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RESUMO 

Este trabalho faz um levantamento extenso sobre o programa Canal Saúde na Estrada, e sua 

emissora Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, tendo em vista a sua produção 

audiovisual positiva sobre o Sistema Único de Saúde. O objetivo é discutir a abordagem do 

tema saúde em audiovisuais, a partir deste estudo de caso. Através do levantamento e 

exposição dos dados da rotina de produção do programa e das mudanças deste audiovisual no 

decorrer de sua existência, pretende-se entender se o Canal Saúde na Estrada alcança os 

objetivos a que se propõe como mecanismo audiovisual de promoção da saúde e, 

consequentemente, também de popularização da ciência, no âmbito da divulgação científica, 

bem como fazer um registro histórico do programa e da emissora, sobre os quais há escassez 

de publicações acadêmicas. Como base teórica para o estudo, esta pesquisa utiliza, 

principalmente, os conceitos de cotidiano (HELLER, 2008) e de comunicação e saúde 

(ARAÚJO, 2007), além de autores da área do audiovisual, que sustentam a exposição dos 

dados das edições do Canal Saúde na Estada e de outros programas da grade da mesma 

emissora.   

 

 

Palavras-chave: Comunicação e Saúde; Canal Saúde na Estrada; Audiovisual; Cotidiano; 

Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) 
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ABSTRACT 

This work is an extensive survey on the Canal Saúde na Estrada, and your station Canal 

Saúde, of Fundação Oswaldo Cruz, with a view to their positive audiovisual production on the 

Brazilian Health System. The aim is to discuss the theme health approach audiovisual, from 

this case study. Through the collection and display of program production routine data and the 

changes of this media in the course of its existence, it is intended to understand the Canal 

Saúde na Estrada achieves the goals it sets itself as audiovisual mechanism for health 

promotion and consequently, the popularization of science in the context of science 

communication and make a historical record of the program and the station, on which there is 

a shortage of academic publications. As a theoretical basis for the study, this research uses 

mainly the everyday concepts (HELLER, 2008) and communication and health (Araújo, 

2007), as well as authors of the audiovisual area, which support the issues of data exposure 

Canal Saúde na Estrada and other grid programs in the same station. 
 

Keywords: Communication and Health; Canal Saúde na Estrada; Audiovisual; Everyday; 

Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) 
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1 - INTRODUÇÃO 

 O primeiro programa Canal Saúde na Estrada registrado no site do Canal Saúde data 

de 2 de dezembro de 2006
1
, retratando iniciativas de saúde bem sucedidas em Alagoinhas 

(Bahia), Recife (Pernambuco) e no Rio de Janeiro capital, por ocasião da premiação na 

"Expogest - 1ª Mostra Nacional de Vivências Inovadoras na Gestão do SUS". A Mostra 

reuniu, em Brasília, cerca de 3500 pessoas oriundas de vários lugares do Brasil. Seu principal 

objetivo era divulgar e também premiar experiências inovadoras de gestão em saúde pública, 

na perspectiva de consolidação do SUS. O mesmo horizonte balizou a criação do Canal Saúde 

na Estrada: sua linha editorial era, justamente, apurar, retratar e divulgar experiências bem 

sucedidas no âmbito da saúde, da cidadania e do meio ambiente, em todo o país. 

 No entanto, ao se pesquisar mais a fundo, percebemos que a origem do Canal Saúde 

Na Estrada é muito mais antiga, e remonta aos primeiros anos do projeto Canal Saúde - 

quando este nem ainda era emissora -, com o audiovisual "Práticas Bem Sucedidas", que na 

década de 1990 já buscava mostra boas experiências no âmbito do Sistema Único de Saúde 

em diversas localidades do Brasil. O registro fidedigno dos programas foi um dos obstáculos 

encontrados no decorrer do levantamento de dados desta dissertação, uma vez que os registros 

oficiais no site institucional não condizem com a totalidade da realidade quando as 

informações são apuradas com os profissionais e documentos físicos da emissora. 

 Ao se observar os registros de programas exibidos de acordo com o site
2
, entre o que 

seria o primeiro episódio e o segundo, teria ocorrido um hiato de três anos, o que poderia 

levar-nos a pensar que os primeiros anos do novo programa não teriam sido viabilizados com 

tanto entusiasmo, apesar da projeção para um público bastante diverso e de iniciar sua 

trajetória já com o objetivo de promover a saúde pública carregando o slogan "O SUS que dá 

certo". No entanto, um levantamento mais apurado mostrou que a frequência real de episódios 

exibidos é bastante mais volumosa e especificamente este hiato de anos entre os episódios não 

existiu. Não que o programa não tenha enfrentado dificuldades - assunto que abordaremos 

mais a fundo a seguir -, isto ocorreu e houve realmente espaços de tempo em que não foi 

gravado e tampouco exibido. Houve ocasiões em que os vídeos ficaram em suspenso e sua 

existência na grade de programação muitas vezes foi descontínua, apesar de os entrevistados 

relatarem um desejo permanente de prosseguir com o projeto no intuito de consolidar desta 

                                                           
1
 Canal Saúde na Estrada BA - PE - RJ, disponível em: http://www.canal.fiocruz.br/video/index.php?v=canal-

saude-na-estrada-ba---pe---rj . Acesso em: 03/04/2015 
2
 Pode ser verificado em: http://www.canal.fiocruz.br/programa/index.php?p=canal-saude-na-estrada . Acesso 

em: 12/01/2016 
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ideia de viajar o Brasil mostrando "a cara do SUS"
3
. No entanto ressaltamos aqui que as 

informações do site por vezes não condizem totalmente com a realidade de datas e exibições 

dos programas. 

 Contudo, sem dúvidas há uma guinada na produção do Canal Saúde na Estrada em 29 

de abril de 2013, quando vai ao ar a primeira edição de uma anunciada nova fase do projeto. 

A proposta, agora, para o Canal Saúde na Estrada, incluiu mudanças em praticamente todo o 

projeto inicial. Primeiro, há um novo formato de abertura, com vinheta mais moderna e áudio 

remasterizado. A equipe de produção também é nova, com repórteres contratados com 

exclusividade para o programa, o que se refletiu na reformulação sutil de sua linha editorial, 

agora com linguagem mais leve e fluída. Além disso, há uma maior diversidade de imagens 

na edição final. Outro indicador bastante significativo para assinalar os novos tempos é a 

própria apresentação do programa: logo no começo do primeiro episódio o repórter João 

Paulo Soldati abre a edição com a frase: “É nas margens do rio Guaíba, aqui em Porto Alegre 

que a gente começa a temporada 2013 do programa Canal Saúde na Estrada e você, é claro, é 

nosso convidado especial”.   

 O termo "temporada" faz toda a diferença. Isso porque, antes desta edição, nunca 

houve qualquer menção à continuidade ou periodicidade do Canal Saúde na Estrada. No 

entanto, durante a temporada 2013 – que foi ao ar de 29 de abril 2013 a 24 de fevereiro de 

2014 - o programa conseguiu completar 18 edições em menos de um ano. A produção por 

temporada dá ao audiovisual uma linha editorial contínua, garante sua exibição com 

frequência programada, além de baratear os custos do processo (explicaremos mais a fundo 

no capítulo 4 ). Os entrevistados relatam que houve um maior investimento e esforço para que 

este produto audiovisual conseguisse se tornar mais sólido e contínuo, garantindo uma 

periodicidade de produção que é fundamental para o jornalismo. Segundo Souza (2002) a 

criação e manutenção de uma rotina como esta é fundamental para um resultado final 

concreto e otimizado nos produtos jornalístico.  

As rotinas, enquanto padrões comportamentais estabelecidos são, entre os 

processos de fabrico da informação jornalística, os procedimentos que, sem 

sobressaltos ou complicações, asseguram, ao jornalista, sob a pressão do 

tempo, um fluxo constante e seguro de notícias. (SOUZA, 2002, p. 49) 

 

Conseguindo, assim, o envolvimento mais articulado da equipe, o novo Canal Saúde 

na Estrada inicia a temporada 2013 mudando a sua história e, de certo modo, colaborando 

para também dar mais solidez à sua produtora, o Canal Saúde. Sediado na Fundação Oswaldo 

                                                           
3
 Palavras da coordenadora do núcleo de jornalismo, Lu Fraga, em entrevista à autora. A decupagem da 

entrevista pode ser conferida nos anexos 
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Cruz (FIOCRUZ), o Canal Saúde é uma emissora do Sistema Público de Saúde (SUS), que 

produz material audiovisual sobre esta área desde 1994, mas que, inicialmente, não possuía 

espaço próprio para veiculação, ficando restrito a alguns espaços em canais parceiros do 

Governo e da Sociedade Civil (como a NBR e TVs Universitárias), além de veiculação em 

sua página na Internet, em www.canal.fiocruz.br, com opções via streaming ou por 

demanda.Vale ressaltar que desde o seu início o Canal Saúde tinha como objetivo produzir e 

veicular programas de caráter informativo e, de acordo com sua missão institucional, tem o 

propósito de alcançar públicos variados com conteúdos diversificados. Hoje, ao todo, são 

nove programas sobre temas como políticas públicas, cidadania, tratamentos, 

desenvolvimento tecnológico, meio ambiente e sustentabilidade, entre outros e também 

projetos de parceria com outras emissoras públicas ou canais universitários.  

Esta situação era diferente antes de 2010, quando houve um grande investimento para 

que o Canal Saúde se tornasse uma emissora. A partir desta data, o canal passou a contar com 

espaço próprio para transmissão, com uma grade de programação maior (atualmente o Canal 

Saúde está no ar diariamente das 8h às 23h) e alcance expandido, abrangendo todo o país 

através de duas frentes principais: antena parabólica com recepção digital e website com 

transmissão via streaming (veiculação ao vivo, em concomitância com a exibição na 

televisão), como já citado. De forma secundária, como também colocado, as emissoras 

parceiras  – como, por exemplo, Rede Minas, NBR e TVs universitárias -, continuam a 

veicular alguns programas do canal. A programação completa é exibida, ainda, através da Oi 

TV para os Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde em todo o Brasil, como parte do PID 

(Programa de Inclusão Digital)
4
.  

