming permite que o usuário vá
acompanhando o conteúdo enquanto o download se processa, pois baixa o
arquivo por partes ou pacotes, executando as já recebidas ao mesmo tempo
em que faz o download das seguintes. Muito da programação radiofônica
disponibilizada na internet está on-demand, ou seja, programação de arquivos como matérias, trechos de gravações ou programas que podem ser acessados pelos ouvintes no momento de sua preferência por meio da web.
O sucesso da conjunção entre rádio e internet é o resultado da somatória de
uma variedade de fatores, como o desenvolvimento tecnológico; a possibilidade de ampliação das audiências com agregação de públicos segmentados
em áreas geográficas diversas; o regionalismo, característica do rádio em
comparação com o globalismo da internet; a democratização do “fazer rádio”; a interatividade como elo entre os dois meios; e a possibilidade de captação sem interrupção das atividades paralelas, inclusive a navegação na
internet, bem como a possibilidade de programação da audição a partir da
conveniência do ouvinte (Trigo-de-Souza, 2004).
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A audiência pode acompanhar o fato diretamente, mas a rádio não
perde mais aquele ouvinte que não quer ou não pode ouvir determinada notícia naquele momento. A possibilidade de “congelar” o tempo veio com a
internet. Soma-se a isso, a possibilidade de ouvir emissoras pela web, em
um celular ou computador de mão sem fio.
A mobilidade, inaugurada pelo próprio rádio, se mantém presente
mesmo com as mudanças provocadas pela tecnologia digital. As barreiras
do tempo e do espaço foram quebradas, pois é possível ouvir uma emissora
de qualquer lugar do planeta, no momento em que mais interessar. A característica linear de organização da informação sonora, propriamente dita, ainda se mantém igual na programação das emissoras, mas passa por uma
reinvenção, quando disponibilizada de maneira digital (Cunha, 2006).
A segmentação também é um processo importante e irreversível na
história do rádio, indicando para a existência de emissoras dedicadas especificamente para determinado assunto como no caso deste projeto, a saúde.
Alguns autores como Bufarah (2003), Medeiros (2007) e Trigo-deSouza (2002) indicam que é preciso diferenciar as rádios na internet do podcasting ou arquivos de áudio. A grande diferença apontada entre uma rádio
na internet e um conjunto de arquivos de áudio é a inexistência de um fluxo
de programação contínua (Medeiros, 2005).
O podcasting foi criado por Adam Curry, ex-VJ da MTV. Esses arquivos são disponibilizados na internet para serem ouvidos em qualquer hora e
em qualquer lugar. O surgimento do tocador de MP3 da Apple chamado Ipod
deu nome aos arquivos desse tipo. Adam também criou o Ipodder, software
que pudesse procurar os programas de rádio automaticamente na internet e
descarregá-los no computador ou no Ipod. Este software utiliza a tecnologia
Really Simple Syndication (RSS) que permite a busca automática dos arquivos que são do interesse do usuário criando uma personalização dos conteúdos (Medeiros, 2005).
Portanto, a proposta aqui apresentada não é de um website podcasting, mas, sim, inserida no conceito rádio web, ou seja, ela prevê, na sua
concretização, uma programação contínua, incluindo entradas ao vivo. O
leque de elementos que garantem essa classificação de rádio web, obviamente, depende, para implementação, de recursos humanos e técnicos. Na
página principal do portal web (http://www.radiosaude.unifesp.br) o primeiro
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áudio chama-se “programação contínua”, referindo-se a um exemplo que
inclui vinheta, locuções com detalhes sobre a rádio, depoimento de ouvinte,
entrevistas e campanha.
O rádio na internet pode assumir um caráter híbrido,ou seja, unir outros elementos de comunicação, como: textos, fotos, links etc.

5.2 Descrição de Projetos de Rádio na Educação e Rádio na Saúde
A seguir são apresentados projetos já desenvolvidos envolvendo rádio
para fins educacionais e rádio para disseminação de conhecimento em saúde, seja em versão tradicional ou na internet.
5.2.1 Rádio na Educação
Abaixo seguem as descrições de projetos de rádio com aplicações na
educação.
Prosa Rural – EMBRAPA
(http://hotsites.sct.embrapa.br/prosarural)
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, encontrou uma maneira de se
comunicar com o pequeno produtor rural. Com o patrocínio do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e coordenado pela Embrapa
Informação Tecnológica, foi criado o “Prosa Rural”, um programa semanal
com duração de 15 minutos. Com uso de linguagem clara e acessível, são
discutidos assuntos ligados ao desenvolvimento do agronegócio, com ênfase
nas pesquisas que têm aplicação prática no dia-a-dia. Distribui sua programação para rádios parceiras (Embrapa, s.d).

Web Rádio - SEBRAE
(http://www.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-umnegocio/acesse/programas-de-radio/saiba_mais_radio)
O rádio é um grande aliado do SEBRAE em sua missão de apoio aos
pequenos negócios. Desde 2001 o SEBRAE utiliza a mídia rádio para veicu-
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lar programas educativos para diferentes temas: empreendedorismo, mercado, finanças, vendas (Sebrae, s.d.).
Programa Rádio Escola – MEC
(http://www.ask.com/bar?q=radio+escola&page=1&qsrc=121&ab=0&u=http%
3A%2F%2F200.130.3.122%2F)
O Ministério da Educação criou o Programa Rádio Escola que desenvolve ações que utilizam a linguagem radiofônica para o aprimoramento pedagógico de comunidades escolares, o desenvolvimento de protagonismos
cidadãos e o treinamento de grupos profissionais. O MEC considera que o
salto tecnológico, que tem causado profundas modificações culturais, pode,
efetivamente, trazer melhorias sociais, sobretudo, quando se ampliarem as
oportunidades de apreensão do saber através das variadas mídias existentes (Brasil. MEC,s.d).
5.2.2 Rádio na Saúde
A seguir seguem as descrições de projetos de rádio com aplicação na
saúde.
Fala Mulher – Cemina
(http://www.cemina.org.br)
O programa “Fala Mulher - Cemina – Comunicação, Educação e Informação em Gênero”, lançado em 8 de março de 1988, deu início à trajetória do CEMINA. Durante dez anos o programa foi transmitido diariamente e
ao vivo. Foram produzidos programas sobre diversos temas de cidadania
incluindo saúde. O rádio está presente em diversos projetos desta organização não governamental. A produção radiofônica também pode ser ouvida no
website.
Web Rádio Saúde – Ministério da Saúde
(http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_ area=1302)
O Ministério da Saúde (2009) também disponibiliza arquivos de áudio
e criou a Web Rádio Saúde. A Web Rádio Saúde mantém programação
contínua com músicas, hora certa, notícias de saúde e campanhas educativas.
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Rádio Inca – Instituto Nacional do Câncer
(http://portal.saude.gov.br/saude/area.cfm?id_area=1282)
A Rádio Inca, do Instituto Nacional do Câncer, tem como objetivo divulgar informações de prevenção e detecção precoce de câncer, principalmente nas camadas sociais menos favorecidas. Disponibiliza áudios para
veiculação livremente.
Rede de Comunicadores pela Saúde – Oboré
(http://www.obore.com.br/cmsconteudo/96_rede_comunicadores_pela_saude .asp)
A Rede de Comunicadores pela Saúde, da empresa de comunicação
Oboré, em São Paulo foi criada em julho de 1999 para responder ao desafio
de apontar ações na área da comunicação popular, que possam contribuir
como ferramenta para a divulgação das políticas públicas de saúde e fortalecer os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Conta, atualmente,
com 575 termos de parceria e cooperação formalizados com emissoras de
rádio de diferentes perfis.
Saúde do Trabalhador – Oboré
(http://www.obore.com/plantaoSaudeTrabalhador.asp)
O projeto Saúde do Trabalhador é composto de uma série de programas especialmente produzido para a Coordenação Nacional de Saúde do
Trabalhador do Ministério da Saúde e distribuído para as emissoras que
compõem a Rede de Comunicadores pela Saúde. Os programas abordam
questões como prevenção de acidentes, assistência médica e direitos garantidos aos trabalhadores. Série de programas especialmente produzido para a
Coordenação Nacional de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde e
distribuído para as emissoras que compõem a Rede de Comunicadores pela
Saúde. Os programas abordam questões como prevenção de acidentes,
assistência médica e direitos garantidos aos trabalhadores.
OuvirCiência – Ministério da Ciência e Tecnologia
(http://semanact.mct.gov.br/index.php/content/view/2076.html)
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O Projeto OuvirCiência, do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem a
intenção de ajudar a mudar o quadro da Ciência no rádio. São disponibilizados no site um conjunto de programas radiofônicos de divulgação científica e
tecnológica para serem colocados no ar pelas emissoras interessadas, sejam elas públicas, privadas ou comunitárias. Entre eles destacam-se os programas de saúde “Conexão Saúde“ produzido pela UFPE- Universidade Federal de Pernambuco e “Comunicando Saúde” da UNIVIMA - Universidade
Virtual do Maranhão.
Dicas de Saúde – Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
(http://www.saude.sp.gov.br/content/phupujodre.mmp)
O Programa Dicas de Saúde é produzido pela Secretaria Estadual de
Saúde de São Paulo e veiculado semanalmente na Rádio Transcontinental
FM. São abordados temas relacionados à prevenção de doenças, tratamento, campanhas desenvolvidas pela secretaria, atividades promovidas por
hospitais e vários outros assuntos para deixar a população bem informada.

Radioteca / Saúde
(http://www.radioteca.net)
Portal de intercâmbio de produções radiofônicas construído coletivamente por centenas de emissoras, produtoras e instituições sociais das América Latina e outras regiões do mundo, com direitos compartilhados. Estão catalogados mais de 6.000 áudios sendo 369 da área da saúde. O projeto tem o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
“Learning by Ear – Aprender de Ouvido” - Deutsche Welle
(http://www.dw-world.de/dw/0,,11909,00.html)
A rádio alemã Deutsche Welle possui um projeto chamado “Learning
by Ear – Aprender de Ouvido”. São programas de rádio produzidos na África
sobre educação, carreira, internet, informática, meio ambiente, globalização,
oportunidades para mulheres jovens e na área da saúde especialmente sobre HIV/AIDS. Todos os episódios são transmitidos nos programas da
Deutsche Welle, em ondas curtas e por satélite, em várias línguas, incluindo
o português. As mais de 200 estações parceiras da Deutsche Welle, na Áfri38

ca, desempenham um importante papel na retransmissão do programa. Os
áudios também estão disponíveis on-line. O projeto é promovido e financiado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão. Uma das suas produções é a radionovela “Um anjo em cada um de nós” que trata do tema HIV.
O programa conta a história de Ângela, uma menina de 17 anos que engravida e contrai o HIV, logo na sua primeira relação sexual. “É uma história
fictícia, mas a autora da novela baseou-se num caso real que conheceu na
África do Sul”. A segunda radionovela sobre saúde retrata a vida de um grupo de quatro estudantes, que enfrenta sérios problemas porque ignora muitos cuidados básicos de higiene e de saúde. Os episódios foram gravados
em junho de 2008 nos estúdios da Rádio Capital – Rádio Trans Mundial, a
estação parceira da Deutsche Welle em Maputo. Mais de 20 atores moçambicanos participaram na gravação.

