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RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar o mérito da campanha de saúde Pare de Agredir
seus Rins, assinada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, em 2013. O estudo foi
conduzido a partir da abordagem centrada em especialistas. Padrões das categorias
de utilidade, adequação e precisão foram identificados e adaptados de modo a
subsidiar a construção do instrumento de avaliação, que foi validado por especialista
em Avaliação. Nove profissionais das áreas de Ciências da Saúde, Ciências Sociais
Aplicadas, Ciências Humanas e das áreas de Linguística e Letras integraram o
painel que julgou cada uma das oito peças da campanha publicitária: um adesivo,
dois folhetos, uma camiseta, um cartaz, um flyer, um boton e um vídeo. Os
resultados da avaliação mostram em que medida mídias impressas e audiovisual
atenderam os padrões de julgamento e as respectivas categorias. Embora a maioria
das peças publicitárias tenha atendido às categorias de adequação e precisão,
apenas o cartaz, o flyer e o vídeo atenderam à categoria utilidade. Este resultado
mostra que a maioria das peças não se volta ao atendimento das necessidades de
informação dos usuários potenciais, o que compromete o mérito da campanha.
Palavras-chave: Campanhas de saúde. Doença renal crônica. Avaliação de mérito.
Avaliação centrada em especialistas.

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the merit of the health campaign Stop Attacking
Your Kidneys, signed by the Brazilian Society of Nephrology in 2013. The study was
conducted from an evaluation approach centered on specialists. Utility, adequacy
and accuracy standards of evaluation were identified and adapted to support the
construction of an assessment instrument. This instrument was validated by an
evaluation expert. Nine professionals from Health Sciences, Social Sciences,
Humanities, and Linguistics and Languages areas composed the panel of specialists
that judged each of the eight pieces of the health campaign. These pieces were an
adhesive, two leaflets, a T-shirt, a poster, a flyer, a button and a video. The
evaluation results showed that what extent print and audiovisual media attended to
evaluation standards. Although the majority of the pieces had fulfilled the categories
of adequacy and accuracy, only the poster, flyer and the video attended the utility
category. This result shows that most of the pieces do not attend information needs
of potential users and this affects the merit of the campaign.
Keywords: Health campaigns. Chronic kidney disease. Evaluation of merit.
Evaluation centered on specialists.
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1 DOENÇAS RENAIS: INFORMAR E PREVENIR
Dentre os vários problemas de saúde que afetam a sociedade mundial estão
as doenças renais crônicas. Estima-se que 13% das pessoas tenham desenvolvido,
em algum grau, estas patologias, uma vez que se manifestam silenciosamente.
Para o chefe do Serviço de Nefrologia do Hospital de Clínicas, da
Universidade Federal do Paraná, “É de fundamental importância esclarecer a
população sobre a doença renal e a possibilidade de sua detecção em exames de
rotina simples de serem realizados e de fácil acesso na rede pública de saúde”.
(NASCIMENTO, 2012). A fala do especialista representa um elo na cadeia de ações
realizadas junto à sociedade brasileira como parte do esforço mundial de prevenção
à doença renal crônica, em 2012. A extensão da mobilização, no mundo, em torno
do tema pode ser vista por meio da Figura 1.
Figura 1 - World Kidney Day

Fonte: WORLD KIDNEY DAY (2013).

Todos os 26 estados e o Distrito Federal fizeram parte desta cadeia. Além das
capitais, participaram municípios como Manhuaçu, Teófilo Otoni, Divinópolis,
Janaúba, Boa Esperança (Minas Gerais); Baixo Amazonas do Pará, Santarém
(Pará); Arcoverde, Garanhuns (Pernambuco); Maringá (Paraná); Valença, Bacaxá
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(Rio de Janeiro); Mossoró, Açu, Caicó (Rio Grande do Norte); Goianésia (Goiás);
Camaquã, Lajeado, São Lourenço do Sul (Rio Grande do Sul); Joaçaba, Videira,
Tubarão (Santa Catarina); Limeira, Osasco, Fernandópolis, Itapetininga (São Paulo).
Com o objetivo de chamar a atenção dos governantes e da população para a
gravidade da patologia, que afeta mais que 10 milhões de brasileiros, a Sociedade
Brasileira de Nefrologia abriu a campanha de 2012, com o projeto ILUMINAR, em
comemoração ao Dia Mundial do Rim. Destacou pontos turísticos, em todo o país,
iluminando-os nas cores azul, vermelha e amarela, a exemplo do Cristo Redentor
(Rio de Janeiro), Museu de Arte Sacra (Santarém, Pará), Congresso Nacional
(Brasília, Distrito Federal), Igreja de São Benedito (Cuiabá, Mato Grosso), Arcos do
Anhangabaú (São Paulo), Praça 19 de Dezembro (Curitiba), Estátua do Laçador
(Guarita, Rio Grande do Sul) e Marco Divisório (Santana do Livramento, Rio Grande
do Sul).
O tema da campanha de saúde de prevenção às doenças renais, promovida
em 2012, foi Rins em Defesa da Vida. As ênfases se voltaram para a prevenção à
doença e para a doação do órgão. A partir dela, propagaram-se ideias e conceitos
relacionados: “Prevenir é melhor que remediar. O diabetes e a hipertensão danificam
os rins. Cuide-se.” (ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES RENAIS DE SANTA
CATARINA, 2012). “Doe Rim. Salve uma vida.” (PRO RENAL, 2012), “A doação de
órgãos salva vidas”; “Eu cuido dos meus rins, e você?” (HOSPITAL REGIONAL DO
BAIXO AMAZONAS DO PARÁ, 2012).
Por meio da ampla mobilização de profissionais, em que se incluíram médicos
nefrologistas e de outras especialidades, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros,
fisioterapeutas, assistentes sociais, farmacêuticos, educadores físicos, recreadores,
recepcionistas, técnicos de enfermagem e acadêmicos, a campanha pretendeu
chamar a atenção da população para os riscos da doença renal que já atinge
milhões de pessoas em todo o mundo. A Figura 2 é ilustrativa de parte do esforço.
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Figura 2 - Colaboração em defesa da vida

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2012).

Na sessão científica especial, realizada na Academia Nacional de Medicina,
em 15 de março de 2013, o acadêmico Miguel Carlos Riella explicou que 65 países
participam dessa aliança mundial. Segundo informou, a grande maioria dos
acometidos (70%) desconhece que tem esse tipo de problema de saúde. E que, no
Brasil, há mais de 10% de doentes renais crônicos, ou seja, “numa população com
quase 200 milhões de habitantes, podemos estimar em 26 milhões de brasileiros
com problemas renais”. Segundo o médico, ainda, "[...] precisamos alertar a
população sobre os fatores de risco como o diabetes, a pressão alta, a obesidade e
a idade”. (ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, [2012]).
Importantes instituições públicas e privadas se mobilizaram em torno da
campanha, quer com o intuito de implementá-la, quer de apoiá-la. Dentre elas citamse o Centro de Terapia Renal Substitutiva Pediátrica, da Fundação Santa Casa
(Pará), Fundação Instituto Mineiro de Estudos e Pesquisas em Nefrologia,
Associação Beneficente dos Renais Crônicos (Mato Grosso do Sul), Serviço Social
do Comércio-RN, Hospital do Rim (Rio Grande do Norte), Nefroclínica São Lourenço
(Rio Grande do Sul), Clínica Renal do Extremo Oeste (Santa Catarina), Sociedade
Amigos Transplantados e Insuficientes Renais de Amurel (Santa Catarina),
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Sociedade Paranaense de Nefrologia, Hospital de Clínicas da Universidade Federal
do Paraná, Academia Nacional de Medicina, Clínica do Rim de Caicó (Rio Grande
do Norte), Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do Pará, Sociedade
Brasileira de Enfermagem em Nefrologia, núcleos regionais da Sociedade Brasileira
de Nefrologia, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde, Ministério da Saúde, dentre outros (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2013).
A iniciativa conduzida em ampla escala teve a intenção de atingir a sociedade
como um todo, muito embora algumas ações específicas tenham privilegiado
públicos particulares: crianças e adolescentes menores de 18 anos; hipertensos,
diabéticos, idosos e pessoas com histórico familiar de doença renal; pessoas
potencialmente sem acesso a planos de saúde; pacientes em diálise e familiares;
cuidadores e trabalhadores especializados; transplantados renais; titulares da
Academia Nacional de Medicina.
Os eventos integrantes da campanha Rins em Defesa da Vida envolveram,
por exemplo, a medição da pressão arterial para detecção de hipertensos; medição
de glicemia para identificação de pacientes com suspeita de diabetes; avaliação de
risco cardiovascular, a partir de medidas antropométricas (altura, peso, largura de
cintura e quadril); exames de urina e sangue (dosagem de creatinina); teste de
acuidade visual; aferição de pressão arterial, hemodiálises, pesquisa de albuminúria,
orientação dietética e orientação nutricional específica a população pediátrica (Pará).
Foram realizados também eventos paralelos diversos, a citar: palestras nas
zonas oeste e norte de Natal, Caicó, Pau dos Ferros, Mossoró; sessão científica na
Academia Nacional de Medicina; Semana Amiga do Rim; rodas de conversas
informais sobre dúvidas; plantão de informações; atendimento e orientação à
população; avaliação nutricional; blitz e filmes educativos; panfletagem em
supermercados, estacionamentos, rodoviárias, shopping centers, praças, hospitais,
feiras; ações em ruas por meio do contato corpo a corpo com a população
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2013).
As ações de comunicação e educação em saúde funcionaram como parte
essencial das atividades realizadas nestes eventos e estiveram em consonância às
diretrizes fornecidas pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Criaram-se, dentre as
várias iniciativas, faixas de comunicação que divulgaram a campanha em estádios
de futebol; mensagens para telefones celulares; contas de água e de luz; matérias

15

para publicação em redes sociais; materiais informativos diversos, como folhetos,
panfletos e cartilhas; matérias para jornais impressos; entrevistas em rádio e tevê
que contaram com a participação de especialistas em Nefrologia.
O conjunto de materiais de informação e comunicação explorado pelos
distintos grupos que criaram eventos, no país, é difícil de ser enumerado em razão
de sua diversificação. Cabem, no entanto, exemplificações: músicas, anúncios em
rádios, cartazes, simulação do processo de hemodiálise, representação teatral,
produção de vídeos, camisetas.
A campanha Rins em Defesa da Vida resulta da determinação institucional da
Sociedade Brasileira de Nefrologia de conduzir, no país, uma ação pedagógica
pontual, de natureza informativa, junto à população. Expressa a evolução da
iniciativa, ao longo de sete anos, de 2003 a 2012, descontado o período entre 2008
e 2010. Em seguimento a este trabalho, a campanha de 2013, intitulada PARE de
Agredir seus Rins, teve sua acolhida facilitada pelas experiências anteriores,
independentemente do porte de cada iniciativa.
O amplo esforço realizado não pode ser mensurado ou avaliado de forma
global. Cada empreendimento educativo insere-se em determinado contexto e
possui características e singularidades que devem ser consideradas na avaliação.
Em caráter particular, a campanha midiática, veiculada nacionalmente, por ter
suas peças publicitárias na forma de arquivos digitais, pode converter-se em objeto
de estudos avaliativos, compromissados com a questão. Ante a recenticidade da
campanha e o fato de não ter sido ainda avaliada, entende-se que os resultados
desta dissertação sejam elo capaz de contribuir na cadeia de ações em favor da
informação e prevenção das doenças renais no país.

