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RESUMO 
 
Este presente relatório pretende refletir sobre o conceito de comunicação de saúde e 

as diversas estratégias de comunicação que a indústria farmacêutica utiliza para 

contornar as limitações à publicidade de medicamentos. Trata-se de uma reflexão 

teórica sustentada por situações práticas experienciadas num estágio de três meses 

numa agência de comunicação que trabalha essencialmente a área da saúde.   

 

Palavras-chave: Relações Públicas, Assessoria de Imprensa, Comunicação 

Empresarial, Comunicação Institucional, Marketing Farmacêutico, Comunicação de 

Saúde. 

 

 

 

ABSTRACT 

This report intends to reflect on the concept of health communication and others 

strategies that the phamarceutical industry uses to outline the restrictions on 

advertising of medicines. It is a theorical reflection sustained by pratical situations 

experienced in a three-month internship in a communication agency that works 

specifically the area of health. 

 

Key words: Public	   Relations;	   Press	   Agency;	   Corporate	   Communication;	  

Pharmaceutical	  Marketing, Health Communication. 
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INTRODUÇÃO 
O presente relatório tem como objectivo a descrição do estágio realizado na 

Multicom Comunicação, uma agência especializada em assessoria de imprensa e 

relações públicas. A realização deste estágio curricular teve como grande propósito a 

conclusão e consolidação do Mestrado em Comunicação – Comunicação Estratégica. 

A escolha do lugar de estágio recaiu sobre uma agência de comunicação, pois 

este é um tipo de empresa que permite desempenhar as mais diversas funções e 

trabalhar as mais variadas áreas. 

O estágio teve a duração de três meses, com início a 10 de Setembro de 2013 e 

término a 6 de Dezembro do mesmo ano. Durante esse período, fui inserida na equipa 

da Multicom, ficando sob a orientação de Ana Santos e Sónia Matos.  

A saúde, que constitui uma área  de trabalho central na Multicom, despertou-

me de imediato interesse pela acrescida visão estratégica que esta área exige do ponto 

de vista da comunicação, especialmente para os laboratórios farmacêuticos, uma vez 

que as limitações à publicidade de medicamentos são extremamente restritivas. 

Nesse sentido, a grande questão deste presente relatório é: em que consiste a 

comunicação de saúde e a que estratégias recorre a indústria farmacêutica para 

contornar as limitações à publicidade e comunicar eficazmente os seus 

medicamentos? 

Depois de uma breve descrição da agência Multicom Comunicação, 

apresentarei uma revisão literária de forma a fazer um enquadramento teórico sobre as 

relações públicas e assessoria de imprensa, assim como sobre a comunicação de saúde 

e as estratégias da indústria farmacêutica. Numa segunda parte, farei uma descrição 

das funções que desempenhei e dos desafios enfrentados ao longo dos três meses de 

estágio, dando mais destaque ao trabalho realizado na área da saúde e em especial à 

campanha de sensibilização da Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta Contra o 

Cancro do Pulmão, projeto com o qual estive particularmente envolvida. 

Por fim, concluo este relatório com a apresentação dos resultados do trabalho 

desenvolvido, as limitações e dificuldades sentidas e algumas linhas de orientação 

para estudos futuros.  
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MULTICOM COMUNICAÇÃO 
Criada em 1999, a Multicom é hoje uma agência especializada em 

comunicação e relações públicas com doze anos de experiência, que atua em diversas 

áreas como consumo, alimentação, nutrição, distribuição, indústria farmacêutica, 

saúde, desporto, banca, seguros, imobiliário, novas tecnologias, agricultura, ambiente, 

luxo, joalharia, relojoaria, turismo, lazer, gastronomia, viticultura, cinematografia, 

entre outros. 

A Multicom oferece aos seus clientes uma completa oferta de serviços nas 

áreas de consultoria e assessoria em comunicação, assessoria mediática, comunicação 

institucional, comunicação de crise, comunicação de produto, organização de eventos, 

produção de conteúdos para sites, gestão de redes sociais, media training, 

merchandising e design. Desta forma, a agência assegura uma estratégia de 

comunicação completa e multidisciplinar e, principalmente, abrangente de modo a 

optimizar os resultados e alcançar os objectivos comunicacionais de cada momento.  

Desde a sua formação, a agência pauta a sua atuação pelo absoluto respeito 

pelos princípios definidos no Código de Estocolmo e é, desde 2001, associada da 

APECOM – Associação Portuguesa das Empresas de Conselho em Comunicação.  

Em 2005, a Multicom foi distinguida com a Medalha de Mérito da Cruz 

Vermelha Portuguesa, a mais alta condecoração dada a empresas e/ou organizações, 

pelo trabalho desenvolvido na promoção da Escola de Socorrismo, um projeto 

pioneiro na área da divulgação e ensino das técnicas de primeiros socorros.  

Sendo uma empresa 100% portuguesa, estabeleceu diversas parcerias 

internacionais para poder dar o devido acompanhamento aos seus clientes em 

processo de internacionalização.  

A Multicom Comunicação possui uma carteira de clientes vasta e 

diversificada, nos quais se incluem a Omega Pharma, a Lilly Portugal, a Pulmonale 

(Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão), a APDP (Associação 

Protectora dos Diabéticos de Portugal), a Sociedade Portuguesa de Diabetologia, a 

Sociedade Portuguesa de Pneumologia, a Cruz Vermelha Portuguesa, o Cetelem, a N 

Seguros, a Cartack, a Bloom Consulting, a ANPROMIS (Associação Nacional dos 

Produtores de Milho e Sorgo), as Aldeias do Xisto, o Douro Film Harvest, The Color 

Run, a Firmo, a Primor e a Miele.  
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

As Relações Públicas e a Assessoria de Imprensa 
Antes de mais, é essencial compreender o complexo conceito de comunicação. 

Para Kotler e Scheff (2007, p. 300) “a comunicação é a matéria que informa, persuade 

e educa o público-alvo acerca das alternativas em ação, as consequências positivas da 

escolha de uma atividade em particular, e as motivações para agir em determinado 

caminho”. Assim, pode considerar-se que a comunicação contempla três funções 

essenciais: informar, persuadir e educar.  

Compreendido o conceito de comunicação, podemos avançar para a definição 

de uma outra noção mais concreta, a de relações públicas. O Instituto Britânico de 

Relações Públicas define essa atividade como o esforço deliberado, planeado e 

contínuo para estabelecer e manter um entendimento mútuo entre uma organização e 

o seu público (Lloyd & Lloyd, 1995, p. 19). Nesse sentido, as relações públicas 

podem constituir um instrumento fortíssimo para criar, reforçar e proteger as marcas 

(Lindon et al., 2004, p. 348). 

Já a atividade de relações públicas que tem por objectivo específico o 

relacionamento com os média é denominada de assessoria de imprensa (Kotler & 

Keller, 2005). Esta atividade visa assegurar espaço noticioso nos meios de 

comunicação social, em oposição aos espaços publicitários, para promover um 

produto, serviço, ideia, lugar, pessoa ou organização. Desta forma, a assessoria de 

imprensa constitui uma atividade fundamental que oferece visibilidade às marcas, mas 

sobretudo credibilidade.  

As fontes a que os jornalistas recorrem ou que procuram os jornalistas são 

entidades interessadas e desenvolvem, por isso, a sua atividade a partir de estratégias 

de comunicação bem determinadas. No fundo, se existem determinadas notícias é 

porque certamente existe quem queira ver determinados factos tornados públicos 

(Pinto, 2000). 

Efetivamente, além de constituírem um público destinatário das mensagens 

veiculadas pelos assessores de imprensa, os media transformam-se igualmente em 

veículo de transmissão dessa mesma mensagem. Os meios especializados podem 
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fazer chegar a mensagens a pequenos nichos, enquanto que os meios de massa 

generalistas permitem que a informação chegue a um público mais vasto.   

Como referido anteriormente, a assessoria tem vários objectivos, entre os 

quais a gestão da opinião pública. Isto é, procura influenciar a opinião pública, 

gerando juízos de valor positivos acerca da instituição que representa e seus 

produtos/serviços.   

Contudo, para que os media veiculem as informações trabalhadas pelos 

assessores de imprensa, estes últimos devem construir e alimentar uma boa relação 

com quem dirige e trabalha nos muitos e variados meios de difusão de informação 

(Lloyd e Lloyd, 1995), uma tarefa que implica um esforço continuado. Ou seja, é “o 

contacto regular (entre jornalistas e assessores de imprensa) que permite o 

estabelecimento de uma confiança e compreensão mútua” (Santos, 1997, p. 86).  

Enquanto fontes profissionalizadas, os assessores de imprensa podem ser 

considerados news promoter, conceito criado por Molotch e Lester (1974) para 

caracterizar as fontes que exploram as rotinas jornalísticas e tentam fazer com que 

determinados acontecimentos sejam notícia. 

De facto, é imprescindível para os assessores de imprensa conhecer 

detalhadamente as rotinas e hábitos das redações. Nelkin (1987, p. 140) explica que 

“os relações públicas têm de fazer com que os seus clientes tenham uma boa imagem. 

Eles sabem como a imprensa funciona e usam esse conhecimento para promover os 

interesses das instituições que os empregam”. 

Chaparro (2001, p. 44-45) vai mais longe, salientando que “as instituições 

apropriaram-se das habilidades narrativas e argumentativas do jornalismo; 

assimilaram as rotinas e a cultura da produção jornalística; e no planeamento e 

controlo dos acontecimentos, a dimensão comunicativa ganhou preponderância, para 

a divulgação dos eventos e difusão do discurso”. 

Segundo Santos (1997, p. 84), “as fontes desenvolvem múltiplas rotinas nos 

seus contactos com as organizações noticiosas, que vão dos comunicados, 

conferências de imprensa, recortes de imprensa, até às fugas de informação e à 

comunicação de crise”. 

O conhecimento das rotinas jornalísticas é fundamental no trabalho do 

assessor de imprensa e pode, de facto, ditar o sucesso da sua atividade. “Na hora de 
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escrever, na rotina de produção e dos procedimentos profissionais (os conscientes e os 

inconscientes), a perspectiva das fontes influencia, inevitavelmente, a decisão 

jornalística – e quanto mais competentes elas se tornam, mais capazes são de 

determinar enfoques, relevâncias e até títulos, na narração jornalística” (Chaparro, 

2001, p. 43).  

Schlesinger apresenta mesmo um modelo teórico no qual define quatro 

factores essenciais para o sucesso das estratégias dos profissionais de assessoria de 

imprensa e relações públicas: deter uma mensagem definida segundo os valores 

jornalísticos; determinar os meios de comunicação adequados; reunir as condições 

prévias adequadas e prever ou neutralizar as reações dos opositores (Schlesinger, 

1992; citado por Santos, 1997, p. 52).  

Contudo, apesar das fontes determinarem em muito a qualidade da informação 

produzida pelos média, o papel ativo dos jornalistas continua a ser destacado, 

enquanto que o contributo das fontes permanece injustamente marginalizado (Wolf, 

2002).  

O relacionamento entre fontes e jornalistas pode ser extremamente complexo. 

Herbert Gans (1979, p. 116) afirma mesmo que “a relação entre as fontes e o 

jornalismo assemelha-se a uma dança, pois as fontes procuram acesso aos jornalistas e 

os jornalistas procuram acesso às fontes”. Ou seja, trata-se de uma relação de 

interesse mútuo. Se por um lado, os jornalistas querem obter informação, por outro as 

fontes estão preocupadas em dar determinadas informações com um determinado 

enquadramento ou em esconder informações que não desejam ver no domínio público 

(Blumler & Gurevitch, 1995).  

Também é importante realçar que as fontes não são todas iguais e nem todas 

têm a mesma relevância, o que resulta num acesso aos médica socialmente 

estratificado (Gans, 1979).  

