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Apresentação

 O período entre 2007 e 2010 foi de grande desafio para a comunicação. Além de inovar 

em campanhas tradicionais do setor, como amamentação, doação de órgãos e sangue e de 

vacinação, o Ministério da Saúde trabalhou com temas de emergência pública, de mobilização 

para a erradicação de doenças e de novos eventos para a promoção da saúde da população. O 

desafio é ainda maior quando se associa a dificuldade de atender às características de um país 

continental, com ampla diversidade na cultura e situação social como o Brasil. Levar informações 

claras, objetivas, com credibilidade e no momento correto são fatores fundamentais para a 

compreensão da participação do cidadão, profissionais de saúde e gestores na sua atuação em 

benefício da saúde pública.                 

 O resultado desse trabalho, um importante componente adicional ao investimento na 

oferta de insumos, estrutura e profissionais de saúde, se viu, por exemplo, na ampla mobilização 

para as duas maiores campanhas de vacinação já realizadas no mundo: a de rubéola, com 67 

milhões de pessoas vacinadas, garantindo que o Brasil pudesse pedir o certificado de país livre 

da doença, e a contra o H1N1, com mais de 89,5 milhões de vacinados, protegendo a população 

da gripe pandêmica. Antes, lidou-se com a descoberta do vírus H1N1 e sua chegada ao Brasil,  

quando se potencializou a responsabilidade do Ministério da Saúde em informar a população 

sobre o cenário no país e no mundo, bem como as medidas de prevenção e orientações gerais 

necessárias, momentos em que a comunicação, mais do que nunca, tem que se traduzir em 

credibilidade e transparência.                  

 Para essas e outras ações, o Ministério da Saúde foi além dos tradicionais meios de 

comunicação. Buscou parceiros para campanhas, divulgação de informações e colaboração nas 

estratégias de promoção de saúde e prevenção de doenças. São mais de 200 parceiros entre 

empresas, instituições sem fins lucrativos e sociedade civil, o que engloba artistas e jornalistas, 

entre outros. Ainda, a presença nas redes interativas, que atualmente conta com milhares de 

seguidores, é fruto de um longo esforço e conquista de um espaço legitimado. Participou-se 

ativamente de mobilizações regionais, como a promoção de evento para o Dia Nacional de Atividade 

Física, com o objetivo de estimular as pessoas a terem uma vida mais saudável. O sucesso desse 

período também se deve à aproximação com servidores e profissionais de saúde.  

 Trabalhou-se com a imprensa de maneira eficaz e abrangente, apresentando ao país a 

transparência de gestão, os avanços da saúde pública e o cuidado para que o cidadão recebesse, 

em qualquer canto do território nacional, informações de qualidade e em tempo oportuno.                  

 Hoje, além das várias lições aprendidas, carregamos a vontade de fazer ainda mais. Nas 

próximas páginas, oferecemos um resumo das ações de comunicação realizadas entre 2007 e 

2010. Os resultados desse trabalho você pode encontrar espalhados por todo o Brasil. 



Imprensa – A importância da comunicação eficaz com a mídia em emergências 
de saúde pública 

A comunicação por meio da imprensa é um fundamental componente de divulgação das ações e 

orientações do Ministério da Saúde. A comunicação com a imprensa precisa ser ágil, com grande 

segmentação no que se refere à cobertura do território brasileiro e adaptação da linguagem e 

das novas tecnologias para atingir os diversos estratos sociais da população. O planejamento 

e trabalho diário com esse setor são, portanto, estratégicos para uma comunicação eficaz.  

Um grande exemplo disso ocorreu durante todo o momento de emergência em saúde pública 

gerada pelo surgimento da gripe H1N1, em abril de 2009. As ações executadas tiveram o 

objetivo de esclarecer e tranquilizar a população, oferecer a correta orientação sobre prevenção 

e procura por assistência e dar transparência ao processo decisório e medidas implementadas 

pelo poder público. 

 Eventos 

A Coordenação de Promoção e Eventos planeja e organiza ações com o objetivo de manter e 

elevar o conceito do Ministério da Saúde em seu público de interesse. Durante o período de 2007 

a 2010, a coordenação trabalhou em ações de promoção à saúde e prevenção em todo o Brasil, 

tais como eventos de Vacinação e de Doação e tendo como público principal o cidadão brasileiro.