 Segundo dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2014
5
, da Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República, 31% dos lares brasileiros são atendidos por um serviço 

pago de TV, em contraste com a ampla presença da TV aberta, que está em 91% dos 

domicílios brasileiros, sendo que 24% dos entrevistados afirmam possuir ambas as formas de 

acesso em suas residências. Os dados segmentados podem mostrar uma correlação entre renda 

e acesso à TV paga: 61% dos entrevistados com renda familiar acima de cinco salários 

mínimos afirmam possuir esse tipo de serviço pago. Fica perceptível, então, uma relação 

dicotômica entre renda e possibilidade de acesso a programas da rede aberta versus rede 

fechada de televisão. 

                                                           
4
 Mais informações disponíveis em: http://www.conselho.saude.gov.br/pid/index.html 

5
 Disponível em: http://www.secom.gov.br/sobre-a-secom/acoes-e-programas/relatorio-final-da-pesquisa-

brasileira-de-midia-2014. Acesso em: 22/03/2014 
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 Já com relação à posse de antena parabólica - presente nos lares de 37% dos 

entrevistados -, é possível afirmar que sua presença apresenta características inversas às da 

TV paga. Enquanto a TV por assinatura está presente nos grandes centros urbanos e é 

acessível principalmente às parcelas mais ricas e escolarizadas, a antena parabólica é mais 

comum no interior do país: sua posse é declarada por 65% dos entrevistados residentes em 

municípios com até 20 mil habitantes, contra 17% nos municípios com população superior a 

500 mil pessoas. Levando-se em consideração estes dados, podemos deduzir que a antena 

parabólica, em contraste com a presença da TV paga no país, tende a chegar aos lares com 

menos acesso à informação, menos escolaridade e menor renda per capita. Estes dados 

parecem indicar que esta parcela da população precisa, ainda mais do que os que têm maior 

renda, de ações voltadas para a promoção e divulgação no âmbito da saúde pública, uma vez 

que, possivelmente, não recebe esse tipo de informação através da instrução escolar, além de 

não possuir  fácil acesso a outros meios de informação devido à baixa renda, à distância dos 

centros de atendimentos e à escassez de projetos governamentais que atendam plenamente às 

regiões do interior.  

 Este contexto inspirou significativamente esta pesquisa, que foca a evolução do 

programa Canal Saúde na Estrada, da emissora Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, 

propondo-se a discutir a abordagem da temática saúde nesta produção audiovisual. Nosso 

propósito é fazer um levantamento das edições em associação às questões que envolvem a 

promoção da saúde, conforme Araújo (2007) e, também, à ideia de percepção da ciência como 

capaz de promover a suspensão do cotidiano (HELLER, 2008), na medida que esta situação é 

capaz de instigar a reflexão e o debate, fundamentais ao exercício pleno da cidadania. A 

escolha de um objeto audiovisual de transmissão televisiva igualmente não se dá de forma 

arbitrária. Mais do que um simples aparelho eletrônico, a televisão faz parte do cotidiano da 

sociedade e, como tal, tem papel constituinte na transmissão de informações e construção de 

valores na sociedade brasileira, conforme apontam os dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 

2014
6
:  

Continua sendo predominante a presença da TV nos lares do País, apesar do 

rápido crescimento da internet. Nada menos que 97% dos entrevistados 

afirmaram ver TV, um hábito que une praticamente todos os brasileiros, com 

independência de gênero, idade, renda, nível educacional ou localização. 

(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA. 2014) 

 

                                                           
6
 Disponível em: http://www.secom.gov.br/sobre-a-secom/acoes-e-programas/relatorio-final-da-pesquisa-

brasileira-de-midia-2014. Acesso em: 22/03/2014 



11 

 

 Como os dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2014 indicam, também durante a 

semana (de segunda a sexta-feira) há uma forte prevalência de programas de cunho 

jornalístico ou de notícias, com 80% das citações, seguidos por telenovelas, com 48%, dentre 

toda a programação das redes de televisão brasileiras. Nos finais de semana, o interesse pelos 

programas noticiosos diminui, dando lugar aos programas de auditório que assumem o 

primeiro lugar com 79% das citações. No entanto, o índice seguinte, nos mesmos dois dias, é 

de programas considerados de cunho jornalístico/diversidades e programas esportivos, com 

35% e 27% das lembranças, respectivamente
7
. Estes dados mostram uma clara preferência da 

população brasileira, ainda, pelo meio audiovisual, além do interesse deste contingente de 

pessoas por programas de cunho noticioso, o que aponta que, possivelmente, os brasileiros 

confiam nos programas televisivos e veem neles uma maneira de obter informação.  

 Sob tais indicadores, portanto, esta pesquisa foca a trajetória do Canal Saúde na 

Estrada considerando seu papel como agenciador da divulgação científica e da informação de 

saúde, conforme já colocamos, no sentido de reconhecer ou não o potencial deste produto 

como mais um método de promoção e conscientização da população sobre esta temática, na 

concepção em que nos aponta Araújo (2007). No entanto, ressaltamos que esta dissertação 

não se propõe a analisar toda a produção audiovisual atual e sua relação com a noção de 

cidadania e direitos da população. Porém, tem o objetivo de contribuir para a área, registrando 

uma parte do todo e buscando entender o significado da evolução e os resultados das 

reformulações do programa Canal Saúde na Estrada, considerando o papel a que se propõe e 

os discursos que hoje são emitidos no âmbito da comunicação sobre Saúde, especialmente 

sobre saúde pública. 

Para Belda (2014), há uma "suposta dicotomia entre valores de qualidade científica e 

de efetividade comunicacional nos processos de produção e de recepção de conteúdos 

audiovisuais de divulgação científica"
8
. Já Xavier (2004) levanta a discussão sobre que saúde 

nós vemos e produzimos na mídia, baseando-se nas informações de um programa especial do 

Canal Saúde veiculado no mesmo ano. A conclusão de seu estudo é uma interrogação, que 

serve como um bom ponto de chegada, mas também de partida, para quem busca entender que 

Saúde nós assistimos na televisão: 

O que é esta Saúde que vemos na TV? Das duas, uma: ou finalizo esta breve 

investigação sabendo algo mais sobre o que é e tem sido a Saúde veiculada 

na TV, ou ao menos me consolo com a certeza socrática de saber que nada 

                                                           
7
 Nas questões sobre programas, os entrevistados podiam apresentar até três respostas em ordem de lembrança, 

por isso, a simples soma das respostas não “fecha” em 100%. 
8
  Anais do evento Bits Ciência: 

http://www.seminariobitsciencia.uff.br/images/anais/Anais_completo.compressed.pdf -p.13 
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sabemos sobre ela, apesar de todos os esforços. A tentação paradoxal é 

afirmar, movimentando para lá e para cá os membros sem vida de um 

boneco-pesquisador: ambas as proposições estão corretas. Ambas. 

(XAVIER, 2004, p. 14)  

 

 A partir destas inquietações, esta pesquisa analisa se o programa Canal Saúde na 

Estrada conseguiria equilibrar esta questão que se põe sobre a produção audiovisual de 

divulgação científica, na qual se inclui o tema Saúde. Para Araújo (2007), “a comunicação, no 

campo da saúde, caminha na contramão do SUS”, ou seja, universalidade, equidade, 

integralidade, descentralização, hierarquização e participação social, que são os princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), e que deveriam ser, também, os preceitos de sua 

comunicação - sendo que esta não deve ser confundida com marketing. Em função deste duro 

diagnóstico de Araújo (op.cit), a proposta deste trabalho é também analisar se o Canal Saúde 

Na Estrada, que se propõe a focar as boas práticas de saúde coletiva, constrói-se considerando 

estes conceitos. 

 Araújo (2007) afirma, ainda, que a Comunicação é um direito social indissociável do 

direito à Saúde e deve ser dirigida aos cidadãos com o objetivo de aperfeiçoar o Sistema 

Público de Saúde e estimular que as pessoas efetivamente participem da construção deste 

sistema. Por isso, a Comunicação em Saúde não deve trabalhar com a ideia de persuasão ou 

divulgação, e sim buscar sempre estabelecer um debate público sobre os temas de interesse da 

sociedade e garantir às pessoas que elas tenham acesso a informações suficientes para ampliar 

sua participação como cidadãos nas políticas de saúde. Neste aspecto é interessante perceber 

que o Canal Saúde, emissora que produz e veicula nosso objeto de estudo, em sua proposição 

institucional, deixa bem claro que pretende seguir exatamente por este caminho: 

Um canal que propõe um novo discurso audiovisual ao que é entendido 

como conceito de saúde e pretende provocar no cidadão brasileiro o 

sentimento de pertencimento ao SUS. A saúde para todos ocupa um espaço 

exclusivo na televisão através do Canal Saúde, sobretudo, a saúde pública 

que é retratada neste veículo na dimensão de sua complexidade. Uma das 

metas deste novo canal é proporcionar à sociedade civil uma 

representatividade maior nos meios de comunicação abrindo espaço para a 

veiculação de seus conteúdos (SITE DO CANAL SAÚDE, 2015). 

 

Partindo destes pressupostos, este trabalho analisa os vários formatos do programa 

Canal Saúde na Estrada e busca entender se o mesmo cumpre estética e narrativamente os 

objetivos a que se propõe, levando em consideração conceitos chave do campo da produção 

audiovisual de divulgação científica, da Comunicação em Saúde e de cotidiano. Neste 

contexto, desdobram-se algumas questões que norteiam este trabalho, e que indicam a 

metodologia utilizada na pesquisa. Primeiramente, apresentamos as raízes da Fundação 

http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=Glossario&Num=8&Destaques=1
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Oswaldo Cruz e do Sistema Único de Saúde, entendemos que para abordar um programa que 

objetiva representar o SUS junto ao público telespectador e que está inserido no âmbito da 

Fiocruz, precisamos, também, ao menos apresentar a trajetória deste sistema e da fundação, 

apontando, mesmo que não de forma absolutamente profunda, o que ambos tangem ao 

cotidiano da sociedade. Apresentamos também as origens e desenvolvimento da emissora 

Canal Saúde, uma vez que o entendimento de sua trajetória é essencial para melhor 

entendermos a construção e consolidação do Canal Saúde na Estrada. Optamos por um 

levantamento das edições deste programa desde seu primeiro episódio até o último da 

temporada 2014, no intuito de comparar, mesmo que superficialmente, os períodos de 

produção e exibição dos vídeos. Também foram feitos, registros breves mais superficiais dos 

outros programas do Canal Saúde desde que se tornou emissora de televisão (2010), com o 

objetivo de identificar mudanças gerais na linha editorial e capacidade técnica na grade geral 

da emissora, bem como explicitar, de forma comparativa, as diferenças e semelhanças entre 

estes e o Canal Saúde na Estrada, no intuito de tentar apurar se o programa se sobressai em 

algum aspecto. 