Segundo Conrad (1999), os jornalistas procuram essencialmente fontes 

conhecidas, associadas a instituições prestigiadas. De preferência, que sejam pessoas 

sucintas, diretas e eloquentes, e disponíveis para os jornalistas. Assim, os assessores e 

relações públicas procuram corresponder às expectativas dos jornalistas – produzem 

informação clara, precisa e sucinta, fazem-no com a máxima urgência, respeitando os 
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deadlines dos jornalistas, estão sempre disponíveis e agilizam o contacto dos 

jornalistas com os seus “clientes”.  

Como referido anteriormente, o desenvolvimento de relações de confiança 

com os jornalistas exige um esforço continuado do assessor de imprensa, mas também 

dos responsáveis pelas organizações que representa, que devem mostrar-se 

disponíveis para esclarecer os jornalistas.  

 

A Comunicação de Saúde  
Dentro da Ciência, a sociedade interessa-se mais particularmente pela saúde. 

“As pessoas dão as boas-vindas às notícias sobre ciência que se relacionam com a 

saúde e a doença”, defende Nelkin (1977, p. 68) sugerindo que as notícias de ciência 

são valorizadas tendo em conta a sua relação com os problemas do quotidiano. 

 Assim, a saúde e a doença assumem uma posição central nas páginas dos 

principais jornais (Azevedo, 2009), principalmente porque os média veem este tema 

como um assunto fácil de vender aos leitores, uma vez que é um assunto de interesse 

público. Contudo, curiosamente, mesmo dentro da saúde, alguns temas parecem ter 

mais espaço nos meios noticiosos do que outros, como por exemplo o cancro, o VIH, 

os problemas cardiovasculares e Alzheimer (Bornes, 2012). 

Nesse sentido, os próprios relações públicas e assessores de imprensa “jogam 

com uma imprensa receptiva e ansiosa por publicar histórias sobre os mais avançados 

transplantes experimentais, a mais recente terapia genética ou a última investigação 

sobre tecnologia reprodutiva” (Nelkin, 1987, p. 130). 

É importante salientar que, efetivamente, os media são o principal canal 

através do qual a sociedade recebe informação, nomeadamente informação 

relacionada com a saúde (Nelkin, 1987). Interessante a reflexão de Tanner (2004) que 

refere que muitas vezes os doentes perguntam ao seu médico questões específicas 

como resultado direto de alguma coisa que ouviram ou leram nos media e na Internet.  

E não é apenas o público em geral quem recebe informação sobre saúde e 

ciências através dos meios de comunicação social. Os próprios profissionais de saúde 

recorrem muitas vezes aos media para obter informação (Schwartz & Woloshin, 

2002) .  
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 De facto, os meios de comunicação social possuem um papel central no que 

diz respeito à prevenção e promoção da saúde. Cabe aos media informar sobre os 

riscos prováveis relativos a cada doença específica, fomentando na sociedade uma 

maior preocupação com o seu estado de saúde (Pacheco, 2005).  

A promoção da saúde é assim “um processo que permite às populações 

exercerem um maior controlo sobre a sua saúde e melhora-la”, contribuindo 

significativamente para “a redução das desigualdades em saúde, acrescentar direitos 

humanos e construir capital social” (Carvalho & Carvalho, 2006, p. 1). 

Por sua vez, a promoção da saúde permite o aumento do nível de literacia de 

saúde, definida como “a capacidade para ler, compreender e lidar com informação de 

saúde” (Teixeira, 2004, p. 618).  

Já a Organização Mundial de Saúde entende a literacia da saúde como “as 

competências cognitivas que definem a capacidade e motivação dos indivíduos para 

acederem, compreenderem e usarem informação de forma a promoverem e manterem 

uma boa Saúde”. 1 

Interessa também explorar o conceito de comunicação de saúde. Segundo 

Teixeira (2004, p. 615), “é o estudo e a utilização de estratégias de comunicação para 

informar e para influenciar as decisões dos indivíduos e das comunidades no sentido 

de promoverem a saúde”.  

A UNESCO (1993; citada por Schuch et al., n.d., p. 2) define esse mesmo 

conceito como “uma estratégia para compartilhar conhecimentos e práticas que 

possam contribuir para a conquista de melhores condições de saúde”. Outros autores, 

como Renaud e Sotelo (2007, p. 215), explicam que a comunicação de saúde consiste 

“no estudo e utilização de estratégias de comunicação interpessoais, organizacionais e 

mediáticas destinadas a informar e influir nas decisões individuais e colectivas 

propícias à melhora da saúde”. 

Por ser destinada à comunidade em geral e não só aos profissionais da área, a 

informação sobre saúde deve ser adaptada, ou seja, é importante ter muita atenção na 

seleção dos termos utilizados. De facto, os meios de comunicação social, 

especialmente os meios generalistas, não se dirigem apenas à comunidade científica, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Disponível em: http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/track2/en/ - Acesso em: 
22/02/2014 
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tendo também a necessidade de atrair a atenção do público denominado leigo. Desta 

forma, os média devem ponderar os termos técnicos e, sempre que fizerem uso destes, 

fornecer a sua explicação numa linguagem acessível (Bornes, 2012).  

É fundamental ponderar-se toda a informação que chega ao público pois o 

objectivo é manter a sociedade informada, mas também calma e tranquila. Qualquer 

informação desacertada que possa escapar, pode gerar o caos e a perturbação. Nesse 

sentido, também é capital moderar expectativas relativamente a novas descobertas.  

A verdade é que os avanços que têm sido feitos na área da saúde, em conjunto 

com a sua promoção comercial, têm vindo a criar uma excessiva confiança por parte 

da sociedade em relação aos medicamentos, o que pode conduzir à sua utilização 

irracional (Melo et al., 2006). Se não existir um esclarecimento adequado da 

população podem ocorrer problemas como: “escolha inadequada de medicamentos, 

exposições indevidas a reações adversas que podem ser fatais, aumento da resistência 

bacteriana, aumento da automedicação” (Melo et. al. 2006, p. 476). Ou seja, uma 

promoção farmacêutica distorcida pode até colocar em risco a vida das populações.  

Pacheco (2005) explica que “é por meio de informações com qualidade e ética 

que poderemos mudar as atitudes e comportamentos, bem como transformar a 

sociedade”. 

Também é importante salientar que esta complexidade de linguagem inerente 

às áreas da ciência e da saúde constituiu um dos constrangimentos das rotinas 

jornalísticas. Efetivamente, as dificuldades relacionadas com os termos técnicos da 

área da saúde estão na origem da grande dependência dos media relativamente às 

fontes (Elias, 2010).    

Como explicado anteriormente, os jornalistas são extremamente dependentes 

das fontes de informação, mais ainda no campo da saúde. Para Mendonça (2006, p. 

266), “os cientistas são fontes diferentes das de outras áreas, nomeadamente são 

fontes mais seguras e credíveis”. Contudo, Nelkin (1987) salienta que os cientistas 

não são fontes de informação neutrais, uma vez que procuram uma imprensa que 

associe o interesse do público ao apoio à investigação. E o mesmo pode ser aplicado 

às indústrias farmacêuticas, das quais se falará mais adiante.   

À semelhança de outras áreas, no campo da saúde, os profissionais de relações 

públicas transformam-se numa importante ajuda para o jornalista, uma vez que são 
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muitas vezes os assessores de imprensa quem recomendam especialistas mais 

indicados para comentarem determinado assunto nos media (Tanner, 2004).  

De facto, e tal como Nelkin (1987, p. 140) explica, “na área das ciências, os 

profissionais de relações públicas contribuem de forma importante para informar o 

público sobre produtos, ideias e serviços. Eles podem ser úteis como fontes de 

informação para os jornalistas. Apresentando materiais complexos de uma forma 

noticiável, eles servem de ligação entre os cientistas e os jornalistas, facilitando o 

trabalho noticioso sobre Ciência”. 

 Sobre os profissionais de relações públicas Santos (1997, p. 36) afirma que 

“malgrado a reputação negativa que transportam consigo, muito do seu trabalho (caso 

dos press releases) aparece com mais precisão que os apressados relatos escritos 

pelos jornalistas na sala de redação”.  

 No fundo, com o seu trabalho, e a par dos meios de comunicação social, os 

assessores de imprensa devem também ser considerados promotores de saúde. São 

eles que digerem a informação dada pelos cientistas e que a transformam em matéria 

noticiável, contribuindo para o aumento do nível de literacia.  

 

As Estratégias de Comunicação da Indústria Farmacêutica 

Depois de compreendido o conceito de comunicação de saúde, é chegado o 

momento de esmiuçar as diferentes estratégias de comunicação utilizadas pelos 

laboratórios que constituem a chamada indústria farmacêutica. 

A indústria farmacêutica foi durante muito tempo, e continua a ser, vista com 

uma certa desconfiança, como “uma máquina sem rosto destinada a fazer dinheiro às 

custas da doença, quebrando algumas regras pelo caminho, potenciando lobbies e 

demonstrando poucos escrúpulos na obtenção de objectivos comerciais” (Aroso, 

2013).  

Muitos acusam-na de mercantilizar a doença, de tentar convencer as pessoas 

de que estão doentes e de que, por esse motivo, necessitam de medicação (Brezis, 

2008). E de facto, existe um conflito de interesses, na medida em que os laboratórios 

farmacêuticos são, antes de mais, empresas que visam um negocio sustentável e lucro. 

Contudo, também é inegável o contributo dos laboratórios para o desenvolvimento da 

ciência e a melhoria da saúde, como veremos mais adiante. 
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Por todas estas razões, os laboratórios farmacêuticos continuam a ser “uma 

das indústrias mais expostas ao controle governamental e à atenção da opinião pública 

a nível mundial” (Proença, 1993).  

As regras da publicidade de medicamentos são também cada vez mais 

restritivas. Atualmente, é expressamente proibido fazer publicidade a medicamentos 

sujeitos a receitas médicas em qualquer meio que não seja dirigido exclusivamente 

aos profissionais de saúde.  

 O Infarmed é a entidade responsável pela fiscalização da publicidade de 

medicamentos, que está sujeita ao regime jurídico previsto no Estatuto do 

Medicamento, Decreto-Lei nº. 176/2006, de 30 de agosto e na redação que lhe foi 

dada pelo Decreto-Lei n.º 20/2013. Esta entidade monitoriza o mercado através da 

consultas a diferentes suportes publicitários, nomeadamente, televisão, rádio, 

imprensa, internet, e ainda através de queixas e/ou denúncias, procedendo a uma 

avaliação das peças publicitárias, dirigidas quer ao público em geral, quer aos 

profissionais de saúde, tendo em atenção os seus efeitos e benefícios, com vista à 

promoção do uso racional do medicamento e dos produtos de saúde.  

As restrições legais à publicidade e o crescente incremento dos genéricos no 

mercado dos medicamentos vieram aumentar ainda mais a competitividade entre os 

laboratórios farmacêuticos. Mais do que nunca, é imprescindível para as empresas 

farmacêuticas reavaliar e reajustar estratégias de comunicação.  

As indústrias farmacêuticas viram-se assim na necessidade de contornar as 

limitações que defrontam ao nível da publicidade dos seus medicamentos junto do 

público e foram forçadas a procurar formas de comunicação mais discretas e subtis.  

“Os fabricantes de medicamentos lançam mão de meios diretos e indiretos 

para promover os seus produtos. Incluem-se, no segundo caso, o financiamento de 

programas de educação continuada, de associações profissionais ou de revistas 

médicas, além da produção de material tido como educativo, acrescido do 

relacionamento com as autoridades sanitárias, com políticos, professores e 

especialistas famosos (os chamados key physicians ou opinion-makers)” (Barros, 

2000, p. 422). 

Já “entre os instrumentos classificados como diretos, destacam-se, entre 

outros, os anúncios em revistas médicas, a distribuição de amostras grátis, assim 
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como de revistas e outros materiais impressos, e uma série de atividades de relações 

públicas, como a distribuição de brindes e o financiamento de congressos” (Barros, 

2000, p. 422).  