1.1 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA
O objetivo deste estudo é avaliar o mérito da informação veiculada pela
campanha publicitária PARE de Agredir os seus Rins, assinada pela Sociedade
Brasileira de Nefrologia (2013).
A área de Avaliação atribui importância significativa aos estudos que se
ocupam de analisar o mérito dos programas, atividades, fenômenos e processos
avaliados, destacando, por meio de juízos de valor, as suas qualidades intrínsecas.
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A justificativa para a avaliação desta campanha de saúde apoia-se em três
argumentos:
1) A campanha consiste em importante instrumento de comunicação social,
adotado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (2013), para alertar a população
brasileira acerca da importância da prevenção às doenças renais crônicas (DRC),
ante o rápido crescimento destas patologias, no Brasil.

Segundo dados da Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo
(SONESP), 58 milhões de pessoas correm o risco de desenvolver
algum tipo de problema nos rins por pertencerem ao grupo de risco:
têm histórico de doença na família, são idosos, obesos, diabetes ou
hipertensos. Essas duas últimas doenças, muito conhecidas dos
brasileiros, respondem por 60% dos casos. A insuficiência renal é
uma doença silenciosa: quando o corpo dá sinais claros e visíveis de
que algo está errado, em geral, o órgão já perdeu 50% de sua
capacidade. Por este motivo, 70% das mortes por insuficiência renal
acontecem antes mesmo do diagnóstico.
[...] Outro fator que contribui para o alto índice de mortalidade da
doença é a falta de vagas para a realização de hemodiálises; 6 mil
pacientes por ano não têm acesso ao tratamento ambulatorial que
seria fundamental para mantê-los vivos. (CONSELHO REGIONAL
DE MEDICINA DO ESTADO DO MARANHÃO, [2010]).

2) A Sociedade Brasileira de Nefrologia, ciente do potencial das campanhas,
tem se empenhado em promovê-las, anualmente, buscando ampliar o número de
parceiros como forma de criar e consolidar uma complexa rede de comunicação,
entre interessados, de modo a introduzir cultura de prevenção à doença renal
crônica.
3) Apesar da dimensão do problema, no país, os órgãos públicos
responsáveis não têm provido, à sociedade, informação responsável. Se efetivadas
com regularidade, campanhas de saúde pública podem dar contribuições sociais de
relativa consistência esclarecendo a população como um todo. Para tal, deve-se
entender que, nelas,
as diversas mídias atuam complementarmente, veiculando a
informação compatível ao tipo de código e linguagem que lhes
caracterizam. Nenhuma mídia, por si, é suficiente para expressar
plenamente a mensagem a ser trazida a público por meio de uma
campanha. Assim, quando se define o conjunto de mídias não se
pode desconhecer o potencial e as limitações de cada uma delas,
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sob pena de o todo não contribuir para a construção da mensagem
desejada (informação verbal)1.

Cada peça de uma campanha de saúde é única; precisa ser conhecida,
estudada e avaliada, em separado, tal como propõe a presente avaliação.

1

Informação concedida pela Profa Dra. Lucí Hildenbrand, em 14 de outubro de 2013, durante a
atividade de orientação acadêmica.

2 A CAMPANHA ALERTA: “PARE DE AGREDIR SEUS RINS”
Em 2013, o Dia Mundial do Rim foi comemorado em 14 de março. Tal como
ocorre anualmente, a data escolhida recaiu na segunda quinta-feira do mês. Embora
a data comemorativa altere-se, o logotipo do evento mantém-se o mesmo desde a
sua criação. A Figura 3 mostra a marca do evento realizado mundialmente.
Figura 3 - Logotipo do Dia Mundial do Rim

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2013).

Duas das cores exploradas pelo logotipo, vermelho e azul, remetem às
clássicas representações do sangue arterial e venoso no organismo.

A

transversalidade dos traços coloridos, por sua vez, faz alusão a um movimento para
fora, que sugere o deslocamento do sangue para as demais partes do organismo. O
amarelo, com movimento descendente e paralelo em relação à linha que divide o
corpo em duas metades, traz à memória a urina, excreta líquido que resulta do
processo de filtragem do sangue pelos rins.
As linhas oblíquas e paralelas que surgem na extremidade das barras
vermelha e azul sugerem a força com que o sangue circula a partir dos rins para as
estruturas

internas

do

corpo.

O

traço amarelo

desfaz-se diferentemente,

configurando-se como gotas que se desprendem na forma de urina para fora do
organismo.
Em seguida, passa-se à descrição das peças midiáticas impressas e
audiovisual integrantes da campanha PARE de Agredir os seus Rins”, da Sociedade
Brasileira de Nefrologia – Campanha 2013.

2.1 MATERIAIS IMPRESSOS
Os materiais impressos da campanha em estudo englobam um adesivo, dois
folhetos, uma camiseta, um cartaz, um flyer e um boton.
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2.1.1 Adesivo
Figura 4 - Adesivo da campanha

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2013).

Tendo forma ovalar e enfatizando apenas o logotipo da campanha, o adesivo
do Dia Mundial do Rim (Figura 4) foi concebido em tons mostarda. A impressão da
mídia expõe uma textura reticulada, porosa, que comunica a ideia de um filtro (2009)
– “sm (lat med filtru) 1 Artigo ou material poroso, como pano, papel emporético,
areia, carvão vegetal etc., através dos quais se faz passar um líquido para o
purificar”.

2.1.2 Folhetos
Os dois folhetos, concebidos para a campanha em estudo, constam das
Figuras 5 e 6.
Figura 5 - Folheto Pare de agredir seu Rim

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2013).

Em fundo branco, destaca-se o desenho estilizado de dois rins. Com
expressão preocupada e olhar implacável, dirigido ao leitor, os rins seguram, em
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lados opostos, a placa octogonal que contem a informação principal do impresso:
“PARE de agredir seu rim”.
Ocupando a metade do campo visual do folheto, a placa enfatiza a palavra
PARE, registrada de forma incisiva e imperativa, de modo a aguçar a curiosidade do
leitor em relação ao proibido: o ato de agredir seu rim. Recursos de luz e sombra
são usados para ressaltar o texto imagético aos olhos do leitor. Além disto, por ter
forma similar às utilizadas na sinalização de trânsito, a placa e seu texto são
rapidamente assimilados nas estruturas da memória do receptor.
O segundo folheto da campanha (Figura 6) é apresentado em seguida.

Figura 6 - Folheto Dia Mundial do Rim

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2013).

Sobre fundo preto, o desenho de uma bexiga, que lembra bola de encher,
ocupa quase todo o campo visual do impresso. A cor amarela do balão contrasta
com o texto centralizado da logomarca da campanha, escrito em cor vermelha. A
parte inferior da bexiga destaca estrutura diferenciada por meio da tonalidade
esmaecida, que lembra o esfíncter externo. No canto inferior direito do folheto, há
uma roseta que sugere movimento a partir da posição das paletas nas cores rosa,
pink, laranja, amarelo, verde e azul.

2.1.3 Camiseta
A Figura 7 mostra a concepção da camiseta da campanha.
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Figura 7 - Camiseta da campanha

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2013).

Ao nível do peito e do lado direito, a camiseta branca traz a logo da
campanha PARE de Agredir seus Rins. Abaixo reproduz, na integra, o texto
imagético idêntico ao da Figura 5.
Nas costas, uma faixa irregular em tons mostarda, posicionada na parte
superior da peça publicitária, instiga o leitor a refletir sobre a indagação impressa
nas cores preta e vermelha: “Fique sabendo: seus rins estão ok?”. Observa-se que a
segunda parte da frase grifa o foco da campanha. Na parte central da camiseta há o
símbolo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, como realizadora do projeto, e,
abaixo dele, a discriminação das entidades que apoiam a iniciativa: Fresenius
Medical Care, Baxter, Amgen e EMS hospitalar, impressos na cor azul.

2.1.4 Cartaz
A Figura 8 exibe o cartaz integrante da campanha.
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Figura 8 – Cartaz

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2013).

Tendo fundo cinza claro, o cartaz reporta, na parte superior, a uma textura
porosa, que comunica a ideia de filtro. Na parte superior esquerda, a frase “Fique
sabendo: seus rins estão Ok?”, escrita nas cores preta e vermelha, ganha destaque
sobre a tarja em tons mostarda. À direita, vê-se a inscrição da data em que, em
2013, foi comemorado o Dia Mundial do Rim: 14 de março de 2013. Abaixo e a
esquerda, o texto imagético é o mesmo da Figura 5. Do lado direito desta imagem,
uma faixa na cor mostarda introduz conjunto de questões que pode indicar
vulnerabilidade à doença. Em seguida, sobre duas tarjas mostarda sobrepostas, o
programa destaca, na cor vermelha, as “8 regras de ouro” adotadas na prevenção à
doença renal.
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Fechando o programa midiático, há outra tarja mostarda estreita. Abaixo dela,
o cartaz referência a entidade responsável pela campanha - Sociedade Brasileira de
Nefrologia – e, à direita, cita, em cor azul, as empresas que apoiam a iniciativa EMS hospitalar, Amgen e Baxter.

2.1.5 Flyer
A Figura 9 traz a representação do flyer concebido para a campanha.
Figura 9 - flyer da campanha

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2013).
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O flyer tem fundo cinza claro e apresenta, na parte superior, imagem de
textura porosa que reitera a ideia de filtro. No centro, há o mesmo desenho estilizado
da Figura 5.
Abaixo de tarja mostarda, seis perguntas indagam o leitor sobre sua
exposição a fatores de risco à doença. Tarja estreita na cor mostarda separa o
conjunto de perguntas do logotipo da campanha. Nova tarja similar fecha o impresso
apresentando a entidade responsável pelo evento – Sociedade Brasileira de
Nefrologia – e as empresas apoiadoras, registradas nas cores azul e preta:
Fresenius Medical Care, Baxter, Amgen,EMS hospitalar e Abbott.

2.1.6 Boton
A Figura 10 exibe o boton da campanha.

Figura 10 - Boton da campanha

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2013).