 A seguir, há o registro de como se dá a rotina de produção do Canal Saúde na 

Estrada, buscando entender seu modus operandi, além das posturas que foram adotadas a 

partir da reformulação em 2013 e os resultados subsequentes. Para esta etapa do trabalho foi 

adotado o método de pesquisa qualitativa, na forma de entrevistas previamente estruturadas 

que foram audiogravadas, tendo como eixo central a avaliação profissional de cada envolvido 

na produção do programa sem, no entanto, desconsiderar comentários e/ou questões colocadas 

de forma lateral mas que tenham relevância para os objetivos desta dissertação. Ainda dentro 

desta etapa, este trabalho expõe quais foram as apostas, obstáculos e conquistas no decorrer 

desta temporada, e como a equipe de produção lidou com estes fatores. A proposta desta 

discussão é refletir sobre como as forças de planejamento da pré-produção versus a rotina 

durante a realização de cada programa, influenciam ou não nos resultados do produto final. 

Foram feitos levantamentos, ainda, de informações da trajetória do próprio Canal Saúde, no 

intuito de apurar a história da emissora - que, conforme já foi dito, possui poucos registros 

gerais unificados sobre seu próprio percurso -, bem como entender em qual contexto se 

apresentou cada transformação do programa Canal Saúde na Estrada. Esta etapa se constitui, 

quase que essencialmente, de entrevistas pessoais com as equipes de produção dos programas, 

bem como levantamento de dados diretamente com a superintendência da emissora. Este 

contato direto com os profissionais foi fundamental para maior compreensão da visão que a 

equipe tem do programa em confronto com o levantamento de informações sobre as edições.  
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Isto posto, esta dissertação reflete sobre o que pode significar uma mudança narrativa 

e estética como essa em um produto audiovisual sobre Saúde Pública. E apresenta conclusões 

a respeito deste caso que poderão servir como inspiração para mudanças futuras em outros 

programas da grade do próprio Canal ou de outras emissoras que abordam a temática. Além 

disto, como colocado anteriormente, o percurso da pesquisa considerou que, 

metodologicamente, listar, ainda que de forma breve, outros programas televisivos atuais que 

visam o mesmo objetivo, ampliariam nossa visão do objeto focado.  

 Este trabalho, ao discutir as construções estéticas, narrativas e temáticas do programa 

Canal Saúde na Estrada, como produto audiovisual sobre Saúde Pública, leva em 

consideração os objetivos a que o próprio programa e sua emissora se propõem. Para isto, foi 

necessário entender as pretensões das mudanças propostas quando da reformulação do 

programa em 2013 e 2014 e observar se elas se concretizaram, levando em consideração a 

construção estética e narrativa das temporadas anteriores. Também apresentamos um 

levantamento dos pontos em que se percebe e em quais não se percebe uma diferenciação do 

Canal Saúde na Estrada mediante outros programas produzidos pelo próprio Canal Saúde.  

 Enfim, o que ressaltamos aqui é que esta pesquisa trabalha com a hipótese de que o 

programa Canal Saúde na Estrada é um produto audiovisual sobre Saúde que articula 

linguagem acessível e formato diferenciado, cumprindo seus objetivos estéticos e narrativos. 

E, para compreender se isto ocorre, ou não, destacamos que integra a metodologia de 

pesquisa, além das já colocadas, a revisão Bibliográfica sobre os principais temas envolvidos 

no projeto (como ciência, saúde, popularização da ciência, televisão, programa de TV). E, 

ainda, incluímos nesta dissertação, uma breve explanação e análise sobre as raízes da Saúde 

Pública e a constituição do SUS no Brasil, bem como um breve histórico da Fiocruz, 

localizando esta instituição também em seu papel junto às iniciativas que contribuíram para a 

visão de saúde no Brasil, além das suas principais contribuições quanto à divulgação 

científica. 

 Vale ressaltar, ainda, que a pesquisadora desta dissertação tem seu percurso 

metodológico atravessado pelo objeto, uma vez que é funcionária do Canal Saúde desde 

novembro de 2012. A própria ideia da pesquisa tem origem na nova visão e percepção do 

Sistema Único de Saúde que passamos a ter ao trabalhar em uma empresa de mídia voltada 

para o tema Saúde Coletiva pois, ao ter acesso a uma nova gama de programas e informações 

sobre o sistema público de Saúde do Brasil, percebemos que há muitas questões que 

envolvem este tema que, simplesmente, não são abordadas pela grande mídia. Ou seja, em 

contraponto a uma nova visão sobre saúde construída nesta vivência cotidiana no Canal 
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Saúde, consolidou-se uma percepção de que muito do que se produz nos grandes 

conglomerados de mídia, especialmente na mídia tradicional, acaba por tratar assuntos 

complexos de forma superficial, reforçando estereótipos, além de contribuir, em muito, para a 

alimentação, no imaginário social, do conceito de que o SUS representa doença, quando, de 

acordo com Araújo (2007), o SUS deveria representar saúde.  

 Essa situação foi, de certo modo, um dos pontos de partida para a construção deste 

projeto, cujo mote foi o desejo de estudar mais a área em sua relação com a Comunicação 

Social e, mais especificamente, analisar os meios possíveis para a promoção da saúde através 

do audiovisual. No entanto, é preciso destacar que um relativo receio percorreu, durante um 

bom tempo, o desenvolvimento do projeto, em função do vínculo empregatício da autora. A 

maior preocupação era conseguir uma distância adequada, de modo que as análises e 

reflexões não fossem contaminadas por um dia a dia de convivência contínua com vários dos 

profissionais envolvidos no projeto Canal Saúde na Estrada. Por outro lado, também foi 

ponderado que era justamente esta proximidade que garantiria o acesso a informações, 

digamos, privilegiadas e, com alto grau de sinceridade.  

 Não se poderia deixar de problematizar, também, a escolha do título desta dissertação. 

"Canal Saúde na Estrada: Uma janela audiovisual para o cotidiano do SUS" surge do conceito 

sugerido pela própria Coordenadora do Núcleo de Jornalismo do Canal Saúde que, em 

entrevista à pesquisadora deste trabalho, declarou que considerava o programa Canal Saúde 

na Estrada uma "janela para o cotidiano dos usuários do SUS". A ideia parece, conforme 

veremos no decorrer desta pesquisa, acertada uma vez que o audiovisual busca representar as 

histórias da rotina destes cidadãos e sua relação com a saúde pública, temática que, muitas 

vezes, não encontra espaço na considerada "grande mídia".  

 No entanto, é necessário ressaltar que, talvez o conceito de janela também permite a 

leitura em outro determinado sentido: o Canal Saúde na Estrada se propõe a dar voz às 

práticas de sucesso no âmbito da saúde, meio ambiente e cidadania e, ainda que em muitas 

edições aponte as falhas do SUS em seus mais variados aspectos mesmo no contexto de uma 

prática bem sucedida, assim como uma janela, este audiovisual mostra apenas uma parte do 

todo, um recorte - como, na realidade, qualquer outro produto do jornalismo -, o que não 

podemos deixar de levar em consideração ao analisá-lo.  

 Após estas considerações e reflexões acerca do tema posto, acreditamos que 

conseguimos equilibrar estes desafios de modo que a pesquisa consolidou-se e é aqui 

apresentada sob a estrutura de três capítulos: No primeiro, nosso foco foi articular um breve 

panorama histórico da Saúde no Brasil, contemplando o conceito e implantação da Saúde 
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Pública no país, bem como as origens e desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A proposta desta recuperação parte-se de uma reflexão bastante pessoal: antes de iniciar 

minha trajetória como profissional do Canal Saúde, meu diagnóstico com relação ao SUS e à 

saúde no Brasil era bastante a do senso comum, reforçado pelos discursos midiáticos. Em 

outras palavras, bastava-me o slogan "a Saúde no Brasil é uma tragédia", que vinha acoplado 

pelas imagens que são veiculadas sempre pela grande mídia, de corredores lotados de macas, 

hospitais em condições precárias, situações críticas de postos de saúde etc. No entanto, este 

desenho do SUS, mesmo tendo algo de verdade, evidentemente não é a sua totalidade. Por 

isso, nesta pesquisa parece fundamental fazer parte da metodologia rever, mesmo que 

brevemente, o que tem sido a travessia da saúde no país e quais as marcas principais da 

construção do SUS. Além disso, se o trabalho está pautado pela conjugação da comunicação e 

a saúde como uma das bases essenciais da construção de cidadania, não poderia deixar de 

atravessar, também, esta temática. Vale destacar, ainda, que, considerando a amplitude da 

temática, não há, aqui, qualquer pretensão de esgotar o tema, mas sim de apresenta a própria 

trajetória de pesquisa. 

  Ainda nesta parte, este trabalho localiza, mesmo que rapidamente, conforme  já dito, a 

trajetória da Fundação Oswaldo Cruz e sua relevância no âmbito de Saúde Coletiva no Brasil, 

registrando desde a sua criação, suas contribuições em pesquisas científicas e o panorama de 

sua atuação atual. Após, nos debruçamos sobre alguns dos principais eixos que movem o 

debate sobre a popularização da Ciência e os discursos da Saúde dentro desta temática, no 

intuito de entender como se dá a divulgação deste assunto no país. Vale destacar que a 

bibliografia específica deste recorte é bem rara, colocando a necessidade de cruzamentos 

conceituais e teóricos, a partir de temáticas laterais. Fecha este capítulo a discussão da relação 

de como a Comunicação em Saúde impacta no cotidiano da população. Os principais autores 

que acionamos nesta parte da dissertação foram Agnes Heller (2008), Almeida Filho (2011), 

Jairnilson Paim (2009) e Sevcenko (1993).  

