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Definição



COMUNICAÇÃO – o que é?
Definição

A comunicação humana é um
processo que envolve a troca de
informações, e utiliza os sistemas
simbólicos como suporte para este
fim.
Estão envolvidos neste processo uma
infinidade de maneiras de se
comunicar.

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo


COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
Definição

Comunicação em saúde diz respeito
ao estudo e utilização de estratégias
de comunicação para informar e para
influenciar as decisões dos indivíduos
e das comunidades no sentido de
promoverem/protegerem a sua
saúde e prevenirem a doença.



COMUNICAÇÃO
ARISTÓTELES definiu o estudo da retórica (comunicação) como sendo a procura 
de "todos os meios disponíveis de persuasão



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
Definição

Finalidade
Por área

• Promover a saúde e educar para a saúde;
• Evitar riscos e ajudar a lidar com ameaças para a saúde;
• Prevenir doenças;
• Sugerir e recomendar mudanças de comportamento;
• Recomendar exames de rastreio;
• Informar sobre a saúde e sobre as doenças;
• Informar sobre exames que é necessário realizar e 

sobre os seus resultados;
• …



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
Definição

Finalidade
contextos

• Na relação entre os profissionais de saúde e os utentes dos
serviços de saúde;

• Na disponibilização e uso de informação sobre saúde, quer
nos serviços de saúde quer nas famílias, escolas, locais de
trabalho e na comunidade;

• Na construção de mensagens sobre saúde no âmbito de
atividades de educação para a saúde e de programas de
promoção da saúde e de prevenção;

• Na transmissão de informação sobre riscos para a saúde em
situações de crise e não só;

• No tratamento dos temas de saúde nos meios de
comunicação social, na Internet e outras tecnologias
digitais.

http://pensador.uol.com.br/autor/marxwell_maltz/


COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
Definição

Finalidade
contextos

• Na formação dos profissionais de saúde;
• Nas relações interpessoais;
• Na comunicação interna nas organizações de saúde;
• …

“A vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidades.” 
Marxwell Maltz

http://pensador.uol.com.br/autor/marxwell_maltz/


COMUNICAÇÃO
Definição

Em qualquer situação de comunicação há pelo 

menos dois conjuntos de respostas desejadas:

1) A resposta que interessa à pessoa que produz a

mensagem.

2) A que interessa a quem recebe a mensagem.

Finalidade



COMUNICAÇÃO



COMUNICAÇÃO
Definição

Finalidade

Objectivos DAR A CONHECER   

FAZER GOSTAR 

FAZER AGIR 



COMUNICAÇÃO
Definição

Finalidade

Objectivos
Notoriedade

Informar Divulgar

Demonstrar

Assumir compromissos

Fidelizar

Credibilizar
Promover a imagem

Partilhar

Transmitir confiança

Envolver

Dar a conhecer



COMUNICAÇÃO
Definição

Finalidade

Objectivos

• Emissor/Fonte – quem transmite a mensagem

• Código – conjunto de códigos/sinais e respetivas regras de

comunicação

• Canal /Meios de Comunicação - veículo que é utilizado para

fazer chegar a mensagem do emissor ao recetor

• Descodificação – compreensão da mensagem; entendimento

• Recetor – quem recebe a mensagem. Pode ser uma máquina,

um conjunto de pessoas, ou outro. A receção da mensagem

não pressupõe a sua compreensão.

• Resposta (Feed-back) – retro alimentação da informação

• Ambiente.

Componentes



PLANO DE COMUNICAÇÃO
Definição

Finalidade

Objectivos

•Quem? – público-alvo

•O Quê? - mensagens

•Quando? – definição do tempo para a transmissão da

mensagem

•Para quê? – objetivos e resultados previstos

•Como? – meios de comunicação da mensagem; como será

“entregue a mensagem

•Por quem? – quem enviará a mensagem, e como foi

escolhido este “remetente”

Componentes

Plano de 
comunicação

“As oportunidades normalmente apresentam-se disfarçadas de trabalho árduo, e é por isso que muitos 
não as reconhecem.”  Ann Landers



PLANO DE COMUNICAÇÃO
Definição

Finalidade

Objectivos

• COMUNICAÇÃO INTERNA

• COMUNICAÇÃO EXTERNA
Componentes

Plano de 
comunicação



PLANO DE COMUNICAÇÃO
Definição

Finalidade

Objectivos

COMUNICAÇÃO INTERNA (USP)

Componentes

Plano de 
comunicação

•Quem? - todos, só alguns, por área????