Em fundo branco e na forma circular, o boton tem ao centro um laço de fita
amarela, circundado superiormente pelo texto Dia Mundial do Rim, impresso na cor
preta. O modelo de laço escolhido remete ao símbolo de solidariedade, inicialmente
associado à luta mundial contra a Aids.

2.2 MATERIAL AUDIOVISUAL
O material audiovisual da campanha PARE de Agredir os seus Rins,
veiculado em 2013, consiste em um vídeo, de três minutos e oito segundos de
duração.
Narrado por voz masculina, o vídeo apresenta a campanha da Sociedade
Brasileira de Nefrologia, em comemoração ao Dia Mundial do Rim. O programa
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alerta para a gravidade da doença renal crônica, apontando-a como um dos
principais problemas de saúde pública mundial, que pode levar o paciente a
processo de diálise ou transplante. Afirma que milhares de pessoas estão sob o
risco de desenvolver a doença e que, no Brasil, cerca de 5% da população tem
algum grau de perda da função renal, embora desconheça isto. Enumera, ainda,
seis fatores de risco à patologia, ressaltando que, na ocorrência de algum deles, um
médico nefrologista deve ser consultado. Cita os dois principais exames para
detecção da doença: urina e sangue, e, de forma imperativa, lista as oito medidas a
serem adotadas na prevenção à doença renal crônica.
As imagens que reiteram o texto auditivo mostram pacientes em
procedimento de diálise acompanhados por profissionais de saúde bem como
detalhes dos equipamentos e do próprio ambiente (Figura 11).

Figura 11 - Paciente em diálise

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2013).

Textos escritos enfatizam, no vídeo, frases proferidas pelo locutor. As Figuras
12 e 13 destacam, respectivamente, os fatores de risco e as medidas preventivas à
doença renal crônica.
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Figura 12 - Fatores de risco à Doença Renal Crônica

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2013).

Figura 13 - Medidas preventivas à Doença Renal Crônica

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2013).

3 METODOLOGIA
O percurso metodológico desta avaliação incluiu sete etapas, a saber:
definição da abordagem escolhida; apresentação da questão avaliativa; estudo dos
padrões de avaliação definidos pelo Joint Committee on Standards for Educational
Evaluation (JOINT..., 2011); construção e validação do instrumento de avaliação;
aplicação do instrumento de avaliação; explicitação dos procedimentos adotados
para fins de análise dos dados; apresentação das diretrizes consideradas na
elaboração do relatório.

3.1 ABORDAGEM
A abordagem adotada no estudo é a que se designa abordagem centrada em
especialistas (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004) ou a que Chianca,
Marino e Schiesari (2001) denominam avaliação baseada em opiniões de
especialistas.
Este tipo de abordagem possibilita conhecer a opinião de profissionais
especializados. Ao ser confrontado, o conjunto de pareceres revela nova perspectiva
do objeto avaliado e introduz desafios à avaliação. Segundo Eisner (apud
WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 192):
Os avaliadores são considerados críticos cuja sensibilidade de
connoisseur lhes possibilita fazer uma declaração pública a respeito
da qualidade e da importância daquilo que é avaliado. A crítica não é
uma avaliação negativa, [...] e sim um processo educativo cuja
intenção é possibilitar aos indivíduos o reconhecimento de
qualidades e características que, de outro modo, passariam
despercebidas e seriam desvalorizadas. Para ser completa, a crítica
requer descrição, interpretação e avaliação do que é observado. Os
críticos são pessoas que falam de formas especiais sobre aquilo que
observam.

Por meio do processo avaliativo promovido, o avaliador atribui relevância aos
conhecimentos, habilidades e opiniões do painel de especialistas em torno do
programa, projeto, serviço ou atividade submetida à avaliação.
Chianca, Marino e Schiesari (2001) ressaltam que a abordagem centrada em
especialistas possibilita o desenvolvimento de avaliações de qualidade em períodos
de tempo relativamente curtos, o que se constitui em uma de suas principais

28

vantagens. Para eles, o aspecto mais vulnerável do modelo é o potencial de
subjetividade implicado nos pareceres emitidos.
Os painéis de especialistas que participam das avaliações centradas nesta
abordagem são compostos pelo avaliador e podem incluir profissionais de uma ou
mais áreas de conhecimento. Desta forma, podem ser uni ou multidisciplinares.
A opção pela formação de um tipo de painel ou outro decorre do que se espera da
avaliação em termos de abrangência e profundidade.
Alguns estudiosos preocupam-se com a promoção de avaliações realizadas
por painéis uni profissionais, alegando que há restrição da informação a determinado
campo de conhecimento.
A área de Avaliação recomenda que os painéis de especialistas sejam
formados por número ímpar de profissionais de modo que se identifique a
convergência de opiniões, quando da apuração dos dados.

3.2 QUESTÃO AVALIATIVA
A questão avaliativa gerada a partir do objetivo é a que se apresenta: Em que
medida as peças publicitárias da campanha PARE de Agredir os seus Rins
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2013) revelam qualidade frente aos
padrões de utilidade, adequação e precisão, estabelecidos no estudo?

3.3 PADRÕES DE AVALIAÇÃO
As cinco categorias de padrões para avaliação de programas, estabelecidas
pelo Joint Committee (JOINT..., 2011), internacionalmente aceitas e utilizadas, foram
apreciadas com o intuito de facilitar a identificação dos mais apropriados à avaliação
da campanha publicitária em questão. Após estudo, os três conjuntos de padrões
escolhidos referiram-se às categorias utilidade, adequação e precisão. Os padrões
das categorias exequibilidade e responsabilização não foram adotados. Os
argumentos considerados nesta tomada de decisão são os que se seguem.
A categoria de padrões de utilidade é considerada pelo Joint Committee como
essencial a toda e qualquer avaliação. Sem tal atributo, as avaliações não cumprem
a

sua

finalidade,

em

termos

de

viabilidade,

propriedade

e

precisão.

A imprescindibilidade dos padrões da categoria utilidade justifica-se porque suas
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diretrizes desafiam os estudos avaliativos a responderem se as necessidades de
informação dos potenciais usuários de um programa são atendidas, ou não
(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2000).
As categorias de padrões de adequação e precisão contribuem para o
propósito do estudo porque observam, respectivamente, a condução da avaliação de
forma legítima, ética e compromissada com a dignidade da pessoa humana, bem
como a transmissão de informações tecnicamente adequadas.
Os padrões das categorias exequibilidade e responsabilização não foram
adotados porque suas caracterizações apontam para sentido distinto daquele a que
se propõe esta avaliação.
 Critérios de Seleção e Adaptação dos Padrões
A seleção dos padrões pertinentes à avaliação da campanha iniciou-se com o
estudo das três categorias selecionadas. Ao assumir seus padrões como unidades
de

leitura,

dotadas

de

sentido

e

significado,

identificaram-se

10 padrões fundamentais, com base na compreensão de seus conceitos e ideias
centrais.
Antecedendo a etapa de adaptação de padrões, buscou-se o sentido primeiro
do verbo que dá origem ao substantivo. Adaptar (2009), do latim adaptare, [...] “1 Pôr
em harmonia [...]. 2 Fazer acomodar a visão [...]. 3 Tornar apto [...]. 4 Combinar,
encaixar, justapor [...]. 5 Ajustar (uma coisa a outra) [...]. 7 Acomodar(-se),pôr(-se)em
harmonia”.
Em Avaliação, adaptar padrões significa dar-lhes nova redação e sentido
tendo em vista ajustá-los ou harmonizá-los àquilo que é avaliado. A adaptação é,
portanto, um procedimento metodológico de grande importância, ante a sua
aplicabilidade. À semelhança de Santos (2012, p. 30), no caso deste estudo, “o
critério de adaptação estabelecido resultou do diálogo que a autora travou entre o
conteúdo abarcado pelos [...] padrões e o conteúdo julgado pertinente à produção e
à avaliação [...] propriamente”.
Ao realizar avaliações mediadas por padrões, o avaliador deve conhecê-los,
de forma detalhada, de modo a proceder a seleção adequada dos mesmos em
relação ao objeto avaliado.

Este processo envolve o estudo e a apreensão do

sentido da decodificação de cada padrão considerado. Em se tratando da adaptação
de padrões, como é o caso desta avaliação, novas decodificações são, em geral,
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construídas, à exceção das situações em que ocorre apenas alteração da nomeação
do padrão.
O Quadro 1 relaciona os títulos dos padrões originais e dos que foram
adaptados, discriminando suas descrições.

Quadro 1 - Padrões originais e adaptados com respectivas descrições
Categoria
Utilidade

Padrão Original
(Código e Título)
U2 Atenção a
interessados
(stakeholders)

Padrão Adaptado
(Título)
(título mantido)

U3 Propósitos
Negociados

Propósitos
Identificados

U4 Explicitação de
Valores

(título mantido)

U5 Informação
Relevante
U6 Produtos e
Processos
Significativos

(título mantido)

U7 Comunicação e
Relatórios
Apropriados e no
Prazo
Adequação A3 Respeito e
Direitos Humanos
A4 Clareza e
Equidade
Precisão
P2 Informação Válida

Produto Educativo

Descrição
As avaliações devem
dedicar atenção a
indivíduos e grupos
interessados no programa.
Os propósitos da avaliação
devem ser identificados
pelo avaliador com base
nas necessidades dos
stakeholders.
As avaliações devem
esclarecer e especificar os
valores que fundamentam
seu(s) objetivo(s),
processo(s) e julgamento(s)
produzido(s).
(descrição mantida)
As
avaliações
devem
construir julgamentos de
modo que os interessados
sintam-se estimulados a
redescobrir, reinterpretar ou
rever seus entendimentos e
comportamentos sobre o
programa avaliado.

Comunicação
Necessária

(descrição mantida)

(título mantido)

(descrição mantida)

(título mantido)
(descrição mantida)
(título mantido)
(descrição mantida)

P3 Informação
Fidedigna

(título mantido)
(descrição mantida)

Fonte: A autora (2013).

Como mostra o Quadro 1, as adaptações dos padrões envolveram
modificação de título; modificação da descrição por supressão de trecho;
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modificação da descrição por supressão e substituição de trecho; modificação do
título e da descrição devido a integração de padrões.

3.4 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO
O instrumento de avaliação construído no estudo (APÊNDICE A) constou de
14 itens, derivados dos 10 padrões. Para avaliar o atendimento a cada um dos
padrões das categorias utilidade e adequação foi construído um item específico.
Para os padrões Informação Válida e Informação Fidedigna construíram-se,
respectivamente, quatro e dois itens. O Quadro 2 relaciona os padrões adaptados
aos itens construídos para o instrumento.
Quadro 2 – Relação entre item do instrumento e padrão
Categoria
Utilidade

Padrão (Título)
Nº do item no instrumento
Atenção a interessados (stakeholders)
1
Propósitos Identificados
2
Explicitação de valores
3
Informação relevante
4
Produto Educativo
5
Comunicação Necessária
.6
Adequação Respeito e direitos humanos
7
Clareza e equidade
8
Precisão
Informação válida
9,11,12 e 14
Informação fidedigna
10 e 13
Fonte: A autora (2013).