 No capitulo seguinte tratamos da relação entre a Saúde e a Comunicação Audiovisual, 

especificamente o Canal Saúde. Aqui abordaremos a trajetória deste projeto que nasce de um 

compromisso empresarial com o programa "Brasil Sem Miséria" e que vai ganhando forma 

até consolidar-se como emissora integrante do Sistema Único de Saúde. Aqui serão abordados 

os aspectos da história e relevância dos momentos mais emblemáticos do Canal Saúde, no 

intuito de compreendermos um pouco mais a fundo como se deu o desenvolvimento do 

projeto em si, dos programas e até dos profissionais que dele fazem parte. Este levantamento 

teve como propósito não só ser etapa desta pesquisa, mas também organizar de certa forma 
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um registro cartográfico deste produtor de mídia que já possui mais de 20 ano de trajetória e 

poucas publicações ao seu respeito. Uma percepção que é compartilhada pelos profissionais 

da emissora: durante todas as entrevistas, vários destacam a importância de registrar estas 

informações que integram o cotidiano da produção, inclusive seus bastidores e que sempre 

ficam restritos a quem vivenciou esses processos. Alguns dos autores que fundamentaram este 

capítulo são M. A. Almeida (2002), L. Massarani (2002), Denise Siqueira (1999), Luis Castiel 

(2006), Guy Debord (1997)  

 Finalmente, no último capítulo, centramos no programa Canal Saúde na Estrada. 

Aqui, abordamos a criação e trajetória do programa, desde a ideia e objetivos iniciais, 

seguindo para as suas transformações no decorrer do tempo. Na sequência, apresentamos e 

analisamos as temporada 2013 e 2014: suas características estéticas, narrativas e como se dá a 

construção de sua estrutura enquanto série audiovisual, bem como a consolidação do novo 

estilo do programa. Neste mesmo capítulo inserimos as principais questões que resultaram das 

entrevistas com os profissionais envolvidos no projeto, conforme já explicitamos quando 

apresentamos a metodologia da pesquisa. Vale lembrar que os relatos e ponderações dos 

entrevistados, são considerados fundamentais para os objetivos desta pesquisa. Nesta 

travessia, também foram essenciais os diálogos com autores como Muniz Sodré (2001), João 

Elias da Cruz Neto (2008) Jacques Aumont (1993), Agnes Heller (2008), Inesita Araújo 

(2007), Denise Siqueira (1999 e 2008) e outros. 

 Concluindo esta dissertação, tem-se, na sequência, a Conclusão, as Referências 

Bibliográficas e os Anexos com as entrevistas realizadas. 
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2. OS CAMINHOS PARA UM SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL 

 Neste capítulo abordaremos, mesmo que brevemente, as origens do conceito da saúde 

pública no Brasil e do Sistema Único de Saúde (SUS), destacando seus momentos mais 

emblemáticos de luta e transformação, no intuito entre outros, de também discutir o que estes 

eventos dialogam com o cotidiano da sociedade brasileira. Isso inclui, localizar, também, 

aspectos da fundação e história da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), principalmente no que 

diz respeito as suas influências na construção teórica e prática da saúde coletiva. Tendo em 

vista que o objeto de estudo deste trabalho é produzido por uma emissora comandada pela 

Fiocruz, o Canal Saúde, consideramos que seria relevante destacar os alinhamentos 

ideológicos da Fundação no âmbito das políticas públicas e da promoção da saúde para a 

população, uma vez que influenciam, mesmo que indiretamente, a linha editorial dos 

audiovisuais da emissora em questão.  

 Ainda neste capítulo, focamos os movimentos sociais e o SUS, objetivando refletir o 

impacto do controle social (a participação da sociedade civil, seja com ações ou reflexões, 

através e organizações ou movimentos individuais, no intuito de monitorar e fiscalizar a 

gestão pública, em todas as suas esferas de administração
9
) na construção do Sistema Único 

de Saúde que temos hoje. É importante destacar esta questão, uma vez que a emissora Canal 

Saúde apresenta, em suas metas, o objetivo de colaborar para a conscientização e 

empoderamento da população com relação aos seus direitos e deveres, a partir da concepção 

de que o usuário do SUS deve se enxergar como parte integrante e constituinte do sistema e, 

para tanto, precisa se informar e compreender este sistema, o que inclui as doenças e as suas 

atuais possibilidades de tratamento. Além disso, o Canal Saúde se coloca como mais um 

instrumento que permite uma maior representatividade da sociedade civil nos meios de 

comunicação
10

. 

 Mas, antes de iniciarmos as discussões propostas, consideramos importante destacar 

que o conceito de saúde não é uno entre os pesquisadores da área e que ficaria inviável 

problematizar nosso objeto de estudo à luz das mais diversas teorias, muitas vezes conflitantes 

entre si. Por isso, optamos, aqui, por nortear esta dissertação com a definição de saúde 

instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em sua constituição, implementada em 

1946
11

:  

                                                           
9
 Conceito de Controle Social de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social: 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/controlesocial - Acesso em: 30/05/2015 
10

 Canal Saúde - O que se pretende: http://www.canal.fiocruz.br/institucional/ - Acesso em: 30/05/2015 
11

 Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-

da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html - Acesso em: 30/05/2015 
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A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. 

Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos 

direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, de 

religião, de credo político, de condição econômica ou social. 

A saúde de todos os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança e 

depende da mais estreita cooperação dos indivíduos e dos Estados. 

Os resultados conseguidos por cada Estado na promoção e proteção da saúde 

são de valor para todos. 

O desigual desenvolvimento em diferentes países no que respeita à 

promoção de saúde e combate às doenças, especialmente contagiosas, 

constitui um perigo comum. 

O desenvolvimento saudável da criança é de importância basilar; a aptidão 

para viver harmoniosamente num meio variável é essencial a tal 

desenvolvimento. 

A extensão a todos os povos dos benefícios dos conhecimentos médicos, 

psicológicos e afins é essencial para atingir o mais elevado grau de saúde. 

Uma opinião pública esclarecida e uma cooperação ativa da parte do público 

são de uma importância capital para o melhoramento da saúde dos povos. 

Os Governos têm responsabilidade pela saúde dos seus povos, a qual só pode 

ser assumida pelo estabelecimento de medidas sanitárias e sociais 

adequadas. (OMS, 1946, p. 1)    
  

 A escolha desta definição não se dá de forma arbitrária. Subordinada à Organização 

das Nações Unidas (ONU), a OMS é a maior agência especializada em saúde do mundo e tem 

como um dos seus objetivos fundamentais melhorar, cada vez mais as condições de saúde em 

todos os países. Suas definições e portarias são seguidas pelo Ministério da Saúde brasileiro e 

o seu conceito de saúde (que permanece o mesmo desde que foi definido em sua fundação em 

1946), norteia as metas de promoção da saúde no país, bem como a linha editorial do Canal 

Saúde. Assim, por nosso objeto de estudo estar alinhado a esta definição que também norteia 

as ações públicas de saúde no país, será utilizada, como já colocado, como base para análise 

nesta dissertação. No entanto, é preciso não ignorar que diversos pesquisadores acreditam que 

o conceito é abstrato e muito geral, e até mesmo inalcançável, ou seja, uma utopia.  Para 

Almeida Filho, inclusive, é possível que esta concepção da OMS seja oriunda de uma "busca 

por alívio para o espírito depressivo do pós-guerra" (2011, p. 8) e que a agência estaria 

"reinventando o nirvana" (idem) e chamando-o de saúde. 

Como efeito desse processo, no contexto sanitário dos países 

industrializados, emergiu um movimento ideológico, com características 

ecumênicas, denominado promoção da saúde. Promoção, os sanitaristas de 

carreira, melhor do que ninguém, sempre souberam do que se trata. Definir o 

que é saúde, entretanto, parecia bem mais difícil. (ALMEIDA FILHO, 2011, 

p. 9)     
  

 De acordo com este autor a dificuldade de uma definição única de saúde se dá porque 

este seria um problema complexo, que abrange diversas áreas tanto das ciências humanas 
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como das chamadas ciências duras.  Para ele, ainda é um desafio definir, empiricamente, o 

conceito de saúde, o que significa uma lacuna teórica nos estudos acadêmicos voltados a esta 

área. De todo modo, o objetivo desta dissertação não é propor novas tipologias ou 

significados para o conceito e o fato de apontarmos esta questão é apenas para demarcarmos o 

quanto o tema é vasto e, ao mesmo tempo, difícil de ser abordado.  

Penso que isso ocorre simplesmente porque o conceito de "saúde" 

ironicamente constitui um dos pontos cegos paradigmáticos das ciências da 

saúde em geral, e da saúde coletiva em particular. Com a expressão "ponto 

cego", refiro-me a problemas ou questões que os próprios paradigmas 

científicos, consubstanciados pelos agentes históricos engajados na prática 

institucional da pesquisa, não permitem "ver" ou sequer toleram que sejam 

visto. (ALMEIDA FILHO, 2011, p 12) 

  

 Considerando, portanto essa perspectiva, ainda de acordo com o autor, há várias 

questões de fundo que comporiam os problemas teóricos e os desafios epistemológicos a 

serem superados para que se chegue a um denominador comum em se tratando do conceito de 

saúde. Entre as problematizações que Almeida Filho (op. cit.) coloca, está a necessidade de 

refletir se seria possível haver um recorte único e universal do conceito, pois lhe parece que, 

para tanto, haveria a imposição de se formular uma teoria capaz de transmigrar dos níveis 

"individual-singular" para os níveis "coletivo-social". Outros pontos que o autor também 

destaca é o como harmonizar este conceito de saúde como ausência de doença e uma 

concepção positiva da área, além de também questionar como haveria de existir uma 

concepção integrada de saúde que contemplasse toda a historicidade do conceito e, ao mesmo 

tempo, sua aplicabilidade.  

