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Pré-teste de mensagens e materiais de mudança social e 
comportamental (MSC) no contexto da covid-19 
V.1 (novembro de 2020) 
 
Lembre-se das medidas de prevenção da infecção por covid-191 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://allianceformalariaprevention.com/about/amp-guidelines-and-statements/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-the-covid-19-virus-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-the-covid-19-virus-interim-guidance
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realizar testes prévios para garantir que as mensagens e os materiais desenvolvidos tenham 
repercussão nas populações visadas e gerem engajamento e ação em termos de acesso e uso dos 
MTIs. 
 
O pré-teste é o processo pelo qual as mensagens e materiais da MSC, tais como cartazes, banners, 
jingles, programas de rádio ou televisão, vídeos, etc., são analisados por um segmento 
representativo do público-alvo. Isso serve para verificar as reações do público às mensagens e aos 
materiais em termos de credibilidade, compreensão, relevância e da chamada à ação. Ele também 
deixará evidente quaisquer aspectos negativos, como palavras ou imagens que não causam 
repercussão no público-alvo. Em muitos casos, mesmo antes da pandemia da covid-19, o pré-teste 
não era realizado de maneira adequada para garantir a eficácia e a aceitabilidade das imagens e 
mensagens comunicadas. Durante a pandemia da covid-19, a quantidade de desinformação e 
informações erradas transmitida através de diferentes canais de comunicação deixou claro que o 
teste prévio de todos os materiais para a campanha de distribuição em massa dos MTIs é ainda mais 
importante.  
 
Entenda os métodos padrão de pré-teste 
Antes da covid-19, geralmente o pré-teste era realizado face a face de várias maneiras: 

grupos focais, que são reuniões de pequenos grupos (8 a 10 pessoas por sessão) para 
discutir os materiais e as mensagens;  
entrevistas individuais/presenciais, onde o entrevistador e o entrevistado conversam em um 
ambiente privado e confidencial; 
entrevistas durante as quais especialistas em MSC analisam o material inicial e fazem 
comentários e sugestões para melhorias; 
entrevistas de interceptação, que são realizadas aleatoriamente em lugares como 
estabelecimentos de saúde e escolas onde muitos membros de um público-alvo se reúnem. 

 
As formas padrão de pré-teste de materiais de MSC, no entanto, podem não ser a melhor opção no 
contexto da covid-19, já que as reuniões presenciais representam um risco de transmissão do vírus. 
É preciso inovar, tanto para garantir a segurança dos(das) respondentes quanto para implementar o 
rigoroso pré-teste, fundamental para o sucesso das atividades de MSC. 
 
Caso se opte pelo pré-teste padrão, as sessões devem ser modificadas e realizadas seguindo 
rigorosamente as medidas nacionais de prevenção de infecções pela covid-19 e as diretrizes da OMS. 
Se possível, entrevistas/reuniões presenciais devem ser realizadas ao ar livre ou em um local bem 
ventilado com espaço suficiente para permitir o distanciamento físico. É indispensável que haja 
locais para lavar as mãos ou para desinfetá-las. Toda a equipe e os(as) respondentes devem usar 
máscaras e manter o distanciamento físico.  
 