Hospitais particulares têm encontrado uma forte ferramenta de divulgação e marketing nos boletins de saúde, disponibilizados nos websites e
em rádios comerciais. A seguir são apresentados exemplos.

Notícias do Coração - HCor
(http://www.hcor.com.br/index.asp?Fuseaction=Conteudo&Menu=14,166,0,0
&ParentID=166&idioma=1)
O HCor tem boletins de saúde e qualidade de vida diariamente na rádio CBN. Os áudios também estão disponíveis no website do hospital.

Saúde com o Hospital São Luiz - Hospital São Luiz
(http://www.saoluiz.com.br/sobre_boletins.aspx)
O Hospital São Luiz veicula diariamente boletins na rádio BandNewsFM. Os áudios também estão disponíveis no website do hospital.

5.3 Revisão Sistemática sobre Rádio e Promoção da Saúde
Como já explicitado no método (seção 4.4.3, p.11), a revisão sistemática sobre rádio e disseminação do conhecimento em saúde foi realizada
para responder à pergunta: “Há evidências de que a informação de saúde,
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veiculada através do rádio, gera impacto positivo na promoção da saúde da
população?”
Além disto, testar a hipótese: “o rádio é um veículo por excelência para a disseminação do conhecimento em saúde, por ser um meio de comunicação de massa de grande penetração, principalmente entre as populações
mais carentes”.
Os resultados aqui apresentados são referentes às duas etapas da
análise sistemática: o levantamento bibliográfico e a análise dos especialistas.
5.3.1 Resultados do Levantamento Bibliográfico
Foram localizados 122 artigos, sendo que somente 25 atenderam aos
critérios de inclusão estabelecidos (seção 4.3). Desses 25, 8 eram revisões
sistemáticas da Cochrane. Essas 8 revisões também foram submetidas aos
três avaliadores. No entanto, elas foram rejeitadas por todos, sob a alegação, consensual, de que não era possível analisar uma avaliação, já que
cada artigo arrolado em cada avaliação, não poderia ser analisado individualmente. Portanto, 17 artigos constituíram o corpus da análise sistemática.
Desses 17, 10 estão publicados em periódicos classificados como A no Qualis da CAPES (classificação adotada até fim de 2008). A Tabela 2 indica as
bases e os números de artigos localizados e válidos, segundo os critérios de
inclusão e exclusão adotados.
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Base Buscador

Artigos Encontrados

Artigos Válidos

Adolec

9

3

Cochrane

8

0

Google Acadêmico

35

1

ISI

29

8

Lilacs

5

1

Medline

7

2

Scielo

0

0

Scopus

14

1

Wilson

5

1

122

17

Total

Tabela 2 - Bases de dados e artigos encontrados na revisão sistemática.

A Tabela 3 apresenta a relação de artigos incluídos na Revisão Sistemática com título, ano, primeiro autor e periódico, classificados por ordem
alfabética.
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ID

Título

Ano

A community-based education program about cervical cancer
1

improves knowledge and screening behavior in Honduran wom-

2007

en
2

3

4

5

Assessing effects of a media campaign on HIV/AIDS awareness
and prevention in Nigeria: results from the VISION Project
Awareness about a national immunization day programme in the
Sunsari district of Nepal
Communication, ideation and contraceptive use in Burkina Faso:
an application of the propensity score matching method
Effectiveness and cost effectiveness of television,Radio and print
advertisements in promoting the New York smokers’quitline

2006

Primeiro

Periódico

Autor
Rebecca B.
Perkins
Joseph
Keating

Rev Panam Slud
Publica/PanAm J
Public Health
BMC Public Health
Bulletin of the

1999

N. Jha

World Health Organization

2005

2007

Stella

J Fam Plann Re-

Babalola

prod Health Care

Matthew C
Farrelly

Tob. Control

Carlos
6

Evaluación de dos estrategias de educación nutricional vía radio
en Guadalajara, México

2002

Enrique

Cadernos de

Cabrera-

Saúde Pública

Pivaral
Evaluation of a national programme to reduce inappropriate use
7

of antibiotics for upper respiratory tract infections: effects on
consumer awareness, beliefs, attitudes and behaviour in Austral-

2007

Sonia.
E.Wutzke

Health

Promotion

International

ia
8

Family Planning Programs, Socioeconomic Characteristics, and
Contraceptive Use in Malawi

9

10

Information needs assessment for HIV/AIDS and STIs in the
Eastern Mediterranean Region
Impacto de los medios de comunicación masiva en una
campaña antitabaco

2000

2002

2002

Knowledge on AIDS among Female Adolescents in Bangladesh:
11

12

Evidence from the Bangladesh Demographic and Health Survey

16

17

ment

J. Tawilah

Salud Publica de
México

zaman

Mauro
2005

Pereira
Porto

the Reporting of an Association between Hormone Replacement

Media Interventions to Promote Responsible Sexual Behavior
Pretesting Spanish-language Educational Radio Messages to
promote timely and complete infant immunization in California
Using Folk media in HIV/AIDS prevention in rural Ghana

The Impact of Multimedia Family Planning Promotion On the
Contraceptive Behavior of Women in Tanzania

ranean Health J.l

Sansores

Khan

da Campanha de Carnaval de 2003 do Ministério da Saúde do

Eastern Mediter-

Raúl H.

Lutando contra a AIDS entre meninas adolescentes: os efeitos

2001

Therapy and Breast Cancer?

15

Cohen

Data

Media Coverage of Women’s Health Issues: Is There a Bias in

14

World Develop-

M. Asaduz2002

Brasil

13

Barney

2002

1999

2001

1999

J.Health Popul Nutr

Cad. Saúde Publica

Maura

Journal Health &

K.Whitema

Gender Based

n

Medicine

Sarah N.

The Journal of Sex

Keller

Research

Maria Luisa

Journal of Commu-

Zuñiga

nity Health

Salomon

American Journal

Panford

of Public Health

Miriam N.
Jato

International Family
Planning Perspectives

Tabela 3 – Tabela dos artigos incluídos na Revisão Sistemática.

42

O produto final gerou um artigo em inglês, submetido à revista Reports
in Public Health, em maio de 2009.
5.3.2 Análise dos Especialistas
Os resultados da análise dos três avaliadores para os 17 artigos, seguindo o roteiro de questões proposto, apontaram em números para cada
questão (Q).
O rádio aparece como principal veículo de comunicação em 4 artigos
(24%) e num conjunto de veículos como mídia de massa, em 13 artigos
(76%).
Sobre outros veículos que também são citados: TV e mídia impressa
em 8 artigos (47%); TV, mídia impressa e outros em 2 artigos (12%); não
aparecem outros veículos em 2 artigos (12%); em 1 artigo (5%) aparecem
outros veículos; a TV é citada em 2 artigos (12%) e a mídia impressa em 2
artigos (12%).
Sobre objetivos específicos na promoção da saúde: educar a população para obter mudança de comportamento aparece em 3 artigos (18%);
promover uma campanha de saúde em 7 artigos (41%); promover campanha
e educar, 3 artigos (18%); divulgar informações em 3 artigos (18%); divulgar
informações, incentivar a prática de exames e educar, 1 artigos (5%).
Temas de saúde: HIV 5 artigos (29%); contraceptivos e planejamento
familiar 3 artigos (18%); antitabagismo 2 artigos (12%); nutrição 1 artigo
(6%); câncer 2 artigos(12%); outros temas 4 artigos (23%).
Sobre dificuldades de medir evidências: 7artigos (41%) apresentaram
dificuldades e em 10 artigos (59%) não há dificuldades.
Indicadores e estatísticas: em 9 artigos (53%) há estatísticas; em 5
(29%) há apenas indicadores e em 3 (18%) não há nem estatísticas, nem
indicadores;
Concluindo, sobre as evidências de que o rádio colabora para a promoção da saúde: em 12 artigos (71%) há fortes evidências, em 4 (24%)
poucas evidências e em 1 artigo (5%) não há evidências.
Sobre o artigo e o projeto, do ponto de vista do avaliador, 13 artigos
(76%) foram considerados bem escritos, com resultados claros e precisos, e
4 (24%) foram considerados regulares, pela falta de objetividade e clareza; 8
artigos (47%) são relatos de pesquisas acadêmicas e 9 (53%) são sobre
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programas ou projetos governamentais; 15 projetos (88%) são interessantes
e 2 (12%) regulares.

A Tabela 4 apresenta os principais resultados de cada questão.

Principal Resultado
Q1

#

%

O rádio aparece em conjunto
com outros veículos para a

13

76

8

47

7

41

5

29

10

59

9

53

12

71

13

76

9

53

15

88

promoção da saúde.

Q2

Outros veículos citados para
a promoção da saúde: TV e
mídia impressa.

Q3

Objetivos da promoção da
saúde: promover uma campanha de saúde.

Q4

Temas de saúde: HIV.

Q5

Não há dificuldades para obter evidências de que o rádio
contribui para a promoção da
saúde.

Q6

Há estatísticas de que o rádio contribui para a promoção
da saúde.

Q7

Há fortes evidências de que o
rádio contribui para a promoção da saúde.

Q8

Artigos bem escritos
Artigos governamentais
Projetos interessantes

Tabela 4 – Principais resultados de cada questão da revisão sistemática.
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5.4 Modelo de Rádio Web Proposto
O modelo de rádio web proposto para a UNIFESP considerou cinco
fatores: o conteúdo de saúde, o gênero e formato do produto radiofônico, o
compartilhamento do conteúdo, a arquitetura do portal web e a avaliação.
Um experimento com alunos da Universidade Aberta à Terceira Idade UNIFESP descrito na seção 5.4.2 (p.46) contribuiu para a definição dos temas
da Série Especial Terceira Idade, que faz parte do conjunto de áudios do
projeto.
Já no início das considerações sobre o modelo da rádio web, foram
cogitados alguns logotipos. A proposta que melhor marcava a identidade da
Rádio UNIFESP foi apresentada pelo orientador desta dissertação e está
representada na Figura 3.

Figura 3 – Logotipo da Rádio UNIFESP, por Prof. Dr. Ivan Torres Pisa.