O material a ser enviado ao painel de juízes para a avaliação da campanha
PARE de Agredir seus Rins (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2013)
constou de um envelope contendo carta convite (APÊNDICE B), pendrive com o
registro das peças publicitárias, cópias impressas do instrumento construído para
servir à avaliação e folha de apresentação destes materiais.
Orientou-se que a avaliação de cada peça deveria ser feita em cópia
específica do instrumento, identificada tanto pela referência nominativa da peça
publicitária quanto por sua imagem gráfica. Além disto, solicitou-se cada mídia fosse
avaliada em relação a cada um dos 14 itens constantes do instrumento, de acordo
com as seguintes instruções:
 1. Veja e ouça cada peça publicitária até que se sinta suficientemente
conhecedor de sua mensagem.
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 2. Identifique o instrumento adequado para registrar a sua avaliação em
relação à peça selecionada.
 3. Informe se a campanha Atende (A), Atende Parcialmente (AP) ou Não
Atende (NA) a cada item analisado, marcando (X) na quadrícula que expressa o seu
grau de julgamento.
 4. Registre seus comentários em relação a cada item avaliado no campo
Comentários Complementares.
 5. Assine e date cada instrumento preenchido.
Após a construção, procedeu-se à validação do instrumento. Por meio dela,
buscou-se saber em que medida o instrumento era capaz de avaliar aquilo a que se
propôs. Apesar de existirem diversos tipos de validação, optou-se por conferir a
validade de conteúdo. No caso, solicitou-se a uma especialista em Avaliação,
integrante do corpo docente do Mestrado Profissional em Avaliação, da Fundação
Cesgranrio, que julgasse a qualidade do instrumento, considerando: (a) a
congruência entre cada item elaborado e o padrão (original ou adaptado) que lhe
dera origem; (b) a suficiência do conjunto de itens do instrumento frente à
especificidade do objetivo do estudo e da questão avaliativa.
Por ocasião desta validação, foram sugeridas e processadas as seguintes
alterações: (a) inserção de legenda para explicitar o código atribuído ao padrão de
julgamento (A - Atende; AP - Atende Parcialmente; NA - Não Atende); (b) destaque
do título do instrumento, em negrito; e (c) desdobramento de um dos itens
integrantes da categoria precisão.

3.5 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO
Após a validação, passou-se à definição das características adequadas à
composição do painel de juízes responsável pelo julgamento da campanha. Tal
como Santos (2012), considerou-se importante instituir um painel multiprofissional.
Assim, foram compostos três grupos de representantes das áreas de conhecimento
escolhidas: dois médicos nefrologistas e um enfermeiro (Ciências da Saúde), três
comunicadores e/ou especialistas em Comunicação e Educação (Ciências Sociais
Aplicadas) e três profissionais ligados às Ciências Humanas e aos campos da
Linguística e das Letras.
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A seleção dos especialistas que integraram este painel foi feita por meio de
cadeia de relações, onde cada juiz escolhido indicou o nome de um colega de área.
O convite para participação destes especialistas foi feito em duas instâncias:
na primeira, mediante a comunicação pessoal, telefônica ou por e-mail; na segunda,
formalizada a partir de carta. Em ambos os momentos, explicitaram-se o propósito
do estudo e o porquê decidiu-se conduzir o processo avaliativo centrado no parecer
de especialistas.
Tal como Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), entende-se que, em geral,
uma única pessoa não dispõe de todo o conhecimento necessário para fazer uma
avaliação de forma adequada. Os dizeres e saberes dos profissionais são oportunos
para declarar acerca do real valor das comunicações educativas difundidas, na
sociedade, sob suas responsabilidades, via mídia impressa e auditiva.
No período compreendido entre 15 de setembro e 15 de outubro de 2013,
procedeu-se a distribuição e o recolhimento dos instrumentos junto ao corpo de
juízes selecionados. O local e o horário de realização da avaliação das peças
publicitárias da campanha decorreram da livre escolha dos profissionais envolvidos.

3.6 ANÁLISE DOS DADOS
A metodologia adotada para a análise dos dados desta avaliação reproduziu
aquela definida por Santos (2012) em seu estudo. Assim, os dois grupos de mídia
avaliados – impressa e audiovisual – constituem as grandes categorias que servem
à apresentação dos resultados encontrados. Em cada uma delas, as categorias de
padrões estudados – utilidade, adequação e precisão – são abordados, por meio de
Tabelas que relacionam os itens do instrumento aos níveis de julgamento (Atende,
Atende Parcialmente e Não Atende), atribuídos pelo grupo de nove especialistas. Ao
fim de cada Tabela, consta o cálculo da

a incidência média de escolhas dos juízes quanto aos níveis de
atendimento aos padrões de cada uma destas três categorias. Esses
resultados foram exibidos por meio de gráficos que mostram as
variações do julgamento das várias mídias resumidas por grupo.
(SANTOS, 2012, p. 36).

A partir das Tabelas, a representação do julgamento global das mídias em
relação às categorias de padrões estudadas é feita por meio de Gráficos, a partir
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dos quais “a representação [...] da distribuição de uma variável tem a vantagem de,
rápida e concisamente, informar sobre sua variabilidade (BUSSAB; MORETTIN,
2011, p.15). Os atributos da simplicidade, clareza e veracidade, que caracterizam as
representações gráficas, foram considerados na seleção deste recurso.

3.7 DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
Para nortear a elaboração do relatório de avaliação, a autora considerou o
teor de nove padrões do Joint Committee (2011) referentes às categorias de
utilidade, adequação e precisão.
No Capítulo 1, abordou o contexto da campanha estudada e, no Capítulo 2, a
descrição detalhada das peças publicitárias. Com isto, buscou atender o padrão
Explicitação das Descrições do Programa e do Contexto.
Nos Capítulos 3 e 4, ocupou-se dos padrões: (a) Credibilidade do Avaliador,
procedendo à cuidadosa seleção de especialistas de elevada credibilidade; (b)
Conclusões e Decisões Justificadas, explicitando a clara justificação dos
procedimentos metodológicos definidos para o estudo; (c) Gerenciamento das
Informações, adotando metodologia pertinente à coleta e ao gerenciamento da
informação; (d) Análises e Delineamentos (designs) sólidos, explicitando o design da
avaliação e do tipo de análise realizada, a partir das informações coletadas no
estudo.
Nos Capítulos 4 e 5, buscou-se atender o padrão Preocupação com
Consequências Influências, de modo que os resultados e conclusões desta
avaliação tivessem utilizações responsáveis e adequadas.
Ao longo de todo o relatório, a autora adotou ainda três padrões:
Transparência e Abertura, Explicitação do Raciocínio da Avaliação e Comunicação e
Relatório. Por meio deles, atentou-se a completa descrição das constatações e
conclusões, resguardando a qualidade do texto da dissertação.
O Quadro 3 apresenta os padrões que serviram de diretrizes para a
elaboração do relatório.
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Quadro 3 - Padrões com respectivas descrições
Categoria
Utilidade

Padrão Original
(Código e Título)
U1 Credibilidade
do Avaliador

U8 Preocupação
com
Consequências e
Influências

Adequação A5 Transparência
e Abertura

Precisão

P1 Conclusões e
Decisões
Justificadas

P5
Gerenciamento
da Informação

P6 Análises e
Delineamentos
(designs) Sólidos

P7 Explicitação
do Raciocínio da
Avaliação

P8 Comunicação
e Relatório

Fonte: A autora (2013).

Descrição
As avaliações devem ser
conduzidas por pessoal
qualificado que estabeleça e
mantenha credibilidade no
contexto da avaliação.
As avaliações devem promover
o uso responsável e adequado
de seus resultados, além de
prevenir consequências
negativas indesejáveis e má
utilização.
As avaliações devem fornecer
a todos os stakeholders
descrições completas das
constatações, limitações e
conclusões a não ser que isso
represente violação das leis ou
das convenções sociais.
As conclusões e decisões da
avaliação devem ser
explicitamente justificadas nas
culturas e nos contextos onde
têm consequências.
A avaliação deve empregar
métodos sistemáticos de
coleta, revisão, verificação e
armazenamento das
informações.
A avaliação deve empregar
delineamentos tecnicamente
adequados e análises
apropriadas aos propósitos
estabelecidos.
A fundamentação da avaliação,
desde informações e análises
até resultados, interpretações,
conclusões e julgamentos,
deve ser clara e
completamente documentada.
As comunicações da avaliação
devem ter escopo adequado
evitando concepções errôneas,
vieses, distorções e erros.

4 RESULTADOS
Os resultados obtidos por meio desta avaliação constam de duas seções
denominadas mídia impressa e mídia audiovisual. As tabelas e gráficos elaborados
para apresentação dos resultados têm finalidades distintas: as primeiras mostram
em que medida cada mídia atende (A), atende parcialmente (AP) ou não atende
(NA) os padrões considerados no estudo, segundo os juízes consultados. Os
gráficos, por sua vez, foram utilizados como recurso visual de síntese, expondo os
resultados da avaliação global de cada mídia integrante da campanha.
O ponto de corte arbitrado no estudo foi igual a 5. Por expressar o consenso
da maioria dos especialistas, representa o valor mínimo a partir do qual
considerações são tecidas. Tendências de julgamento, expressão que designa a
dispersão equilibrada dos juízes pelos três níveis de julgamento dos padrões, são
também destacadas ao longo do Capítulo.

4.1 MÍDIAS IMPRESSAS
Os resultados da avaliação das mídias impressas da campanha oficial da
SBN (2013), PARE de Agredir os seus Rins, passam a ser apresentados a seguir.

4.1.1 Adesivo
Categoria Utilidade
A Tabela 1 sintetiza o resultado do julgamento dos especialistas em relação
ao adesivo.
Tabela 1 - Adesivo: julgamento em relação à categoria utilidade
Itens avaliados
1) A peça publicitária dirige-se a todos os indivíduos e
grupos interessados no tema da campanha.
2) Os objetivos da peça publicitária são adequados às
necessidades de informação dos interessados.
3) As informações apresentadas pela peça publicitária
comunicam os valores nos quais se baseiam os seus
objetivos.