Mobilização

Ocupar espaços coletivos, principalmente os mais distantes e carentes, convocando e 

sensibilizando atores sociais a compartilharem informações que estimulem a adoção de 

práticas de saúde nas suas comunidades. Isso é a  Rede de Mobilização Social. Ela  aproxima 

o Ministério da Saúde dos cidadãos, de qualquer canto do país, colhendo depoimentos que 

revelam expectativas, interrogações, anseios. É uma ferramenta de comunicação comunitária, 

que apoia o Ministério nas suas campanhas e políticas  de promoção da saúde e prevenção.  

Comunicação em Saúde Pública – o desafio

A comunicação tem caráter estratégico para a gestão da saúde. A oferta de informação qualificada 

é essencial na política de promoção à saúde e de prevenção e controle de doenças no Sistema 

Único de Saúde. No Ministério da Saúde, é imprescindível que a comunicação atinja altos índices 

de eficiência e eficácia porque, muitas vezes, as intervenções de saúde são, na sua essência, 

ações de comunicação. A saúde brasileira ainda tem enormes desafios a vencer. Neste contexto, 

a comunicação é um instrumento poderoso que precisa ser utilizado na busca das mudanças 

comportamentais da população, no rumo da qualidade de vida que todos almejam.

Parceiros da Saúde – Governo e iniciativa privada em prol da saúde

A Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde entende que levar essas mensagens a 

todas as camadas da sociedade não pode ser tarefa exclusiva do Governo Federal. Por isso, 

nesse período, que abrange os anos de 2007 a 2010, buscou-se permanentemente sinergias 

com os diversos parceiros institucionais. Essa iniciativa resultou em  cerca de 200 parceiros 

permanentes que fizeram a sintonia dos temas da saúde com suas organizações e entidades.

Redes Sociais – Monitoramento e respostas na web

As mídias sociais, com suas novas formas de interação e utilização da internet, foram aliadas 

do Ministério da Saúde no enfrentamento de crises e também na mobilização para as grandes 

campanhas e esclarecimentos específicos da população. Sua possibilidade exponencial de 

replicação foi, por diversas vezes nessa jornada, um trunfo a serviço da saúde.

Rádio Saúde – As ondas levando saúde para o interior

Criar uma ferramenta que possibilite chegar aos rincões com informações importantes, mas com a 

simplicidade e linguagem peculiares do meio rádio. Esse foi o objetivo da Assessoria de Comunicação 

em  implementar um serviço permanente de disponibilização de produções de rádio.

Publicidade – A criatividade e excelência para efetividade 

Levar os assuntos de saúde para todos os brasileiros, independentemente do local ou da classe 

social, com criatividade e pertinência. Esse é o desafio da equipe de publicidade, que trabalha 

com os principais meios de comunicação no Brasil, mas também busca outras alternativas nas 

novas mídias para que mais brasileiros tenham contato com o seu Ministério da Saúde. Várias 

campanhas de sucesso já saíram daqui, como a de Doação de Órgãos, que ganhou diversos 

prêmios nacionais, alcançando ainda mais exposição para a causa.



Premiações

Várias campanhas obtiveram êxito na tarefa de informar à 

população brasileira sobre temas ligados à saúde. Elas se 

destacaram também por seu caráter criativo, tanto em 

sua linguagem quanto na abordagem dos temas. Os frutos 

deste trabalho estão listados a seguir:

Prêmios Publicitários 2008

 
Prata para o filme Não Esqueça, da campanha contra o Consumo Excessivo de Álcool – Festas de Fim 

de Ano (dezembro de 2007), da PROPEG.

 
Bronze para o anúncio Não Perca o Carnaval, da campanha contra o Consumo Excessivo de Álcool – 

Carnaval (fevereiro de 2008), da PROPEG.

 
Ouro para o filme Balão, da campanha de Doação de Órgãos (outubro de 2007), da PROPEG.  

 
Prata para o anúncio Balão, da campanha de Doação de Órgãos (outubro de 2007), da PROPEG. 

 
Prata para o spot Minuto do Amor, da campanha de Tuberculose (julho de 2007), da MASTER.

 
Prata para o filme Fanfarra, da Campanha de Aids no Carnaval (fevereiro 2008), da MASTER. 

 
Prata para o filme Pai e Filho, da Campanha do Dia Mundial contra a Aids (dezembro de 2007),  

da MASTER.