5.4.1 Conteúdos sobre Saúde
Foram produzidos 8 áudios para a série especial e outros 22 com temas diversos citados na Tabela 5 - Relação de áudios, categorias e formatos
dos produtos radiofônicos construídos. totalizando 30 áudios. Destes 30, 4
são campanhas produzidas pelo Ministério da Saúde, de acesso livre e gratuito, o que mostra a possibilidade da incorporação de materiais em áudio
produzidos por outras instituições de referência. O áudio “Programação contínua” colocado na página principal do portal web é uma combinação de alguns desses 30 áudios e por isso não foi acrescentado à lista. Da mesma
forma, o áudio de abertura do portal que foi feito apenas para fornecer as
explicações básicas sobre o projeto ao ouvinte.

45

A Tabela 5 apresenta a relação de áudios classificados por categoria,
quantidade e formato radiofônico.
Categoria

Quantidade de áudios

Formato
Entrevista Drogas
Entrevista Diabetes

Prevenção

5

Campanha Tosse
Campanha Camisinha
Campanha Dengue
Campanha Parto Normal
Reportagem Banco de Leite

Saúde da Mulher

5

Reportagem Saúde da Mulher
Dica TPM
Dica Contraceptivos

Saúde da Criança

2

Entrevista Obesidade Infantil
Reportagem Crescimento Infantil
Reportagem Catarata

Saúde dos Olhos

2

Dica Saúde dos Olhos
Reportagem Infarto

Saúde do Coração

Dica Saúde do Coração

2

Entrevista Vida Saudável

Vida Saudável

Dica Vida Saudável

3

Dica Atividade Física

Reportagem

Saúde da Pele

3

Acne na Adolescência
Reportagem Psoríase
Dica Sol

Série Especial

1 com 8 áudios

Terceira Idade

Tabela 5 - Relação de áudios, categorias e formatos dos produtos radiofônicos construídos.

5.4.2 Experimento com Alunos da UATI / UNIFESP
Na primeira etapa do experimento com alunos da UATI UNIFESP em
que foram solicitadas sugestões de temas sobre saúde na Terceira Idade,
dos 78 e-mails enviados, sete deles retornaram com mensagens de erro de
endereço. Dos 71 e-mails que, provavelmente, chegaram ao seu destino,
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somente 6 alunos retornaram sugerindo os seguintes temas: aspectos psicológicos na terceira idade, sexualidade, nutrição, atividade física, prevenção
de doenças, memória e reintegração social.
Na segunda etapa em que os alunos foram convidados a responder
os dois questionários disponibilizados no portal web do projeto, 5 alunos se
cadastraram e 4 responderam os questionários. Por ser uma amostra muito
pequena, foi incluída na estatística geral. Nas respostas abertas foram feitas
as seguintes observações:
“As informações sobre saúde são sempre muito importantes”.
“As informações são muito importantes! Principalmente quando são
emitidas por pessoas competentes e dedicadas como os doutores da
UNIFESP. Apesar de termos muitas formas de pesquisa hoje, não
temos tempo. Ouvir é ótimo”.
5.4.3 Gêneros e Formatos dos Produtos Radiofônicos
A seguir são descritos os formatos e gêneros dos produtos radiofônicos produzidos para esta pesquisa:
Reportagens - foram produzidas 7 reportagens para esta pesquisa. Além
dos depoimentos dos especialistas foram gravadas participações de pessoas que deram depoimentos próprios sobre o tema, o que chamamos
de personagens. Na reportagem sobre Banco de Leite Humano temos o
depoimento de uma mãe que conta a sua história sobre o aleitamento
materno, dúvidas e a experiência de ter doado o seu leite; na reportagem
sobre Acne na Adolescência um adolescente comenta sobre os problemas enfrentados por causa da Acne e na reportagem Infarto, temos o
depoimento de um homem que fala sobre suas dúvidas e receios quanto
ao infarto. Neste formato também há a participação do repórter.
Entrevistas – foram produzidas 4 entrevistas realizadas por esta pesquisadora.
Dicas de saúde – foram produzidas 7 Dicas de Saúde. Neste formato os
textos são curtos apenas com a voz do especialista.
Campanhas – foram adaptadas 4 campanhas cedidas pelo Ministério da
Saúde. Uma vinheta de abertura identificou o formato.
Série Especial - no modelo da Rádio UNIFESP Web foi criada a Série
Especial Terceira Idade, que engloba: 2 dicas, 3 entrevistas, 2 reporta47

gens e 1 áudio com depoimentos especiais; todos sobre saúde na terceira idade. Os depoimentos especiais são assim chamados porque relatam
experiências de vida de pessoas que estão na terceira idade e enriquecem o conteúdo fornecido pelos especialistas entrevistados.
Como para a pesquisa era importante que o ouvinte identificasse o
formato do produto radiofônico, todos eles possuem no início uma vinheta de
identificação.
5.4.4 Compartilhamento do Conhecimento
O canal de compartilhamento do conhecimento em saúde por meio
dos produtos radiofônicos está disponível no portal web no campo “Veiculação”. Enquanto o portal esteve aberto à pesquisa, uma mensagem em texto
esclareceu sobre esta possibilidade, mas observando que não está em funcionamento agora, por ser necessário um processo de formalização da parceria que deve ser elaborado mais detalhadamente.
Sobre o compartilhamento de áudios com instituições de referência na
área da saúde, exemplificou-se esta possibilidade na utilização das campanhas cedidas pelo Ministério da Saúde. As quatro campanhas utilizadas
“Dengue”, “Camisinha”, “Parto Normal” e “Tosse” foram adaptadas. Uma vinheta de abertura fazendo a identificação “campanha” foi anexada a cada
uma delas, caracterizando-as como elementos do grupo de áudios deste
projeto.
5.4.5 Arquitetura do Portal Web
A seguir temos as telas do portal Rádio UNIFESP Web com a explicação de sua funcionalidade.
A

Figura

4

mostra

a

página

principal

do

portal

web

(http://www.radiosaude.unifesp.br). Na barra superior encontramos os campos “Projeto” com a explicação sobre o projeto de pesquisa, “Colaboradores”
que contém os nomes dos especialistas e demais pessoas que colaboraram
com o projeto do portal, “Contato” com um campo para enviar e-mails para
esta pesquisadora, “RSS” indica a ferramenta que serve para avisar automaticamente o usuário das atualizações do portal, “Veiculação” com observações sobre a possibilidade de compartilhar os áudios com emissoras de rá-
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dio e “Ajuda” com as principais questões que possam auxiliar o usuário do
portal.
Ao abrir a página principal um áudio de apresentação toca automaticamente; um convite para que o ouvinte participe da pesquisa, ouça os áudios, faça o cadastro e responda os questionários. Ao lado esquerdo os áudios catalogados por formato (Campanha, Dica, Entrevista, Reportagem) e
por categorias (Prevenção, Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Saúde da
Pele, Saúde do Coração, Saúde dos olhos, Série Especial e Vida Saudável).
No centro da página principal além de terem sido destacados alguns
áudios, também foi incluído um exemplo de programação contínua que representa a possibilidade da construção de uma programação maior com elementos que a compõe como vinhetas, intervalos, participações de ouvintes. A Figura 4 mostra a página principal do Rádio UNIFESP Web.
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Figura 4 – Tela da página principal do portal Rádio UNIFESP Web.

A Figura 5 apresenta a página de cadastro do portal que solicita ao
usuário nome completo, sexo, faixa etária, escolaridade, perfil profissional, email, cidade, estado e país, identificação do usuário, senha e confirmação de
senha.
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Figura 5 – Tela de cadastro do portal Rádio UNIFESP Web.

A Figura 6 apresenta a tela disponível ao administrador que ao entrar
com sua senha, acessa menus específicos de gerenciamento de áudios,
usuários e visualiza relatórios referentes aos questionários preenchidos.
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Figura 6 – Tela de acesso do administrador do portal Rádio UNIFESP Web.

A Figura 7 mostra a tela do portal com a lista detalhada dos usuários
cadastrados, indicando nome, sexo, cidade, estado, país, faixa etária, escolaridade e ocupação.

Figura 7 – Tela com lista detalhada de usuários cadastrados no Rádio UNIFESP Web.
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A Figura 8 mostra a tela do portal com o relatório de resultados do
questionário de avaliação da usabilidade.

Figura 8 - Tela com resultados das avaliações do questionário de usabilidade do portal Rádio UNIFESP Web.

A Figura 9 apresenta a tela do portal com resultados do questionário
de avaliação do produto radiofônico.

Figura 9 - Tela com resultados das avaliações do questionário do produto radiofônico
do portal Rádio UNIFESP Web.
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A Figura 10 apresenta a tela do portal que possibilita ao administrador o gerenciamento dos áudios como editar o resumo, excluir áudios, incluir
novos áudios e também observar as avaliações por estrelas.

Figura 10 – Tela de Acesso do Administrador para gerenciar áudios do portal Rádio
UNIFESP Web.

5.5 Avaliação do Modelo
Os resultados das avaliações estão divididos em avaliações de especialistas e avaliações do público leigo.
5.5.1 Avaliação do Conteúdo de Saúde – Especialista em Saúde
A avaliação foi feita em março de 2009 pelo Prof. Dr. Daniel Sigulem Professor Titular do Departamento de Informática em Saúde da UNIFESP,
profissional de reconhecido mérito na área de medicina. Serviram como guia
os critérios de abrangência, acessibilidade, atualidade, confiabilidade, objetividade, precisão e validade:
a) Sobre as “campanhas” – Segundo o avaliador estão excelentes.
Produzidas pelo Ministério da Saúde e adaptadas para este projeto, comprovam que a dramatização, efeitos sonoros e diversidade na locução são importantes, neste tipo de comunicação. Além disso, a simplicidade e objetivi54

dade das mensagens ao público leigo, observada nessas campanhas, deve
ser um exemplo a ser seguido.
b) Sobre as “entrevistas”, “reportagens” e “dicas” – A indicação do
avaliador é a mesma sobre as mensagens das campanhas. A linguagem do
entrevistado deve ser simples e objetiva. Sobre as dicas, o Prof. Dr. Daniel
Sigulem destaca que a experiência do entrevistado deve ser transmitida naturalmente pela entonação de voz e clareza das informações, o que levará à
confiança, principalmente, do ouvinte leigo. Fez uma observação sobre o
tempo longo de uma das entrevistas.
c) Sobre a precisão das informações – Os entrevistados falam em
nome da UNIFESP. Dessa forma, a opinião deles é entendida como sendo
da instituição. Logo, deve ser respaldada pela UNIFESP. Para isso, é importante que a Rádio UNIFESP conte com um “Comitê Consultivo de Conteúdo”, com membros da UNIFESP para acompanhar o conteúdo a ser veiculado, especialmente quando houver mais de uma opinião sobre determinada
informação.
5.5.2 Avaliação do Produto Radiofônico – Especialista em Rádio
Os produtos radiofônicos foram avaliados em abril de 2009 pela jornalista Railda Herrero. Quanto à análise geral dos produtos radiofônicos, foram
realizadas as seguintes observações:
a) Sobre classificação por gênero (entrevista, reportagem, dicas e série
especial) foram consideradas adequadas.
b) Locuções consideradas adequadas;
c) Trilha sonora: a recomendação é que haja maior diversificação nas trilhas, como por exemplo, músicas específicas sobre o tema e não apenas trilha branca (músicas de coleções que já tem o direito autoral
pago);
d) Edição: foram observados ruídos em algumas gravações; ruídos no
manejo do microfone, que podem desviar a atenção do ouvinte.