Trabalhe em estreita colaboração com parceiros 
É importante que os programas nacionais da malária trabalhem em estreita colaboração com os 
parceiros implementando as atividades de MSC durante as campanhas de MTIs para definir 
objetivos e metodologia de pré-teste, para analisar os resultados e para ajustar as mensagens e os 
materiais. Os parceiros implementando as atividades de MSC fora do período da campanha de MTIs 
podem ter experiências importantes para compartilhar sobre seu desenvolvimento de materiais e de 
mensagens durante a pandemia da covid-19. Portanto, eles devem ser incluídos nas discussões 
sobre a metodologia de pré-teste a ser usada. É preciso garantir aos parceiros a seleção de uma 
abordagem rigorosa. 
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Analise os objetivos de pré-teste no contexto da covid-19 
É importante que os programas nacionais da malária revisem e ajustem os objetivos de pré-teste 
para a MSC no contexto da covid-19. Quando se fizer a opção pele pré-teste virtual, é preciso fazer 
um entre o que é "necessário saber" e o que é "bom saber", pois pode não ser possível 
reunir informações tão detalhadas como se fazia para os pré-testes padrão antes da covid-19. É 
fundamental verificar se os materiais são adequados em termos de sensibilidade cultural, idiomas 
(p.ex.: dialetos ou línguas diferentes utilizadas em diversas partes da área de distribuição de MTIs) e 
relevância para os públicos-alvo específicos, tais como pessoas vivendo com deficiências, migrantes 
ou grupos marginalizados. Portanto, os programas nacionais da malária devem se concentrar nos 
objetivos mais críticos para as mensagens e materiais de MSC e garantir que o máximo de 
informações possível seja gerado em torno desses objetivos fundamentais para permitir a tomada 
de decisões. Exemplos de objetivos de pré-teste são: 

A propaganda no rádio ou o cartaz incentivam o público-alvo a dormir todas as noites ao 
abrigo dos MTIs?  
O conteúdo dos materiais é adequado do ponto de vista cultural e é atraente e credível para 
o público-alvo?  
A linguagem é adequada e compreensível para o público-alvo? 
Esses materiais têm um apelo geral para todos os públicos-alvo ou apenas para um setor 
e/ou segmento específico?  
Os materiais são de fácil acesso para os públicos-alvo (p.ex.: se um vídeo for publicado no 
YouTube, qual a parcela do público-alvo que tem acesso à Internet)? 

 
Explore diferentes formas de pré-teste 
Algumas das opções que os programas nacionais da malária podem explorar incluem: 

usar uma plataforma on-line, como o SurveyMonkey ou outra, onde as imagens e 
mensagens podem ser analisadas e classificadas e onde é possível coletar comentários para 
atualizar os materiais; 
realizar entrevistas padrão por telefone para analisar as mensagens-chave sendo 
consideradas e obter feedback para melhorá-las; 
opções de videoconferência, p.ex.: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc.;  
compartilhar mensagens e imagens com familiares, amigos, colegas de outros 
departamentos e redes sociais e pedir o seu feedback; 
reunir um pequeno grupo de pessoas, de forma virtual ou presencial (respeitando as 
medidas de prevenção de infecção pela covid-19) para revisar e discutir os materiais 
desenvolvidos. 

 
Inclua o custo do pré-teste no orçamento 
Os programas nacionais da malária devem levar em consideração os custos envolvidos no pré-teste 
de mensagens e materiais. No caso do pré-teste padrão, é preciso desenvolver um orçamento para o 
local, a remuneração do(a) facilitador(a) e do(a) tomador(a) de notas, a impressão de materiais de 
pré-teste, a ajuda financeira para os(as) respondentes, o aluguel de equipamentos, os custos das 
partes interessadas, o alojamento e viagem. Materiais como desinfetantes e termômetros 
infravermelhos para medidas de prevenção da covid-19 também devem ser incluídos no orçamento. 
Se for necessário fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs) aos participantes, certifique-
se de incluí-los no orçamento e de adquiri-los em tempo hábil para o pré-teste, especialmente 
levando-se em consideração os possíveis gargalos na cadeia de fornecimento local. Para o pré-teste 
virtual, considere o custo dos incentivos (dados para os[as] respondentes), remuneração do 
facilitador e do tomador de notas e a preparação de materiais de pré-teste. 
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Planeje com antecedência e se prepare de forma adequada 
Independentemente do método de pré-teste escolhido pelo programa nacional da malária, o 
planejamento antecipado e o preparo adequado são fundamentais. O pré-teste padrão pode levar 
de duas semanas a dois meses, ou até mais caso um novo teste seja necessário. Se bem planejado, o 
pré-teste virtual pode levar de duas semanas a um mês. Considere quatro dias para preparar o 
esboço do pré-teste, uma semana para o planeamento do pré-teste, ou seja, a seleção de 
facilitadores, participantes e locais, dois dias para o treinamento de facilitadores, cinco dias para a 
realização das sessões (simultaneamente), cinco dias para análise dos resultados e cinco dias para 
refinar as mensagens. O sucesso do pré-teste depende da boa preparação. O planejamento precoce 
pode garantir melhores resultados. Alguns dos principais passos de planejamento do pré-teste 
incluem: 

