
Guia Prático para 
Porta-Vozes 



Introdução 

Saber comunicar também é uma arte. E não é à toa que cabe aqui a 
expressão “menos é mais”, cunhada arquiteto alemão Mies van der Rohe.  
 
A comunicação que se apresenta nesse século XXI evidencia que emissor 
e receptor estão cada vez mais no mesmo patamar, como personagens 
centrais que disseminam informação e conhecimento simultaneamente.  
 
Mas há um momento em que o protagonista da história (da 
comunicação) é apenas VOCÊ! Quando bem preparado para uma 
entrevista, poderá aproveitar a excelente oportunidade para transmitir a 
SUA mensagem, de forma positiva para obter o máximo de resultado. 
 
É imprescindível aproveitar bem os espaços que surgem na imprensa. 
Para isso, ter foco é essencial para comunicar o que se quer. Como Porta-
Voz da SOBRAC, esteja sempre atento aos assuntos que permeiam a 
atuação da Sociedade - o vasto campo das Arritmias Cardíacas e da 
Morte Súbita. 
 
Este Guia Prático para Porta-Vozes da SOBRAC contém as bases e 
orientações de apoio para ter um bom aproveitamento durante as 
entrevistas, assim como a melhor maneira de relacionar-se com os 
jornalistas e os meios de comunicação. 
 
Esperamos que as informações aqui contidas sejam de seu agrado e 
úteis para desempenhar seu papel como Porta-Voz junto à mídia. 
 
Sabemos da sua exímia arte de curar (Hipócrates!). Agora, vamos auxiliá-
lo na arte de comunicar. 
 
Boa leitura! 



Antes de apresentar as diferentes etapas de uma entrevista, 
mencionaremos algumas informações importantes sobre os meios de 
comunicação. 
 
É importante analisar os diversos veículos de comunicação como 
empresas que oferecem um produto comum aos seus consumidores: a 
informação. 
 
Portanto, sempre que pensarmos em compartilhar uma informação, 
devemos avaliar se é algo suficientemente atrativo e relevante para os 
seus usuários finais (leitores, telespectadores, internautas). Caso 
contrário, a mídia a descartará, pois não será classificada como notícia. 
 
Para avaliar se uma informação é atrativa e relevante para 
converter-se em notícia, é importante que: 
 

Meios de Comunicação 

- Apresente uma novidade. 
Algo até então inexistente 
ou que sinalize uma nova 

tendência 

- Seja atual: estudos, 
pesquisas, casos, números, 

estatísticas recentes. 

- Seja de interesse para a 
maioria das pessoas, e não 
para um pequeno e seleto 

grupo.   

- Seja verdadeira: com 
respaldo científico, racional 
e que tenha credibilidade. 



Telejornais e Programas 
especializados. 

Jornalismo e Programação 
especializada.  

Diários, Semanais, Mensais 
e Bimestrais. 

Semanais, Mensais e 
Especializadas. 

Sites, Portais,  Blogs e mídias 
sociais. 

Distribuição de notícias para 
outros meios. 

Diferentes meios de Comunicação 



Entender claramente o 
que o jornalista está 
buscando; 

Conhecer o estilo do 
veículo e do jornalista; 

Conhecer o perfil do 
público-alvo daquele meio 
de comunicação; 

Revisar o assunto e o 
enfoque desejado para 
a entrevista; 

Transmitir a sua história, da 
forma que você quer que 
ela seja comunicada ao 
público; 

Falar com clareza, 
objetividade e empatia. 

Entrevista não é uma conversa 
informal com o jornalista/repórter. 
As perguntas são feitas pelo 
entrevistador para obter, do 
entrevistado, o máximo de 
informações sobre um determinado 
assunto. 

O que é uma 

entrevista? 

É fundamental que o Porta-Voz esteja BEM PREPARADO, ciente da 
responsabilidade de sua representação (no caso, a SOBRAC) e do 
assunto que irá abordar. Para isso, é importante: 



Para maior efetividade, as mensagens-chave devem ser: 

Mensagem-chave 

Mensagens-chave são as ideias mais importantes que você deseja 
transmitir sobre um determinado assunto, o conjunto de significados que 
quer associar a uma organização. 

Simples e de fácil entendimento; 

Relevantes para o público; 

Alinhadas com os principais objetivos  
da divulgação que você representa; 

Comprovadas e sustentadas por dados reais. 



Existem 2 tipos principais 
de mensagens-chave: 

Tipos de  

mensagem-chave 

Gerais 

Particulares 

Fornecem informações genéricas sobre o tema; 

Fornecem informações detalhadas sobre determinado assunto, 
incluindo mensagens básicas, pontos de apoio e realizações adicionais. 



No contexto da entrevista, o que o Porta-Voz  
da SOBRAC deve explorar: 

Mensagens-chave 

da SOBRAC 

SOBRAC – O que é? Qual a atuação? Qual a importância de suas atividades? 
Como se insere entre as demais sociedades médicas e de cardiologia? 