 Enfim, sem, portanto, ignorar estas polêmicas, esta dissertação optou por se pautar 

pelo conceito amplo instituído pela OMS em 1946, pelos motivos já apontados. Assim, 

mesmo reconhecendo a posição de autores que demandam uma revisão do conceito de saúde 

institucionalizado na constituição da Organização Mundial da Saúde, recorre aos conceitos de 

promoção da saúde que Araújo (2007) utiliza amplamente para instituir os preceitos da 

Comunicação em Saúde, bem como as diretrizes do próprio Sistema Único de Saúde. E, em 

concordância aos objetivos do movimentos sociais e reformas sanitárias que aqui também 

serão abordados, utiliza este conceito que define saúde não só como estado total de bem-estar, 

mas também de ausência de doença, ao mesmo tempo que responsabiliza os governos por sua 

implementação para com suas populações e por ajuda mútua a outras nações. 
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2.1 – A origem da Fiocruz 

 Muito antes de ser instituído o Sistema Único de Saúde com a constituição de 1988, e 

nos primórdios dos primeiros serviços de saúde coletiva do Brasil, eram lançadas as bases do 

que hoje é a Fiocruz, instituição voltada para pesquisa, produção e promoção da saúde de 

administração do Governo Federal e que é responsável pela existência e financiamento da 

emissora Canal Saúde. Apresentamos, aqui, um breve levantamento de seu nascimento e 

trajetória. 

 A origem da Fundação Oswaldo Cruz remonta ao final da década de 1890, quando 

Cesário Alvim, então prefeito do Distrito Federal - atual território da cidade do Rio de Janeiro 

-, à época da eclosão da epidemia de Peste Bubônica, autorizou o Barão Pedro Affonso - 

idealizador do Instituto Vacínico Municipal do Rio de Janeiro
12

 -, solicitar  uma grande 

quantidade de soro antipestoso a institutos da França e Alemanha. Estes institutos, no entanto, 

não tinham condições de suprir a demanda mundial em tempo tão curto, e o Barão sugeriu ao 

Prefeito a criação de um Laboratório para a fabricação do soro contra a peste, que deveria ser 

construído em caráter emergencial como um anexo do Instituto Vacínico Municipal. A 

direção técnica do novo Laboratório  foi confiada a Oswaldo Gonçalves Cruz, à época um dos 

médicos responsáveis pelo combate ao surto de peste bubônica em Santos (SP) e em outras 

cidades portuárias, que já tinha comprovado em suas pesquisas que a epidemia era impossível 

de ser detida sem o soro e que também já tinha sugerido ao governo que passasse a fabricá-lo 

em território brasileiro.  

 Todos estes movimentos resultaram, portanto, no Laboratório Soroterápico que 

começou a prestar serviços apenas em 25 de maio de 1900, na fazenda de Manguinhos, local 

escolhido por ser uma grande extensão de terra pertencente ao município, mas distante do 

centro da capital, condição colocada por receio de contágio. Neste mesmo ano, Cesário Alvim 

deixou a Prefeitura, sendo substituído por Antônio Coelo Rodrigues. Logo de início, o novo 

Prefeito informou à União que a municipalidade não poderia arcar com os custos das 

instalações, transferindo sua responsabilidade para o âmbito Federal e, consequentemente, 

tornando a instituição independente do Instituto Vacínico Municipal. O laboratório de 

fabricação de soro antipesto, agora veiculado à União, passou a ser denominado "Instituto 

Soroterápico Federal"
13

.  

 É interessante perceber, a respeito deste período, que não havia uma tradição brasileira 

de investimentos em pesquisas científicas, mas que na Europa a medicina vivenciava  pleno 
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 Fonte: http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/instvacmun.htm Acesso em: 24/05/2015 
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 Fonte: http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/instsorofed.htm Acesso em: 24/02/2015 
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processo de transformação em função da revolução pasteuriana e os estudos de microbiologia. 

Neste horizonte, a cura para as patologias cada vez mais caminhava em direção aos 

experimentos nos laboratórios, que, aos poucos, alçavam a importância dos hospitais para o 

sucesso da medicina. Poderíamos identificar, aí, um ponto crucial talvez não de gênese, mas 

de alavancada para o reconhecimento da divulgação científica. E, neste território, o advento 

do Instituto Soroterápico Federal se insere completamente neste contexto das transformações 

na saúde em todo o mundo, e claramente, tomou como modelo o Instituto Pasteur de Paris
14

, 

embora seja evidente, também, que ambos encontraram condições diferenciadas para seu 

desenvolvimento e realização de suas atividades, especialmente no âmbito do financiamento 

público.  

 Em 1902, a direção geral do Instituto Soroterápico Federal passa às mãos de Oswaldo 

Cruz, mesma época em que Francisco Pereira Passos assume a prefeitura do Rio de Janeiro 

tendo como projeto político fazer uma ampla reforma urbana. Quanto a Oswaldo Cruz, um 

ano após assumir a direção do Instituto, é nomeado Diretor Geral de Saúde Pública (cargo que 

corresponderia, atualmente, à pasta do Ministério da Saúde). Sua missão neste novo lugar é 

combater, especialmente, a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, o que se mostra 

decisivo para tornar a fazenda de Manguinhos um instituto de referência em saúde pública. É 

nesta época que são construídos o Pavilhão Mourisco (Castelo de Manguinhos), a Cavalariça, 

o Quinino, o Pavilhão da Peste, o Aquário de Água Salgada, o Hospital Oswaldo Cruz e o 

Biotério para Pequenos Animais, com a justificativa da necessidade de expansão e melhoria 

da infraestrutura para o desenvolvimento das pesquisas científicas. 

 Em paralelo ao que ocorria em Manginhos, o então presidente da República, Francisco 

Rodrigues Alves, “Desmentindo o apelido de Soneca, atacou logo as obras de saneamento e 

reforma urbana da cidade, como prometera no discurso de posse” (CARVALHO, 1987, p. 

93). E para viabilizar seu projeto político, concede poderes extraordinários para o engenheiro 

Pereira Passos, nomeado prefeito, e para o médico Oswaldo Cruz, designado diretor do 

Serviço de Saúde Pública. Assim, enquanto ao primeiro cabia redesenhar o centro urbano da 

cidade, incluindo o Porto, o que significou demolição de casas, desapropriações e derrubadas 

de prédio, ao segundo foi dada a tarefa de acabar, primeiro com a febre amarela e depois com 

a peste bubônica. Para esta última foram criadas Brigadas sanitárias que, acompanhadas por 

soldados da polícia a fim de prevenir resistências, percorriam “ruas e visitavam casas, 

desinfetando, limpando, exigindo reformas, interditando prédios, removendo doentes. Os 
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 Ver: Lima, Nísia Trindade & Marchand, Marie-Hélène (2005): Louis Pasteur & Oswaldo Cruz 



23 

 

alvos preferidos das visitas eram, naturalmente, as áreas mais pobres e de maior densidade 

demográfica” (idem n.a., p.94).  

 Este cenário, claro, acabou provocando diversas tensões que, para muitos 

historiadores, explicam a “Revolta da Vacina”
15

, considerada o ápice dos conflitos entre a 

população e governo, e deflagrada após imenso debate público que envolveu posicionamento 

da imprensa e manifestações ruidosas no Legislativo contra a imposição da vacinação, 

definida pelo governo. E, apesar da revolta não ser integralmente vitoriosa, pois não 

significou mudança política, é inegável que ela conseguiu seu objetivo, pois interrompeu a 

obrigatoriedade da vacina. Este saldo, no entanto, não é suficiente para escamotear que ao 

final, a combinação da política de reforma urbana e saneamento, implantada pelo governo 

Alves, resultou em violência policial e inúmeras demolições de casas e cortiços, muitas vezes 

sem indenizações ou alternativas para a população. Uma situação que fez crescer o êxodo de 

uma grande parcela do povo para longe do centro da cidade o que significou, entre outras 

consequências, o crescimento das moradias em periferias e favelas. Assim, não se pode 

ignorar que esta "ideologia da higiene", acabou usada como justificativa para diversas ações 

arbitrárias e violentas das autoridades públicas com relação às camadas menos favorecidas
16

.  

As classes pobres não passaram a ser vistas como classes perigosas apenas 

porque poderiam oferecer problemas para a organização do trabalho e a 

manutenção da ordem pública. Os pobres ofereciam também perigo de 

contágio. Por um lado, o próprio perigo social representado pelos pobres 

aparecia no imaginário político brasileiro de fins do século XIX através da 

metáfora da doença contagiosa: as classes perigosas continuaram a se 

reproduzir enquanto as crianças pobres permanecessem expostas aos vícios 

de seus pais. (CHALHOUB, 2006, p. 29) 

 

 Ou seja, segundo Chalhoub (op.cit.), havia a utilização dos discursos do progresso e da 

reforma sanitária como uma utopia, mas o real intuito parece ser o de disciplinar e intervir nas 

condições de vida e trabalho da população como uma forma de "higiene pública", sendo esta 

destinada apenas a uma parte dos moradores da cidade. Resumindo, muitas questões de saúde 

haviam mudado de lugar, mas agora para um local não visto pelas elites cariocas. O que se 

desdobra em um diagnóstico bastante plausível: apesar de os estudos da medicina se 

desenvolverem cada vez mais no sentido de demonstrar que as doenças do corpo estão para 
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 Apesar de não haver uma única interpretação, obviamente, do movimento popular, para Carvalho “A Revolta 

da Vacina permanece como exemplo quase único na história do país de movimento popular de êxito baseado na 

defesa do direito dos cidadãos de não serem arbitrariamente tratados pelo governo”. (1987, p. 139). 
16

 Ainda segundo Carvalho (op. cit., p. 95), a ânsia de Pereira Passos em transformar o Rio de Janeiro sujo e 

caótico na similar à Paris reformada por Haussmann, era tão grande, que ele baixou diversas normas como 

recolher mendigos e também proibir vacas leiteiras e cães nas ruas, além de venda ambulante de bilhetes de 

loterias e até cuspir no chão.  
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além da aparência, pode-se dizer, respaldando-se pela memória social, que a pobreza passou a 

ser associada à doença, por suas condições insalubres de vida e moradia.  

Além disso, também é preciso destacar que os cortiços representavam uma ameaça às 

elites e autoridades não só pela sujeira e risco à saúde, mas por se apresentarem como locais 

lascivos, que deterioravam a região central e ameaçavam o conceito de civilidade. Tanto é que 

– e aqui, ousamos ser um tanto especulativos - com a migração dos pobres para as favelas, a 

questão de saúde pública manteve-se restrita ao centro da cidade, mesmo sendo os barracos 

nos morros tão insalubres quanto os cortiços, seus antecessores. Em outras palavras, o que há 

é um aprofundamento da questão social, da segregação do outro pobre, imigrante, favelado, 

desempregado, sujo, e sua associação à desordem e ao contágio de doenças. Isto é, desenha-se 

aí o desenvolvimento de um juízo de valor que continuamos a perceber, muitas vezes de 

forma naturalizada, na sociedade atual. Este tipo de construção é apontado por Heller (2008) 

como parte do materialismo histórico e da formação de conceitos e valores no âmbito do 

cotidiano das inter-relações dos indivíduos da sociedade. 

