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DETALHES DO PROJETO

 Entrevista Sobre os Efeitos Adversos da Vacina A H1N1
1-

Objetivo do projeto;

Divulgar os perigos e efeitos adversos da vacina a toda população.
2-

Público alvo;

Internautas preocupados com os efeitos adversos da vacina.
3-

Distribuição / Peso /Quantidade/ forma de entrega;

Através de canais de comunicação, entrevistas pessoais, blog e youtube para começar. Disponibilizaremos os vídeos no
canal do Youtube para acesso dos internautas.

ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Para que serve um Roteiro de Entrevista?
Sua função principal é auxiliar o pesquisador a conduzir a entrevista para o objetivo pretendido:



Auxiliar o pesquisador a se organizar antes e no momento da entrevista;
Auxiliar, indiretamente, o entrevistado a fornecer a informação de forma mais precisa e com maior facilidade.

O roteiro de entrevistas pode auxiliar, parcialmente, na organização da interação social no momento da entrevista, garantindo a
organização dos conceitos previamente analisada no roteiro e o não esquecimento de algum item ou pergunta no decorrer da entrevista.
Abordagem Pessoal

Essa etapa é para as pessoas que fizerem a entrevista de abordagem pessoal na rua, shopping, supermercados, colégios,
universidades, trabalho, enfim esse método também é muito importante para esclarecer os efeitos adversos da vacina.

O Mundo não é bem como nos contaram.

PROJETO PARA ENTREVISTA

Cumprimentar - Bom dia, boa tarde, boa noite!
Apresentar – Meu nome é _____, sou ____________________________________.
Checagem - O senhor (a) já tomou a vacina contra a Influenza H1N1 aquela da gripe suína?
Caso 1 – Não,
Finalização 1 - Obrigado tenha um bom dia.
Caso 2 – Sim,
Disponibilidade – O senhor (a) teria 3 minutos disponíveis para uma entrevista, queremos divulgar os riscos que a vacina
pode trazer para as pessoas? O Seu depoimento é Fundamental.
Autorização – Posso fazer a gravação do seu depoimento?
Caso 1 – Não,
Objetivo – Bem, então vamos começar a entrevista sem gravação. O objetivo da pesquisa é trazer a conhecimento público
os efeitos não divulgados que pode ser nociva a saúde das pessoas.
Caso 2 – Sim,
Objetivo – Portanto a entrevista será gravada. O objetivo da pesquisa é trazer a conhecimento público os efeitos não
divulgados que pode ser nociva a saúde das pessoas.
Pergunta – Posso começar a Entrevista, qual o seu nome?
Questionário:
Caso1 – Porque o Senhor (a) tomou a vacina contra a gripe A H1N1?
Caso2 - O senhor (a) sofreu ou ainda sofre com os efeitos advindos da vacinação? Quais são eles?
Caso3 – O senhor (a) conhece alguém que tomou a vacina e também teve reações parecidas?
Caso4 - O senhor (a) se vacinaria novamente e indicaria a vacina para outras pessoas? Porque?
Caso5 – Qual sua opinião sobre a gripe A H1N1 e a vacinação?
Caso6 – O senhor (a) teria comprovantes de vacinação, consultas recentes e gastos com a saúde devido aos efeitos da
vacina?
Caso7 – Poderíamos filmar, fotografar ou tirar um cópia para comprovarmos seu depoimento?
Termino da pesquisa – A Entrevista terminou!
Agradecimento – Obrigado por responder, o senhor gostaria de receber o resultado da pesquisa por e-mail? Ou de alguma
outra forma?

O Mundo não é bem como nos contaram.

PROJETO PARA ENTREVISTA

Abordagem Pela internet

Essa etapa é para as pessoas que irão fazer à entrevista e abordagem pela internet, através de comunidade e
principalmente por email.
Bom dia _________________________________________________________________________.
Estamos com um planejamento que tem por objetivo entrevistar as pessoas que tomaram a vacina.
Queria por gentileza ter a oportunidade de entrevista-lo (a).
Caso se interesse, enviarei a entrevista por email e dependendo onde você estiver faremos a entrevista filmada.
O projeto é audacioso e tem por objetivo levar a verdade à população.
Milhares de pessoas que tomaram a vacina estão questionando os efeitos adversos fortes, já outras conseguem superar os
efeitos a curto prazo.
De acordo com informações que temos, existem relatos de efeitos a médio e longo prazo, portanto é extremamente
urgente nosso despertamento para esses acontecimentos.
Com as entrevistas acabarão os boatos e será uma forma de convencer as pessoas do risco dessa vacinação à saúde.
Questionário:
Caso1 – Porque o Senhor (a) tomou a vacina contra a gripe A H1N1?
Caso2 - O senhor (a) sofreu ou ainda sofre com os efeitos advindos da vacinação? Quais são eles?
Caso3 – O senhor (a) conhece alguém que tomou a vacina e também teve reações parecidas?
Caso4 – O senhor (a) se vacinaria novamente e indicaria a vacina para outras pessoas? Por quê?
Caso5 – Qual sua opinião sobre a gripe A H1N1 e a vacinação?
Caso6 – O senhor (a) teria comprovantes de vacinação, consultas recentes, gastos com a saúde devido aos efeitos da
vacina?
Caso7 – O senhor (a) Poderia enviar por email esses comprovantes para registrar seu depoimento? Pode ser escaneado ou
fotografado.
Caso8 – O senhor tem o interesse de ser entrevistado pessoalmente, a fim de fortalecer o seu depoimento e convencer as
pessoas dos riscos da vacina? Vale ressaltar que vamos escolher um lugar público para essa entrevista.
Termino da pesquisa – A Entrevista terminou!
Agradecimento – Obrigado por responder, o senhor gostaria de receber o resultado da pesquisa por e-mail? Ou de alguma
outra forma?

O Mundo não é bem como nos contaram.

PROJETO PARA ENTREVISTA

Cuide-se. Desligue a TV, proteja sua família.

O Mundo não é bem como nos contaram.