Níveis de
julgamento
A
AP
NA
4

4

1

3

4

2

4

2

3

(Continuação)
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(Continuação)
Níveis de
julgamento
A
AP
NA

Itens avaliados
4) As informações apresentadas pela peça publicitária são
relevantes para o tema.
5) As informações apresentadas pela peça publicitária
podem estimular os interessados a descobrir ou rever
seus comportamentos em relação à saúde renal.
6) As informações apresentadas pela peça publicitária
atendem às necessidades de diferentes públicos.
Frequência Média da Categoria

5

2

2

5

4

0

5

4

0

4,3...

3,3...

1,3...

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

A Tabela 1 permite afirmar que, na opinião de cinco especialistas (5, em 9), o
adesivo avaliado atende os Padrões Informação Relevante (item 4), Produto
Educativo (item 5) e Comunicação Necessária (item 6). Com isto os juízes declaram
que as informações apresentadas pelo programa de comunicação são relevantes ;
são

capazes

de

estimular

os

interessados

a

descobrir

ou

rever

seus

comportamentos em relação à saúde renal; atendem às necessidades de
informação de diferentes públicos.
Na parte aberta do instrumento um único juiz registrou que “o adesivo não
atende e não esclarece nenhum ponto da campanha”. Deste modo, admite que a
peça publicitária é insuficiente para contribuir com o alcance do(s) objetivo(s) da
campanha devido a pouca informação que apresenta.
Categoria Adequação
A Tabela 2 resume o julgamento da peça em pauta na categoria adequação.
Tabela 2 - Adesivo: julgamento em relação à categoria adequação
Itens avaliados
7) As informações apresentadas pela peça publicitária
respeitam o direito à saúde.
8) As informações apresentadas pela peça publicitária
respeitam o direito à informação.
Frequência Média da Categoria
Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Níveis de
julgamento
A
AP
NA
8

0

1

8

1

0

8,0

0,5

0,5
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A Tabela 2 expressa que, segundo a maioria dos juízes (8, em 9), a peça
midiática respeita o direito à saúde (item 7) e apresenta informações claras (item 8).
Apenas um especialista manifestou opinião diversa: as informações veiculadas pelo
adesivo não respeitam o direito à saúde.
Na parte aberta do instrumento, um juiz registrou a seguinte anotação: “Do
ponto de vista da criatividade, este adesivo fica devendo. O trabalho com as cores
azul, vermelha e amarela é clichê”. Esta opinião aponta que a mídia avaliada não foi
suficientemente explorada ante a sua potencialidade de linguagem. E, como tal,
impõe prejuízo à campanha de saúde – sistema em que cada peça publicitária
contribui na medida de suas possibilidades para a efetivação do propósito da
comunicação como um todo.
Categoria Precisão
A Tabela 3 registra a apreciação do adesivo frente os padrões de precisão.
Tabela 3 - Adesivo: julgamento em relação à categoria precisão
Itens avaliados
9) As informações apresentadas pela peça publicitária são
claras.
10) As informações apresentadas pela peça publicitária são
precisas.
11) As informações apresentadas pela peça publicitária
servem aos propósitos da campanha.
12) As informações apresentadas pela peça publicitária são
válidas.
13) As informações apresentadas pela peça publicitárias
são consistentes.
14) As informações apresentadas pela peça publicitária são
capazes de contribuir para a qualidade de vida dos
interessados.
Frequência Média da Categoria

Níveis de
julgamento
A
AP
NA
6

2

1

5

2

2

5

2

2

7

2

0

5

2

2

5

2

2

5,5

2

1,5

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

A Tabela 3 demonstra que os especialistas, de forma majoritária, concluíram
que a peça avaliada atende os dois padrões da categoria precisão, a saber: padrão
Informação Válida (itens 9,11,12 e 14) e padrão Informação Fidedigna (itens 10 e
13). Destaca-se, no conjunto, que o mais alto nível de concordância inter juízes (7,
em 9) disse respeito à validade das informações veiculadas (item 12).
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4.1.2 Folheto 1
Categoria Utilidade
O julgamento dos especialistas em relação ao folheto 1 (categoria utilidade) é
apresentado na Tabela 4.
Tabela 4 – Folheto 1: julgamento em relação à categoria utilidade
Itens avaliados
1) A peça publicitária dirige-se a todos os indivíduos e
grupos interessados no tema da campanha.
2) Os objetivos da peça publicitária são adequados às
necessidades de informação dos interessados.
3) As informações apresentadas pela peça publicitária
comunicam os valores nos quais se baseiam os seus
objetivos.
4) As informações apresentadas pela peça publicitária são
relevantes para o tema.
5) As informações apresentadas pela peça publicitária
podem estimular os interessados a descobrir ou rever
seus comportamentos em relação à saúde renal.
6) As informações apresentadas pela peça publicitária
atendem às necessidades de diferentes públicos.
Frequência Média da Categoria

Níveis de
julgamento
A
AP
NA
2

7

0

2

1

6

1

5

3

2

5

2

5

3

1

1

2

6

2,2

3,8

3,0

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

A leitura da Tabela 4 permite identificar que, segundo a opinião de cinco
especialistas, o Folheto 1 atende o padrão Produto Educativo. Deste modo,
entendem que “As informações apresentadas pela peça publicitária podem estimular
os interessados a descobrir ou rever seus comportamentos em relação à saúde
renal” (item 5). Dos quatro juízes restantes, três declararam que o padrão foi apenas
parcialmente atendido, enquanto outro acusou o não atendimento. Nenhum deles
justificou sua opinião.
A maioria dos especialistas consultados atribuiu à peça atendimento parcial
aos padrões Atenção aos Interessados, Explicitação de Valores e Informação
Relevante traduzindo que, em parte, ela: (a) alcança parcialmente os indivíduos e
grupos interessados no tema (item 1); (b) comunica parcialmente os valores da
campanha (item 3); (c) contém parte das informações relevantes para o tema (item
4).
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Em relação aos padrões Propósitos Identificados e Comunicação Necessária,
dois terços dos especialistas (6, em 9) disseram que o folheto 1 não atende a estes
padrões, ou seja, os objetivos do folheto não são adequados às necessidades de
informação dos interessados e que as informações nele apresentadas não atendem
às necessidades de diferentes públicos.
Dentre os comentários tecidos, destacam-se: “A peça publicitária apresenta
informação ambígua e superficial”. “A pouca informação apresentada pela mídia
esvazia a relevância do tema”. “A peça não estimula a curiosidade e, desta forma,
não contribui para a descoberta ou revisão de comportamentos em relação à doença
renal”. “A peça não atende às necessidades de diferentes públicos porque não é
específica nem abrangente. É ambígua”.
Categoria Adequação
Tabela 5 - Folheto 1: julgamento em relação à categoria adequação
Itens avaliados
7) As informações apresentadas pela peça publicitária
respeitam o direito à saúde.
8) As informações apresentadas pela peça publicitária
respeitam o direito à informação.
Frequência Média da Categoria

Níveis de
julgamento
A
AP
NA
5

3

1

4

4

1

4,5

3,5

1

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Cinco em nove juízes afirmaram que a mídia em estudo atende o padrão
Respeito e Direitos Humanos, o que indica que as informações nela apresentadas
respeitam o direito à saúde. No tocante ao padrão Clareza e Equidade, o
entendimento dos especialistas ficou concentrado nos dois primeiros níveis de
julgamento, atende e atende parcialmente.
Da parte aberta do instrumento constou o comentário de um único juiz: a peça
publicitária não se ateve ao mérito do direito à saúde.

Categoria Precisão
Na sequência, a Tabela 6 mostra o julgamento dos juízes em relação ao
folheto 1 ante os padrões da categoria precisão.
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Tabela 6 - Folheto 1: julgamento em relação à categoria precisão
Itens avaliados
9) As informações apresentadas pela peça publicitária são
claras.
10) As informações apresentadas pela peça publicitária são
precisas.
11) As informações apresentadas pela peça publicitária
servem aos propósitos da campanha.
12) As informações apresentadas pela peça publicitária são
válidas.
13) As informações apresentadas pela peça publicitárias
são consistentes.
14) As informações apresentadas pela peça publicitária são
capazes de contribuir para a qualidade de vida dos
interessados.
Frequência Média da Categoria

Níveis de
julgamento
A
AP
NA
2
2
5
2

1

6

3

3

3

3

3

3

2

2

5

4

2

3

2,6

2,2

4,2

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Na categoria precisão, o folheto 1 não atende a nenhum dos padrões. Em
relação ao padrão Informação Válida, particularmente afeto ao teor dos itens 11 e
12, evidencia-se a distribuição equitativa dos juízes pelos três níveis de julgamento.
Após registrar o não atendimento do padrão, nos aspectos considerados pelo item
14, um especialista afirmou: “a peça publicitária pouco contribui para a qualidade de
vida dos interessados porque pouco acrescenta em termos de qualidade de
informação”. Um comentário abrangente apresentado pelo mesmo profissional é
transcrito a seguir:
Considerando que as propagandas ou as campanhas publicitárias,
por serem implementadas por órgãos públicos, não se destinam
verbas consistentes com seus objetivos, de interesse público, são
pouco criativas.
Este folheto 1 é exemplar neste quesito. O uso de sinais do código
de trânsito é uma estratégia comunicativa desgastada. O apelo é
fraco e, por isso, não mobiliza ninguém. O uso da cor vermelha
acrescenta um pouco de sentido à peça aliada ao sentido da placa
PARE, o que já é inerente.
Haveria alguma transgressão se não acontecesse deste modo.