Os públicos aos quais se destina o marketing farmacêutico podem dividir-se 

entre: quem prescreve (médicos), quem paga (administração hospitalar, doentes), 

quem aprova (Infarmed), quem legisla (governo), quem compra (doentes), quem faz 

pressão (sociedades médicas e associações de doentes) e quem influencia (media, 

comunidades online) (Marketeer, 2009a, p. 122). 

Entre um quadro legal restritivo e um contexto social sensível (pessoas cada 

vez mais atentas), as farmacêuticas fazem um verdadeiro esforço de equilibrismo.  

 

- Médicos 

O principal destinatário do marketing farmacêutico continua a ser o médico, 

uma vez que é ele quem prescreve os medicamentos. Nesse processo de decisão de 

prescrição, os autores defendem que existe uma parte racional, mas também uma 

parte emocional ou afectiva (Proença, 1993). 

De acordo com Barros (1983, p. 378), “para o médico, o medicamento 

adequadamente prescrito dá prestígio e realça o seu poder sobre o paciente, para 

quem, igualmente, nada mais importante para caracterizar a boa consulta que a 

prescrição, preferencialmente, da mais recente novidade farmacêutica”.  

Assim, o contacto direto entre os médicos e os delegados de informação 

médica é, muito provavelmente, a estratégia de comunicação mais utilizada pela 

indústria farmacêutica em Portugal (Aroso, 2013). E, apesar de serem cada vez mais 

os canais de comunicação, são numerosas as evidências de que o contacto pessoal tem 

uma eficácia maior para moldar o comportamento do prescritor (Harvey et al., 1986).  

Os delegados de informação médica devem apresentar os produtos aos 

membros do corpo médico dando-lhes argumentos, respondendo às suas questões 

sobre a eficácia, a tolerância e os eventuais efeitos indesejáveis dos medicamentos 

(Romand, 2008). Trata-se essencialmente de um meio para promover a prescrição.  

Mas existem outros mecanismos de comunicação, como as mesas redondas, 

reuniões com líderes de opinião, formações e congressos. A comunicação nesta área 
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tem evoluído para uma estratégia multidireccional estimulada por diversos 

mecanismos de comunicação, nomeadamente as relações públicas, a web 2.0, as 

parcerias com associações, entre outros (Marketeer, 2009a, p. 122). Os congressos, 

salões e simpósios são eventos importantes para criar relações privilegiadas com os 

profissionais de saúde (Romand, 2008).  

De acordo com Pereira (2010), citado por Aroso (2013), “a indústria 

farmacêutica desde sempre tem apostado muito no desenvolvimento e na formação 

pós-graduada de médicos, sendo de louvar o empenho desta, de uma forma geral, na 

formação dos médicos”. Nesta perspectiva, “a indústria farmacêutica, ao dar a 

possibilidade dos médicos melhorarem o seu conhecimento e formação, está 

naturalmente a contribuir para uma melhor saúde em Portugal”. 

 

- Farmacêuticos 

As farmácias e os profissionais que nelas trabalham são também um 

importante público alvo do marketing dos laboratórios que fabricam medicamentos. 

De facto, no caso dos medicamentos de venda livre, o farmacêutico adquire um papel 

preponderante no aconselhamento. 

Ou seja, não sendo necessária a prescrição, os doentes veem muitas vezes o 

seu farmacêutico como um substituto do médico. Num estudo de 2013, o IPAM 

revelou mesmo que a maioria dos clientes das farmácias (72%) considera que os 

farmacêuticos ajudam na decisão de compra2. 

Junto das farmácias, os laboratórios distribuem boletins sobre medicamentos e 

outro material impresso de teor científicos. A estratégia neste caso passa também por 

bonificações ou dilatações de prazos de pagamento.  

 

- Especialistas e Sociedades Médicas 

Na comunidade científica existem profissionais de saúde que se destacam e 

que, pela influência que possuem, podem ser considerados líderes de opinião. São 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 	  Disponível em: http://www.briefing.pt/marketing/21644-farmacias-clientes-afirmam-que-
farmaceuticos-ajudam-na-decisao.html  
Acedido em: 22-02-2014	  
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geralmente professores de medicina, chefes de serviços hospitalares com grande 

experiência numa determinada especialidade e presidentes de associações de doentes 

ou membro da direção de sociedades médicas (Romand, 2008). 

Esta “expertise” leva-os a escrever artigos na imprensa generalista e 

especializada e a participar em congressos e simpósios, que constituem momentos 

importantes para a difusão de informação científica e a criação de consensos. São 

aliás estes especialistas destacados quem geralmente participa na elaboração de 

consensos, normalmente redigidos no quadro das sociedades médicas ou no âmbito de 

recomendações das autoridades de saúde (Romand, 2008).  

Têm uma influência particular na prescrição médica. Por esse motivo, um 

laboratório que lança um novo produto não pode prescindir da colaboração dos líderes 

de opinião daquela especialidade médica. Com o intuito de construir uma boa relação 

a longo termo com as sociedades médicas, as empresas farmacêuticas garantem, 

muitas vezes, o financiamento.  

 

- Associações de Doentes 

De acordo com Gil (2010), citado por Aroso (2013), embora “a empresa 

farmacêutica não possa contactar diretamente os doentes, contacta associações de 

doentes, fornece informação das patologias e tudo o que é novidade”, mas sempre 

“sem falar de medicamentos específicos”. 

Os doentes agrupam-se para melhorar o nível de informação e facilitar o 

acesso a novos tratamentos. Algumas destas associações, muito bem organizadas e 

com uma larga visibilidade nos média, conseguem exercer lobby sobre os governos, 

pressionando-os no sentido do desenvolvimento do acesso rápido a novos tratamentos 

(Romand, 2008).   

No fundo, doentes e laboratórios farmacêuticos têm um mesmo interesse em 

comum: o desenvolvimento e a comercialização de tratamentos inovadores.  

Contudo, é importante que a relação entre associações de doentes e 

laboratórios seja fundada na transparência e confiança, para isso, ambas as partes 

devem guardar a sua autonomia. Nesse sentido, as associações devem evitar ficar 

dependentes do financiamento das indústrias farmacêuticas. Esta colaboração deve ser 
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feita unicamente em ações identificadas, definidas e realizadas conjuntamente 

(Romand, 2008).  

 

- Meios de Comunicação Social  

Como já explicado, os meios de comunicação, que constituem um público-

alvo privilegiado do marketing farmacêutico, por sua vez são também utilizados como 

veículos para chegar a um público mais vasto.  

É especialmente sobre este público-alvo que as agências de comunicação e 

assessores de imprensa  concentram a sua atenção. Cabe a estes profissionais 

desenvolver estratégias de comunicação para chegar aos média e transforma-los 

depois no seu veículo para alcançar a sociedade em geral.  

Assim, as empresas farmacêuticas e os assessores com quem trabalham devem 

revelar uma atitude proactiva para que os temas e as patologias sejam abordados  nos 

meios de comunicação social, preferencialmente os generalistas, uma vez que são 

estes que chegam às massas.  

As vantagens da assessoria mediática são inegáveis. Os jornalistas beneficiam 

da liberdade de imprensa, ou seja, têm a possibilidade de citar marcas de 

medicamentos nos seus artigos se assim o entenderem, o que pode constituir uma 

mais valia para os departamentos de marketing das farmacêuticas. Além disso, como 

referido inicialmente, uma notícia nos média tem geralmente mais credibilidade do 

que um anúncio publicitário.  

De acordo com Gil (2010), citado por Aroso (2013), “junto da população 

geral, os objectivos são meramente pedagógicos, isto é, informar a população com 

propósitos educativos, por exemplo, sensibilizando os sintomas de alguma doença”, o 

que pode ser feito através da entrega de folhetos, da criação de sites informativos, 

rastreios ou campanhas de sensibilização.  

No fundo, apesar da responsabilidade social poder ser vista como algo 

inerente à indústria farmacêutica, uma vez que esta desenvolve medicamentos que 

visam curar as pessoas doentes, ela pode e deve fazer mais além da sua própria 

atividade. Os laboratórios desenvolvem campanhas de sensibilização porque 
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interessa-lhes que mais doentes sejam diagnosticados, mas também porque têm o 

dever de contribuir para uma sociedade mais informada e, essencialmente, mais sã.  

Não raras vezes, a indústria farmacêutica tem sido acusada de utilizar o 

marketing e a comunicação de forma pouco ética, subornando e pressionando 

médicos, escondendo possíveis efeitos secundários de fármacos ou não esclarecendo 

totalmente a sociedade acerca dos tratamentos existentes. Apesar de em algumas 

situações os laboratórios farmacêuticos colocarem os objetivos comerciais à frente do 

bem-estar dos pacientes, é de realçar a crescente preocupação de algumas entidades, 

como a APIFARMA (Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica), em 

promover boas práticas de comunicação. De facto, esta associação industrial dispõe 

de um Código de Boas Práticas de Comunicação, no qual estão patentes algumas 

regras de conduta para os profissionais da comunicação na área da indústria 

farmacêutica3.  

 

ENQUADRAMENTO PRÁTICO  
	  
Tarefas Desenvolvidas 

Ao longo dos três meses de estágio, tive a oportunidade de trabalhar vários 

clientes das mais diversas áreas, desde o sector da banca e seguros até à área da saúde, 

passando pela cultura e pela comunicação de produto. Da variada pasta de clientes da 

Multicom Comunicação, trabalhei essencialmente o Cetelem, a Cruz Vermelha 

Portuguesa, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, a Lilly Portugal e a Pulmonale. 

Tendo em conta o tema geral deste relatório, darei mais destaque a estes últimos 

clientes, especialmente ao caso da Pulmonale, projeto com o qual estive 

particularmente envolvida. Fui também incumbida das mais variadas tarefas, sempre 

com o acompanhamento e sob o olhar atento das duas orientadores de estágio.  

Um das principais tarefas consistiu na elaboração e envio de press releases, 

também conhecidos como comunicados de imprensa. Tratam-se de documentos 

divulgados para informar, anunciar, contestar, esclarecer ou responder aos média 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Disponível em: http://www.rcmpharma.com/industria-farmaceutica/etica-e-deontologia/codigo-de-
boas-praticas-de-comunicacao-da-apifarma 
Acedido em: 27-03-2014	  
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sobre algo que envolva o assessorado. Estes documentos têm geralmente como 

objectivo promover o assessorado, mas devem conter sempre informação jornalística. 

No fundo, é uma proposta de assunto ou sugestão de notícia, no ângulo de quem o 

emite. Um press release com estrutura semelhante a uma notícia, isto é, com as 

informações mais relevantes nos primeiros parágrafos e redigida segundo os critérios 

jornalísticos, é geralmente mais eficaz, uma vez que facilita o trabalho do jornalista, 

que não raras vezes publica o comunicado sem alterações evidentes.   

As newsletters são outro excelente instrumento de comunicação empresarial e 

podem cumprir funções específicas de comunicação interna e externa, uma vez que 

podem promover a organização em vários mercados e sectores. Ao longo do estágio, 

colaborei na redação da newsletter Oxigénio, da Sociedade Portuguesa de 

Pneumologia.  

Em algumas ocasiões, participei também na elaboração e organização de 

dossiers de imprensa. Mais extenso que o press release, o dossier de imprensa 

permite que os assuntos sejam desenvolvidos mais aprofundadamente. É 

frequentemente fornecido aos jornalistas aquando da realização de eventos, como 

conferências, colóquios, festivais, entre outros. No fundo, é um documento pensado 

para os jornalistas, onde se reúne toda a informação que estes podem vir a precisar 

sobre determinado assunto, evento ou instituição.  

Em ocasiões específicas, como por exemplo a campanha promovida pela SPP 

no Dia Mundial da DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica), colaborei na 

preparação de press kits. Este instrumento de comunicação é geralmente constituido 

por um comunicado de imprensa e um brinde promocional, uma amostra de produto 

ou outro item. No fundo, é uma forma atrativa de estimular os jornalistas a divulgar a 

informação que segue no comunicado.  