Preparo cuidadoso das perguntas. Alinhe as perguntas a serem feitas com os objetivos do 
pré-teste. Prepare um questionário que possa ser usado em todas as sessões de pré-teste, 
sejam elas virtuais ou padrão, para garantir a padronização do feedback nos diferentes 
canais usados. Certifique-se de preparar apenas perguntas que abordem os principais 
objetivos. Para ambos os métodos, perguntas abertas (p.ex.: "o que você achou do anúncio 
no rádio?" ou "o que você mais gostou no anúncio?") provavelmente fornecerão mais 
informações sobre as mensagens e os materiais que estão sendo pré-testados. As respostas 
para perguntas fechadas, como "você gosta deste cartaz?", são sim ou não, sem explicar o 
motivo.  
Garantir a acessibilidade para os(as) respondentes. Para o pré-teste virtual, certifique-se de 
que os(as) respondentes tenham acesso à plataforma digital na qual será realizada a sessão 
e escolha uma plataforma de fácil acesso. Para o pré-teste padrão, certifique-se de que o 
local da reunião seja de fácil acesso para os(as) respondentes e que haja reembolso das 
despesas com a viagem.  
Determinar a cobertura geográfica. Recomenda-se que o pré-teste seja realizado nas 
regiões onde a campanha será implementada, mas normalmente não é necessário fazer o 
pré-teste em todas as regiões de implementação (dependendo do grau de diversidade 
étnica). A ideia é reunir respostas suficientes para presumir, de forma lógica, que a 
informação é representativa das populações nas áreas-alvo da campanha. Ao escolher a 
cobertura geográfica, os programas nacionais da malária devem considerar fatores como a 
alta carga de malária, as principais populações-alvo, a diversidade étnica e zonas rurais v. 
urbanas. Esses fatores podem dar informações a respeito do número de regiões a serem 
consideradas e as sessões a serem realizadas em cada região. Pode-se tomar a decisão de 
realizar quatro a seis sessões por região (quatro em zonas rurais e duas em zonas urbanas). 
Por exemplo, uma sessão urbana poderia ter como alvo uma comunidade migrante ou de 
mães trabalhadoras e as sessões rurais poderiam ser direcionadas para mulheres, homens e 
jovens. 
Determinar o tempo para realizar o pré-teste. Ao considerar o momento certo para realizar 
os pré-testes, pode ser necessário considerar diversos fatores, como as compras (p.ex.: EPIs 
ou cronogramas de produção de materiais), já que uma atividade pode depender de outra. 
No entanto, é preciso que haja tempo suficiente antes da implementação da campanha e 
das atividades de MSC pré-campanha para analisar respostas, refinar os materiais conforme 
necessário e garantir que eles sejam reproduzidos e entregues aos níveis de implementação 
de acordo com o cronograma da campanha da MSC.  
Identificar um facilitador. O facilitador deve ser uma pessoa com conhecimentos sobre MSC 
e malária, com experiência em moderar sessões de grupo e possuir habilidades específicas, 
como a capacidade de fazer perguntas cuidadosamente e de criar um ambiente 
descontraído e confortável para os participantes que não se conhecem. O facilitador 
também deve saber usar ferramentas participativas e metodologia para as atividades e 
perguntas de pré-teste. Isso exige uma seleção cuidadosa dos facilitadores, bem como uma 
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formação de qualidade. Os facilitadores podem ser recrutados a nível nacional ou na região 
onde o pré-teste será realizado, desde que satisfaçam os critérios de seleção. No contexto 
da covid-19, aconselha-se trabalhar com facilitadores que tenham experiência em 
campanhas anteriores de MTIs para minimizar o tempo necessário para a formação e a 
indução. Deve-se considerar contratar um(a) assistente para ajudar o facilitador a tomar 
notas e gravar a sessão.  
Treinar facilitadores. É importante oferecer treinamento aos facilitadores para garantir que 
estejam cientes dos objetivos das sessões de pré-teste e para que os pré-testes sejam 
padronizados em todas as sessões. Os materiais de MSC que serão usados devem estar 
disponíveis para o treinamento. O treinamento pode ser virtual, mas deve dar aos 
facilitadores a oportunidade de ver/assistir/ouvir os materiais e praticar as perguntas.  
Identificar os(as) respondentes. Consulte a seção abaixo: 