O decurso da história é o processo de construção dos valores, ou da 

degenerescência e ocaso desse ou daquele valor. Já a simples existência das 

várias esferas heterogêneas é, em si mesma, um fenômeno axiológico: a 

dinâmica do crescimento e degenerescência axiológicos reflete-se no 

conteúdo das esferas heterogêneas, em sua estrutura interna. (HELLER, 

2008, p.14) 

 

 Mas, voltando à campanha da vacina, é importante destacar que se houve este 

movimento de segregação engendrado pelo governo, tal não se deu sem resistência por parte 

da população, tanto a focada diretamente pelo projeto de saneamento, como por integrantes da 

própria elite da época. Esta resistência começa desde o dia 9 de novembro de 1904, quando é 

publicado o plano que torna obrigatória a aplicação da vacina antivariólica. Tal medida é 

muito mal recebida por toda a população, especialmente pelas elites e por parte da mídia, que 

fazem campanha massiva sobre como, a seu ver, era absurda a ideia de obrigar toda a 

população a receber uma injeção cujo conteúdo prometia evitar a varíola, mas que, por certo, 

os "leigos" não sabiam exatamente o que era. Rui Barbosa, político e escritor, escreveu, à 

época: 

Não tem nome, na categoria dos crimes do poder, a temeridade, a violência, 

a tirania a que ele se aventura, expondo-se, voluntariamente, 

obstinadamente, a me envenenar, com a introdução no meu sangue, de um 

vírus sobre cuja influência existem os mais bem fundados receios de que seja 

condutor da moléstia ou da morte (apud SEVCENKO, 1993) 
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 Como fica claro na fala do político e conforme expõe Carvalho (1987), muitas pessoas 

não acreditavam que a vacina pudesse evitar doenças, chegando a crer que ela pudesse causá-

las. Muitos nem sequer acreditavam que as doenças pudessem ser causadas por micróbios, e o 

caráter impositivo e autoritário da vacinação fez crescer dúvidas e boatos sobre suas reais 

intenções. Os jornais de oposição denominaram o novo código sanitário de "Código de 

Torturas", fazendo duras críticas a Oswaldo Cruz e suas rígidas campanhas de saneamento. 

Assim, este quadro que reúne falta de informação e comunicação positiva e precisa sobre as 

vacinas, junto às ações arbitrárias, impositivas e violentas do governo, culminaram na Revolta 

da Vacina, um levante popular que ocorreu entre os dias 10 e 18 de novembro de 1904, e que 

transformou a cidade do Rio em cenário de batalha com 3.000 revoltosos nas ruas.  

 A reação contundente dos populares acabou conquistando mudanças objetivas no 

projeto pois, depois de muitos enfrentamentos, no dia 16 de novembro, o governo revogou a 

obrigatoriedade da vacina. No entanto, permanecia a exigência de vacinação para trabalho, 

viagem, casamento, alistamento militar, matrícula em escolas públicas e hospedagem em 

hotéis. De todo modo, mesmo compreendendo a posição dos revoltosos e solidária a esta em 

função do autoritarismo das medidas pautadas por uma relação impositiva do campo do saber, 

o fato é que o tempo se moveu de forma favorável à vacinação já que a eficácia da vacina 

ficou comprovada nos anos seguintes: se em 1904 cerca de 3.500 pessoas morreram de 

varíola, dois anos depois esse número se resumiu a nove pessoas. Em 1908 uma nova 

epidemia faz com que 6.550 casos fossem registrados, contudo, em 1910 a doença já estava 

novamente controlada, com apenas uma vítima registrada.  

 Voltando a Oswaldo Cruz, em Fraga (2005) é possível averiguar que o que poderia ser 

considerado uma "derrota pública" em 1904, não impede que este continue a empreender 

batalhas pela saúde pública no país. Por volta de 1905 ele segue em expedição por 23 portos 

(entre marítimos e fluviais) do Brasil no intuito de traçar um plano de modernização e 

saneamento dos mesmos, sendo este o primeiro levantamento das condições de saúde no 

Brasil feito por um cientista. Logo a seguir, em 1907, a febre amarela é erradicada no Rio de 

Janeiro, o que resulta na medalha de ouro dada no XIV Congresso Internacional de Higiene e 

Demografia de Berlim para Oswaldo Cruz e outros cientistas de Manguinhos, por todo o 

trabalho de saneamento na cidade. Em 1908 o instituto é rebatizado de "Instituto Oswaldo 

Cruz", instituição existente até hoje na Fundação Oswaldo Cruz. Um fato interessante da 

época é a implementação, em 1909, de um sistema que tinha como meta disseminar a 

informação entre os próprios pesquisadores. Conhecido como "Mesa das quartas-feiras", 

consistia, basicamente, em leitura e resumo de periódicos científicos do Brasil e do mundo, e 
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já demonstrava um interesse da Fiocruz pela divulgação científica e atualização de 

informações no âmbito da saúde. 

 Já em relação aos investimentos diretos em saúde o próprio site comemorativo de 115 

anos da Ficoruz
17

 relata, em forma de linha do tempo, os marcos da história da Fundação. O 

Instituto inicia, em 1912, a construção do Hospital Oswaldo Cruz, atualmente intitulado 

"Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec)", sendo hoje referência no estudo e 

tratamento de doenças infecciosas. Outra mudança relevante em termos das instalações 

voltadas ao combate e prevenção às doenças, realizadas ainda no início do século, ocorreu em 

1919, quando o  Instituto Vacínico do Rio passa a fazer parte do Instituto Oswaldo Cruz. Esta 

incorporação possibilita, no futuro, que a produção da vacina contra varíola e muitas outras se 

ampliem e tornem-se uma das principais contribuições do instituto. Ainda focando as 

alterações significativas da história do Oswaldo Cruz, vale destacar que após o afastamento e 

morte deste médico sanitarista, quem assume suas funções é Carlos Chagas, também médico 

sanitarista e bacteriologista brasileiro. Primeiro, Chagas é colocado na direção do Instituto 

Oswaldo Cruz e, a seguir, com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública (em 

1920), acumula, também, a direção do novo órgão federal, onde empreende uma 

reorganização sanitária no Brasil, trazendo para a União a responsabilidade pela promoção e 

regulação do serviços sanitários no país. É também por iniciativa de Carlos Chagas que, em 

1924, é fundado o "Abrigo Hospital Arthur Bernardes", atual Instituto Fernandes Figueira, 

instituição de referência em Genética Médica, Neonatologia de Alto Risco, Patologia 

Perinatal e Doenças Infecto-parasitárias (que passou a fazer parte da Fundação Oswaldo Cruz 

em 1970). 

 Dando continuidade aos marcos que deram novas dimensões e responsabilidade ao 

Oswaldo Cruz, consideramos relevante lembrar que em 1937 a Fundação Rockfeller inaugura, 

dentro do Instituto, o Laboratório do Serviço Especial de Profilaxia da Febre Amarela (atual 

pavilhão Rockfeller), e a vacina contra a doença começa a ser empregada pela primeira vez no 

Brasil, passando a ser produzida em território nacional (atualmente a Fiocruz produz 80% de 

todos os imunizantes da doença no mundo
18

). Alguns anos depois, mais exatamente em 1954 

é criada, pela União, uma importante instituição de promoção, informação e educação em 

saúde: a Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp) - que se tornaria Escola Nacional de Saúde 

Pública Sérgio Arouca em 2003, com a morte do sanitarista. Incorporada à Fundação Oswaldo 
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 Disponível em: http://portal.fiocruz.br/pt-br/fiocruz-115-anos - Acesso em: 09/04/2016 
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 Informação disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/informesaude/informe216.pdf - Acesso 

em: 23/05/2015 
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Cruz em 1970, a ENSP exerce a função de "formação profissional em saúde e ciência & 

tecnologia e atua, de forma protagonista, em pesquisa, desenvolvimento tecnológico, 

formulação de políticas públicas e prestação de serviços de referência em saúde"
19

. Seus 

pesquisadores, alunos e professores exerceram um grande protagonismo na adoção do 

Sistema Único de Saúde - SUS.  

 Com o golpe militar de 1964, as tomadas de decisão da União passam a ser mais 

centralizadas e totalitárias até que, em 1970, a ditadura cassa os direitos políticos de vários 

cientistas vinculados ao Instituto Oswaldo Cruz por 10 anos. O episódio que ficou conhecido 

como "Massacre de Manguinhos", também determinou a aposentadoria compulsória destes 

pesquisadores e os impediu de serem empregados em qualquer instituição financiada pelo 

governo federal, situação definida nos decretos AI-5 e AI-10. Na mesma época, a Fundação 

de Recursos Humanos para a Saúde é transformada, também por decreto, na Fundação 

Instituto Oswaldo Cruz, reunindo diversos institutos para pesquisa em medicina, biologia e 

patologia, além de formação de profissionais na área e produção de remédios e vacinas. Em 

1974, seu nome é alterado para o atual "Fundação Oswaldo Cruz". 

 Em 1976, são criados o Laboratório de Tecnologia em Produtos Biológicos de 

Manguinhos (atualmente "Biomanguinhos", que "garante a autossuficiência em vacinas 

essenciais para o calendário básico de imunização do Ministério da Saúde"
20

) e o Laboratório 

de Tecnologia em Quimioterápicos de Manguinhos (hoje "Farmanguinhos", o "maior 

laboratório farmacêutico oficial vinculado ao Ministério da Saúde"
21

). Em 1978, foi 

incorporado à Fiocruz, o Laboratório Central de Controle de Drogas, Medicamentos e 

Alimentos (LCCDMA). Em 1985, é criada a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 

(EPSJV), com o objetivo de formação técnica em saúde pública. No mesmo ano, o IFF 

(Instituto Fernandes Figueira), em conjunto com o Programa Nacional de Incentivo ao 

Aleitamento Materno (Pniam) do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan), inicia 

um projeto de ampliação e melhoria dos bancos de leite brasileiros, que mais tarde daria início 

à Rede Nacional de Bancos de Leite Humano. Em 1986, surge a Superintendência de 

Informação Científica - SIC (atualmente ICICT - Informação Científica e Tecnológica em 

Saúde,  que desenvolve estratégias e executa "ações de informação e comunicação no campo 

da ciência, tecnologia e inovação em saúde, objetivando atender às demandas sociais do 
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 Missão da ENSP segundo sua direção atual, disponível em: http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/mensagem-

do-diretor/ - acesso em: 23/05/2015 
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 Fonte: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/home/quem-somos - acesso em: 23/05/2015 
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SUS"
22

) . Também foi criada a Casa de Oswaldo Cruz (COC), dedicada à memória da 

instituição. Este ano também é marcado pela reintegração dos cientistas de Manguinhos, 

cassados em 1970. 