Depois do envio de comunicados de imprensa e kits de imprensa, fiz várias 

vezes follow-up junto dos jornalistas. De facto, nesta experiência de três meses, 

percebi que muitas vezes pode ser necessário voltar a entrar em contacto para 

averiguar se os jornalistas receberam o comunicado, se estão interessados em 

comparecer num evento ou se precisam de informações complementares. Esta tarefa, 

quando desempenhada regularmente, serve também para criar e reforçar a relação de 

confiança com os jornalistas. 
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Para a informação chegar às pessoas certas, é preciso fazer uma atualização 

da lista de contactos com alguma regularidade. Uma vez que os órgãos de 

comunicação social recebem todos os dias centenas de informações, para que os 

comunicados de imprensa enviados recebam a atenção devida, é importante que estes 

sejam endereçados à seção ou editoria correta. É fundamental enviar sempre a 

informação para o serviço de agenda de cada órgão de comunicação. Mas é também 

essencial ter uma lista de contactos de alguns jornalistas a quem enviar a informação 

de uma forma personalizada,  o que geralmente tem mais eficácia e permite reforçar a 

relação com os jornalistas. Para atualizar as bases de dados, é importante verificar as 

fichas técnicas de cada órgão quando disponibilizadas e/ou falar diretamente com os 

serviços de secretariado das redações.  

De facto, esta tarefa que realizei algumas vezes é fundamental principalmente 

porque atualmente alguns órgãos de comunicação têm passado por grandes 

reestruturações a nível interno. Na imprensa especializada e meios regionais, as 

mudanças são ainda mais frequentes.  

A assessoria de imprensa, como referido anteriormente, pode passar pela 

apresentação de sugestões ou propostas de entrevistas e reportagens aos jornalistas. 

Ao longo do estágio fui fazendo algumas propostas de trabalho, especialmente 

durante a campanha “Não tenhas pressa em envelhecer. Não fumes”, iniciativa da 

Pulmonale e da qual falarei mais adiante. Antes de enviar uma proposta de entrevista 

ou reportagem, é importante selecionar os órgãos de comunicação e jornalistas que 

estarão mais predispostos a abordar o tema proposto. Para fazer esta seleção é 

necessária uma certa sensibilidade, algo que só se vai conquistando com a 

experiência. Depois, é necessário pensar qual o melhor enquadramento para cada um 

dos órgãos de comunicação, dependendo da sua linha editorial e orientação, uma vez 

que o mesmo tema pode ser abordado de formas muito distintas. Mais uma vez, para 

desempenhar essa função, é imprescindível conhecer detalhadamente os media 

portugueses. Para que os jornalistas abordem os temas, o assessor de imprensa deve  

mostrar proatividade, sugerindo possíveis interlocutores para entrevista e 

apresentando alguns factos que possam ser interessantes.  

Nos casos em que o feedback dos jornalistas foi positivo, fui incumbida de 

preparar as entrevistas e reportagens. Ou seja, coordenar a disponibilidade do 

assessorado com a do jornalista e, em alguns casos, a disponibilidade de outras 
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entidades. Depois de tudo coordenado, fiz também o acompanhamento de algumas 

reportagens.  

Dediquei também parte do meu tempo ao clipping, tarefa que consiste na 

filtragem de notícias sobre determinado assunto e que constitui uma parte 

fundamental do trabalho em comunicação. É através do clipping que percebemos qual 

o impacto mediático da comunicação. No caso de alguns clientes, pelo volume de 

notícias gerado diariamente, a Multicom Comunicação recorre a uma empresa 

externa, que disponibiliza na Internet um serviço completo de clipping. Ainda assim, 

cabe à agência de comunicação manter o assessorado a par das notícias publicadas e é 

sempre importante estar atento à imprensa e fazer uma pesquisa na internet para 

colmatar possíveis lapsos da agência de clipping.   

Hoje, e cada vez mais, as redes sociais são também uma ferramenta de 

comunicação empresarial e estratégica. Nesse sentido colaborei na gestão de redes 

sociais, com a criação de alguns conteúdos pensados especialmente para essas 

plataformas, que pelas suas especificidades exigem uma linguagem muito própria. O 

grande objetivo da gestão de redes sociais é aumentar o número de seguidores online 

e gerar interação, mas sempre na tentativa de tentar passar uma imagem favorável do 

assessorado. No fundo, é uma forma de fazê-lo chegar mais agilmente e diretamente 

aos seus públicos. 

Já na fase final do estágio, tive a oportunidade de dar o meu contributo na 

elaboração de planos de relações públicas e assessoria de imprensa. Trata-se de 

uma tarefa fundamental na comunicação estratégica. Com um mercado cada vez mais 

concorrencial e consumidores cada vez menos fidelizados, é fundamental planear a 

comunicação, adaptar as mensagens e estratégias a cada um dos públicos-alvo.  

Elaborei também relatórios de clipping e de atividades de assessoria. Estes 

documentos são imprescindíveis, uma vez que servem para apresentar ao assessorado 

todo o trabalho desenvolvido e avaliar os resultados obtidos. Nestes relatórios, é 

possível perceber, por exemplo, qual o comunicado de imprensa que mais notícias 

gerou ou o órgão de comunicação no qual o assessorado teve mais visibilidade. É uma 

excelente ferramenta de base para a elaboração de futuros planos de comunicação.  

Muitas outras vezes, os jornalistas não faziam propriamente trabalhos sobre a 

Pulmonale ou a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, mas pediam ajuda à 
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Multicom para redigir artigos sobre assuntos mais genéricos, como o tabagismo ou as 

doenças respiratórias. Aproveita-se essas situações para recomendar um médico da 

Pulmonale ou Sociedade Portuguesa de Pneumologia para responder a algumas 

questões mais técnicas. Desta forma, conseguimos não só fortalecer a confiança dos 

jornalistas, mas também transformar os assessorados em speakers e assim promover 

assuntos importantes para a Sociedade Portuguesa de Pneumologia ou a Pulmonale, a 

tuberculose e o cancro do pulmão.   

 

Sociedade Portuguesa de Pneumologia	  
Como referido anteriormente, colaborei regularmente na elaboração da 

newsletter Oxigénio, que tem uma periodicidade trimestral e encontra-se disponível 

para download no site da Sociedade Portuguesa de Pneumologia.  

Tive também a oportunidade de acompanhar a minha orientadora Sónia Matos 

no XXIX Congresso de Pneumologia, que se realizou entre os dias 25 e 27 de 

Outubro, no Algarve. Nas semanas que antecederam o evento, além de colaborar na 

redação de comunicados de imprensa, preparei alguns dos conteúdos da aplicação do 

congresso para smartphones, como o currículo dos oradores e informações úteis para 

os participantes. Durante o Congresso propriamente dito, redigimos e enviámos um 

press release por dia, dando a conhecer os temas debatidos e as principais conclusões 

das apresentações.   

A presença no XXIX Congresso de Pneumologia foi muito enriquecedora, 

uma vez que permitiu compreender algumas das estratégicas de comunicação (já 

referidas na parte inicial deste presente relatório) empregues pelos laboratórios 

farmacêuticos. Por exemplo, nos intervalos entre intervenções, o coffee break serve 

não só para dialogar com os restantes profissionais de saúde, mas também para 

conhecer as novidades da indústria farmacêutica. No evento estiveram vários 

laboratórios, com um stand, onde não só disponibilizavam aos médicos amostras de 

medicamentos, como ofereciam pequenos brindes, como canetas ou blocos de notas, 

com o logótipo da marca. 

Contribuí ainda com algumas tarefas em duas outras iniciativas da Sociedade 

Portuguesa de Pneumologia: o Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
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(20 de novembro) e o Esquadrão da Pneumonia (de 12 a 26 de novembro), ação 

desenvolvida no âmbito do Dia Mundial da Pneumonia.  

 

Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão (Lilly 
Portugal) 
 Criada em 2010, a Pulmonale define-se como uma associação para e pelos 

doentes com cancro do pulmão, que procura combater o estigma que existe em torno 

desta doença e ajudar os que dela sofrem. Esta associação constituiu um projecto 

pensado e apresentado à classe médica pela Lilly Portugal, laboratório farmacêutico 

com quem a Multicom Comunicação trabalha e que desenvolve, entre outros, 

tratamentos oncológicos, nomeadamente para o cancro do pulmão.    

Esta aliança é um exemplo do que foi referido inicialmente relativamente ao 

apoio de associações de doentes por parte dos laboratórios farmacêuticos. De facto, ao 

apoiar a Pulmonale, a Lilly vai contribuir para uma sociedade mais informada e 

também para o diagnóstico precoce de novos casos de cancro do pulmão. Como 

explicado anteriormente, associações de doentes e laboratórios têm um mesmo 

objectivo em comum: a comercialização de novos tratamentos.  

 Ao longo dos três meses de estágio, o trabalho com a Pulmonale passou pela 

elaboração e envio de diversos comunicados de imprensa sobre as várias iniciativas 

desenvolvidas pela associação, como as consultas de nutrição gratuitas ou o projeto 

“Empresas sem fumo”, que resultaram em numerosas notícias e duas reportagens 

televisivas na RTP e TVI.  

 Durante o mês de novembro, mês do cancro do pulmão, a Pulmonale 

desenvolveu, juntamente com a Multicom e com o apoio financeiro da Lilly Portugal, 

a campanha “Não tenhas pressa em envelhecer. Não fumes.”. Dias antes do 

lançamento da campanha foram enviados cartazes e comunicados para 1700 escolas 

do 2º e 3º ciclo, 510 escolas profissionais, 1071 hospitais e centros de saúde, 120 

profissionais de saúde (especialmente pneumologistas e oncologistas), 150 jornalistas 

e 150 outras entidades, como associações, ordem dos médicos, entidades 

governamentais. 

 O cartaz da campanha, desenvolvido pelos criativos da Caetsu, agência de 

publicidade que colabora com a Multicom, é a imagem de dois jovens com uma cara 
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envelhecida. Muitas vezes, os jovens começam a fumar para parecerem mais velhos, 

mas, ironicamente, um dos efeitos do tabaco é o envelhecimento precoce. Estudos 

revelam que os fumadores envelhecem 3,5 vezes mais do que os não fumadores. Daí 

o mote da campanha do mês do cancro do pulmão: “Não tenhas pressa em envelhecer. 

Não fumes.”.  

 As efemérides são, sem dúvida, momentos chave para potenciar a 

comunicação. Nesse sentido, aproveitou-se o mês do cancro do pulmão para 

desenvolver uma série de iniciativas, incluindo a segunda edição do “Prémio 

Jornalismo de Excelência”, um concurso que procura incentivar os jornalistas a 

desenvolverem trabalhos sobre o cancro do pulmão e os malefícios do tabaco, a 

principal causa desta doença oncológica. Durante todo o mês de Novembro, estive 

responsável pela gestão e organização das participações deste concurso.  

 Na categoria de televisão, o prémio foi atribuído à jornalista Paula Rebelo 

(RTP) pela sua reportagem sobre o  projeto “Empresas livres de tabaco”. Já na 

categoria de imprensa, Débora Carvalho (Correio da Manhã) foi a premiada pelo seu 

artigo “Cancro mata onze pessoas por dia”. No dia em que o prémio foi entregue à 

jornalista Débora Carvalho, acompanhei o Dr. Agostinho Costa, membro da direção 

da Pulmonale, ao programa Manhãs CM, do Correio da Manhã Tv.  

 À semelhança dos anos anteriores, e ainda no âmbito do mês do cancro do 

pulmão, a Pulmonale desenvolveu uma iniciativa mais direcionada para o público 

jovem. Ao longo de todo o mês de novembro, os psicólogos da associação realizaram 

ações de prevenção e sensibilização nas escolas do Porto e Lisboa, com o objectivo de 

alertar os mais jovens dos malefícios do tabagismo. Este é um público-alvo prioritário 

para a Pulmonale, uma vez que é na adolescência que muitos jovens começam a 

fumar, quer por influência de outros, quer por curiosidade ou necessidade de 

autoafirmação. Esta é também a melhor idade para combater a dependência tabágica. 