Arritmias Cardíacas – Morte Súbita - o que representam de forma ampla, 
porém de fácil entendimento para o público leigo. 

Subtipos de Arritmias Cardíacas - dê exemplos, como: Fibrilação Atrial > 
AVC/Derrame 

 

Parada Cardiorrespiratória – Morte Súbita 

Auto-Exame do Pulso: Ação de pré-diagnóstico e ajuda na prevenção 
 

ARRITMOLOGISTA / ELETROFISIOLOGISTA: Especialista responsável pelo 
tratamento das arritmias cardíacas. 



Exemplo:  
 

P: Qual o objetivo da campanha Coração Na Batida 

Certa?  

 
R: Alertar a população leiga e profissional sobre a 

importância da prevenção e do tratamento das Arritmias 
Cardíacas... 
 

1M: ...para isso, a SOBRAC reúne esforços de seus 

associados em todo o Brasil, para a realização de ações 
de cunho educativo. 

Fórmula de uma 

entrevista 

P=R+1M 
Pergunta = Resposta + 1 mensagem 

 



Fórmula de uma 

entrevista 

Procure sempre acrescentar uma chancela , marca na 
principal nas suas respostas.  

 
Exemplo: SOBRAC – CAMPANHA – EVENTO 

(PrECon/Congresso). 

Quando necessário, corrija as informações incorretas de 
forma polida, dando subsídios concisos e importantes, como 
estatísticas e estudos.  
 
Exemplo: “A incidência de Fibrilação Atrial na população 
mundial é de 2,5%, o equivalente a 175 milhões de pessoas”. 

Seja direto, mas não  
monossilábico. Explique sempre 

de forma que o leigo possa entender. 



COLOQUE-SE NO LUGAR DA AUDIÊNCIA: 
 
- Sua mensagem precisa ser compreensível e clara. Portanto, procure usar 
palavras e terminologias mais simples, sem termos técnicos; 
 
- Entenda o que o público, o repórter/jornalista quer saber sobre a 
notícia/informação; 
 
- Forneça informações úteis, dados, anedotas, analogias e exemplos que 
facilitem a compreensão do tema/ assunto; 
 
- Demonstre boa disposição e seja sempre gentil. 
 
ELABORE AS MENSAGENS-CHAVE:  
 
- Defina o conceito/tema central do que gostaria de transmitir ao público 
(leitor/ouvinte/telespectador) e estruture as suas mensagens de acordo 
com estes objetivos; 

 
- Prepare as informações de apoio que possam auxiliá-lo para ilustrar o 
que está oferecendo (números, realizações ou exemplos); 
 
- Analise as possíveis perguntas difíceis. “Qual seria a pior coisa que 
poderiam lhe perguntar?” 
 
NUNCA: 
 
- Divulgue informações que não estejam alinhadas com a comunicação; 
 
- Solicite ao repórter a gravação ou texto antes da veiculação/publicação. 

 

Dicas para uma 

boa entrevista! 



Tenha paciência com os jornalistas. Lembre-se que ele é ou está 
representando uma pessoa leiga; 

Trate todos os veículos e jornalistas com a mesma atenção; 

Ouça e responda a pergunta com atenção. Responda o que está 
sendo perguntado, dentro do contexto da pauta solicitada e da 
orientação da comunicação de quem representa. Os jornalistas não 
publicam perguntas, publicam respostas!; 

Não discuta, não critique, não acuse e não fale de outros 
profissionais; 

Atenda a todos os jornalistas, se possível, pois haverá ocasiões em 
que o entrevistado é quem precisará do repórter; 

Contextualize, explique e enfatize os pontos que você acha que 
deveriam ser mais claramente entendidos ou analisados; 

Cuidado com o “em off” – conversa ‘reservada’ com o 
repórter/jornalista! Não diga nada que não deseja que seja publicado 
ou que possa ir ao ar; 

Lembre-se: uma entrevista não é uma conversa informal com um 
repórter/jornalista, nem uma discussão intelectual; 

Ao final da entrevista, pergunte se foi suficiente. Coloque-se à 
disposição do repórter/jornalista (assim como a Assessoria de 
Imprensa). 

Desligue o celular!; 

Dicas para uma 

boa entrevista! 



A roupa é um item importante durante a entrevista, porque além de 
nos representar em termos de estilo e aparência, também pode somar 
ou competir com a notícia que estamos divulgando.   

ERRADO – gravata 
inadequada e terno muito 

aberto 

CERTO – tom e estilo 
clássico, sóbrio 

A roupa ideal para 
entrevista de vídeo 
e fotos 



ERRADO – roupa 
muito clara e fundo 

claro 

CERTO – tom e estilo 
clássico, sóbrio 

A roupa ideal para 
entrevista de vídeo 
e fotos 



Preferencialmente apenas dentro de unidades de saúde, como 
hospitais e clínicas. 

Quando usar jaleco? 



ERRADO 

CERTO 

Em entrevistas presenciais, procure uma posição confortável e que 
transmita confiança e profissionalismo. 

Atenção: Postura na 

entrevista 



Finalizando 



Obrigado! 