 O Museu da Vida é criado em 1999, uma iniciativa que "visa proporcionar à 

população a compreensão do processo e dos progressos científicos e de seu impacto no 

cotidiano, ampliando sua participação em questões ligadas à Saúde e a C&T"
23

. Em 2006, a 

Fundação Oswaldo Cruz é reconhecida com o Prêmio Mundial de Excelência em Saúde 

Pública, concedido pela Federação Mundial de Associações de Saúde Pública (WFPHA)
24

. 

No ano de 2007 a Ensp passa a ministrar seu primeiro mestrado em saúde pública no exterior, 

em Luanda - Angola. No mesmo ano, o Arquivo Oswaldo Cruz entra para o Programa 

Memória do Mundo - Unesco, como acervo de relevância nacional. Em 2009, é o Centro de 

Referência para Bancos de Leite do IFF/Fiocruz que é premiado pela OMS em conjunto com 

o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Em 2010, o Canal Saúde é 

inaugurado como emissora de televisão. 

 Em 2011, a Fundação desenvolve um método de diagnosticar o HIV em cerca de 20 

minutos
25

, uma alternativa para diagnósticos e tratamentos mais rápidos e simples.  Em 2012 

a Fiocruz conquista o certificado nível sete de gestão do Programa Nacional de Gestão 

Pública e Desburocratização (GesPública). No mesmo ano participa, ainda, da Rio + 20, 

pressionando a organização por colocar a saúde como pauta, uma vez que acredita que o meio 

ambiente influencia na saúde da população
26

.  

 Este percurso do Oswaldo Cruz, desvela uma significativa movimentação de cientistas 

ligados à saúde e da importância que esta representa para a sociedade, algo que, a mais e a 

menos - conforme os governos - é percebida pelas políticas públicas destinadas à área. Para 

esta pesquisa, tal trajetória confirma, não só a relevância do Instituto como a sua própria 

percepção do quanto a comunicação e a educação em saúde se articulam o que resultou, como 

acaba de ser colocado, na criação de espaços específicos destinados à formação e divulgação 

científica. Esta articulação, como veremos em seguida, não foi apenas endógena. Ao 

contrário, ela confirma a sintonia, a afinidade e mesmo o envolvimento de vários integrantes 

do Instituto, nos diversos movimentos de Saúde iniciados em todo o Brasil nos anos 1970, ou 
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seja, em plena ditadura militar. O que, a nosso ver, consolida uma percepção de saúde que, de 

algum modo, vai direcionar, direta ou indiretamente, a linha editorial que definiu o Canal 

Saúde e desdobrou-se, claro, na concepção e mudanças do Canal Saúde na Estrada. 

 

2.2 – Reforma Sanitária e os caminhos para a democratização da saúde 

 Berlinger, Campos e Teixeira (1988) esclarecem que a designação de "Reforma 

Sanitária" no Brasil se origina na Reforma Sanitária italiana, que foi resultado de todo um 

processo de lutas políticas, sociais e ideológicas com a participação de milhares de pessoas, 

especialmente a classe trabalhadora. A expressão ganhou força ao ser utilizada nos debates 

prévios à VIII Conferência Nacional de Saúde, e se refere a toda uma ideologia de 

transformação de todo o setor de saúde e condições de vida da população no Brasil.
27

 

 As propostas da Reforma Sanitária nasceram de pessoas que tinham objetivos e ideais 

em comum para a área da saúde, mas inicialmente, não faziam parte de um movimento 

específico. Conta-se
28

 que, em uma das reuniões na Organização Pan-Americana da Saúde 

(Opas) em Brasília, esse determinado grupo que movia articulações nesse sentido foi chamado 

pejorativamente de “partido sanitário”. No entanto, longe de se assemelhar a um partido 

político, essa mobilização era mais ampla, mais social, sempre mais envolvida com as 

demandas da sociedade civil. Em 1986, na dissertação "Reviravolta na saúde: origem e 

articulação do movimento sanitário", Sarah  Escorel, então orientanda de mestrado de Sérgio 

Arouca denomina esse grupo como "movimento sanitário" pela primeira vez.
29

 

 Conforme já dito anteriormente, toda essa articulação nasce dentro da perspectiva de 

enfrentamento contra a ditadura, e as universidades de medicina eram espaços propícios para 

se pensar medicina de forma a favorecer a população e lutar contra o governo vigente. Criou-

se, nesta conjuntura, a base teórica e ideológica da teoria social da medicina. Arouca (1975)
30

 

e Donnangelo (1976) nos mostram que a área que anteriormente era mais voltada para as 

ciências biológicas, em como são transmitidas, diagnosticadas e tratadas as doenças, passa, a 

partir desta conjuntura, a ver a saúde como uma questão mais abrangente que tange a vida em 

sociedade. A inserção da teoria marxista, o materialismo dialético e o materialismo histórico 
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na área da medicina passam a deixar claro que a doença vai muito além de causas biológicas, 

e que, na verdade, as enfermidades são socialmente determinadas. As produções acadêmicas 

de Arouca e Donnangelo colaboram, em muito, para que este novo campo de conhecimento e 

pesquisa se torne relevante e reconhecido.  

 Tiveram papel fundamental neste processo, ainda, os movimentos estudantis, a 

atuação dos médicos residentes, os movimentos grevistas e os sindicatos da área da saúde, que 

também passaram por um momento de profunda transformação. Nesta mesma época é criado 

o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes)
31

, igualmente importante e atuante pela 

reforma sanitária brasileira, uma vez que nasce já com o objetivo de defender a democracia e 

de ser vetor de promoção do movimento sanitário. Ao fim da ditadura o movimento já estava 

mais consolidado e articulado, enviando, inclusive, um documento entitulado "Saúde e 

Democracia" para a aprovação no legislativo. 

 Toda essa articulação abriu caminho para que as conferências de saúde, antes espaços 

mais rígidos e burocráticos, se tornassem palco das demandas da sociedade, que poderia 

encontrar ali mecanismos para discutir, cobrar e colaborar com a saúde do país. A VIII 

Conferência Nacional de Saúde, considerada um marco na trajetória da reforma de saúde no 

Brasil, reuniu, de forma inédita, mais de quatro mil pessoas, das quais metade eram oriundos 

da sociedade civil. Resultou da Conferência, ainda, a primeira proposta de emenda 

constitucional popular do Brasil. Arouca destaca como conquistas da reforma sanitária a 

universalização da saúde no Brasil, o papel determinante das conferências de saúde nas 

políticas públicas e a criação da Comissão Nacional da Reforma Sanitária. A reforma, 

portanto, desempenhou um papel crucial na criação do SUS: 

O principal legado do movimento político-administrativo da década de 80 

para as políticas de saúde no Brasil é a consagração do direito à saúde como 

preceito constitucional e a existência de um arcabouço jurídico-legal pleno, 

de cunho universalista, igualitário e solidarista, fundado na Constituição 

Federal de 1988, dotando o sistema Único de Saúde de contornos 

institucionais nítidos, principalmente no que diz respeito às atribuições de 

cada nível de governo. ((NORONHA & LEVCOVITZ, 1994, p.105) 

 Contudo também transformou todo o conceito de saúde no Brasil, ligando-o não só à 

ausência de doença, mas a todo um estado relativo a trabalho, saneamento, lazer e cultura. 

Destacou, ainda, que só se alcança efetivamente um patamar satisfatório de saúde pública 

através da participação popular - "saúde é democracia, democracia é saúde" (ESCOREL, 

1988) -, ou seja, com a democratização dos meios de acesso, promoção e participação na 
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saúde, que são pilares da existência do Canal Saúde e de toda a sua programação, como 

veremos mais adiante. 

 

2.3 – Movimentos Sociais e a conquista da saúde como direito 

Uma das autoras referências para esta dissertação é Agnes Heller que aborda o 

cotidiano imbricando-o à história. Tal articulação, sustentada pelo conceito marxista do 

materialismo histórico, permite alguns diagnósticos que, de início, parecem quase óbvios mas 

que, por ter como horizonte a transformação social e, nesta/com esta, do homem,  conforme a 

dialética, trazem à tona a força de algumas colocações da autora. A começar que, para ela, a 

vida cotidiana é aquela de todos os dias, ela está presente em qualquer esfera da vida do 

indivíduo, e é sempre heterogênea e hierárquica. "A vida cotidiana é a vida do homem inteiro; 

ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade e 

de sua personalidade." (HELLER, 2008, p. 31). Assim, para a autora, o indivíduo é sempre, 

ao mesmo tempo, ser particular e ser genérico, e a vida cotidiana se dá nas relações deste 

indivíduo e a sociedade, que não estão fora da história mas em seu centro e são sua essência. 