.  
Determinar a duração da sessão e planejar não ultrapassar o tempo. No contexto da covid-
19, tanto o pré-teste virtual como o pré-teste padrão devem ser limitados a uma hora ou 
menos e os(as) respondentes devem ser informados com antecedência a respeito da 
duração. Os facilitadores do pré-teste padrão devem sempre procurar limitar o tempo que 
os(as) respondentes gastam em conjunto para minimizar o risco de transmissão de covid-19. 
Na medida do possível, as sessões devem ser realizadas ao ar livre ou em um local grande e 
bem ventilado, com espaço adequado para o distanciamento físico e para obedecer às 
medidas de prevenção de infecção por covid-19 e devem ser realizadas em um horário 
conveniente para os participantes.  
Determinar o número e o tamanho das sessões. Determine o número de sessões que serão 
realizadas para o pré-teste padrão e virtual. Determine se elas serão realizadas 
simultaneamente ou consecutivamente, pois isso pode ter implicações em termos de custos, 
p. ex.: a necessidade de mais facilitadores ou locais. Os programas nacionais da malária 
também devem considerar o tamanho de cada sessão. Para o pré-teste padrão são 
necessários 8 a 10 participantes por sessão, enquanto o pré-teste virtual precisa de um 
número menor, 5 a 8 participantes por sessão. 
Planejar os incentivos para os(as) respondentes. No pré-teste virtual, já que os(as) 
respondentes utilizarão dados de Internet durante a sessão, os programas nacionais da 
malária devem considerar a possibilidade de oferecer esses dados aos(às) respondentes. Os 
pacotes de dados podem ser enviados diretamente aos telefones, tablets ou outros 
dispositivos dos(as) respondentes. Os dados de Internet podem ser fornecidos antes ou 
imediatamente após a sessão. Esse incentivo deve ser comunicado com antecedência 
aos(às) respondentes para que o custo dos dados não seja uma barreira para a participação 
na sessão.  
Compartilhar os materiais com antecedência. No caso do pré-teste virtual, é importante dar 
aos(às) respondentes tempo suficiente para analisar as mensagens e os materiais que estão 
sendo pré-testados. O compartilhamento do material antes do pré-teste ajudará a melhorar 
a qualidade do feedback fornecido pelos(as) respondentes. Além disso, antes de enviar os 
materiais, certifique-se de que eles sejam pequenos para facilitar o download e não ocupar 
muito espaço de armazenamento nos telefones, tablets ou outros dispositivos dos(as) 
respondentes. 

 
Certifique-se de garantir a inclusão na seleção dos(as) respondentes  
Ao selecionar os(as) respondentes, certifique-se de sejam representativos(as) do público-alvo (p.ex.: 
chefes de famílias, mulheres, jovens, etc.). Considerando-se que o público-alvo tem diversas origens 
socioeconômicas, culturais, religiosas, étnicas, etc., a seleção dos(as) respondentes para o pré-teste 
padrão e virtual deve, na medida do possível, incluir a representação de todos e todas. Isso inclui 
populações vulneráveis e marginalizadas dentro das populações-alvo. Para incentivar os 