A minha função passou por contactar as escolas e agendar as datas das sessões, uma 

tarefa algo desgastante pela dificuldade em conseguir chegar aos membros da direção 

e coordenar agendas (quer dos professores, como dos psicólogos). Apesar das 

dificuldades e dos contratempos, a adesão das escolas foi extremamente positiva, 

assim como a reação dos alunos.  
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 No total, os psicólogos da Pulmonale visitaram, durante o mês de novembro, 

38 escolas, nas quais estiveram envolvidos cerca de 1.830 alunos do 2º, 3º ciclo e 

secundário. Outras 21 escolas solicitaram sessões, mas não foi possível realiza-las 

durante o mês do cancro do pulmão.  

 Esta ação revelou-se extremamente positiva, uma vez que o número de escolas 

a solicitar sessões foi tal que a Pulmonale não conseguiu dar resposta a todos os 

pedidos durante o mês de novembro. Em algumas escolas, alguns alunos fumadores 

mostraram mesmo vontade em deixar de fumar, pedindo ajuda aos professores e 

psicólogos da Pulmonale, que promovem consultas de cessação tabágica dirigidas 

especialmente aos mais jovens. Esta reação por parte de alunos e professores 

demonstra que a mensagem da campanha resultou de facto e que pode ter 

impulsionado mudanças no sentido da promoção da saúde.  

 Além do agendamento das sessões de sensibilização, coube-me a mim a 

apresentação de propostas de artigos aos media, que resultaram em muitas notícias, 

nomeadamente em reportagens do jornal Público e da TV Record. Além de coordenar 

a disponibilidade das escolas com a dos jornalistas, fiz o acompanhamento destas 

reportagens.  

 No dia 17 de novembro, Dia do Não Fumador, a Pulmonale e a Multicom 

Comunicação organizaram uma largada de 4.000 balões luminosos nas cidades de 

Lisboa e Porto, a fim de assinalar os 4.000 novos casos de cancro do pulmão 

diagnosticados anualmente em Portugal. Esta iniciativa teve assim como objectivo 

sensibilizar, uma vez mais, a sociedade para a elevada taxa de incidência desta 

doença. Neste dia esteve presente uma equipa do Correio da Manhã TV que fez uma 

reportagem sobre esta ação simbólica, o que permitiu que a mensagem chegasse a um 

maior número de pessoas.  

 A Pulmonale integra a Global Lung Cancer Coalition (GLCC), uma aliança 

mundial fundada em 2001 que engloba cerca de 30 associações de todo o mundo, com 

o objectivo de combater o cancro do pulmão. Em Outubro de 2013, a GLCC divulgou 

aos seus membros um estudo internacional sobre o nível de conhecimento dos 

sintomas do cancro de pulmão, tendo concluído que uma em cada cinco pessoas não 

conseguem identificar qualquer sintoma de alarme.  
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 De um ponto de vista estratégico, e com o objectivo de potenciar a 

comunicação deste estudo, a Multicom sugeriu à Pulmonale guardar a divulgação das 

conclusões para o fim-de-semana do Dia do Não Fumador. Enviámos um press 

release para os órgãos de comunicação, dando mais destaque às conclusões sobre 

Portugal, onde cerca de um terço das pessoas desconhece totalmente os sintomas de 

cancro do pulmão. Achámos também importante enviar essa informação de forma 

personalizada e antecipadamente para alguns jornalistas, propondo entrevistas com 

membros da direção da Pulmonale. De facto, a comunicação feita resultou num 

número considerável de notícias, algumas delas com grande visibilidade, como um 

artigo no jornal Público e uma entrevista na Edição da Manhã, na SIC Notícias a 18 

de novembro. 

 No fundo, o assessor de imprensa tem como obrigação criar oportunidades de 

comunicação. Neste caso, o mês de novembro, mês do cancro do pulmão, revelou-se 

num momento de extrema pertinência para mediatizar a Pulmonale. Efetivamente, as 

chamadas “efemérides” podem constituir momentos chave no âmbito da comunicação 

estratégica. A prova é que, mais do que em qualquer outra altura do ano, a Pulmonale 

conseguiu em novembro uma grande visibilidade nos media.  

 

Resultados da campanha  

 Como referido anteriormente, as efemérides são importantes motores de 

comunicação. Neste caso em concreto, o Mês do Cancro do Pulmão serviu de pretexto 

para o desenvolvimento de uma série de ações com enorme potencial de 

comunicação.  

Os resultados a nível mediático foram bastante positivos e podem ser 

constatados, de uma forma mais aprofundada, no relatório anual da Pulmonale que 

tive oportunidade de desenvolver e que se encontra nos anexos.  

Em 2013 foram registadas 185 notícias sobre a Pulmonale, sendo que, 114 

(62%) dizem respeito à campanha desenvolvida durante o mês de novembro. O 

Estudo da GLCC foi o tema que mais notícias gerou (55), seguido pela ação “Não 

tenhas pressa em envelhecer. Não fumes” promovida nas escolas (40). Durante o Mês 

do Cancro do Pulmão, a Internet foi o meio onde mais notícias surgiram (89), seguida 

pela imprensa (20) e televisão (5).  
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 Com esta campanha do Mês do Cancro do Pulmão, a Pulmonale garantiu uma 

ampla visibilidade nos meios de comunicação social, conseguiu novos seguidores nas 

redes sociais, conquistou novos sócios para a associação, aproximou-se do público 

jovem e criou uma rede de contactos com instituições que poderão ser parceiras nos 

projetos futuros. 

 Por sua vez, a farmacêutica Lilly Portugal, ao apoiar a campanha da 

Pulmonale, contribui para a construção de uma imagem positiva assente na 

responsabilidade social, tendo, sem dúvida, contribuído para uma sociedade mais 

informada, especialmente no que diz respeito ao cancro do pulmão.  
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CONCLUSÃO 

Tendo em conta as limitações à publicidade com as quais os laboratórios 

farmacêuticos se defrontam, a importância da comunicação estratégica para esta 

indústria é inegável. De facto, através de uma boa base teórica e da experiência de 

estágio na agência de comunicação Multicom, foi possível constatar que os 

laboratórios farmacêuticos munem-se de uma série de estratégias muito variadas para 

comunicar com os seus diversos públicos-alvo. 

Contudo, pelo seu alcance e pela sua abrangência, a assessoria de imprensa e 

as relações públicas parecem destacar-se das restantes estratégias de comunicação. 

Efetivamente, a indústria farmacêutica direciona cuidadosamente cada uma das suas 

estratégias para um público-alvo muito específico, mas é através dos media  que esta 

alcança a totalidade dos públicos a que se dirige: aos doentes, aos médicos e 

especialistas, aos farmacêuticos, aos decisores políticos, às associações e, sobretudo, à 

sociedade em geral. No entanto, é importante realçar que a assessoria de imprensa não 

se sobrepõe às restantes estratégias de comunicação, mas complementa-as.  

O estágio na Multicom, e mais particularmente a campanha da Pulmonale, 

permitiram-me conhecer de perto o envolvimento dos laboratórios farmacêuticos com 

as associações de médicos e doentes, uma das estratégias mencionadas na literatura 

sobre o tema. Mesmo que a indústria farmacêutica não o faça ingenuamente, o apoio 

que presta às associações é real e contribui inquestionavelmente para o aumento da 

literacia de saúde e o combate à doença. No fundo, todos ficam a ganhar: as 

associações de doentes, os laboratórios farmacêuticos e a sociedade. 

Assim, ao utilizar estratégias de comunicação para informar e para influenciar 

as decisões dos indivíduos e das comunidades no sentido de promoverem a saúde, 

pode afirmar-se que a indústria farmacêutica faz comunicação de saúde. De certa 

forma, é difícil dissociar as estratégias de comunicação das farmacêuticas do conceito 

teórico de comunicação de saúde. 

Apesar do olhar sombrio que muitas vezes recai sobre a indústria 

farmacêutica, é importante revelar a outra face da moeda. De facto, quando utilizadas 

de forma ética, as estratégias de comunicação empregues pelos laboratórios não visam 

apenas fins comerciais, mas contribuem fortemente para a promoção da saúde no seio 

da sociedade.  
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Anexo A – Relatório Anual de Relações Públicas e 
Assessoria Mediática da Pulmonale 
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Introdução 
Este presente relatório tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas pela 
assessoria de imprensa da Pulmonale ao longo do ano de 2013 e analisar o impacto mediático 
do plano de comunicação implementado.  

A assessoria de imprensa teve por missão aumentar a notoriedade da Pulmonale junto do 
público em geral e gerar a discussão pública em torno de questões relacionadas com o 
tabagismo e o cancro do pulmão.  

A assessoria de imprensa teve o papel de contribuir e facilitar os fluxos de informações 
internas e externas da Pulmonale; trabalhar o espaço editorial dos diversos meios de 
comunicação (televisão, rádio, imprensa escrita e imprensa online); produção comunicados de 
imprensa sobre as variadas atividades promovidas; sugestão de temas de reportagem e 
contactos para entrevistas; monitorização e recolha das notícias publicadas. 

Coube ainda à equipa de comunicação a gestão da presença da Pulmonale nas redes sociais, 
nomeadamente no facebook. 

 
Assuntos comunicados 
 
“Concerto Esperança” | janeiro 
“Concerto Esperança”, espetáculo desenvolvido em parceria pela Pulmonale e a Espaço 
Dança – Escola de Bailado do Porto. Juntou na Exponor a arte da dança e a música ao vivo, 
com o patrocínio do Instituto Politécnico do Porto. O concerto teve uma duração de 75 minutos 
e teve como objetivo a angariação de fundos “pelo doente com cancro do pulmão”. Envio de 
comunicado de imprensa a 19 de janeiro. 
 
Consultas de cessação tabágica para jovens | abril 
A Pulmonale passou a promover consultas gratuitas de cessação tabágica dirigidas aos mais 
jovens, no Porto e em Lisboa. Estas consultas assentam numa forte componente psicológica e 
nutricional, uma vez que a não existe medicação aprovada para ajudar a deixar de fumar os 
menores de 18 anos. Envio de comunicado de imprensa. 
 
Consultas de nutrição | setembro 
A Pulmonale começou a disponibilizar consultas de nutrição na sua sede, no Porto. Estas 
consultas revelam-se fundamentais na recuperação da saúde de qualquer doente oncológico, 
mas também para os indivíduos em processo de cessação tabágica. Envio de comunicado de 
imprensa a 23 de setembro e negociação de trabalhos.  
 
Pulmonale integra LuCE | outubro 
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Integração da Pulmonale na LuCE – Lung Cancer Europe, uma nova organização europeia de 
luta contra o cancro do pulmão, constituída por associações de doentes de 11 países 
europeus. Envio de comunicado de imprensa a 2 de outubro. 
 
Empresas sem tabaco | outubro 
Projeto desenvolvido pela Pulmonale, com o objectivo de promover políticas antitabágicas no 
seio das empresas, através de ações de sensibilização e serviços de consulta psicológica de 
cessação tabágica, desenvolvidas por técnicos especializados no combate ao tabagismo. O 
primeiro passado foi dado com a assinatura de um protocolo de cooperação com a AdRA – 
Águas da Região de Aveiro, a primeira empresa a aderir ao programa. Envio de comunicado 
de imprensa a 11 de outubro e negociação de reportagens com a RTP e TVI. 
 
 
Mês do Cancro do Pulmão | novembro 
Mês durante o qual foi desenvolvida uma série de ações no sentido de potenciar a 
comunicação, mas também dar a conhecer a Pulmonale, o cancro do pulmão e os problemas 
ligados ao tabagismo.  