•O Quê? – selecionar o tipo de mensagens

•Quando? – periodicamente; “avulso”

•Para quê? – envolver; divulgar; assumir compromissos

•Como? – placard; e-mail; reuniões

•Por quem? – Coordenadora; responsáveis dos programas;

todos

“Podemos medir um líder pelo tamanho dos desafios que ele assume. Ele sempre 
procura algo do próprio tamanho. “ John C. Maxwell

http://pensador.uol.com.br/autor/john_c_maxwell/


PLANO DE COMUNICAÇÃO
Definição

Finalidade

Objectivos

• COMUNICAÇÃO INTERNA (ACeS)

Componentes

Plano de 
comunicação

•Quem? - toda as unidades, algumas unidades; alguns

profissionais

•O Quê? – selecionar o tipo de mensagens

•Quando? – periodicamente; “avulso”

•Para quê? – envolver; divulgar; assumir compromissos;

credibilizar; transmitir confiança

•Como? – e-mail; newsletter; reuniões; eventos; folhetos;

placard

•Por quem? – Coordenadora; responsáveis dos

programas/áreas; todos



PLANO DE COMUNICAÇÃO
Definição

Finalidade

Objectivos

• COMUNICAÇÃO EXTERNA

Componentes

Plano de 
comunicação

•Quem? DSP; ARS; Entidades Oficiais

•O Quê? – selecionar o tipo de mensagens

•Quando? – periodicamente; “avulso”

•Para quê? – envolver; divulgar; assumir compromissos;

credibilizar; transmitir confiança

•Como? – e-mail; newsletter; reuniões; eventos; folhetos;

•Por quem? – Coordenadora; DE



PLANO DE COMUNICAÇÃO
Definição

Finalidade

Objectivos

• COMUNICAÇÃO EXTERNA

Componentes

Plano de 
comunicação

•Quem? Parcerias

•O Quê? – selecionar o tipo de mensagens

•Quando? – periodicamente; “avulso”

•Para quê? – envolver; divulgar; assumir compromissos;

credibilizar; transmitir confiança; Partilhar

•Como? – e-mail; newsletter; reuniões; eventos; folhetos;

•Por quem? – Coordenadora; Responsáveis de cada área;

Equipas



PLANO DE COMUNICAÇÃO
Definição

Finalidade

Objectivos

• COMUNICAÇÃO EXTERNA

Componentes

Plano de 
comunicação

•Quem? Comunidade

•O Quê? – selecionar o tipo de mensagens

•Quando? – periodicamente; “avulso”

•Para quê? – envolver; divulgar; assumir compromissos;

credibilizar; transmitir confiança; Partilhar; notoriedade

•Como? – e-mail; newsletter; eventos; folhetos;

•Por quem? – Coordenadora;



PLANO DE COMUNICAÇÃO
Definição

Finalidade

Objectivos

Componentes

Plano de 
comunicação

A comunicação tem também uma função 

estratégica e apoia estruturalmente os serviços, 

no entanto também ela própria se converte num 

instrumento para alcançar a qualidade.

“Sorte é aquilo que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. “ Elmer Letterman



PLANO DE COMUNICAÇÃO
Definição

Finalidade

Objectivos

Componentes

Plano de 
comunicação

•Como Elaborar um Plano de Comunicação?
•Dg de situação (interno e externo); análise SWOT

•Planeamento estratégico; identificação e seleção dos

componentes  inerentes à comunicação

•Seleção dos meios;

•Pré-teste;

•Definir os recursos;

•Avaliar os resultados.

“Há três tipos de pessoas: as que fazem, as que vêem fazer, e as que perguntam o que 
aconteceu.” (John Newborn)



PLANO DE COMUNICAÇÃO

A verdadeira medida de um homem não se
vê na forma como se comporta em momentos
de conforto e conveniência, mas em como se
mantém em tempos de controvérsia e
desafio.

Martin Luther King Jr.

http://pensador.uol.com.br/autor/martin_luther_king_jr/


PLANO DE COMUNICAÇÃO

Desafios…

Utilizar formas clássicas de comunicação!



PLANO DE COMUNICAÇÃO

Desafios…

Utilizar formas 
clássicas de 
comunicação



PLANO DE COMUNICAÇÃO

Desafios…

Utilizar novas formas de comunicação…



PLANO DE COMUNICAÇÃO

Desafios…



PLANO DE COMUNICAÇÃO

Se queremos progredir, não devemos repetir 
a história, mas fazer uma história nova.

Mahatma Gandhi

http://pensador.uol.com.br/autor/mahatma_gandhi/
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