Especificamente sobre cada formato de produto radiofônico, foram realizadas as seguintes observações:
a) Sobre as campanhas, a “Campanha Dengue” conta com uma linguagem muito próxima do ouvinte que precisa das dicas, passadas de
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forma muito atraente. A “Campanha Camisinha” não é tão convincente e a “Campanha Tuberculose” não tem formato muito interessante.
b) Sobre as Dicas, em geral os temas são importantes, tratados com leveza, mesmo por especialistas.
c) Sobre Entrevistas, temas importantes e bastante interessantes, tratados com leveza e numa linguagem que os tornou bem atrativos.
d) Sobre Reportagens: Assuntos muito interessantes. Edição final bem
feita e composição boa compensam pequenos problemas técnicos.
e) Série Especial Terceira Idade, bem interessante, temas apropriados
num contexto de envelhecimento da população que não está preparada para a mudança; boa composição e depoimentos bastante motivadores.
5.5.3 Avaliação de Usabilidade – Especialista em Informática em Saúde
Esta avaliação foi realizada em colaboração com Thiago Martini da
Costa, especialista em informática em saúde em março de 2009. Foram avaliados 254 itens referentes a potenciais problemas de usabilidade do portal
web. Destes, 75 não se aplicaram ao projeto (N/A), em 117 itens não foram
encontrados problemas de usabilidade (S) e em 62 itens foram encontrados
problemas de usabilidade (N). Na Tabela 6 é apresentado o resumo do número de itens avaliados.

Avaliação

Número de
itens avaliados

Percentual de itens

S

117

46,06%

N

62

24,41%

N/A

75

29,53%

Total

254

100,00%

Tabela 6 - Resumo do número de itens avaliados - usabilidade.

A seguir são ilustrados os principais problemas de usabilidade encontrados de acordo com as 10 heurísticas de Jacob Nielsen.
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Visibilidade do Status do Sistema
Sobre a heurística de visibilidade e status do sistema foram feitas as
seguintes observações:
a) Há dificuldade de localização no portal web, uma vez que não há indicação de em qual página o usuário está. Não existe uma referência visível à página inicial. Em nenhuma seção indica-se que o usuário está
na página inicial ou então na página que exibe áudios de determinada
categoria;
b) Não há consistência no formato ao longo dos diversos itens no sistema. Em alguns locais existe um disquete indicando que o usuário pode
salvar uma informação e em outros locais existe o ícone de um segundo tipo de disquete que também significa salvar informações. Como a
ação é a mesma, os ícones deveriam serem o mesmo. Além disso, não
há consistência nos textos dos botões, o botão entrar, por exemplo, está escrito todo em letra minúscula, enquanto que outros botões iniciamse com letra maiúscula. Há ainda botões como “enviar e-mail” cujo layout não está relacionado com o layout de outros botões (fundo diferente);
c) Quando um item de menu é selecionado, ele não fica sobressaltado do
restante indicando sua seleção;
d) Não há consistência nos avisos, nas mensagens de erro, por exemplo,
quando o usuário clica no link esqueci minha senha aparece um aviso,
uma instrução em uma fonte de um determinado tamanho, logo abaixo
aparece outra instrução, a de campos obrigatórios, fonte menor, com
outro estilo. Uma vez que ambos são avisos deveriam estar colocados
no mesmo local e com o mesmo estilo, para que o usuário possa se localizar. Ainda sobre a localização de itens, em algumas telas há uma
seção azul indicando o conteúdo da tela, em outras telas não há essa
seção. Também às vezes mensagem de erro aparece em vermelho e
às vezes não;
e) Para cada ação há um feedback do sistema, porém quando exclui-se
um áudio aparece mensagem: “usuário excluído com sucesso”. Os feedbacks para as ações também não são consistentes, às vezes aparecem em azul, às vezes em preto;
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f) Quando se faz o upload de um mp3 em nenhum local é indicado para o
usuário que a operação pode demorar, não há barra de progresso a
não ser a do browser.

Casamento entre Sistema e Mundo Real
a) No cadastro de um áudio há um selectbox, porém ao clicar na setinha
da caixa de seleção de texto não acontece nada, o usuário tem que digitar a informação dentro da caixa de seleção de texto. Como essa situação não é uma situação comum, o usuário pode ficar desorientado
sobre o que fazer;
b) Na área administrativa, aparece a palavra rating que pode não ser uma
palavra apropriada para os usuários do site.

Liberdade e Controle do Usuário
a) O usuário tem a liberdade para executar as ações desejadas, no entanto em situações que podem ter conseqüências danosas, por exemplo, quando se exclui algum áudio, o sistema não confirma se o usuário
realmente deseja executar aquela ação;
b) Não há feedback de onde o usuário estava e de onde ele está agora
(por onde ele passou). Para que o usuário possa se sentir confiante, livre para usar o sistema, o sistema deve dar ao usuário uma impressão
mais acurada para que ele sinta que saiba o que está fazendo. Em algumas telas até há um botão voltar, porém não funciona apropriadamente.

Consistência e Padrões
a) Não há consistência em alguns itens, por exemplo, a porção do site
que permite que o usuário se conecte ao site está localizada no final do
menu vertical, no entanto para desconectar o usuário deve ir ao topo
direito da página. A localização de ambas as funcionalidades deveriam
ser coincidentes, uma vez que são funcionalidades correlatas;
b) As instruções de preenchimento por hora aparecem em cima de uma
seção em azul, mas em outros momentos não há seção azul, mas aparece alguma instrução. O tamanho da fonte das instruções também
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não é consistente, como por exemplo, na página de esqueci minha senha;
c) No caso de lista de campos o rótulo desses campos não aparece acima da lista e sim à direita também;
d) A qualidade do som estava severamente comprometida no computador
em que o site foi avaliado;
e) Não há mensagens adicionais, em nível de campo, além do rótulo claramente visível. Por exemplo, se você colocar o mouse em cima da
quarta estrelinha aparece o número 4. Não há nenhuma mensagem
como: “clique aqui para atribuir a nota 4 a este áudio”;
f) O estilo dos nomes de seções ou blocos não é consistente. Às vezes
os áudios seguem padrão de nomeação Primeira letra da frase maiúscula, porém na maioria das vezes os áudios são nomeados Primeira
Letra de Cada Palavra Maiúscula.

Prevenção de Erros
a) As mensagens de erro não são consistentes em estilo e escrita;
b) As mensagens de erro apenas alertam o usuário que ocorreu um erro,
por exemplo, “o arquivo não pode ser carregado”, mas não é explicado o que pode ter acontecido e como o usuário poderia resolver esse
problema;
c) Se um campo obrigatório não foi preenchido não é indicado qual
campo não foi preenchido;
d) Não há nenhuma indicação da severidade do erro, por exemplo,
quando o áudio não é carregado, não é explicado que o cadastro áudio não foi salvo porque o arquivo mp3 não foi carregado;
e) Não há diferenciação entre as mensagens de erro de acordo com o
nível experiência do usuário.

Reconhecimento no Lugar de Lembrança
a) Não há nenhuma indicação do número máximo de caracteres em cada campo. O usuário deve testar e memorizar que não pode digitar
mais que dado número de caracteres para um dado campo. Para agravar, não há bloqueio na quantidade de caracteres que pode ser digitada no campo, por exemplo, ao cadastrar um usuário, se digitar no
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nome do usuário 500 caracteres o campo aceita, e quando o formulário é submetido é apresentado erro de banco de dados;
b) Os submenus não estão agrupados de maneira que facilite o reconhecimento pelo usuário, submenus de um item não estão em um nível menor, em termos de estilo, do que o estilo do menu pai;
c) No caso em que uma operação pode resultar em um resultado irreversível, o usuário tem que ficar atento, pois não há no site nenhuma
instrução que faça com que o usuário reconheça que aquela operação é irreversível.

Flexibilidade / Eficiência de Uso
a) No questionário de avaliação do site há perguntas que poderiam desativar outros campos devido à resposta anterior, facilitando assim o preenchimento da avaliação, mas não o fazem;
b) As entradas de dados não são distintivas. Há caixas de seleção de texto que não são clicáveis, e sim esperam que o usuário digite algum texto;
c) O menu que é disponível para usuários que estão conectados ao sistema é confuso. Os problemas são: ele tem um fundo semelhante ao
fundo dá página o que dificulta sua leitura, a organização dos menus (itens e subitens) não é clara e não há nenhum mapa para auxiliar.

Projeto Estético e Minimalista
Não há opções de filtro de pesquisa em banco de dados.

Auxiliar Usuários a Reconhecer, Diagnosticar e Se Recuperar de Erros
a) Algumas telas estão sem título, dificultado a localização do usuário;
b) O menu para usuários que estão conectados está com mesma cor de
fundo do fundo do site;
c) Quando um erro ocorre, como no caso do arquivo de áudio que não
foi carregado, não há como o usuário, sozinho, se recuperar do erro.
Ele terá que iniciar todo o processo de cadastro de áudio novamente.