6 
 

participantes a falarem de forma aberta e livre, aconselhamos a realização de sessões separadas 
para respondentes com características em comuns (idade, gênero, etc.). As sessões específicas 
poderiam ser dirigidas às mulheres, aos homens, aos jovens, aos migrantes, às minorias étnicas, etc. 
É a chamada “amostragem intencional". Ela tem como base o conhecimento do programa nacional 
da malária para a seleção da população para participar do estudo. Geralmente, a amostra sendo 
estudada é bem pequena, especialmente quando comparada com técnicas de amostragem 
probabilística (ou seja, todos na população com chance igual de serem selecionados). O principal 
objetivo da amostragem intencional para o pré-teste é se concentrar em características particulares 
de uma população que sejam de interesse e que ajudem o programa a responder às perguntas de 
pré-teste. Para o pré-teste virtual, é fundamental selecionar aqueles com capacidade de acessar a 
Internet e usar a tecnologia selecionada (p.ex.: WhatsApp, Zoom), o que pode limitar a possibilidade 
de inclusão total.   
  
Considere as vantagens e as limitações do uso de tecnologia para o pré-teste  
O pré-teste virtual pode ser realizado pelo(a) próprio(a) respondente ou por meio de um 
entrevistador e pode ser na forma de questionários on-line (p. ex.: SurveyMonkey, Google Forms, 
SurveyGismo, etc.), pré-teste padrão por telefone ou por meio de plataformas de videoconferência 
(p.ex.: WhatsApp, Facebook, Zoom). Embora o pré-teste virtual seja uma alternativa, dada a 
importância de limitar os contatos durante a pandemia da covid-19, a desvantagem é que pode não 
ser possível alcançar o rigor necessário dos pré-testes padrão. Portanto, é importante que todos os 
canais utilizados para gerar feedback, comentários e sugestões sigam uma abordagem bastante 
rigorosa para coletar as informações necessárias adotadas para revisar, atualizar e melhorar as 
mensagens e os materiais que serão utilizados. 
 
O pré-teste virtual tem algumas vantagens e desvantagens que devem ser consideradas quando esta 
opção for selecionada. As vantagens incluem: 

baixo risco de transmissão da covid-19; 
possibilidade de avaliar um público-alvo com uma ampla distribuição geográfica; 
provavelmente mais barata do que o pré-teste padrão;  
pode ser realizado pelo(a) próprio(a) respondente ou por meio de um entrevistador.  

 
As desvantagens incluem: 

as informações fornecidas podem não ser tão detalhadas quanto nos pré-testes padrão;  
não oferecem uma oportunidade para observar a comunicação verbal e não verbal dos(as) 
respondentes; 
podem funcionar bem apenas para as populações urbanas, que provavelmente têm mais 
conhecimento digital e uma boa conexão à Internet quando comparadas às populações 
rurais, que têm uma clara desvantagem em termos da carga de malária e da necessidade de 
materiais adequados para uma maior participação na campanha de MTI; 
pouco provável que seja capaz de alcançar pessoas que sejam representativas de todo o 
público-alvo, especialmente a população rural; 
pode ser difícil fazer o download de materiais mais complexos de MSC que contenham mais 
dados, já que os telefones, os tablets e outros dispositivos dos(as) respondentes precisam 
ter um grande espaço disponível para o armazenamento de dados. 
 

Realize a sessão de pré-teste 

Antes da sessão  
No dia anterior à sessão, envie um e-mail de lembrete aos(às) respondentes com o 
link para ingressar na chamada. O e-mail deve confirmar a data, a hora, o objetivo 
do pré-teste e plataforma que será usada. Peça a todos que confirmem se 
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conseguem acessar a plataforma. Os materiais de pré-teste também podem ser 
enviados na forma de anexos, com um lembrete para que sejam analisados antes da 
sessão, mas para que não sejam compartilhados de forma mais ampla, pois ainda 
estão em fase de desenvolvimento; 
Envie um lembrete uma hora ou 30 minutos antes a sessão (inclua o link de acesso). 