 
Bronze para o filme Sorrisão, da Campanha de Carnaval (fevereiro 2007), da MASTER.

 
Bronze para a série Não Deixe a Gripe Derrubar Você, da Campanha de Vacinação de Idosos (maio de 

2008), da PROPEG.

 
Ouro para o filme Qual a sua Atitude contra a Aids, da campanha do Dia Mundial da Luta contra a Aids 

e de Carnaval (dezembro de 2007 e fevereiro de 2008), da MASTER.



 
Ouro para o filme Personagens, da campanha Trânsito (outubro de 2008), da Master.

 
Ouro para o cartaz Beleza Mulher, da campanha Dia Mundial de Luta contra a Aids, (dezembro de 

2008), da MASTER.

 
O filme Considerações sobre o Tempo, da campanha de Doação de Órgãos (setembro de 2008), ficou 

entre os 3 finalistas na categoria Institucional Nacional, da PROPEG. 

   –    Galo de Bronze para o filme Balão, da campanha de Doação de Órgãos (setembro de 2007), da 

PROPEG.

   –  Menção Honrosa para o filme Não esqueça, da campanha contra o Consumo Excessivo de Álcool – 

Festas de Fim de Ano (dezembro de 2007), da PROPEG.

   –  Menção Honrosa para o filme Considerações sobre o Tempo, da campanha de Doação de Órgãos 

(outubro de 2008), da PROPEG. 

 
Prata para o filme Conversas (Basta Falar), da campanha de Doação de Órgãos (outubro de 2009),  

da PROPEG.

 
Bronze para a série Beijo, da campanha Dia Mundial da Luta contra a Aids (dezembro 2009),  

da MASTER.

 
Ouro para o spot História do Crack, campanha Contra o Crack (novembro de 2009), da MASTER.

 
Ouro para mídia exterior Tesômetro, da campanha contra a Aids (julho de 2009), da MASTER.

 
Prata para a campanha Balão, de Doação de Órgãos (outubro de 2007), da PROPEG.

 
Bronze para a campanha Não Esqueça, sobre o Consumo Excessivo de Álcool (dezembro de 2007),  

da PROPEG.

 
Prata para o filme Consequências, da campanha de Álcool e Trânsito, da MASTER.  

 
Bronze para o jingle Transa, da campanha do Dia Mundial da Luta contra a Aids (dezembro de 2007), 

da MASTER.

 para o comercial Balão, de Doação de Órgãos (outubro de 2007), da PROPEG.

 
Ouro para filme Considerações sobre o Tempo, da campanha de Doação de Órgãos (setembro de 

2008), da PROPEG.

 
Prata para a campanha Considerações sobre o Tempo, da campanha de Doação de Órgãos (setembro 

de 2008), da PROPEG. 

 
Ouro para o filme Considerações sobre o Tempo, da campanha de Doação de Órgãos (setembro de 

2008), da PROPEG. 

Comercial do Ano 
Ouro para o filme Considerações sobre o Tempo, da campanha de Doação de Órgãos (outubro de 

2008), da PROPEG.



 
Bronze para mídia digital Doe Medula, da campanha de Doação de Medula Óssea (dezembro de 2009), 

da DIGITAL GROUP.

 
Prata para cases e mídia integradas para Amigo Oculto, da campanha de Doação de Medula Óssea 

(dezembro de 2009), da PROPEG.

 
Prata para cases e mídias integradas para a série Beijo, da campanha Dia Mundial da Luta contra a 

Aids (dezembro de 2009), da MASTER.

 
Ouro para o filme Basta Falar, da campanha de Doação de Órgãos (outubro de 2009), da PROPEG.

 
Prata para o filme Amigo Oculto, da campanha de Doação de Medula Óssea (dezembro de 2009),  

da PROPEG.

 
Prata para o filme Beijo, da campanha Dia Mundial de Luta contra a Aids (dezembro 2009),  

da MASTER.

 
Finalista para o anúncio Um deles tem HIV. O outro sabe, da campanha Dia Mundial de Luta contra a 

Aids (dezembro de 2009), da Master.

 
GP para o aplicativo para Facebook Efeitos do Crack, da campanha Contra o Crack (fevereiro de 2010), 

da MASTER.

 
Finalista para o aplicativo para Facebook Efeitos do Crack, da campanha Contra o Crack (fevereiro de 

2010), da MASTER.