4.1.3 Folheto 2
Categoria Utilidade
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Tabela 7 - Folheto 2: julgamento em relação à categoria utilidade
Itens avaliados
1) A peça publicitária dirige-se a todos os indivíduos e
grupos interessados no tema da campanha.
2) Os objetivos da peça publicitária são adequados às
necessidades de informação dos interessados.
3) As informações apresentadas pela peça publicitária
comunicam os valores nos quais se baseiam os seus
objetivos.
4) As informações apresentadas pela peça publicitária
são relevantes para o tema.
5) As informações apresentadas pela peça publicitária
podem estimular os interessados a descobrir ou rever
seus comportamentos em relação à saúde renal.
6) As informações apresentadas pela peça publicitária
atendem às necessidades de diferentes públicos.
Frequência Média da Categoria

Níveis de
julgamento
A
AP
NA
4

3

2

3

3

3

4

2

3

4

3

2

1

7

1

5

3

1

3,5

3,5

2,0

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

A Tabela 7 mostra que, de acordo com a opinião dos especialistas
consultados, o único padrão atendido na categoria é o padrão Comunicação
Necessária indicando que “As informações apresentadas pela peça publicitária
atendem às necessidades de diferentes públicos” (item 6). Os demais especialistas
distribuíram-se entre os dois outros níveis de julgamento: atende parcialmente (3,
em 9) e não atende (1, em 9).
Para a maioria dos juízes (7, em 9), há atendimento parcial do padrão Produto
Educativo. Entendem que as informações veiculadas pela peça publicitária podem,
em parte, estimular os interessados a descobrir ou revisar seus comportamentos
relacionados à saúde renal (item 5). Para especialista, entende que o texto do
programa midiático pode ser considerado difícil para pessoas de baixa escolaridade.
Em relação ao padrão Propósitos Identificados, constata-se que houve
distribuição equitativa dos juízes entre os três níveis de julgamento considerados:
atende, atende parcialmente e não atende.
Na sequência, a Tabela 8 mostra a avaliação da peça analisada diante dos
padrões de adequação.
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Categoria Adequação
Tabela 8 - Folheto 2: julgamento em relação à categoria adequação
Níveis de
julgamento
A
AP
NA

Itens avaliados
7) As informações apresentadas pela peça publicitária
respeitam o direito à saúde.
8) As informações apresentadas pela peça publicitária
respeitam o direito à informação.
Frequência Média da Categoria

5

0

4

2

5

2

3,5

2,5

3,0

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

A partir da Tabela 8, constata-se que na opinião dos especialistas (5, em 9) a
peça publicitária atende o padrão Respeito aos Direitos Humanos, deixando claro
que as informações apresentadas pelo programa respeitam o direito à saúde (item
7). Registra-se, contudo, que quatro especialistas tiveram posição distinta: segundo
eles, o programa não atende o padrão em questão.
Cinco juízes declararam o atendimento parcial do padrão Clareza e Equidade
comunicando que as informações da peça publicitária são claras, apenas em
parte(item 8).
Categoria Precisão
A Tabela 9 mostra a apreciação do Folheto 2 em relação aos padrões de
precisão.
Tabela 9 - Folheto 2: julgamento em relação à categoria precisão
Níveis de
julgamento
A
AP
NA

Itens avaliados
9)

As informações apresentadas pela peça
são claras.
10) As informações apresentadas pela peça
são precisas.
11) As informações apresentadas pela peça
servem aos propósitos da campanha.
12) As informações apresentadas pela peça
são válidas

publicitária
publicitária
publicitária
publicitária

4

3

2

6

1

2

7

0

2

7

0

2

(Continuação)
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(Continuação)
Itens avaliados
13) As informações apresentadas pela peça publicitárias
são consistentes
14) As informações apresentadas pela peça publicitária
são capazes de contribuir para a qualidade de vida
dos interessados.
Frequência Média da Categoria

Níveis de
julgamento
A
AP
NA
5

2

2

3

2

4

5,3

1,3

2,3

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Conforme reúne a Tabela 9, o Folheto 2 atende os dois padrões da categoria
precisão (padrões Informação Válida e Informação Fidedigna), considerando os
aspectos tratados pelos itens: (a) 10 e 13, que dizem respeito, respectivamente, à
precisão e consistência das informações, e (b) 12 e 11, que se referem à validade e
à congruência informações apresentadas.

4.1.4 Camiseta
Categoria Utilidade
A Tabela 10 exibe o resultado do julgamento da camiseta em relação aos
itens da categoria utilidade.
Tabela 10 – Camiseta: julgamento em relação à categoria utilidade
Itens avaliados
1) A peça publicitária dirige-se a todos os indivíduos e
grupos interessados no tema da campanha.
2) Os objetivos da peça publicitária são adequados às
necessidades de informação dos interessados.
3) As informações apresentadas pela peça publicitária
comunicam os valores nos quais se baseiam os seus
objetivos.
4) As informações apresentadas pela peça publicitária
são relevantes para o tema.
5) As informações apresentadas pela peça publicitária
podem estimular os interessados a descobrir ou rever
seus comportamentos em relação à saúde renal.
6) As informações apresentadas pela peça publicitária
atendem às necessidades de diferentes públicos.
Frequência Média da Categoria
Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Níveis de
julgamento
A
AP
NA
5

4

0

3

5

1

5

3

1

6

1

2

6

3

0

4

4

1

4,8

3,3

0,8
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A Tabela 10 permite afirmar que, de acordo com a maioria dos especialistas,
a camiseta atende quatro dos padrões da categoria: Atenção aos Interessados,
Explicitação de Valores, Informação Relevante, Produto Educativo. Por meio deste
julgamento, comunica-se que as informações apresentadas pelo programa: (a)
dirigem-se aos indivíduos e grupos interessados no tema da campanha dando-lhes
atenção (item 1); (b) expressam os valores que fundamentam os seus objetivos (item
3); (c) são relevantes na abordagem do tema (item 4); (d) estimulam os interessados
na descoberta ou revisão de comportamentos de vida afetos à saúde renal (item 5).
A partir das respostas apresentadas por cinco especialistas (5, em 9),
entende-se que o padrão Propósitos Identificados foi atendido parcialmente,
significando que os objetivos da peça publicitária são, apenas em parte, adequados
às necessidades de informação dos interessados.
Por último, a distribuição equilibrada dos especialistas nos níveis de
julgamento atende e atende parcialmente indica que os mesmos discordam parcial
ou totalmente acerca do atendimento ao padrão Comunicação Necessária.
Categoria Adequação
A Tabela 11 expressa a avaliação da peça diante dos padrões de adequação.
Tabela 11 – Camiseta: julgamento em relação à categoria adequação
Itens avaliados
7) As informações apresentadas pela peça publicitária
respeitam o direito à saúde.
8) As informações apresentadas pela peça publicitária
respeitam o direito à informação.
Frequência Média da Categoria

Níveis de
julgamento
A
AP
NA
8

1

0

7

2

0

7,5

1,5

0

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Segundo a maioria dos especialistas consultados, a peça publicitária atende
os dois padrões da categoria adequação: Respeito aos Direitos Humanos e Clareza
e Equidade da informação. Para os demais juízes, o atendimento é apenas parcial.
 Categoria Precisão
Apresenta-se, na Tabela 12, a avaliação da mídia frente os padrões de
precisão.
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Tabela 12 – Camiseta: julgamento em relação à categoria precisão
Itens avaliados
9) As informações apresentadas pela peça publicitária
são claras.
10) As informações apresentadas pela peça publicitária
são precisas.
11) As informações apresentadas pela peça publicitária
servem aos propósitos da campanha.
12) As informações apresentadas pela peça publicitária
são válidas.
13) As informações apresentadas pela peça publicitárias
são consistentes.
14) As informações apresentadas pela peça publicitária
são capazes de contribuir para a qualidade de vida dos
interessados.
Frequência Média da Categoria

Níveis de
julgamento
A
AP
NA
4

3

2

3

4

2

5

3

1

7

1

1

5

2

2

5

2

2

4,8

2,5

1,7

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Segundo a maioria dos especialistas, a peça publicitária atende o padrão
Informação Válida, considerando o teor do conteúdo expresso pelos itens 11, 12 e
14. No tocante à consistência da informação, a maioria dos juízes entende que a
peça atende o padrão Informação Fidedigna. Os especialistas julgaram que as
informações apresentadas pela camiseta são parcialmente claras e precisas (itens 9
e 10), embora alguns tenham discordado desta opinião.

4.1.5 Cartaz
Categoria Utilidade
A Tabela 13 indica a avaliação da peça na categoria utilidade.
Tabela 13 - Cartaz: julgamento em relação à categoria utilidade
Níveis de julgamento
Itens avaliados
1) A peça publicitária dirige-se a todos os indivíduos e
grupos interessados no tema da campanha.
2) Os objetivos da peça publicitária são adequados às
necessidades de informação dos interessados.
3) As informações apresentadas pela peça publicitária
comunicam os valores nos quais se baseiam os seus
objetivos.
4) As informações apresentadas pela peça publicitária
são relevantes para o tema.

A
8

AP
1

NA
0

9

0

0

9

0

0

9

0

0

(Continuação)
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(Continuação)
Níveis de julgamento
Itens avaliados
5) As informações apresentadas pela peça publicitária
podem estimular os interessados a descobrir ou rever
seus comportamentos em relação à saúde renal.
6) As informações apresentadas pela peça publicitária
atendem às necessidades de diferentes públicos.
Frequência Média da Categoria

A
9

AP
0

NA
0

9

0

0

8,8

0,2

0

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Por unanimidade, os especialistas entenderam que o cartaz atende os
padrões da categoria utilidade, excetuando um que declarou atendimento parcial ao
padrão Atenção aos Interessados, indicando que a peça publicitária dirige-se, em
parte, aos indivíduos e grupos interessados no tema da campanha (item 1).

Categoria Adequação
Tabela 14 - Cartaz: julgamento em relação à categoria adequação
Níveis de julgamento
A
AP
NA
7) As informações apresentadas pela peça publicitária
9
0
0
respeitam o direito à saúde.
8) As informações apresentadas pela peça publicitária
9
0
0
respeitam o direito à informação.
Frequência Média da Categoria
9,0
0
0
Itens avaliados

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Por unanimidade, os especialistas afirmaram que a mídia em estudo atende
os padrões Respeito aos Direitos Humanos e Clareza e Equidade da categoria
adequação.
Categoria Precisão
O julgamento do cartaz em relação a Tabela 15 registra aos padrões da
categoria precisão.
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Tabela 15 - Cartaz: julgamento em relação à categoria precisão
Níveis de julgamento
A
AP
NA
9) As informações apresentadas pela peça publicitária
9
0
0
são claras.
10) As informações apresentadas pela peça publicitária
7
1
1
são precisas.
11) As informações apresentadas pela peça publicitária
6
2
1
servem aos propósitos da campanha.
12) As informações apresentadas pela peça publicitária
8
1
0
são válidas
13) As informações apresentadas pela peça publicitárias
8
1
0
são consistentes
14) As informações apresentadas pela peça publicitária
8
1
0
são capazes de contribuir para a qualidade de vida dos
interessados.
Frequência Média da Categoria
7,6
1,1
0,3
Itens avaliados

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Segundo a opinião da maioria dos especialistas, o cartaz atende
integralmente os padrões da categoria precisão, definidos para este estudo:
Informação Válida e Informação Fidedigna. Um único especialista revelou
discordância quanto ao atendimento do padrão Informação Válida, pois, segundo
ele, suas informações não contribuem para os propósitos da campanha. Outro juiz
discordou da precisão

das informações apresentadas

(padrão

Informação

Fidedigna).

4.1.6 Flyer
Categoria Utilidade
A Tabela 16 apresenta como os especialistas julgaram o flyer quanto à
utilidade.

Tabela 16 - Flyer: julgamento em relação à categoria utilidade
Itens avaliados
1) A peça publicitária dirige-se a todos os indivíduos e
grupos interessados no tema da campanha.
2) Os objetivos da peça publicitária são adequados às
necessidades de informação dos interessados.
3) As informações apresentadas pela peça publicitária
comunicam os valores nos quais se baseiam os seus
objetivos.