Ajuda e Documentação
60

a) Há instruções de preenchimento de formulário que não são muito bem
distinguidas do texto;
b) Em nenhum local do sistema há informação adicional disponível para
que o usuário que estiver em dúvida possa complementar seu conhecimento sobre uma dada ação. Por exemplo, para realizar uma busca
em áudios de uma dada categoria, o usuário deverá memorizar que
deve utilizar categoria: para que a busca seja específica da categoria;
c) Toda a parte de veiculação, que indicaria o que pode ser feito com o
conteúdo do site, que poderia descrever melhor a utilidade do site,
não está bem especificada;
d) Não há em nenhum local nenhuma descrição do que o usuário deve
fazer para executar uma dada tarefa, por exemplo, para a tarefa de
procurar um áudio, para a tarefa de fazer o download de um áudio,
dentre outras tarefas que necessitariam de um tutorial passo a passo
para colaborar com usuários que não são experientes;
e) Não há uma ajuda que seja sensível ao contexto, por exemplo, se o
usuário está ouvindo um som, e clicar em um botão de ajuda hipotético, o sistema deveria iniciar a ajuda com algumas das dúvidas mais
frequentes durante a tarefa de ouvir um som. Na verdade não há nenhum tipo de ajuda para o usuário.
5.5.4 Avaliação por Estrelas – Público Leigo
A avaliação por estrelas demonstrou a satisfação imediata do ouvinte
por votos numa escala com máximo de 5 pontos. Os três áudios mais votados foram: Dica Saúde dos Olhos, Entrevista Terceira Idade e Sociedade e
Reportagem Crescimento Infantil. Houve uma falha no sistema, já que a Entrevista Drogas recebeu 30 votos, mas não registrou nenhum ponto; portanto
este dado foi desconsiderado.
A Tabela 7 mostra a classificação dos áudios segundo a avaliação
por estrelas.
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Áudios

Votos

Média

1. Dica Saúde dos Olhos

5

5,00

2. Entrevista Terceira Idade e Sociedade

5

5,00

3. Reportagem Crescimento Infantil

8

4,75

4. Dica Bom Humor

12

4,67

5. Reportagem Banco de Leite

12

4,67

6. Reportagem Psoríase

6

4,67

7. Reportagem Sexualidade na Terceira Idade

8

4,63

8. Dica Saúde do Coração

8

4,63

9. Entrevista Estado Psicológico Terceira Idade

30

4,57

10. Depoimentos Especiais

11

4,55

11. Reportagem Infarto

10

4,50

12. Campanha Parto Normal

8

4,50

13. Entrevista Exames Preventivos na Terceira Idade

8

4,50

14. Campanha Camisinha

6

4,50

15. Dica Vida Saudável

6

4,50

16. Dica Contraceptivos

5

4,40

17. Dica Tosse

16

4,38

18. Reportagem Atividade Física na Terceira Idade

11

4,36

19. Dica Atividade Física

12

4,33

20. Dica sol

29

4,24

21. Reportagem Saúde da Mulher

7

4,21

22. Entrevista Diabetes

10

4,20

23. Entrevista Vida Saudável

14

4,07

24. Dica Alimentação na Terceira Idade

9

4,00

25. Campanha Dengue

7

4,00

26. Reportagem Acne

7

3,86

27. Entrevista Obesidade Infantil

8

3,63

28. Dica TPM

6

3,50

29. Reportagem Catarata

11

3,36

30. Entrevista Drogas

15

0,00

Média geral (excluindo áudio 30)

4,35
87,0%

Tabela 7 – Classificação dos áudios segundo a avaliação por estrelas.

62

5.5.5 Avaliação Sobre Produto Radiofônico e Usabilidade do Portal –
Público Leigo
A amostra selecionada nesta pesquisa foi composta por 106 indivíduos, em que 62 (58,5%) responderam a dois questionários (avaliação do
produto radiofônico e usabilidade do site) e 44 (41,5%) não responderam.
As descrições destes indivíduos estão resumidas nas Tabelas 7 a 12.
A Tabela 8 apresenta a distribuição dos indivíduos, segundo gênero e
grupo.
Grupo
Gênero

Total
Não respondeu

Respondeu

28

43

71

63,6%

69,4%

67,0%

16

19

35

36,4%

30,6%

33,0%

44

62

106

100,0%

100,0%

100,0%

Feminino

Masculino
Total

Tabela 8 – Distribuição dos indivíduos, segundo gênero e grupo.

A Tabela 9 apresenta a distribuição dos indivíduos, segundo estado
de origem e grupo.
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Estado de origem

SP

Sem informação
BA

CE

SC

PB

PE

RJ

MG

Total

Grupo

Total

Não respondeu

Respondeu

34

51

85

77,3%

82,3%

80,2%

2

3

5

4,5%

4,8%

4,7%

1

2

3

2,3%

3,2%

2,8%

1

2

3

2,3%

3,2%

2,8%

1

2

3

2,3%

3,2%

2,8%

2

-

2

4,5%

-

1,9%

2

-

2

4,5%

-

1,9%

-

2

2

-

3,2%

1,9%

1

-

1

2,3%

-

0,9%

44

62

106

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela 9 – Distribuição dos indivíduos, segundo estado de origem e grupo.

A Tabela 10 apresenta a distribuição dos indivíduos, segundo país de
origem e grupo.
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Grupo

País de origem

Total

Não respondeu

Respondeu

40

58

98

90,9%

93,5%

92,5%

4

1

5

9,1%

1,6%

4,7%

-

2

2

-

3,2%

1,9%

-

1

1

-

1,6%

0,9%

44

62

106

100,0%

100,0%

100,0%

Brasil

Sem informação

Portugal

Alemanha

Total
Tabela 10 - Distribuição dos indivíduos, segundo país de origem e grupo.

A Tabela 11 apresenta a distribuição dos indivíduos, segundo faixa etária e grupo.
Grupo

Faixa Etária
(anos)
41- 60

Total

Não respondeu

Respondeu

31

32

63

70,5%

51,6%

59,4%

10

18

28

22,7%

29,0%

26,4%

3

9

12

6,8%

14,5%

11,3%

-

2

2

-

3,2

1,9

-

1

1

-

1,6%

1,6%

44

62

106

100,0%

100,0%

100,0%

21- 40

61 ou +

11 - 20

Sem informação

Total
Tabela 11 - Distribuição dos indivíduos segundo faixa etária e grupo.
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A Tabela 12 apresenta a distribuição dos indivíduos, segundo escolaridade e grupo.
Grupo
Escolaridade

Total
Não respondeu

Respondeu

22

26

48

50,0%

41,9%

45,3%

15

26

41

34,1%

41,9%

38,7%

5

6

11

11,4%

9,7%

10,4%

2

4

6

4,5%

6,5%

5,7%

44

62

106

100,0%

100,0%

100,0%

Pós-graduação

Ensino Superior

Ensino Médio

Ensino Fundamental

Total
Tabela 12 - Distribuição dos indivíduos, segundo escolaridade e grupo.

A Tabela 13 apresenta a distribuição dos indivíduos, segundo perfil
profissional e grupo.
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Grupo
Perfil Profissional

Total

Não respondeu

Respondeu

18

35

53

40,9%

56,5%

50,0%

Profissional de Saúde

14

10

24

Geral

31,8%

16,1%

22,6%

4

5

9

9,1%

8,1%

8,5%

2

6

8

4,5%

9,7%

7,5%

1

4

5

2,3%

6,5%

4,7%

Profissional de saúde

2

2

4

UNIFESP

4,5%

3,2%

3,8%

3

-

3

6,8%

-

2,8%

44

62

106

100,0%

100,0%

100,0%

Outros

Aluno UATI

Estudante UNIFESP

Estudante Geral

Funcionário UNIFESP

Total

Tabela 13 - Distribuição dos indivíduos segundo perfil profissional e grupo.

As respostas dos 62 indivíduos no questionário de avaliação do produto radiofônico estão resumidas nas Tabelas 14 a 25.

A Tabela 14 apresenta a distribuição das respostas dos indivíduos na
questão 1.
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Quais formatos de produto radiofônico

Frequência

Porcentagem

Entrevista

39

62,9%

Dicas

36

58,0%

Reportagem

29

46,8%

Campanha

24

38,7%

você achou interessante?

Tabela 14 - Distribuição das respostas dos indivíduos na questão 1.

Os comentários espontâneos da questão 1 foram: “Prefiro as campanhas porque ficam no ouvido e são muito apelativas”; “Acho as dicas e campanhas mais apropriados para a Web”; “Eu prefiro reportagens por trazer
informação de maneira mais direta do que as entrevistas por exemplo”; “A
reportagem eu achei muito extensa, e por ser rádio (sem estímulo visual)
acabei me "perdendo"no meio dela”; “As campanhas são adequadas para
divulgação via rádio, elas entram mais facilmente pelos ouvidos, bem como
as dicas”; “Todos são bastante interessantes”; “Acredito existir demanda para todos os formatos disponíveis”; “Todos são interessantes, assim como
são numa estação de rádio normal”; “Acho que todos os formatos cabem na
radioweb. Mas é preciso ter cuidado com a duração. Algumas estão muito
longas, têm mais de 8 min. e seria mais interessante dividi-las em blocos de
5 a min. no máximo. Quanto às dicas, não deveriam ultrapassar 90seg”.

A Tabela 15 mostra a distribuição das respostas dos indivíduos na
questão 2.
A quantidade de informação sobre cada assunto
Freqüência Porcentagem
foi suficiente?
Sim

58

93,5%

Não

4

6,5%

Total

62

100,0%

Tabela 15 - Distribuição das respostas dos indivíduos na questão 2.

Os comentários espontâneos da questão 2 foram: “Em alguns casos
faltou aprofundar um pouco mais o tema”; “Acho que vocês devem disponibi68

lizar entrevistas com aprofundamento do tema, direcionadas a um público
alvo especifico com estudantes de medicina, médicos, etc”; “As matérias são
tratadas de forma atraente, clara e trazem conteúdo esclarecedor”; “Na entrevista fiquei com gostinho de quero mais”; “Entendo que o papel da Rádio
Saúde é despertar as pessoas em relação a algum tema, como conseqüência as pessoas irão buscar mais informação em outras fontes”; “Vale indicar
onde encontrar o assunto com maior profundidade, para os interessados”.
A Tabela 16 apresenta a distribuição das respostas dos indivíduos na
questão 3.
O tempo de cada programete foi?

Freqüência

Porcentagem

Adequado

56

90,3%

Longo

5

8,1%

Curto

1

1,6%

Total

62

100,0%

Tabela 16 - Distribuição das respostas dos indivíduos na questão 3.

A questão 3 não é aberta a comentários.
A Tabela 17 mostra a distribuição das respostas dos indivíduos na
questão 4.
A maneira como as informações de

Frequência

Porcentagem

Sim

62

100,0%

Não

-

-

Total

62

100,0%

saúde foram passadas, foi clara?

Tabela 17 - Distribuição das respostas dos indivíduos na questão 4.

Os comentários espontâneos da questão 4 foram: “Como na pergunta
3 não há um campo para comentário, aproveito para dizer que assinalei "adequado", por entender de que o tempo da maioria foi adequado, mas alguns programetes poderiam ser mais curtos. Algumas falas poderiam, inclusive, ser mais editadas (cortadas), para ir direto ao assunto”; “Sim, com exceção da reportagem que achei muito longa e por isso confusa”; “Sempre
que possível deve ser clara, dado os variados perfis do público alvo”; “Bastante claras”.
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A Tabela 18 mostra a distribuição das respostas dos indivíduos na
questão 5.
As informações têm credibilidade?

Frequencia

Porcentagem

Sim

62

100,0%

Não

-

-

Total

62

100,0%

Tabela 18 - Distribuição das respostas dos indivíduos na questão 5.

Os comentários espontâneos da questão 5 foram: “Os profissionais
ouvidos parecem qualificados”; “Imagino que sim, mas esta é uma pergunta
que não podemos afirmar”; “Somente devem ser disponibilizadas informações de fontes que possuam credibilidade”; “Já que são veiculadas com a
chancela da UNIFESP, levam à credibilidade”; “Muita credibilidade, em função dos profissionais de saúde que foram entrevistados e dos depoimentos”.
A Tabela 19 mostra a distribuição das respostas dos indivíduos na
questão 6.
Algum trecho da informação foi incompreensível? Frequência Porcentagem
Não

56

90,3%

Sim

6

9,7%

Total

62

100,0%

Tabela 19 - Distribuição das respostas dos indivíduos na questão 6.