 
2º Prémio Jornalismo de Excelência  
Pelo segundo ano consecutivo, a Pulmonale promoveu um concurso de jornalismo 
para premiar os melhores trabalhos sobre tabagismo e cancro do pulmão. Envio de 
convite aos jornalistas e comunicado de imprensa a 13 de setembro; gestão das 
participações; comunicação dos vencedores. 

 
Campanha “Não tenhas pressa em envelhecer”  
Campanha desenvolvida em parceria com a Caetsu, com uma mensagem pensada 
para o público mais jovem. Além da campanha visual, foram desenvolvidas sessões 
se sensibilização realizadas pelos psicólogos da Pulmonale nas escolas do Porto e 
Lisboa, ao longo de todo o mês de novembro. À Multicom coube a gestão dos 
contactos com as escolas e o agendamento das sessões. Envio de comunicado de 
imprensa a 31 de outubro; envio de cartazes para 1700 escolas do 2º e 3º ciclo, 510 
escolas profissionais, 1071 hospitais e centros de saúde, 120 profissionais de saúde 
(especialmente pneumologistas e oncologistas), 150 jornalistas e 150 outras 
entidades (associações, ordem dos médicos, entidades governamentais). Negociação 
de reportagens com o Público e TV Record.  

 
Estudo Global Lung Cancer Coalition 
Estudo da Global Lung Cancer Coalition sobre o nível de conhecimento das pessoas 
relativamente aos sintomas associados ao cancro do pulmão. Envio de comunicado 
de imprensa com principais conclusões do estudo a 13 de novembro; negociação de 
trabalhos com o Destak, Público e SIC (Edição da Manhã).  
 
Evento Pulmolook  
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Evento realizado no Mercado do Bom Sucesso, no Porto, a 16 de novembro, em 
parceria com a blogger Marta Carvalo do Sabonete Cor de Rosa, com o objetivo de 
angariar fundos e novos sócios para a Pulmonale. Envio de comunicado de imprensa 
a 14 de novembro.  
 
Dia do Não Fumador  
Ação de rua desenvolvida em Lisboa e no Porto no dia 17 de novembro, com o 
lançamento de 4 mil balões luminosos para assinalar a incidência de cancro de 
pulmão em Portugal. Envio de comunicado de imprensa a 15 de novembro e 
negociação de reportagem com o CMTv.  
 

 
“Concerto de Natal” | dezembro 
A Pulmonale reuniu jovens artistas premiados internacionalmente num espetáculo de 
angariação de fundos composto por música, canto e dança. O “Concerto de Natal” teve lugar 
na Exponor, em Matosinhos, no dia 18 de dezembro. Envio de comunicado a 6 de dezembro.  
 

 
Análise de clipping 
 
A análise de clipping apresenta o número de notícias e referências obtidas entre janeiro e 
dezembro de 2013, assim como o impacto financeiro (calculado a partir dos valores das 
tabelas de publicidade).  
 
No total, a Pulmonale enviou 10 comunicados de imprensa e conseguiu reunir 185 notícias e 
referências, com um impacto financeiro de 378.462,71€.  
 

 
Número de notícias vs impacto financeiro 

TEMA NOT. Impacto Financeiro 
Estudo GLCC  55           92.328,55 €  

Campanha "Não tenhas pressa em envelhecer" 40           45.087,26 €  
Empresas livres de tabaco 13         152.165,31 €  

Concerto de Natal 2013 11           10.050,00 €  
Consultas de cessação tabágica para jovens 11             9.267,39 €  

Dia do Não Fumador 11           14.621,67 €  
Comunicação Institucional  10           21.089,88 €  

Consultas de nutrição 7             6.125,00 €  
2º Prémio de Jornalismo Pulmonale 5             4.200,00 €  

Prémio de Jornalismo Pulmonale 5             6.153,65 €  
Pulmonale integra LUCE 5             4.933,00 €  

Campanha "Fumar fica-te a matar" 4             3.341,00 €  
Evento Pulmolook 4             3.400,00 €  
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Concerto Esperança 2013 3             2.650,00 €  
1º Congresso Pulmonale 1             3.050,00 €  

TOTAL  185         378.462,71 €  
 
 
 
Os temas que mais referências conquistaram foram o estudo da GLCC (55) e a campanha 
“Não tenhas pressa em envelhecer” (40), ambos inseridos no âmbito do Mês do Cancro do 
Pulmão que, somando as restantes ações, reuniu 114 referências.  
 
O projeto “Empresas sem fumo” foi assunto em apenas 13 notícias, mas foi, ainda assim, o 
tema com maior impacto financeiro (152.165,31€), muito provavelmente graças às duas 
reportagens televisivas (RTP e TVI).  
  
 

 
 
Relativamente à orientação dos meios, predominaram os órgãos de comunicação 
especializados em saúde (com 77 notícias referentes à Pulmonale), muito provavelmente 
porque estão já mais sensibilizados para temas como o tabagismo e o cancro do pulmão. Por 
se tratarem de meios especializados, têm também mais espaço para publicar as informações 
sobre saúde.   
 
De notar que também os órgãos de comunicação generalistas geraram um número 
considerável de notícias (46). Estes são aliás os meios que, geralmente, chegam a um maior 
número de pessoas e a um público mais diversificado, algo fundamental para a Pulmonale. 
 
Os órgãos de comunicação regional e local têm também um importante papel e estiveram na 
origem de 29 notícias sobre a Pulmonale. Ainda de destacar as redes sociais e os blogues 
que, de facto, permitem que as mensagens sejam replicadas pelo próprio público, gerando 
interações e criando um certo buzz.  
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Tipo de Meio 

 
 
A Internet foi, aliás, o meio dominante no que toca ao volume de referências sobre a 
Pulmonale. Contudo, o impacto financeiro é substancialmente superior no caso dos meios 
tradicionais, como a televisão e a imprensa escrita, muito devido aos valores de tabela da 
publicidade, que permanecem mais elevados nestes meios do que nos meios digitais.  
 
 

Número de notícias mensais 

 
 
 

Imprensa
,	  34	  

Internet,	  
144	  

Televisão,	  
7	  

JAN   FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Series1 5 4 3 9 8 0 0 1 17 11 108 19 
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Comparando o número de notícias mensais, destaque para novembro, que conseguiu um 
número de referências consideravelmente superior aos restantes meses do ano (108). Este 
flagrante impacto mediático deve-se essencialmente à campanha desenvolvida em novembro, 
no âmbito do Mês do Cancro do Pulmão. Efetivamente, novembro foi o mês em que a 
Pulmonale mais comunicou, com o envio de cinco press releases, que resultarem em 
inúmeras notícias, mas também em reportagens e entrevistas em estúdio.  
 
 

Considerações Finais 
 
A estratégia de comunicação desenvolvida para a Pulmonale incidiu, sobretudo, na divulgação 
das iniciativas promovidas ao longo do ano, em especial durante o mês de Novembro, mês do 
Cancro do Pulmão. 
 
Ao longo do ano a assessoria de comunicação procurou apoiar a Pulmonale através da 
divulgação de informação institucional e dos vários projectos desenvolvidos.   
 
Com 108 notícias e referências, Novembro foi o mês com maior impacto nos meios de 
comunicação e internet, muito devido às variadas iniciativas desenvolvidas no âmbito do mês 
do Cancro do Pulmão. O estudo da GLCC sobre o nível de conhecimento dos sintomas do 
Cancro do Pulmão e a campanha “Não tenhas pressa em envelhecer. Não fumes” foram aliás 
os temas que mais visibilidade tiveram, com 55 e 40 referências respectivamente.   
 
A campanha antitabágica dirigida aos jovens resultou em 38 ações de sensibilização que 
envolveram cerca de 1830 alunos do 2º, 3º ciclo e secundário. Esta iniciativa permitiu a 
criação de uma rede de contactos que inclui, além das 38 escolas participantes, outras 21 
instituições de ensino que mostraram interesse em receber as iniciativas da Pulmonale no 
futuro.  
 
A internet, e em especial as redes sociais, nomeadamente o facebook, mantém-se como uma 
importante ferramenta de comunicação. Se no início de 2013, a página de facebook contava 
com cerca de 1.300 likes, hoje são mais de 2190 as pessoas que seguem a Pulmonale nesta 
rede social. 
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Anexo B – Comunicados de Imprensa da Pulmonale 
 
	  

	  	  
Informação à Imprensa – Setembro 2014 

 

Pulmonale com consultas de 
nutrição 
 
 

 
A Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro disponibiliza, desde o 
dia 17 de setembro, consultas de nutrição na sua sede, no Porto. A alimentação é não 
só um fator crucial na recuperação da saúde de qualquer paciente oncológico, mas 
também um elemento de apoio à cessação tabágica, a qual envolve quase sempre um 
aumento de peso. 
 
Tendo em conta que alimentação é um dos pilares fundamentais da recuperação da saúde de 
qualquer paciente oncológico, as consultas de nutrição procuram ajudar o doente a ultrapassar 
as fases de tratamento com o melhor aporte nutricional possível, combater situações 
recorrentes como anemia e permitir uma recuperação do estado de saúde, potenciando a 
manutenção da composição corporal e uma alimentação natural e saudável. Por vezes, o 
doente com cancro do pulmão sofre alterações no seu peso, quer devido à própria doença, 
quer como consequência dos vários tratamentos a que tem que se submeter. Um estado 
nutricional desadequado é uma das principais causas de perda de qualidade de vida. 
 
No processo de cessação tabágica as consultas procuram ajudar a combater o desconforto 
que pode surgir associado ao aumento de peso quando se deixa de fumar. Neste sentido, o 
acompanhamento adequado destes por um nutricionista pode contribuir significativamente 
para ultrapassar da melhor forma o processo de cessação tabágica, manter um peso saudável 
e adquirir hábitos saudáveis que reduzam o risco de desenvolvimento de doenças. «Estudos 
indicam que 80% das pessoas que deixam de fumar engordam, em média, sete quilos. Esta 
consequência da cessação tabágica desencoraja muitos dos fumadores que gostariam de 
abandonar o cigarro. Por este motivo, o acompanhamento nutricional é indispensável durante 
todo o processo de cessação tabágica»  refere António Araújo, presidente da Pulmonale. 
 
Sobre a Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão 
Trata-se de uma associação para os doentes e pelos doentes com cancro do pulmão, que procura combater o 
estigma que existe em torno desta patologia e ajudar os que dela sofrem. Sem fins lucrativos, a PULMONALE 
nasceu em 2010 para prestar aconselhamento e apoio a pessoas que sofram de cancro pulmão e seus 
familiares, promover a melhoria e alargamento dos cuidados médicos, a difusão de informação sobre esta doença 
para o público, facilitar a cessação tabágica e promover a investigação sobre as causas e tratamento desta 
doença. * www.pulmonale.pt * www.facebook.com/pulmonale 
 
 
Para mais informações, por favor contactar: 
Cristina Domingues  - Tel.: 21 724 93 00 | Telm.: 91 251 98 67 | cristinadomingues@multicom.co.pt 
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Informação à Imprensa – Setembro 2014 
 

Pulmonale ajuda empresas a 
livrarem-se do tabaco 
 
 

 
A Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão lança agora 
o uma nova iniciativa, com o objetivo de promover políticas antitabágicas no seio das 
empresas. O primeiro passo já foi dado com a assinatura de um protocolo de 
cooperação entre a Pulmonale e a AdRA - Águas da Região de Aveiro .  
 
Com este novo projeto, a Pulmonale pretende promover as suas ações em empresas, com o 
intuito de criar locais de trabalho livres de tabaco e assim prevenir doenças pulmonares, como 
o Cancro do Pulmão. Nesse sentido, a Pulmonale vai disponibilizar técnicos especializados na 
prevenção tabágica para promoverem projetos de sensibilização e serviços de consulta 
psicológica de cessação tabágica. 
 
No âmbito deste acordo de cooperação, a Pulmonale espera das empresas a disponibilização 
de espaços para o desenvolvimento das ações, a promoção das iniciativas conjuntas junto dos 
trabalhadores, assim como a divulgação de ações de voluntariado no âmbito de projetos de 
intervenção acordados entre ambas as partes. 
 