Níveis de julgamento
A
AP
NA
6

3

0

4

5

0

8

1

0

(Continuação)
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(Continuação)
Itens avaliados
4) As informações apresentadas pela peça publicitária
são relevantes para o tema.
5) As informações apresentadas pela peça publicitária
podem estimular os interessados a descobrir ou rever
seus comportamentos em relação à saúde renal.
6) As informações apresentadas pela peça publicitária
atendem às necessidades de diferentes públicos.
Frequência Média da Categoria

Níveis de julgamento
A
AP
NA
8

1

0

8

1

0

4

5

0

6,3

2,7

0

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

A Tabela 16 permite afirmar que o flyer atende os padrões Atenção aos
Interessados, Explicitação de Valores, Informação Relevante e Informação
Fidedigna, segundo constou da avaliação da maioria dos especialistas. Este
resultado indica que a peça publicitária: dirige-se, de modo geral, a todos os
interessados no tema da campanha (item 1); comunica os valores que embasam os
objetivos da campanha (item 3); apresenta informações relevantes para o tema (item
4); incentiva a descoberta de novos comportamentos em relação à saúde renal (item
5).
Segundo os resultados apresentados, ainda, o flyer atende parcialmente os
padrões Propósitos Identificados e Comunicação Necessária, evidenciando que os
objetivos da peça publicitária são apenas parcialmente adequados às necessidades
de informação da sociedade e de seus diferentes públicos interessados.
Cabe ressaltar que todos especialistas entenderam que a peça em exame
não deixa de atender os padrões focalizados.

Categoria Adequação
Tabela 17 - Flyer: julgamento em relação à categoria adequação
Itens avaliados
7) As informações apresentadas pela peça publicitária
respeitam o direito à saúde.
8) As informações apresentadas pela peça publicitária
respeitam o direito à informação.
Frequência Média da Categoria
Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Níveis de julgamento
A
AP
NA
9

0

0

8

1

0

8,5

0,5

0

50

Na avaliação dos especialistas, a peça publicitária atende os padrões
referidos pelos itens 7 (9, em 9) e 8 (8, em 9), constantes da Tabela 17: Respeito
aos Direitos Humanos e Clareza e equidade.
Categoria Precisão
A Tabela 18 revela o julgamento do flyer ante os padrões de precisão.
Tabela 18 - Flyer: julgamento em relação à categoria precisão
Itens avaliados
9) As informações apresentadas pela peça publicitária
são claras.
10) As informações apresentadas pela peça publicitária
são precisas.
11) As informações apresentadas pela peça publicitária
servem aos propósitos da campanha.
12) As informações apresentadas pela peça publicitária
são válidas.
13) As informações apresentadas pela peça publicitárias
são consistentes.
14) As informações apresentadas pela peça publicitária
são capazes de contribuir para a qualidade de vida dos
interessados.
Frequência Média da Categoria

Níveis de julgamento
A
AP
NA
8

1

0

6

2

1

6

3

0

8

1

0

8

1

0

6

3

0

7,0

1,8

0,2

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Segundo a opinião dos especialistas consultados, o flyer atende o conjunto de
padrões Informação Válida e Informação Fidedigna da categoria precisão, nos
aspectos avaliados pelos itens 9, 11, 12 e 14. Por meio da Tabela 18, também, fica
claro que apenas um especialista atribuiu imprecisão às informações da peça
publicitária em questão (item 10).

4.1.7 Boton
Categoria Utilidade
Tabela 19 - Boton: julgamento em relação à categoria utilidade
Itens avaliados
1) A peça publicitária dirige-se a todos os indivíduos e
grupos interessados no tema da campanha.
2) Os objetivos da peça publicitária são adequados às
necessidades de informação dos interessados.

Níveis de julgamento
A
AP
NA
2

6

1

1

5

3

(Continuação)
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(Continuação)
Itens avaliados
3) As informações apresentadas pela peça publicitária
comunicam os valores nos quais se baseiam os seus
objetivos.
4) As informações apresentadas pela peça publicitária
são relevantes para o tema.
5) As informações apresentadas pela peça publicitária
podem estimular os interessados a descobrir ou rever
seus comportamentos em relação à saúde renal.
6) As informações apresentadas pela peça publicitária
atendem às necessidades de diferentes públicos.
Frequência Média da Categoria

Níveis de julgamento
A
AP
NA
1

3

5

2

2

5

1

4

4

0

4

5

1,2

4,0

3,8

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Os resultados da Tabela 19 evidenciam que o boton não atendeu plenamente
aos padrões de julgamento da categoria utilidade. Segundo os especialistas, dois
padrões são parcialmente atendidos, pois a peça publicitária apenas em parte: (a)
dirige-se aos indivíduos interessados no tema da campanha (item 1) e (b) tem
objetivos adequados às necessidades de informação dos interessados (item 2).
Segundo avaliação da maioria dos juízes, os padrões Explicitação de Valores,
Informação Relevante e Comunicação Necessária não foram atendidos pelo
programa, indicando que: (a) os valores subjacentes aos objetivos não são
aclarados; (b) as informações veiculadas não são relevantes para o tema; (c) as
informações não atendem às necessidades de diferentes públicos.


Categoria Adequação
Tabela 20 - Boton: julgamento em relação à categoria adequação
Itens avaliados
7) As informações apresentadas pela peça publicitária
respeitam o direito à saúde.
8) As informações apresentadas pela peça publicitária
respeitam o direito à informação.
Frequência Média da Categoria

Níveis de julgamento
A
AP
NA
7

2

0

6

3

0

6,5

2,5

0

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Segundo a maioria dos especialistas, o boton atende os padrões Respeito
aos Direitos Humanos (7, em 9) e Clareza e Equidade (6, em 9), da categoria
adequação. Os demais juízes declararam que estes atendimentos são parciais.
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Categoria Precisão
A Tabela 21 registra o julgamento do boton ante os padrões da categoria
precisão.
Tabela 21 - Boton: julgamento em relação à categoria precisão
Itens avaliados
9) As informações apresentadas pela peça publicitária
são claras.
10) As informações apresentadas pela peça publicitária
são precisas.
11) As informações apresentadas pela peça publicitária
servem aos propósitos da campanha.
12) As informações apresentadas pela peça publicitária
são válidas
13) As informações apresentadas pela peça publicitárias
são consistentes
14) As informações apresentadas pela peça publicitária
são capazes de contribuir para a qualidade de vida dos
interessados.
Frequência Média da Categoria

Níveis de julgamento
A
AP
NA
2

2

5

2

1

6

1

5

3

4

2

3

2

0

7

2

0

7

2,2

1,6

5,2

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Os resultados da Tabela 21 revelam que o boton não atende os padrões de
julgamento da categoria precisão, considerados nesta avaliação: Informação Válida
e Informação Fidedigna. Os itens que concentraram os maiores índices de não
atendimento foram os de números 13, 14, 10 e 9, que se referem a atributos
distintos da informação: consistência, capacidade de contribuir para a qualidade de
vida das pessoas, precisão, clareza e equidade.

4.1.8 Mídias Impressas: julgamento global
Gráficos de colunas foram elaborados para facilitar a comparação do
julgamento das sete peças impressas avaliadas, quanto às três categorias de
padrões estudadas.
As frequências médias de escolhas dos especialistas, apresentadas por meio
das Tabelas analisadas, no Capítulo 3, converteram-se nas informações constantes
dos Gráficos. Por meio delas, se expressa em que medida cada mídia impressa
avaliada atende, atende parcialmente ou não atende os padrões.
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Em seguida à apresentação de cada um dos Gráficos, apresentam-se as
análises realizadas.
Gráfico 1 – Mídias Impressas: julgamento global ante à categoria utilidade
10
8,8
8

6,3
6
4,8

4,3
4

4,0

3,8
3,1

3,0
2,2

2

1,3

3,5 3,5

3,3
2,7

2,0
1,2

0,8
0,2

0
Adesivo Folheto 1 Folheto 2 Camiseta

Atende
Fonte: A autora (2013).

3,8

0

Cartaz

Atende Parcialmente

0
Flyer

Boton

Não Atende

Segundo o Gráfico 1, a mídia que alcançou o mais alto grau de concordância
inter juízes, na categoria utilidade, foi o cartaz (8,8), seguido do flyer (6,3). Os
valores das frequências médias evidenciam o atendimento.
O boton foi o programa comunicativo que obteve os mais altos índices de
atendimento parcial (4,0) e de não atendimento (3,8); a ele, seguiram os índices
alcançados pelo folheto 1. As demais mídias não atingiram o patamar estabelecido
nesta avaliação (5,0), evidenciando não atendimento à categoria.
O Gráfico 2 comunica o desempenho das mesmas peças publicitárias ante os
padrões de adequação.
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Gráfico 2 – Mídias Impressas: julgamento global ante à categoria adequação
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Fonte: A autora (2013).
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A leitura do Gráfico 2 evidencia que cinco das oito mídias avaliadas atendem
os padrões da categoria adequação: cartaz (9,0), flyer (8,5), adesivo (8,0), camiseta
(7,5), e boton (8,0). Ressalte-se que, do conjunto, a única mídia que alcançou o
consenso absoluto inter juízes foi o cartaz.
O Gráfico 3 indica o atendimento das mídias em relação aos padrões de
precisão.
Gráfico 3 – Mídias Impressas: julgamento global ante à categoria precisão
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Segundo o julgamento dos especialistas (Gráfico 3), quatro das oito mídias
impressas atendem os padrões da categoria precisão: cartaz (7,6), flyer (7,6),
adesivo (5,5) e folheto 2 (5,3).

No tocante ao atendimento parcial, constata-se pequena variação entre os
valores das frequências médias obtidas pelas várias mídias, que oscila entre 2,5 a
1,1. O boton foi a peça publicitária que obteve a mais baixa frequência média (2, 2).

4.2 MÍDIA AUDIOVISUAL
A única mídia audiovisual que constou da campanha avaliada é apresentada
a seguir.

4.2.1 Vídeo
Categoria Utilidade
A Tabela 22 expõe os resultados da avaliação dos especialistas em relação
ao vídeo, na categoria utilidade.
Tabela 22 – Vídeo: julgamento em relação à categoria utilidade
Itens avaliados
1) A peça publicitária dirige-se a todos os indivíduos e
grupos interessados no tema da campanha.
2) Os objetivos da peça publicitária são adequados às
necessidades de informação dos interessados.
3) As informações apresentadas pela peça publicitária
comunicam os valores nos quais se baseiam os seus
objetivos.
4) As informações apresentadas pela peça publicitária são
relevantes para o tema.
5) As informações apresentadas pela peça publicitária
podem estimular os interessados a descobrir ou rever
seus comportamentos em relação à saúde renal.
6) As informações apresentadas pela peça publicitária
atendem às necessidades de diferentes públicos.
Frequência Média da Categoria
Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Níveis de julgamento
A
AP
NA
7

2

0

7

2

0

7

2

0

7

2

0

7

2

0

7

1

1

7,0

1,8

0,2
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Os dados da leitura da Tabela 22 evidenciam que, segundo a maioria dos
juízes (7, em 9), o vídeo atende os padrões da categoria utilidade. Apenas um
especialista declarou que as informações apresentadas pelo programa não atendem
às necessidades dos diferentes públicos interessados na informação (item 6).