Os comentários espontâneos da questão 6 foram: “Havia ruídos durante todo o tempo da execução dos áudios”; “Às vezes o áudio do entrevistado estava mais baixo, ou dicção difícil”.
A Tabela 20 apresenta a distribuição das respostas dos indivíduos na
questão 7.
Ouvir informações sobre saúde é importante? Frequência

Porcentagem

Sim

62

100,0%

Não

-

-

Total

62

100%

Tabela 20 - Distribuição das respostas dos indivíduos na questão 7
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Os comentários espontâneos da questão 7 foram: “Ao alertar o ouvinte é extremamente educativo”; “Somos uma população carente em vários
aspectos, saúde é um dos mais carentes e as informação foram de grande
valor”; “Sim, sobretudo num país onde o povo é pouco esclarecido, como o
Brasil”; “Muito importante! Principalmente quando são emitidas por pessoas
competentes e dedicadas como os Drs. da UNIFESP”; “Sempre podemos
ser pegos de surpresa em relação a temas que não damos muita importância e ouvi-las pode nos tornar conscientes de sua importância para nos
mesmos”; “Sim, especialmente para a população mais carente”.
A Tabela 21 apresenta a distribuição das respostas dos indivíduos na questão 8.
As informações transmitidas foram úteis
para a sua vida?

Frequência

Porcentagem

Sim

60

96,8%

Não

2

3,2%

Total

62

100,0%

Tabela 21 - Distribuição das respostas dos indivíduos na questão 8.

Os comentários espontâneos da questão 8 foram: “Nem sempre tem
novidades, mas para público geral acho que seria ótimo”; “Principalmente a
dica (em relação ao sol), e a campanha da tuberculose”; “Sim, sempre que
ouço algo sobre saúde procuro me situar em relação ao tema”; “Sim, por
exemplo, que o bom humor é fator importante para a assimilação de medicamentos (para idosos) o que no fundo já suspeitávamos, mas é bom ouvir a
opinião de um especialista”.

A Tabela 22 mostra a distribuição das respostas dos indivíduos na
questão 9.
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Em relação à locução, músicas e efeitos sono-

Frequên-

ros foram:

cia

Agradáveis

50

80,6%

Indiferente

8

12,9%

Desagradáveis

4

6,5%

Total

62

100,0%

Porcentagem

Tabela 22 - Distribuição das respostas dos indivíduos na questão 9.

Os comentários espontâneos da questão 9 foram: “Não me agradaram
a música e efeitos sonoros idênticos e repetitivos na introdução de cada matéria. Ressalvo que a locução está ótima”; “A voz e dicção de algumas pessoas são muito chiadas e não muito claras”; “Existia um chiado, mas não sei
se pode ter vindo do próprio computador”; “Apenas no inicio quando diz
"campanha", "entrevista" acho que isso não é necessário”; “Agradáveis. Esses detalhes contribuem para o sucesso do projeto”.

A Tabela 23 apresenta a distribuição das respostas dos indivíduos na
questão 10.
Você ouve rádio?

Frequência

Porcentagem

Sempre

37

59,7%

Às vezes

25

40,3%

Nunca

-

-

Total

62

100,0%

Tabela 23 - Distribuição das respostas dos indivíduos na questão 10.

A questão 10 não é aberta a comentários.

A Tabela 24 apresenta a distribuição das respostas dos indivíduos na
questão 11.
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Em que local você ouve rádio?

Frequencia

Porcentagem

No carro

36

58,1%

Em casa

24

38,7%

Outros locais com rádio portátil

2

3,2%

Total

62

100,0%

Tabela 24 - Distribuição das respostas dos indivíduos na questão 11.

A questão 11 não é aberta a comentários.
A Tabela 25 apresenta a distribuição das respostas dos indivíduos na
questão 12.
Qual a sua opinião sobre ouvir rádio na internet? Frequência Porcentagem
Ótimo

34

54,8%

Bom

22

35,5%

Indiferente

3

4,8%

Não gosto

3

4,8%

Total

62

100,0%

Tabela 25 - Distribuição das respostas dos indivíduos na questão 12.

Os comentários espontâneos da questão 12 foram:
“Ótimo. Ressalvo que estou mais acostumado a ler na internet, preferindo o texto ao áudio”; “Eu tenho o hábito de ouvir programas de rádio pela
Internet”; “Não gosto. Quando navego pela internet opto sempre que possível por informações escritas”; “Apesar de não utilizar muito é interessante ter
esse tipo de acesso”; “Para fins informativos é bom ouvir mensagens pelo
rádio, ainda que seja na Internet, no entanto, acessar um aparelho de rádio
propriamente dito é mais prático”; “Nem sempre é possível no trabalho, mas
gosto muito”; “Passamos a maior parte do tempo no trabalho e muitos de
nós o dia inteiro plugados na Internet”; “Eu fico um bom tempo na net e isso
ajuda e muito”; “Assim como rádio normal, é possível trabalhar e ouvir”; “Eu
não tenho o hábito de ouvir música enquanto trabalho ou acesso a Internet,
mas acho importante que as pessoas tenham opções de acesso às novas
mídias, sobretudo pessoas que, por não serem alfabetizadas, acabam perdendo várias oportunidades de informação que poderiam simplesmente ou73

vir, como no caso de uma radioweb”; “Muito bom, pois posso escolher um
momento tranqüilo e posso ouvir novamente o que me interessa e também
passar as informações para outras pessoas via Internet”.

A questão 13 foi aberta para comentários e sugestões sobre o projeto.
Abaixo as respostas.
Questão 13 - Quais as suas sugestões ou críticas ao projeto?
“Inserir alguns áudios no blog de nossa turma da faculdade de medicina”; “Tamanho do arquivo mp3 é grande, poderia reduzir o tamanho. Em
vez de baixar o arquivo, poderia tocar na própria página, enquanto baixa já
toca o áudio. Projeto é ótimo”; “Tem de estar associado a uma campanha de
publicidade para que os utilizadores passem a ter este link nos seus favoritos. Parabéns pelo trabalho”; “Continuem com esse projeto, é interessante e
abrange uma fatia da população que fica o tempo todo na frente do computador e às vezes não tem tempo para utilizar outro meio de informação. Parabéns”; “A qualidade do discurso de alguns professores sugere que estavam muito preocupados com o limite de tempo disponível. O conteúdo é correto, mas o discurso revela algum grau de descuido (repetições, expressões)”; “Trabalhem o aspecto visual. Filmem as entrevistas, por exemplo”;
“Projeto inovador que vai de encontro com a realidade atual da informática
em saúde”; “Muito bom”; “Eu tenho por hábito ouvir rádio em casa e mesmo
no carro e me interesso por assuntos de saúde sempre”; “Sugiro inserir músicas com a temática de saúde na programação. Poderia haver playlists que
as intercalassem com o restante dos programas propostos”; “As informações
sobre saúde são sempre muito importantes”; “Se as entrevistas fossem disponíveis em texto também eu acredito que aumentariam os acessos uma
vez que nem em todos os lugares se tem acesso ao áudio no computador”.
“O projeto está muito bom, parabéns a equipe”; “Em alguns casos faltou aprofundar um pouco mais o tema”; “Anunciar em outras mídias este tipo
de programa na internet”; “Este serviço poderia ser veiculado em rádio comum, facilitando o acesso das pessoas que precisam de informações sobre
saúde e não tem internet”; “Diminuir os tempo da reportagem, pois acho que
esse tipo de programação necessita de estímulos visuais”; “Sendo possível
melhorar a qualidade do som. O conteúdo está claro e objetivo. Gostei mui74

to”; “Acredito que deva ser mais divulgado”; “Parabéns pela iniciativa e que o
projeto tenha continuidade”; “Parabéns, que outros projetos surjam iguais a
este”; “Acho interessante, mas como disse acima a falta de tempo dificulta a
possibilidade de ouvir rádio na internet”; “Divulgá-lo por meio de folhetos nas
residências, rádio e outras mídias populares para que os internautas possam
ouví-lo”; “Achei bem estruturado quanto ao conteúdo e formatos de programas. Quanto à pesquisa, acho que deveria haver um dispositivo para que se
pudesse retornar ao site/pesquisa em vários momentos. Ou seja, retomar a
votação, mesmo após ter desligado o computador ou algo assim. Dessa maneira, evitam-se votos múltiplos e o votante pode acessar avaliar e pontuar a
rádio mesmo quando tiver pouco tempo disponível. No meu caso, tive de
disponibilizar algumas horas prá dar o meu parecer, pois queria me concentrar e fazer esta avaliação com bastante cuidado. No geral, ficou ótima! Parabéns!!!”; “Na pergunta n. 11 eu teria escolhido as 3 opções (só é possível
marcar uma no momento), pois ouço rádio em casa, no carro e também tenho um pequeno radio portátil. Aqui na Europa se ouve muito rádio, pois a
relação dos pais com a TV é bastante crítica. Aqui na Alemanha há muitos
programas para crianças, reportagens, enfim o rádio aqui é muito presente”;
“Divulgação para os públicos mais amplos possível”; “Interessante projeto,
tudo muito válido”.