António Araújo, presidente da Pulmonale, salienta que “este tipo de protocolos de cooperação 
com empresas é muito importante para divulgar os benefícios de trabalhar numa empresa livre 
de tabaco. Uma vez que as pessoas passam a maior parte do dia no seu local de trabalho, é 
fundamental incentivar as empresas a criarem politicas de antitabagismo, capazes de 
promoverem estilos de vida mais saudáveis”.   
 
A primeira empresa a aderir a este novo projeto foi a AdRA – Águas da Região de Aveiro. 
Fernandes Thomaz, presidente do Conselho de Administração da empresa aveirense, e 
António Araújo, da Pulmonale assinaram o protocolo de cooperação no passado dia 5 de 
setembro.  
 
 
 
Sobre a Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão 
Trata-se de uma associação para os doentes e pelos doentes com cancro do pulmão, que procura combater o 
estigma que existe em torno desta patologia e ajudar os que dela sofrem. Sem fins lucrativos, a PULMONALE 
nasceu em 2010 para prestar aconselhamento e apoio a pessoas que sofram de cancro pulmão e seus 
familiares, promover a melhoria e alargamento dos cuidados médicos, a difusão de informação sobre esta doença 
para o público, facilitar a cessação tabágica e promover a investigação sobre as causas e tratamento desta 
doença. * www.pulmonale.pt * www.facebook.com/pulmonale 
 
 
 
Para mais informações, por favor contactar: 
Cristina Domingues  - Tel.: 21 724 93 00 | Telm.: 91 251 98 67 | cristinadomingues@multicom.co.pt 
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Informação à Imprensa – Outubro 2014 
 

 
 
 
 

 

 
 

Portugal na Lung Cancer Europe (LuCE) como membro fundador 
 

Pulmonale representa Portugal na  
Lung Cancer Europe  

 
 
A Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão, acaba de 
integrar a Lung Cancer Europe (LuCE), como membro fundador. Depois de se juntar à 
Global Lung Cancer Coalition (GLCC), em 2011, a Pulmonale dá agora mais um passo, 
representando Portugal nesta organização europeia criada no passado dia 27 de 
setembro, em Amesterdão. 
 
A LuCE é uma organização sem fins lucrativos, constituída por associações de doentes com 
cancro do pulmão de onze países europeus e criada com o apoio da Plataforma Europeia de 
Oncologia Torácica e da Escola Europeia de Oncologia. Esta associação nasceu com o 
objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos e contribuir para a 
consciencialização das desigualdades na luta contra o cancro do pulmão na Europa.  
 

Segundo Morgens Ekelund, representante do comitê de direção da LuCE, os objetivos da 
associação passam pela criação de uma “plataforma europeia que dê voz às associações de 
doentes com cancro do pulmão na Europa, apoiar a criação de grupos de doentes. Esperamos 
consciencializar para as desigualdades no acesso aos tratamentos do cancro do pulmão na 
Europa. E vamos trabalhar para melhorar as políticas europeias e aumentar o financiamento 
atribuído à investigação do cancro do pulmão”.   
 

O cancro do pulmão é responsável por um quinto das mortes por cancro na Europa. É a 
principal causa de morte por cancro nos homens e a terceira mais comum nas mulheres. A 
cada minuto calcula-se que um cidadão europeu descubra que tem cancro do pulmão e a 
cada hora quarenta doentes morrem desta doença. Há ainda uma evidente desigualdade no 
controlo e acesso a tratamentos disponíveis entre estados membros da União Europeia – a 
taxa de mortalidade por cancro do pulmão nos homens chega a revelar-se três vezes maior 
em relação aos países que apresentam as mais reduzidas taxas de mortalidade. 
 

“A luta contra o cancro do pulmão constitui um problema global e é, por isso, fundamental 
tomar medidas para uma maior consciência coletiva. Ao integrar a LuCE, a Pulmonale espera 
contribuir para uma maior compreensão desta doença, que atinge milhares de pessoas em 
todo o mundo”, acrescenta António Araújo, presidente da Pulmonale.  
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Sobre a Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão 
Trata-se de uma associação para os doentes e pelos doentes com cancro do pulmão, que procura combater o estigma que 
existe em torno desta patologia e ajudar os que dela sofrem. Sem fins lucrativos, a PULMONALE nasceu em 2010 para 
prestar aconselhamento e apoio a pessoas que sofram de cancro pulmão e seus familiares, promover a melhoria e 
alargamento dos cuidados médicos, a difusão de informação sobre esta doença para o público, facilitar a cessação tabágica e 
promover a investigação sobre as causas e tratamento desta doença. * www.pulmonale.pt  
 
Sobre a LuCE – Lung Cancer Europe 
É uma organização sem fins lucrativos, constituída por associações de doentes com cancro do pulmão de onze países 
europeus e criada com o apoio da Plataforma Europeia de Oncologia Torácica e da Escola Europeia de Oncologia. Esta 
associação nasceu com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos e contribuir para a 
consciencialização das desigualdades na luta contra o cancro do pulmão na Europa. 
 
Sobre a GLCC (Global Lung Cancer Coalition) 
Fundada em 2001, a GLCC é uma aliança mundial que integra cerca de 30 associações, de carácter não governamental, de 
20 países de todo o mundo, com o objetivo comum de combater o estigma existente em torno do cancro do pulmão, defender 
o direito dos pacientes aos melhores tratamentos e cuidados de suporte, promover uma deteção precoce e promover estilos 
de vida saudáveis que constituam um facto de prevenção do cancro do pulmão. www.lungcancercoalition.org 

 
 
 
Para mais informações, por favor contactar: 
Cristina Domingues  - Tel.: 21 724 93 00 | Telm.: 91 251 98 67 | cristinadomingues@multicom.co.pt 
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Informação à Imprensa – Outubro 2014 
 
 

“Award for excellence in Lung Cancer 
Journalism” 

 
 

Pulmonale e Global Lung Cancer Coalition lançam em 
Portugal 2.º Edição do Prémio “Jornalismo de 

Excelência” 
 
A Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão associa-se, pelo 
segundo ano consecutivo, à Global Lung Cancer Coalition (GLCC) para atribuição do 2º Prémio 
Jornalismo de Excelência, lançado internacionalmente através da rede das organizações que 
fazem parte da GLCC. Promovido em Portugal com o apoio da Lilly Portugal, este é um 
concurso no qual poderão entrar todos os trabalhos jornalísticos que tenham sido realizados 
entre 30 de Novembro de 2012 e 30 de Novembro de 2013 (Mês do Cancro do Pulmão). 
 
Lançado em Portugal através da Pulmonale, o 2º Prémio Jornalismo de Excelência” tem por objetivo 
premiar o trabalho dos jornalistas que contribuem para o esclarecimento da opinião pública, no que toca a 
questões ligadas ao Cancro do Pulmão, tabagismo (principal causa), consequências e prevenção. 
 
Ao Júri, constituído por um representante da Pulmonale e um profissional da área de jornalismo, caberá a 
decisão de escolher os melhores trabalhos, tendo por base critérios de avaliação baseados na adequação 
do trabalho à categoria a que se candidata, no seu mérito técnico-científico (do trabalho), no grau de 
originalidade (subjacente ao trabalho) e no impacto/relevância do trabalho na divulgação da patologia. 
 

Segundo António Araújo, Presidente da Pulmonale «a comunicação social é hoje um dos mais importantes 
agentes de formação e sensibilização da sociedade. A influência que exerce é de tal forma acentuada que 
não podemos ignorá-la quando se pretende promover uma mudança de mentalidades capaz de gerar um 
futuro mais saudável. E porque é urgente promover uma sociedade mais consciente, formada e informada 
consideramos que nunca são demais as iniciativas que estimulem a criatividade e o interesse da nossa 
classe de jornalistas. O 2º Prémio Jornalismo de Excelência Pulmonale não é mais do que uma forma 
simbólica de agradecer a criatividade, o interesse e o empenho de quem faz jornalismo». 
 
A concurso poderão ser submetidos todos os trabalhos publicados desde 30 de Novembro de 2012 até 30 
de Novembro de 2013 (Mês do Cancro do Pulmão). Ao vencedor de cada uma das categorias em concurso 
da edição de 2012 / 2013 do “2º Prémio Jornalismo de Excelência Pulmonale” será atribuído um prémio 
simbólico de 500 Euros e a possibilidade de participar no Lung Cancer Journalism Awards promovido 
pela GLCC através da sua rede internacional de associados, na qual Portugal está representado pela 
Pulmonale.  
 
Sobre a Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão 
Trata-se de uma associação para os doentes e pelos doentes com cancro do pulmão, que procura combater o estigma que 
existe em torno desta patologia e ajudar os que dela sofrem. Sem fins lucrativos, a Pulmonale nasceu em 2010 para prestar 
aconselhamento e apoio a pessoas que sofram de cancro pulmão e seus familiares, promover a melhoria e alargamento dos 
cuidados médicos, a difusão de informação sobre esta doença para o público, facilitar a cessação tabágica e promover a 
investigação sobre as causas e tratamento desta doença. A Pulmonale é desde 2011 membro da GLCC.   www.pulmonale.pt  
 
Para mais informações, por favor contactar: 
Cristina Domingues  - Tel.: 21 724 93 00 | Telm.: 91 251 98 67 | cristinadomingues@multicom.co.pt 
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Informação à Imprensa – Outubro 2014 
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 
 

 
 

Pulmonale assinala Mês do Cancro do Pulmão com campanha  
 

Pulmonale desafia jovens a não terem 
“pressa em envelhecer” 

 
 

A Pulmonale – Associação Portuguesa de 
Luta Contra o Cancro do Pulmão, com o 
apoio da Global Lung Cancer Coalition 
(GLCC) e da Lilly Portugal assinala mais 
uma vez o Mês do Cancro do Pulmão. À 
semelhança dos anos anteriores, Novembro 
volta a ser o mês escolhido por muitos 
países para, através das suas Associações 
de Luta Contra o Cancro do Pulmão, 
reforçarem o seu papel junto da sociedade e 
promoverem uma maior sensibilização em 
torno desta doença com elevadas taxas de 

mortalidade, cujos números apontam para cerca de 4000 novos casos por ano em Portugal. 
 
 “Não tenhas pressa em envelhecer” é o mote deste projeto que visa assinalar em Portugal o Mês 
do Cancro do Pulmão e sensibilizar os jovens para os malefícios do tabaco na própria saúde, 
levando-os a encarar o cigarro como algo nada atrativo. 
 
A Pulmonale acredita que a prevenção continua a ser a melhor forma de combater o Cancro do 
Pulmão e é nesse sentido que aposta na mudança de mentalidades através de um trabalho de 
sensibilização que envolve não só as campanhas como também ações de formação dirigidas às 
camadas mais jovens. Segundo António Araújo, Presidente da Pulmonale «é com este tipo de projetos 
educativos para a saúde que procuramos entrar no quadro de referência dos jovens e introduzir a 
questão do tabagismo no seu discurso, trabalhando competências psicológicas, comportamentais e 
sociais. No fundo, queremos "entrar no mundo dos jovens" e explorar as mensagens que maior 
probabilidade tem de significar algo para eles». 
 
Pulmonale nas escolas: 
No âmbito do Mês contra o Cancro do Pulmão, a Pulmonale marcará presença em cerca de 100 
escolas de Lisboa e Porto, com ações de formação de 90m adaptadas ao 2º e 3º ciclo. Este é um dos 
modelos intervenção nas escolas que a Pulmonale já desenvolve em contexto educativo. No entanto a 
maioria das escolas tem acolhido os modelos continuados que incluem 4 ou 6 sessões de blocos de 
45m, através das quais são trabalhadas temáticas associadas à adolescência como seja a relação com 
o tabaco, o processo de autoafirmação, a autoridade, entre outras.  
 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), são cerca de 5.4 milhões as pessoas que 
morrem anualmente devido ao tabaco. Contas feitas são cerca de 10.000 mortes por dia: uma 
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média aproximadamente de 416 por hora. Os números em Portugal apontam para cerca de 4000 
novos casos de cancro do pulmão por ano, sendo que 80 % dos casos são resultado direto dos 
hábitos tabágicos que surgem cada vez mais cedo. «São números alarmantes e que só 
conseguiremos combater incutindo nas novas gerações a responsabilidade de assumir os reais perigos 
do tabaco, nem que seja pela questão do envelhecimento!», acrescenta o Presidente da Associação de 
Luta Contra o Cancro do Pulmão que nos últimos anos tem apostado nas ações de sensibilização 
realizadas por uma equipa de psicólogos em contexto educativo. 
 
