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O olhar e o papel da Comunicação 
sobre a Vigilância em Saúde 

Tempo de convergências e conexões 
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=AS84ZGkvHsk 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AS84ZGkvHsk


E a população? 

Como participa da construção/reprodução das 
“verdades” que circulam na mídia? 
 
Tem papel ativo? 
 
Tem meios ou canais para produção/reprodução 
de informações? Ou apenas “recebe”? 
 
Como se dá a concessão pública dos meios de 
comunicação no país? 
 



Como pautar a comunicação a 
partir dos princípios do SUS? 



Universalidade 
A comunicação como direito de todos 

• Democratização da comunicação: acesso 
as informações para exercer o controle 
social 
 

• População não só como destinatários, mas 
como interlocutores: ampliar espaços de 
fala 
 

• Comunicação em REDE: vozes sociais 
circulam em várias direções 

 



Equidade 
A comunicação respeitando as diferenças 

• Premissa de uma sociedade desigual: 
estratégias redistributivas 
 

• Quem tem condições de falar e ser 
ouvido? 
 

• Promover a redistribuição do poder de 
produzir e fazer circular idéias, de ser 
ouvido e levado em consideração. 



Integralidade 
A comunicação que une e não fragmenta 

• Oposição à fragmentação e 
desarticulação; 
 

• Oposição à especialização; 
 

• Comunicação como espaço de produção 
social de sentidos. 

 



Descentralização 
A comunicação redistribuída 

• Desconcentração de poder e recursos; 
 

• MS detém recursos comunicação e municípios que 
tem mais aproximação com contexto não possuem 
recursos 
• Recursos para fortalecer modelo campanhista e práticas 

prescritivas; 
• Noção de contexto fica inviável. 

 

• Criação de canais e procedimentos de escuta: 
participação mais ampliada na rede de escutas 



Hierarquização 
A comunicação em vários níveis 

• Repassar recursos e apoiar tecnicamente 

estados e municípios para desenvolver sua 

capacidade comunicativa 

 

• Criar condições para que a polifonia social seja 

ouvida e de fato considerada. 



Participação 
A pedra de toque da comunicação 

• Sociedade ativa, preferencialmente através dos 

conselhos e conferências no planejamento, na 

implantação e na fiscalização das políticas 

públicas 

 



Vencer alguns desafios... 

• Ampliar o acesso às informações 
governamentais (apropriação e bem público); 

• Ampliar o direito de falar e de ser ouvido 
(comunicação pautada nos princípios do SUS); 

• Visibilidade pública para seus temas, 
interesses e proposições; 

• Mais e melhor acesso às e uso das tecnologias 
de comunicação. 

 



Alguns exemplos 

http://www.healthmap.org/pt/ 



REDE OTICS-RIO 

http://www.redeoticsrio.org/ 

http://www.redeoticsrio.org/


Em 2014 

• 193 blogs semi-institucionais (praticamente um para 
cada equipe de APS das 16 Aps), em sítios de 
hospedagem gratuita na internet; 

• sete milhões de acessos até maio de 2015; 
• Acesso à população de informações: horário de 

funcionamento, contato telefônico, território de 
abrangência e lista de ações/atividades de saúde 
desenvolvidas pelo Centro de Saúde ou Clínica de 
Saúde da Família. 

 



MOOCS 
Massive Online Open Courses 

• Cursos  gratuitos para qualquer pessoa com acesso 
à internet,  

• Curta duração (de 3 a 12 semanas, geralmente).  
• Promovidos/realizados e coordenados por 

renomadas instituições de ensino; 
• Disponibilizados em plataformas virtuais de 

aprendizagem, em distintas áreas do 
conhecimento; 

• Com certificação paga a quem desejar.  



https://miriadax.net/pt/cursos 
 

https://miriadax.net/pt/cursos


https://www.edx.org/ 



http://veduca.org/p/quem_somos 



https://br.udacity.com/ 



https://pt.coursera.org/  



https://lumina.ufrgs.br/ 



Afinal... 

(...) as mídias sociais deram voz para milhões de 

pessoas  manifestarem suas opiniões e 

experiências para uma audiência global a custo 

zero ou próximo a isso. 

(Ramalho, 2010) 



Obrigada! 

cristianne.rocha@ufrgs.br 
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