Sobre a análise dos resultados das avaliações do questionário de usabilidade, o escore e escore SUS dos 62 indivíduos estão descritos na tabela 26. É importante ressaltar que a maioria destes indivíduos apresentou
valores elevados de ambos os escores.
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Medidas-resumo

Escore Total

Escore SUS

N

62

62

Média

34,6

86,5%

Mediana

35,0

87,5%

Mínimo

10,0

25,0%

Máximo

40,0

100,0%

Desvio Padrão

5,1

12,7%

Tabela 26 - Resultado das avaliações questionário de usabilidade.
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6 DISCUSSÃO
A pesquisa bibliográfica mostrou as diversas experiências de utilização do rádio como veículo de educação e disseminação do conhecimento
desde as suas origens no Brasil. Este histórico fortaleceu esta proposta de
pesquisa e ampliou a visão sobre as possibilidades de utilização do rádio em
seu formato tradicional e como rádio na internet, para levar o conhecimento
gerado na UNIFESP à toda sociedade.
As descrições de projetos sobre rádio e educação ou saúde já desenvolvidos foram consideradas, por esta pesquisadora, uma das partes mais
interessantes do projeto, por mostrar a prática e a criatividade das produções em rádio na saúde. O projeto considerado de maior destaque foi “Learning by Ear – Aprender de Ouvido” da rádio alemã Deutsche Welle (Deutsche Welle, s.d.). O trabalho se destaca pelo objetivo social de promover a
prevenção do HIV em populações africanas e de utilizar a dramaturgia produzindo radionovelas com atores africanos. Experiências como esta mostram as grandes variações que os produtos radiofônicos podem ter na busca
da identificação e uma melhor comunicação com o ouvinte. Desenvolver um
projeto semelhante utilizando a radiodramaturgia para a promoção da saúde
em regiões distantes dos grandes centros urbanos no Brasil poderia gerar
um maior impacto considerando-se a forte presença que este tipo de produção tem na cultura brasileira.
Na análise da revisão sistemática, o rádio aparece num conjunto de
veículos de comunicação ou mídia de massa na maioria dos artigos. Em
53% dos artigos há evidências estatísticas de que o rádio colabora para a
promoção da saúde e em 71% há fortes evidências. Esta amostra indica que
são poucos temas de saúde que são abordados na disseminação. No entanto, são inúmeros os temas de saúde pública que podem ser contemplados,
em ações de disseminação do conhecimento pelo rádio.
Outro fator encontrado que merece destaque é o tipo de linguagem
radiofônica que pode ser usada na disseminação de conhecimento em saúde. Há indicações de que o drama ou a ficção, especialmente com base na
cultura local tradicional, é uma estratégia de sucesso quanto ao alcance das
mensagens sobre saúde (Panford et al., 2001; Porto, 2005).
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Como conclusão, tem-se que a revisão sistemática realizada confirma
a hipótese colocada inicialmente, de que o rádio é um excelente veículo para
a disseminação do conhecimento em saúde. Ela mostrou que há evidências
de que a informação veiculada pelo rádio amplia o conhecimento de saúde
das populações.
A avaliação do conteúdo por especialista de saúde aponta para a necessidade de que a Rádio UNIFESP Web tenha um conselho consultivo com
membros da instituição que avaliem a prioridade de temas e a informação de
saúde melhor indicada ao público leigo. A avaliação reforça a importância da
clareza e objetividade dos especialistas entrevistados. A participação de alunos da UNIFESP com supervisão dos especialistas pode integrá-los ao projeto e abrir uma grande porta de produção de conteúdo.
A avaliação do produto radiofônico por especialista de rádio observa a
importância de diversificar as trilhas sonoras e ter cuidado nas gravações
para evitar ruídos, já que o gravador profissional é bastante sensível.
A arquitetura do modelo procurou seguir as regras de usabilidade, facilitando a interface com o usuário do portal web. A análise minuciosa da
avaliação de usabilidade feita pelo especialista aponta detalhes que devem
ser revistos, como, por exemplo, as referências de localização do usuário no
portal web, a consistência em avisos, mensagens de erro, padrão de fontes,
organização dos menus e indicação máxima do número de caracteres que o
usuário pode digitar, buscando facilitar a navegação do usuário. Mesmo assim, o resultado da avaliação do questionário de usabilidade, baseado no
método SUS, utilizado pelo público leigo indicou um alto grau de usabilidade
com média de escore de 86,5%.
Sobre as avaliações do público leigo por meio dos questionários disponibilizados no portal web destaca-se que: sobre o perfil do público que
participou da pesquisa 69,4% é feminino; sobre a escolaridade 45,3 % foi de
pós-graduados, 38,7% de graduados e apenas 5,7% com ensino fundamental; sobre o perfil profissional 56,5% foi genérico classificado como “outros”
seguido de “profissionais de saúde em geral” com 16,1%.
Como preferência de formatos radiofônicos a entrevista foi apontada
com 62,9%, na sequência a dica com 58,0%, reportagem com 46,8% e campanhas 38,7%. Embora o formato campanha tenha recebido a menor avaliação o formato é indicado nos comentários espontâneos como muito interes78

sante, “que fica no ouvido”. Outras observações apontam a aprovação de
todos os formatos o que reforça a necessidade de diversificação dos mesmos.
Sobre a quantidade de informação, 93% disseram que foi suficiente.
Nos comentários, observou-se que alguns temas poderiam ser aprofundados
e indicadas fontes para maiores informações. Um dos comentários destacou
que as informações também poderiam ser voltadas para médicos e estudantes de medicina, o que foge da proposta deste projeto voltado ao público
leigo.
Quanta à clareza das informações, o resultado das avaliações foi de
100%. Nos comentários espontâneos destacou-se a importância da objetividade e que as reportagens poderiam ser mais curtas. Outros comentários
reforçam a clareza das informações.
Sobre a credibilidade que também recebeu 100% de aprovação, os
comentários espontâneos reforçaram a relação entre a credibilidade e a fonte das informações, especialistas da UNIFESP. Um comentário apontou ser
uma questão difícil de afirmar.
Na questão 6 na qual foi perguntado se houve trechos incompreensíveis, 90,3% disseram que não. Um comentário espontâneo indica que houve
trechos com ruídos (o que é causado pelo computador do usuário já que os
áudios no sistema estão perfeitos) e alguns problemas de dicção.
Sobre a importância das informações sobre saúde, 100,0% afirmaram
que são importantes. Nos comentários destacou-se que as informações sobre saúde são muito importantes para a população brasileira especialmente
para os mais carentes.
Sobre a utilidade das informações 96,8% confirmaram que são úteis.
Nos comentários destacou-se a importância de ouvir as informações diretamente de um especialista. Um dos comentários apontou que “nem sempre
há algo novo”, porém as informações são úteis para a população em geral.
Sobre ouvir rádio na internet 54, 8% disseram que é ótimo e 35,5%
que é bom. Embora um participante tenha afirmado que prefere informações
em texto, a maior parte dos comentários indica a importância da possibilidade de ouvir o áudio quantas vezes se desejar e a qualquer hora.
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Além dos comentários espontâneos sobre as questões de avaliação
do produto radiofônico, relatadas na seção anterior, foram recebidos elogios
ao projeto pelo e-mail disponibilizado no portal web (APÊNDICE IX, p.100).
Em relação às opiniões sobre o projeto, foram observados elogios e
sugestões como, por exemplo, incluir músicas, divulgar em outras mídias,
veicular em rádios parceiras.
Os resultados positivos são um importante retorno para a conclusão
do projeto. Embora a amostra seja pequena (62 respondentes), a experiência de pesquisar sobre os temas de rádio foi muito interessante e espera-se
que estimule outras pesquisas similares. Ouvir o ouvinte, e também aqueles
que possam compartilhar o material produzido, abrindo canais de comunicação dentro do portal, pode trazer respostas que colaboram com o processo
de evolução do projeto.
O experimento com alunos da UATI - Virtual UNIFESP teve a proposta
de compartilhar esta pesquisa com alunos que já interagiam com a internet,
sendo alunos da UATI-Virtual ou alunos presenciais de informática. O experimento indicou que o grupo abordado demonstrou pouco interesse em participar da pesquisa e, em alguns casos relatados por e-mail para esta pesquisadora, houve dificuldades para responder os questionários.
Sobre o compartilhamento do conhecimento, além das possibilidades
apresentadas no modelo como a disponibilização para outras rádios e a troca de áudios com instituições de referência na área da saúde, incentiva-se
outros tipos de troca como, por exemplo, o Portal de Intercâmbio de Produções Radiofônicas Radioteca (http://www.radioteca.net/quienes.php), que
conta com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO). Para o compartilhamento via disponibilização
do material produzido a outras rádios, deve ser feito um levantamento de
listas de contato destas emissoras e uma divulgação sobre o projeto, formando-se assim uma rede de disseminação do conhecimento em saúde a
partir da Rádio UNIFESP Web.
Nas respostas das questões abertas, algumas observações indicaram
ruídos na transmissão dos áudios. É importante observar que ruídos foram
gerados por falhas técnicas nos computadores dos ouvintes já que a transmissão não apresenta qualquer tipo de ruído.
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Reforça-se a idéia de que a Rádio UNIFESP Web justifique a sua definição como uma rádio de fato, não ficando apenas como um portal com
áudios, mas com uma programação contínua com vinhetas, programas, intervalos, participação de ouvintes, entradas ao vivo e mesmo música, se assim desejar a coordenação do projeto. Esta ampliação requer especialmente
recursos humanos para a sua implantação.
O modelo da rádio web proposto destaca-se como um protótipo aberto
a todos os aprimoramentos possíveis, que devem ser constantes, levando
em consideração a experiência dos profissionais de comunicação e dos profissionais de saúde envolvidos e os avanços tecnológicos que surgirão.
As evidências encontradas neste projeto sobre o impacto positivo do
uso do rádio e da internet para a disseminação de conhecimento em saúde
se mostram similares às evidências encontradas em projetos relacionados
ao tema, a partir da revisão sistemática.
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7 CONCLUSÃO
Neste projeto de pesquisa foi proposto e avaliado um modelo de disseminação do conhecimento do Setor Saúde da Rádio UNIFESP Web com
foco no público leigo.
Foi realizada uma revisão sistemática sobre o impacto do rádio na
promoção da saúde;
Foram produzidos 30 produtos radiofônicos (áudios) sobre temas
de saúde para serem veiculados no portal web do projeto;
Foi desenvolvido e disponibilizado publicamente um portal web
com os produtos radiofônicos;
Foram realizadas avaliações com especialistas sendo: sobre o
produto radiofônico com um especialista em rádio, sobre o conteúdo com um especialista em saúde e sobre a usabilidade do portal
com um especialista em informática em saúde. Com o público leigo foram realizadas avaliações sobre os produtos radiofônicos e a
usabilidade do portal web, resultando aprovação média de credibilidade e clareza (100,0%), utilidade (96,8%), aprovação imediata
(87,0%) e usabilidade SUS (86,5%).
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APÊNDICE I
Questionário produto radiofônico – público leigo
1. Quais formatos de produto radiofônico você achou interessante?
( ) reportagem ( ) entrevista ( ) dicas ( ) campanha
2. A quantidade de informação sobre cada assunto foi suficiente?
( ) sim
( ) não
Se desejar comente.
3. O tempo de cada programete foi:
( ) curto ( ) longo ( ) adequado
Se desejar comente.
4. A maneira como as informações de saúde foram passadas foi clara?
( ) sim ( )não
S e desejar comente.

5. As informações têm credibilidade?
( ) sim ( ) não
Se desejar, comente.
6. Algum trecho da informação foi incompreensível?
( ) sim ( ) não
Se sim, indique qual trecho
7. Ouvir informações sobre saúde é importante?
( ) sim
( ) não
Se desejar, comente.
8. As informações transmitidas foram úteis para a sua vida?
( ) sim ( ) não
Se desejar, comente.
9. Em relação à locução, as músicas e efeitos sonoros foram:
( ) agradáveis
( ) desagradáveis ( ) indiferente
S e desejar comente.
10. Você ouve rádio:
( ) sempre ( ) nunca

(

) às vezes

11. Em que local você ouve rádio?
( ) em casa ( ) no carro ( ) outros locais com rádio portátil
12. Qual a sua opinião sobre ouvir uma rádio na internet?
( ) ótimo
( ) bom
( ) Indiferente ( ) não gosto
Se desejar, comente.
13. Quais as suas sugestões ou críticas ao projeto?
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APÊNDICE II
Questionário usabilidade – público leigo

1) Eu gostaria de usar esse portal frequentemente.
1

2

3

4

1

2

3

4

5

2) Achei o portal desnecessariamente complexo.
5

3) Achei o portal fácil de usar.
1

2

3

4

5

4) Acho que eu precisaria de suporte técnico para
ser capaz de utilizar esse portal.
1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5) Encontrei várias funções nesse portal que eram
bem integradas.
5

6) Achei muitas inconsistências nesse portal.
4

5

7) Acho que a maioria das pessoas aprenderia a
utilizar esse portal rapidamente.