«É fundamental agir globalmente junto das gerações mais novas, incitando-as a encarar o tabaco 
como um perigo, uma droga causadora de doenças, para que amanhã se obtenham resultados visíveis 
na redução, entre outras doenças, do Cancro do Pulmão», refere António Araújo. 
 
Sobre a Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão 
Trata-se de uma associação para os doentes e pelos doentes com cancro do pulmão, que procura combater o estigma que 
existe em torno desta patologia e ajudar os que dela sofrem. Sem fins lucrativos, a Pulmonale nasceu em 2010 para prestar 
aconselhamento e apoio a pessoas que sofram de cancro pulmão e seus familiares, promover a melhoria e alargamento dos 
cuidados médicos, a difusão de informação sobre esta doença para o público, facilitar a cessação tabágica e promover a 
investigação sobre as causas e tratamento desta doença. A Pulmonale é desde 2011 membro da GLCC.   www.pulmonale.pt  
 
Para mais informações, por favor contactar: 
Cristina Domingues  - Tel.: 21 724 93 00 | Telm.: 91 251 98 67 | cristinadomingues@multicom.co.pt 
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Informação à Imprensa – Novembro 2014 

 

Portugueses são os que menos 
identificam os sintomas associados ao Cancro 

do Pulmão 
Apesar do Cancro do Pulmão ser uma das doenças oncológicas que mais mortes 
provocam em todo o mundo, 33% dos portugueses desconhece totalmente os sintomas 
associados ao Cancro do Pulmão, cuja taxa de incidência aponta para cerca de 4000 
novos casos por ano em Portugal. Esta é uma das conclusões de um estudo agora 
divulgado pela Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do 
Pulmão. 
 

O estudo realizado pela Global Lung Cancer Coalition (GLCC) e divulgado em Portugal pela Pulmonale, que 
integra esta Aliança Internacional de Organizações de Luta Contra o Cancro do Pulmão, partiu da análise 
de 17 mil entrevistas realizadas em 21 países, revelando que uma em cinco pessoas desconhece 
totalmente quais os sintomas associados ao cancro do pulmão.  
 

Os portugueses (33%), mexicanos (35%), argentinos (42%) e egípcios (48%) foram os que mais vezes 
afirmaram não conhecer nenhum dos sintomas. No outro extremo, os franceses (7%) e os irlandeses (9%) 
foram aqueles que revelaram ter um maior conhecimento da doença, apresentando um elevado grau de 
consciencialização.    
 

Segundo Matthew Peters, presidente da Global Lung Cancer Coalition, pretende com este estudo «chamar 
a atenção dos governos e das organizações de saúde para estes resultados, uma vez que é fundamental 
tomar medidas para aumentar a consciencialização sobre o Cancro do Pulmão.» Acrescenta ainda que «é 
chocante pensar que quase um quarto das pessoas não consegue citar nenhum dos sintomas do cancro 
que mais mata em todo o mundo». 
 

O estudo concluiu ainda que os ex-fumadores estão ligeiramente mais sensibilizados para os sintomas do 
Cancro do Pulmão, comparativamente aos fumadores e aos não-fumadores. Contudo é em França, Irlanda 
e Portugal que os fumadores apresentam um maior grau de conhecimento dos potenciais sintomas da 
doença.   
 

No total dos países a falta de ar foi o sintoma mais vezes identificado por 41% dos inquiridos seguindo-se a 
tosse (39%). Poucos foram os inquiridos que revelaram conhecer sintomas como a tosse com sangue e a 
tosse que se agrava como sintomas. 
 

Para António Araújo, presidente da Pulmonale «a falta de conhecimento dos sintomas leva, a maioria das 
vezes, a um diagnóstico tardio, o que explica as elevadas taxas de mortalidade do Cancro do Pulmão. Esta 
é uma das razões que justifica os 1,4 milhões de pessoas que morrem anualmente em todo o mundo e a 
taxa de incidência de cerca de 4000 novos casos por ano em Portugal». 
 

“4000 mil novos casos nos céus de Portugal” 
 

Atendendo aos dados do estudo que revelam pouco a falta de conhecimento em torno de uma doenças 
oncológicas mais mortíferas e como forma de assinalar o Dia Mundial do Não Fumador, a Pulmonale 
realiza no dia 17 uma largada de 4000 balões que iluminarão os céus de Lisboa e Porto. Esta é uma 
ação simbólica que pretende não só assinalar o Dia Mundial do Não Fumador, como também prestar uma 
homenagem aos cerca de 4000 novos casos de Cancro do Pulmão que todos os anos fazem parte da 
estatística nacional. «É importante levar as pessoas a refletir sobre esta realidade que acreditamos ser 
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possível alterar. O Cancro do Pulmão é uma das principais causas de morte evitáveis se atendermos ao 
facto de 90% se dever aos hábitos tabágicos», refere o Presidente da Pulmonale. 
A ação está marcada para as 19h00 em Lisboa, na Praça Luis de Camões, e no Porto, na esquina 
entre a Rua das Carmelitas e a Rua Cândido dos Reis. 
 
Nota Técnica do Estudo 
Em cada país foram realizadas entre 500 e 1.240 entrevistas, de junho a agosto de 2013, pessoalmente ou por telefone. 
A pesquisa foi realizada na Argentina, Austrália, Bulgária, Canadá, Dinamarca, Egito, França, Alemanha, Grã-Bretanha, 
Irlanda, Itália, Japão, México, Noruega, Portugal, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Holanda e EUA. Os números totais são 
calculados pela média nos 21 países. 
 
 
 
 
 
Sobre a GLCC (Global Lung Cancer Coalition) 
A GLCC é uma aliança mundial que integra cerca de 30 associações de 20 países de todo o mundo, com o objetivo comum 
de combater o estigma existente em torno do cancro do pulmão, defender o direito dos pacientes aos melhores tratamentos e 
cuidados de suporte, promover uma deteção precoce e promover estilos de vida saudáveis. www.lungcancercoalition.org 
 
Sobre a Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão 
Trata-se de uma associação para os doentes e pelos doentes com cancro do pulmão, que procura combater o estigma que 
existe em torno desta patologia e ajudar os que dela sofrem. Sem fins lucrativos, a Pulmonale nasceu em 2010 para prestar 
aconselhamento e apoio a pessoas que sofram de cancro pulmão e seus familiares, promover a melhoria e alargamento dos 
cuidados médicos, a difusão de informação, facilitar a cessação tabágica e promover a investigação. É desde 2011 membro 
da GLCC.  www.pulmonale.pt  

 
Para mais informações, por favor contactar: 
Cristina Domingues  - Tel.: 21 724 93 00 | Telm.: 91 251 98 67 | cristinadomingues@multicom.co.pt 
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Informação à Imprensa – Novembro 2014 

 
Pulmonale oferece consultadoria 

de imagem a novos sócios 
 

Um novo “look” por uma boa causa 
 
 
No próximo sábado, dia 16 de novembro, a Pulmonale – 
Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão vai 
oferecer consultadoria de imagem e de maquilhagem aos seus 
novos sócios. O evento “Pulmo-Look – A Imagem do Pulmão”, 
que decorre no âmbito do mês do Cancro do Pulmão, terá lugar 
entre as 12h e as 21h no Mercado Bom Sucesso, no Porto.  
 
 
Cada consultoria de imagem ou maquilhagem terá a duração de 30 
minutos e o custo de 5 euros, valor que corresponde à inscrição como 
sócio da Pulmonale. A ação tem como objetivo angariar novos membros, mas os atuais sócios da 
Pulmonale estão também convidados a participar no evento. As sessões de consultadoria ficarão a 
cargo de Marta Carvalho, consultora de imagem e autora do blogue “Sabonete Cor de Rosa”, parceiro 
da Pulmonale neste evento.  
 
Estudos comprovam que o tabaco não só interfere na saúde dos fumadores, como também afeta a sua 
imagem, uma vez que fumar traz consequências como rugas, acne, pele desidratada, dentes 
amarelados, lábios descolorados e enfraquecimento das unhas e cabelo. Dados revelam mesmo que 
um fumador envelhece 3,5 vezes mais rápido que um não fumador.  
 
Para informações e marcações: 
Telem: 913850272 
E-mail:secretariado@pulmonale.pt 
 
 
 
Sobre a Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão 
Trata-se de uma associação para os doentes e pelos doentes com cancro do pulmão, que procura 
combater o estigma que existe em torno desta patologia e ajudar os que dela sofrem. Sem fins 
lucrativos, a PULMONALE nasceu em 2010 para prestar aconselhamento e apoio a pessoas que 
sofram de cancro pulmão e seus familiares, promover a melhoria e alargamento dos cuidados médicos, 
a difusão de informação sobre esta doença para o público, facilitar a cessação tabágica e promover a 
investigação sobre as causas e tratamento desta doença. * www.pulmonale.pt * 
www.facebook.com/pulmonale 
 
 
Para mais informações, por favor contactar: 
Cristina Domingues  - Tel.: 21 724 93 00 | Telm.: 91 251 98 67 | cristinadomingues@multicom.co.pt 
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Informação à Imprensa – Dezembro 2014 
 

	  
Concerto de Natal Pulmonale – 18 de dezembro 

 

Jovens talentos reunidos pelo doente com 
Cancro do Pulmão 

 
A Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta 
Contra o Cancro do Pulmão, vai reunir jovens artistas 
premiados internacionalmente num espetáculo de 
angariação de fundos, composto por música, canto e 
dança. Este “Concerto de Natal” terá lugar no 
auditório da Exponor, em Matosinhos, no próximo dia 
18 de dezembro, com início marcado para as 21h30.  
 
 

Depois do "Concerto de Primavera", realizado em 2011, 
do "Variações de Outono" de 2012 e do “Concerto 
Esperança”, realizado no inicio deste ano, a Pulmonale 
volta a levar a palco um espetáculo de angariação de 
fundos destinado a apoiar os doentes com Cancro do 
Pulmão.  
 

O “Concerto de Natal de 2013”, que este ano conta com o 
apoio da escola de bailado Espaço Dança e da Escola 

Superior de Música, Artes e Espetáculo, ficará a cargo de jovens talentos destas duas 
instituições, mas também do Conservatório Nacional e do Orfeão da Associação Académica e 
Cultural de Ermesinde.  
 

As entradas para o espetáculo, que terá mais de uma hora de duração, custam 12,50 euros, 
mas grupos constituídos por vinte ou mais pessoas poderão beneficiar de um desconto de 
20% no valor dos bilhetes.   
 
 
 
 
 
Sobre a Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão 
Trata-se de uma associação para os doentes e pelos doentes com cancro do pulmão, que procura combater o estigma que 
existe em torno desta patologia e ajudar os que dela sofrem. Sem fins lucrativos, a Pulmonale nasceu em 2010 para prestar 
aconselhamento e apoio a pessoas que sofram de cancro pulmão e seus familiares, promover a melhoria e alargamento dos 
cuidados médicos, a difusão de informação, facilitar a cessação tabágica e promover a investigação. É desde 2011 membro 
da GLCC.  www.pulmonale.pt  

 
 
 
 
Para mais informações, por favor contactar: 
Cristina Domingues  - Tel.: 21 724 93 00 | Telm.: 91 251 98 67 | cristinadomingues@multicom.co.pt 

	   