Categoria Adequação

Tabela 23 - Vídeo: julgamento em relação à categoria adequação
Itens avaliados
As informações apresentadas pela peça
publicitária respeitam o direito à saúde.
8) As informações apresentadas pela peça
publicitária respeitam o direito à informação.
Frequência Média da Categoria

Níveis de julgamento
A
AP
NA

7)

9

0

0

9

0

0

9,0

0

0

Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Segundo a totalidade dos especialistas (9, em 9), o programa midiático
atende integralmente os padrões da categoria adequação (Respeito aos Direitos
Humanos, e Clareza e Equidade).

Categoria Precisão
Tabela 24 - Vídeo: julgamento em relação à categoria precisão
Itens avaliados
9) As informações apresentadas pela peça publicitária
são claras.
10) As informações apresentadas pela peça publicitária
são precisas.
11) As informações apresentadas pela peça publicitária
servem aos propósitos da campanha.
12) As informações apresentadas pela peça publicitária
são válidas
13) As informações apresentadas pela peça publicitárias
são consistentes
14) As informações apresentadas pela peça publicitária
são capazes de contribuir para a qualidade de vida
dos interessados.
Frequência Média da Categoria
Legenda: A= Atende, AP=Atende Parcialmente, NA= Não Atende.
Fonte: A autora (2013).

Níveis de julgamento
A
AP
NA
9

0

0

8

1

0

7

2

0

8

1

0

8

1

0

7

2

0

7,6

1,4

0
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Segundo a opinião dos especialistas, o vídeo atende os dois padrões da
categoria precisão (Informação Válida e Informação Fidedigna), no tocante ao
conteúdo abarcado pelos itens constantes do instrumento. Por meio da Tabela 24,
constata-se também que apenas um especialista entendeu que as informações
apresentadas pela peça não são compatíveis aos propósitos da campanha (item 11).
Em seguida, apresenta-se o julgamento global do vídeo frente às três
categorias de padrões estudadas. Sendo a única mídia audiovisual da campanha, o
Gráfico 4 exibe o desempenho do programa ante os três níveis de julgamento
considerados.
Gráfico 4 – Mídia audiovisual – vídeo (Padrões Utilidade, Adequação e Precisão)
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Fonte: A autora (2013).
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A leitura do Gráfico 4 revela que o mais alto desempenho da mídia foi obtido
foi na categoria adequação (9,0), seguido daqueles que foram alcançados nas
categorias precisão (7,6) e utilidade (7,0).
Visando evitar interpretações indevidas ou impróprias aos resultados relativos
à categoria adequação, convém lembrar que, em Avaliação, o sentido da palavra
adequação dista do que lhe atribui o senso comum; no caso, assume distinta
amplitude e diz respeito
ao que é apropriado, válido, legal, correto, aceitável e justo [...]. A
adequação compreende três campos que se sobrepõem:
1. Direitos, deveres e responsabilidades dos avaliadores;
2. Sistemas de leis, regulamentos e regras;
3. Funções e obrigações inerentes à prática profissional da
avaliação.
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Além de importantes por natureza, esses campos complementam os
outros atributos da avaliação: utilidade, exequibilidade, precisão e
responsabilização. (JOINT..., 2011).

Sendo assim, este é o sentido que se deve atribuir ao termo quando da leitura
do Gráfico 4.

5 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Esta seção inclui as considerações e recomendações decorrentes do estudo
avaliativo que se ocupou da avaliação do mérito da campanha de saúde, da
Sociedade Brasileira de Nefrologia, PARE de Agredir Seus Rins (CAMPANHA...,
2013), considerando os padrões de utilidade, adequação e precisão.

5.1 CONSIDERAÇÕES
A avaliação das peças publicitárias da campanha, por parte do painel de
especialistas, permite apresentar considerações relacionadas que respondam à
questão avaliativa estabelecida: Em que medida as peças publicitárias da campanha
PARE de Agredir os Seus Rins (SBN, 2013) revelam qualidade frente aos padrões
de utilidade, adequação e precisão, estabelecidos no estudo?
Considerando que o julgamento da campanha teve por base padrões de
avaliação, os mesmos são tomados para nortear a apresentação das considerações:
1) Apenas duas das sete mídias impressas - Cartaz e o Flyer - atenderam à
categoria utilidade. O vídeo, única peça audiovisual da campanha, também
ultrapassou o padrão mínimo de concordância inter juízes. Na comparação entre as
três mídias, constata-se que, nesta categoria, o programa melhor avaliado pelo
painel de especialistas foi o cartaz (8,8, em 9), seguido do vídeo (7, em 9).
2) Cinco das sete mídias impressas - adesivo, camiseta, cartaz, flyer e boton
– e a mídia audiovisual atenderam à categoria adequação. Comparado o
desempenho das peças, o cartaz e o vídeo atingiram, por unanimidade, o padrão
máximo de concordância inter juízes (9, em 9). Flyer e adesivo tiveram, em seguida,
os desempenhos mais altos: (8,5 em 9) e (8, em 9), respectivamente.
3) Quatro mídias impressas - adesivo, folheto 2, cartaz, flyer – e a mídia
audiovisual atenderam à categoria precisão. Quando comparados os desempenhos
das peças, percebe-se que cartaz e vídeo atingiram o mais alto padrão máximo de
concordância inter juízes (7,6, em 9). Em seguida, flyer e adesivo alcançaram os
mais altos desempenhos, na categoria: (8,5 em 9) e (8, em 9), respectivamente.
Embora a maioria das peças publicitárias tenha atendido às categorias de
adequação e precisão, apenas três programas atenderam à categoria utilidade,
segundo constou da avaliação dos especialistas. Este resultado comunica que a
maioria das peças publicitárias não está estritamente afinada a estes padrões. Com
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isto, o mérito da campanha fica, em parte, comprometido, uma vez que, tal como
reconhece o Joint Committee, o atendimento à categoria utilidade é essencial a todo
e qualquer objeto avaliado.

5.2 RECOMENDAÇÕES
Com base nas considerações, o estudo recomenda que:
1) estudo similar aprofunde esta avaliação, fazendo uso de entrevistas junto a
profissionais das áreas de conhecimento consultadas e a pessoas direta e
indiretamente afetadas por doenças renais;
2) procedimentos

de

pré-testagem

sejam

adotados,

nas

próximas

campanhas, tendo em vista identificar e reparar possíveis fragilidades das peças
publicitárias anteriormente à sua veiculação;
3) produções

digitais

interativas

facilitem

a

construção

de

novos

conhecimentos da sociedade, em relação à prevenção às patologias, e que estas
mídias sejam disponibilizadas no site da SBN;
4) materiais pedagógicos complementem o teor das campanhas de
comunicação, favorecendo a auto formação de pessoas interessadas em colaborar
com o esforço mundial de prevenção à doença renal;
5) setor público e privado conjuguem esforços em favor da construção de
campanhas de saúde, capazes de atender às diferentes necessidades de
informação dos interessados (sociedade em geral, pessoas acometidas pelas
doenças, familiares, escolares, (futuros) professores, grupos de risco, acadêmicos);
6) sociedades regionais de nefrologia encarreguem-se da organização e
postagem dos resultados das campanhas anuais brasileiras, de modo que se tenha,
a tempo, um retrato fidedigno da problemática de saúde pública no país;
7) governo federal e órgãos de fomento à pesquisa incentivem pesquisas e
avaliações no campo temático das doenças renais crônicas, tendo em vista a
melhoria da qualidade de vida das pessoas afetadas
8) mecanismos

de

ação

política

sejam

adotados

junto

às

governamentais de modo que o Estado cumpra o seu dever constitucional.

esferas
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APÊNDICE A – Instrumento para avaliação da campanha da Sociedade
Brasileira de Nefrologia, ano 2013 – Pare de agredir seus rins
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APÊNDICE B – Apresentação dos Materiais e do Instrumento de Avaliação

Rio de Janeiro, julho de 2013.

Prezado(a) Especialista,
O propósito da dissertação que desenvolvo no Curso de Mestrado
Profissional em Avaliação, da Fundação Cesgranrio é avaliar a campanha de
prevenção à doença renal, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, em 2013,
intitulada Pare de agredir seus Rins.
O grande impacto da doença renal crônica na qualidade de vida das pessoas
e a pouca ênfase dispensada ao tema na sociedade brasileira justifica este estudo.
Um painel de juízes especialistas se encarregará da avaliação das peças
publicitárias da campanha. Pela relevância do trabalho que o(a) Sr.(a) desenvolve
no campo da sua especialidade, venho convidá-lo(a) a integrar o referido painel e
opinar sobre as peças publicitárias.
Em anexo, seguem instruções específicas para que possa colaborar com o
estudo. Solicito que devolva o envelope com sua avaliação no prazo de sete dias.
Desde já, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Agradecendo sua atenção.

Atenciosamente,

Ana Cristina Pereira Junqueira
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Apresentação dos Materiais e do Instrumento de Avaliação

Prezado(a) especialista,

O material que lhe envio irá possibilitar a avaliação da campanha de
prevenção á doença renal Pare de agredir seus Rins. O envelope contém um
pendrive, que exibe as peças publicitárias da campanha, e ainda oito cópias
impressas do instrumento. A avaliação de cada peça publicitária deverá ser
registrada em uma cópia especifica.
No topo do instrumento consta o seu título. Abaixo dele, há um campo que
informa o tipo de peça a ser analisada. Registre o seu nome, área de especialidade,
local e data do parecer nos campos próprios. Na parte superior ainda, há uma
reprodução, em pequena escala, da peça em julgamento.
Os 14 itens do instrumento devem ser respondidos, de acordo com a
orientação da legenda e das instruções apresentadas a seguir.
Instruções para preenchimento:
1) Veja e/ou ouça cada peça publicitária, até que se sinta suficientemente
conhecedor de sua mensagem.
2) Identifique o instrumento adequado para registrar a sua avaliação em relação à
peça selecionada.
3) Informe se a peça publicitária avaliada atende (A), atende parcialmente (AP) ou
não atende (NA) a cada item do instrumento, marcando (X) na quadrícula que
expressa o seu grau de julgamento.
4) Registre seus comentários em relação a cada item avaliado no campo
específico.
5) Assine e date cada instrumento preenchido.