 
 

Durante a sessão 
Comece dando as boas-vindas aos(às) respondentes e apresentando você e a sua 
equipe; 
Informe as regras da sessão (p. ex.: desligar o microfone quando não estiver 
falando); 
Obtenha o consentimento verbal ou por escrito dos(as) respondentes e a permissão 
para gravar a sessão; 
Aguarde até que os(as) respondentes tenham lido/assistido as mensagens e os 
materiais e peça a todos que informem você assim que terminarem; 
Comece a fazer as perguntas no questionário preparado;3  
Leia todas as perguntas e certifique-se de que todas foram respondidas e que todos 
os materiais a serem pré-testados foram cobertos;  
Utilize técnicas de sondagem para obter mais informações; 
Permita que cada respondente dê o seu feedback para cada pergunta e certifique-se 
de que todas as suas respostas foram registradas. Quando preciso, faça perguntas 
para esclarecer as respostas; 
Ao final da sessão, agradeça aos participantes, explique os próximos passos (ou seja, 
a análise das informações e o aperfeiçoamento das mensagens e dos materiais) e 
encerre a sessão. 
 

Antes da sessão (se for realizada em ambiente fechado, planeje pelo menos 45 minutos 
para as medidas de prevenção de infecções por covid-19 antes do início da sessão) 

Certifique-se de que as mesas e as cadeiras estejam bem higienizadas; 
Certifique-se de que haja uma distância de, pelo menos, um metro entre cada 
respondente (e de acordo com as medidas nacionais de prevenção da covid-19); 
Certifique-se de que haja desinfetante/estações para lavar as mãos na entrada/saída 
da sala para que cada participante desinfete ou lave suas mãos com sabão antes de 
entrar no local; 
Utilize termômetros infravermelhos para verificar a temperatura dos participantes 
antes de entrarem na sala onde será realizada a sessão e faça as perguntas na lista 
de verificação de saúde relativas à febre, tosse ou outros sintomas de doença; 
Certifique-se de que todos os participantes usem máscaras. 

 
Durante a sessão  

Dê as boas-vindas aos participantes e forneça adesivos para colocarem seus nomes; 
Explique o objetivo da sessão e como as informações serão usadas; 
Defina as regras básicas da sessão; 
Obtenha o consentimento por escrito ou verbal dos(as) respondentes e a permissão 
para gravar a sessão; 
Aguarde até que os(as) respondentes tenham lido/assistido as mensagens e os 
materiais e peça a todos que informem você assim que terminarem; 
Comece a fazer as perguntas no questionário preparado com antecedência;  

 
3 Veja aqui exemplo de um questionário: https://devcompage.files.wordpress.com/2007/11/pdfonline3.pdf  

https://devcompage.files.wordpress.com/2007/11/pdfonline3.pdf
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Leia todas as perguntas e certifique-se de que todas foram respondidas e que todos 
os materiais a serem pré-testados foram cobertos; 
Utilize técnicas de sondagem para obter mais informações; 
Permita que cada respondente dê o seu feedback para cada pergunta e certifique-se 
de que todas as suas respostas foram registradas;  
Ao final da sessão, agradeça aos participantes, explique os próximos passos (ou seja, 
a análise das informações e o aperfeiçoamento das mensagens e) e encerre a 
sessão; 
Certifique-se de que todos os participantes desinfetem ou lavem as mãos com sabão 
quando ao sair do local; 
Desinfete o local após o fim da sessão.  

 
Como usar os resultados do pré-teste para refinar suas mensagens 
As informações gravadas devem ser transcritas e adicionadas ao material por escrito. Depois, devem 
ser organizadas, mantendo-se somente as informações essenciais relevantes e que respondam 
diretamente aos objetivos restantes de pré-teste. Tais informações devem ser analisadas por 
categorias, p. ex.: abrangência, chamada à ação, aceitação, relevância, adequação cultural, etc., e 
um relatório deve ser elaborado, destacando os resultados, as conclusões e as recomendações 
subsequentes. As conclusões e recomendações devem ser apresentadas aos parceiros de 
implementação de MSC. As mensagens e os materiais devem então ser refinados e finalizados de 
acordo com as recomendações. Se o orçamento e o cronograma assim o permitirem, recomenda-se 
realizar um novo teste caso sejam feitas alterações significativas nas mensagens e nos materiais.  
 
 
 