8) Achei esse portal muito incômodo para usar.

9) Senti muita confiança ao utilizar o portal.

10) Eu precisei aprender muitas coisas antes
que eu pudesse utilizar o portal.

1

2

3

4

5
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APÊNDICE III
Guia para avaliação de conteúdo - especialista

Abrangência
( ) sim

Observações:
( ) não

Acessibilidade
( ) sim

( ) não

Atualidade
( ) sim

( ) não

Confiabilidade
( ) sim

( ) não

Objetividade
( ) sim

( ) não

Precisão
( ) sim

( ) não

Validade
( ) sim

( ) não
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APÊNDICE IV
Guia avaliação produto radiofônico – especialista

Observações:
Classificação por gênero
( ) adequada ( ) inadequada

Linguagem
Locução:
( ) adequada

( ) inadequada

Trilha sonora:
( ) adequada ( ) inadequada

Edição Final (composição de locução,
depoimentos, trilha)
( ) ótimo

( ) bom ( ) regular ( ) ruim
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APÊNDICE V
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – entrevistados
1.Título do projeto
Rádio UNIFESP Web: construção e avaliação de um modelo para a disseminação do conhecimento em
saúde baseado em rádio na internet
2. Desenho do estudo e objetivo
Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa
construir e avaliar um modelo para o setor de saúde da Rádio UNIFESP Web. O projeto une a experiência em comunicação aos recursos da informática para divulgar o conhecimento em saúde para o público leigo.
3. Descrição dos procedimentos
Serão gravadas entrevistas que serão veiculadas no site do projeto.
4. Benefícios
Não há benefício direto para o participante. Trata-se de estudo que avalia os programas de rádio que
contém informações sobre saúde.
5. Garantia de acesso
Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é Rilvanda Pereira
da Silva que pode ser encontrada no telefone (011) 9295-9719 . Se você tiver alguma consideração ou
dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua
Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br
6. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar
do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição.
7. Direito de confidencialidade – Não se aplica. Seu nome e voz serão divulgados no site (entrevista/depoimento) com seu consentimento. Documento de autorização anexo.
8. Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos
abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores.
9. Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do
estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer
despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.
10 . Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para
mim, descrevendo o estudo Rádio UNIFESP Web: construção e avaliação de um modelo para a disseminação do conhecimento em saúde baseado em rádio na internet
Eu discuti com a pesquisadora Rilvanda Pereira da Silva sobre a minha decisão em participar nesse
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes.
Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o
mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no
meu atendimento neste Serviço.
Assinatura do participante/representante legal....................... Data...............
Somente para o responsável do projeto
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste participante ou representante legal para a participação neste estudo.
Assinatura....................... Data...............
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APÊNDICE VI
Autorização de uso de nome e voz – entrevistados
Projeto de Dissertação de Mestrado
Rádio UNIFESP Web: construção e avaliação de um modelo para a disseminação
do conhecimento em saúde baseado em rádio na internet

Aluna: Rilvanda Pereira da Silva
Orientador: Prof.Dr.Ivan Torres Pisa
Co-orientador: Prof.Dr.Vicente Gosciola

Prezado (a) Prof.(a) Dr.(a)
A gravação em áudio de sua entrevista/ depoimento fará parte do site do projeto de mestrado
Rádio UNIFESP Web: construção e avaliação de um modelo para a disseminação do conhecimento em
saúde baseado em rádio na internet. A gravação

será utilizada somente para esta pesquisa.

Comprometo-me à informá-lo (a) sobre o andamento do projeto.
Muito obrigada pela atenção e disponibilidade!

Autorização de uso de nome e voz
Autorizo a veiculação de minha entrevista/depoimento (áudio) no site do projeto de mestrado
Rádio UNIFESP Web: construção e avaliação de um modelo para a disseminação do conhecimento em
saúde baseado em rádio na internet. Anexo termo de consentimento livre e esclarecido.
Nome completo
Cargo na UNIFESP
RG. ___________________
Fone___________________
e-mail__________________
São Paulo, _______ de __________________ de 2008

Assinatura: _____________________________________________________________
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APÊNDICE VII
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – alunos UATI
1. Título do projeto
1. Título do projeto
Rádio UNIFESP Web: construção e avaliação de um modelo para a disseminação do conhecimento em
saúde baseado em rádio na internet
2. Desenho do estudo e objetivo - Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação
voluntária neste estudo, que visa construir e avaliar um modelo para o setor de saúde da Rádio UNIFESP Web. O projeto une a experiência em comunicação aos recursos da informática para divulgar o
conhecimento em saúde para o público leigo.
3. Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e identificação dos
que forem experimentais e não rotineiros - Serão apresentados programas de rádio para que você
ouça e preencha um questionário
4. Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados- Você será orientado por e-mail a
ouvir os programas de rádio, avaliá-los e preencher um questionário.
5. Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 3 e 4 - Não há
desconforto
6. Benefícios - Não há benefício direto para o participante. Trata-se de estudo que avalia os programas
de rádio que contém informações sobre saúde.
7. Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o paciente
pode optar - Não há
8. Garantia de acesso - Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é Rilvanda Pereira da Silva que pode ser encontrado no endereço Rua Pedro de Toledo, 781 - 2o andar do Edifício Acadêmico Horácio Kneese de Mello - Telefone 9295-9719
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – Email: cepunifesp@epm.br
9. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar
do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição
10. Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outras
pessoas, não sendo divulgada a identificação de nenhuma pessoa
11. Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores;
12. Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do
estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação.
13. Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na
Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. Não há riscos.
14. Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas
para mim, descrevendo o estudo “Rádio UNIFESP Web: construção e avaliação de um modelo para a
disseminação do conhecimento em saúde baseado em rádio na internet”
Eu discuti com a pesquisadora Rilvanda Pereira da Silva sobre a minha decisão em participar nesse
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes.
Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o
mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no
meu atendimento neste serviço.Assinatura do participante/representante legal....................... Data............................................................Somente para o responsável do projeto
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste participante ou representante legal para a participação neste estudo. Assinatura............................Data...........
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APÊNDICE VIII
Questionário Revisão Sistemática - avaliadores

Avaliador:

Título do artigo:

Data:

1) Sobre o veículo rádio: no artigo, quanto ao veículo de comunicação para promoção da saúde:
O rádio é o principal veículo

O rádio aparece num conjunto de veículos

O rádio só é citado como possibilidade

O rádio não é citado como veículo

2) Sobre outros veículos (múltipla escolha): outros veículos são citados na promoção da saúde?

Não

Sim, TV

Sim, mídia impressa

Sim, outros:

3) Objetivos (múltipla escolha): o artigo apresenta como objetivos da promoção da saúde, por meio
dos veículos de comunicação:

Promover uma campanha de saúde

Incentivar a prática de exames

Divulgar informações de saúde

Educar a população para obter mudança de
comportamento (prevenção)

Outros:

4) Tema de saúde (múltipla escolha): o artigo apresenta como temas principais de saúde:

HIV

Câncer

Contraceptivos

Planejamento familiar

Antitabagismo

Nutrição

Outros:

5) Dificuldade para obter evidências: segundo os autores, quanto às evidências de que o rádio
contribui para a promoção da saúde:
Há dificuldades em medir estas evidências

Não há dificuldades para medir estas evidências

6) Indicadores e estatísticas: segundo os autores, quanto à contribuição do rádio para a promoção
da saúde:
98

Há estatísticas

Há apenas indicadores

Não há estatísticas nem indicadores

7) Conclusão: quanto às evidências de que a informação de saúde veiculada por meio do rádio gera
impacto positivo sobre a saúde da população, os autores apontam que:
Há fortes evidências

Há poucas evidências

Não há evidências

8) Sua opinião quanto ao artigo: aponte de forma livre sobre a qualidade do artigo e do projeto, experimento e ação relatados no artigo:

Artigo bem escrito

Projeto interessante

Projeto acadêmico

Artigo regular

Projeto regular

Projeto comercial

Artigo ruim, mal escrito

Projeto ruim

Projeto governamental
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APÊNDICE IX
Comentários dos visitantes do portal web recebidos pelo e-mail de contato.
“Quero em primeiro lugar parabenizar pelo trabalho, muito bem organizado, com informações inteligíveis para público leigo. Senti falta do tema tabagismo e acho que seria muito
atual abordá-lo por duas razões: A recente aprovação da lei que proíbe o consumo de tabaco
em ambientes fechados e a proximidade da comemoração do Dia Mundial sem Tabaco (31/5).
No mais, excelente ideia, votos de sucesso no projeto”.
Beatriz Helena de A. F. Rodrigues
Mestranda Psicobiologia /UNIFESP
“Acho a iniciativa ótima, o radio sempre foi uma mídia com grande poder de disseminação e aliado a Internet toma uma nova dimensão. Abre-se assim um novo canal de comunicação entre as fontes de informação / conhecimento e o público em geral, já que o tema abordado é de interesse geral. Parabéns pela iniciativa e sucesso no mestrado.
Saudações”
Manoel Agrasso Neto
Pesquisador do Núcleo de Estudos em Inovação, Gestão e Tecnologia da Informação
UFSC
“Achei o site no Google e resolvi participar da pesquisa.
Sou de Juazeiro do Norte - Ceará
Inseri alguns áudios do seu projeto no blog de nossa turma da faculdade de medicina.
http://m11fmj.blogspot.com/
Forte abraço”
Daniel Coriolano
“Olá! Eu já entrei no site e gostei muito!!!!
Parabéns!!!
Irei divulgar!!!”
Dra.Fânia Cristina Santos- Profa. Disciplina de Geriatria e Gerontologia UNIFESP
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“Tenho muito prazer em conhecê-la e em colaborar com o seu projecto”.
Lídia de Jesus Oliveira Loureiro da Silva - Departamento de Comunicação e Arte da
Universidade de Aveiro-Portugal
“Parabéns! Adorei!”
Estarei divugando junto aos alunos.
Profa. Dr(a) Neliana Buzi Figlie”
UNIAD – UNIFESP
“O trabalho ficou muito bom e foi um prazer aceitar seu convite para conhecê-lo.
Conte comigo para divulgá-lo.”
Profa.Dra.Alda Luiza Carlini/ DIS UNIFESP
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