As grandes ações não cotidianas que são contadas nos livros de história 

partem da vida cotidiana e a ela retornam. Toda grande façanha histórica 

concreta torna-se particular e histórica precisamente graças a seu posteiro 

efeito na cotidianidade. O que assimila a cotidianidade de sua época assimila 

também, com isso, o passado da humanidade, embora tal assimilação possa 

não ser consciente, mas apenas "em-si" . (HELLER, 2008, p.34) 
 

Nesta perspectiva, consideramos que recuperar, mesmo que brevemente, a relação dos 

movimentos populares com o SUS, sem a pretensão de esgotar um tema que por si só 

demanda muitos estudos e discussões, podem revelar, conforme avaliamos, um processo que, 

de algum modo, repercute hoje nas relações às vezes tensa, às vezes complementares, da 

comunicação e educação em saúde. Dizemos isso porque o que já observamos é a dificuldade 

de delimitar de forma muito definida um território exclusivo para comunicação e saúde, na 

medida que também a popularização da ciência embute, a mais ou  a menos, esforços 

didáticos ou horizontes, mesmo tênues de aprendizados. Esta colocação ganha maior 

densidade quando recuperamos alguns marcos dos movimentos de saúde relacionados ao SUS 

que, conforme entendemos, repercutem, hoje, nas propostas e projetos de divulgação 

científica da saúde e sua popularização. Ressalva-se, no entanto, que reconhecemos aqui uma 

significativa redução do contexto sócio-histórico complexo que gerou os movimentos 

populares de saúde, em função do espaço dedicado a este neste trabalho, que, por sua vez, foi 
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definido a partir da percepção de sua posição mais à margem das questões principais que nos 

propusemos a discutir nesta dissertação. 

Voltando, então, às primeiras iniciativas de incorporar a saúde como um espaço 

também colocado para o exercício da cidadania, podemos citar, inicialmente, os movimentos 

populares que lançaram as bases do próprio nascimento do Sistema Único de Saúde no Brasil. 

Conforme nos apontam Noronha e Levcovitz (1994, p.80), a década de 1980 inaugura-se 

marcada pela crise financeira da Previdência Social, situação decorrente, de forma 

significativa, das políticas econômicas recessivas adotadas pelo governo autoritário da época. 

Ou seja, esta já era uma das principais contradições do sistema previdenciário brasileiro: a 

ampliação contínua à cobertura dos beneficiários sem a criação de novas fontes de 

financiamento que assegurassem as suas demandas financeiras. Nesta ocasião intensificam-se 

os movimentos de crítica ao modelo de assistência em saúde vigente - o regime à época era 

por "seguro social", isto é, só os contribuintes à previdência tinham atendimento garantido -, 

por parte de movimentos populares emergentes em busca de uma alternativa ao poder central. 

Paim (2009) destaca que foi exatamente para enfrentar toda a problemática que envolvia o 

atendimento em saúde no Brasil que começou-se a organizar um movimento social, composto 

por segmentos populares que visava democratizar a saúde e que, a seguir, viria a propor a 

Reforma Sanitária e mesmo a implantação do Sistema Único de Saúde. 

Instituições acadêmicas e sociedades científicas, como a Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o Centro Brasileiro de 

Estudos de Saúde (Cebes) e a Associação Brasileira de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva (Abrasco), entidades comunitárias, profissionais e sindicais, 

constituíram um movimento social na segunda metade da década de 1970, 

defendendo a democratização  da saúde e a reestruturação do sistema de 

serviços. Trata-se do movimento da RSB, também conhecido como 

movimento sanitário ou movimento pela democratização da saúde. (PAIM, 

2009, p.40) 

   

Paim nos dirá que o Cebes, ao formular o documento "A questão da democrática na 

área da saúde" e apresentá-lo no I Simpósio de Política Nacional de Saúde da Comissão de 

Saúde da Câmara dos Deputados, em 1979, constituía, pela primeira vez, a proposta do SUS, 

com justificativas e um conjunto de princípios e diretrizes para a sua criação. O autor destaca, 

ainda, que pode-se dizer que tanto o movimento sanitário (RSB), quanto o SUS, nasceram da 

sociedade, e não do governo ou de projetos de partidos políticos, embora só tenha sido 

institucionalizado na Constituição da República nove anos depois. 

Em 1980, o próprio Ministério da Saúde realiza a já citada "VII Conferência Nacional 

de Saúde", que tinha por tema os serviços básicos de saúde. Sem a possibilidade de 
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participação popular, com sua plenária restrita a estudiosos e profissionais da área da saúde, a 

discussão centra-se em possibilidades de programas de extensão de cobertura das ações 

básicas de saúde, o que amplia o debate sobre a descentralização (assistencial e 

organizacional) do modelo vigente de atenção à saúde. Ao decretar a falência do sistema 

previdenciário, os próprios setores governamentais se tornaram responsáveis pela grande 

politização da questão da saúde e intensificar o debate público, tanto no Congresso, quanto na 

imprensa, e também no âmbito científico. 

De singular importância neste período foi a marcante produção científica de 

intelectuais, professores e pesquisadores na crítica do modelo vigente, nas 

denúncias sobre as condições de vida da população e na proposição de 

alternativas para a construção de uma nova política de saúde efetivamente 

democrática. Quase toda esta produção adota uma postura radical de crítica 

ao centralismo autoritário do regime militar e propõe a descentralização, a 

universalização e a unificação como componentes essenciais de uma reforma 

democrática do setor saúde. (NORONHA & LEVCOVITZ, 1994, p.80) 
 

Este esforço e levante intelectual proporcionaram a explicitação e disseminação de 

toda uma agenda reformista do setor saúde que foi sendo formulada e consolidada, e lançou as 

bases para o que viria a ser o SUS. Em 1982, com o retorno das eleições diretas para os 

governos estaduais, a aplicabilidade destes ideais em conjunto com os conceitos centrais da 

reforma sanitária foi se tornando mais viável, e sua implementação foi acontecendo 

gradativamente em diversas prefeituras. Logo, pode-se dizer que o movimento de 

transformação dos setores de serviços de saúde no Brasil na década de 80 estiveram 

intrinsecamente ligados ao processo de democratização do país, bem como à mídia e 

divulgação científica produzidas na época.   

No âmbito da gestação das políticas públicas, sendo a comunicação 

estruturante das mesmas, assim como, de resto, dos demais processos 

sociais. Políticas públicas são decididas num processo de luta por 

hegemonia, no qual o poder simbólico, como nos ensinou Bordieu 

(1989), é o 'poder de fazer ver e fazer crer' e tem na comunicação um 

importante vetor. (ARAUJO, 2007, p. 23) 

 

É interessante perceber, neste sentido, que, ao analisar o impacto social dos meios de 

comunicação na sociedade, Thompson sustenta que a produção e interação de conhecimentos 

e conteúdos simbólicos, não só fazem parte da sociedade há tempos, como são constituintes 

da construção de seu cotidiano. Para ele, ao produzirem formas simbólicas, os indivíduos as 

acionam, tanto como fazem com outras fontes que lhes permitem agir e/ou interferir no curso 

dos acontecimentos sendo que as consequências destes movimentos podem ser as mais 

diversas. "As ações simbólicas podem provocar reações, liderar respostas de determinado 
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teor, sugerir caminhos e decisões, induzir a crer e a descrer, apoiar os negócios do estado ou 

sublevar as massas em revolta coletiva". (THOMPSON, 2004, p.42) 

Esse ambiente de "transição democrática" representada pela eleição, mesmo que 

indireta, de Tancredo Neves e posterior posse de José Sarney, bem como o desenvolvimento 

dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte significaram todo um revigoramento das 

discussões sobre a organização e democratização do Brasil. Observa-se uma crescente 

tendência descentralizadora, com iniciativas de níveis subnacionais do governo, 

implementando programas sociais e ações regionais, agravando a disputa com o poder central. 

Todo este movimento se aprofunda e ganha força com as eleições em 1986 para os executivos 

estaduais, bem como para a Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Com maior clima de 

liberdade a questão da saúde passa a ser pauta dos debates e das demandas populares, sendo a 

que, provavelmente, alcança maior amplitude nacional (NORONHA & LEVCOVITZ, 1994, 

p.87) recebendo como resposta a este conjunto de questões não resolvidas, a criação do 

SUDS. 

Em 20 de julho de 1987, através do Decreto 94.657, o presidente da 

República cria os Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde - SUDS 

(...), documento de rara clareza e objetividade no elenco de atos 

governamentais relativos à política de saúde, antepondo uma série de 

inovações descentralizantes que viriam a ser consolidadas na Constituição 

Federal de 1988 e, inclusive, desenhando alguma repartição de funções entre 

os níveis federal, estadual e municipal na gestão do SUDS. (NORONHA & 

LEVCOVITZ, 1994, p.87) 

 

 As diretrizes do SUDS, em consonância com as demandas populares e do âmbito 

científico, já assumiam a universalização e equidade aos serviços de saúde, bem como a 

integralidade da assistência, a regionalização e a integração dos serviços de saúde, princípios 

básicos do Sistema Único de Saúde até hoje. O SUDS previa, ainda, a implementação de 

distritos sanitários e o desenvolvimento de instituições colegiadas gestoras, além do 

desenvolvimento de uma política de recursos humanos, laçando as bases para o controle 

social da saúde e otimização de sua gestão nos âmbitos federal, estadual e municipal.  

Foi só durante VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, que foram 

sistematizados e debatidos por quase cinco mil participantes as várias proposições para a 

RSB. Presidida pelo sanitarista Sérgio Arouca, a 8ª CNS é considerada um marco na história 

da saúde e da reforma sanitária do país, especialmente por ser a primeira efetivamente 

popular, com representantes de diversas esferas da sociedade civil, e boicotada pelo setor 

privado de saúde.  O então presidente José Sarney, ao declarar a conferência aberta em 17 de 

março de 1986, afirmou que ela representava a "pré-Constituinte da Saúde", Sérgio Arouca, 
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em seu discurso, completou que aquele era “o evento mais significativo em termos de debate 

da política de saúde já acontecido na história do país”
32

. Paim concluirá: 

O relatório final do evento inspirou o capítulo "Saúde" da Constituição, 

desdobrando-se, posteriormente, nas leis orgânicas da saúde (8.080/90 e 

8.142/90), que permitiram a implantação do SUS. Na medida em que essas 

propostas nasceram da sociedade e alcançaram o pode público, mediante 

ação de movimentos sociais e a criação de dispositivos legais, é possível 

afirmar que o SUS representa uma conquista do povo brasileiro. (PAIM, 

2009, p. 40) 

 

2.4 – SUS – Princípios e objetivos 

 O conceito de saúde que corresponde a um "estado de vida", instituído pela OMS, está 

entre as bases da criação do Sistema Único de Saúde brasileiro, o que significou um mudança 

radical na visão e condições da saúde coletiva no país. Ao instituir que para as populações 

mundiais estarem saudáveis, seus governos deveriam empreender uma série de ações não só 

no âmbito da cura de doenças, mas da prevenção, estímulo à cidadania, conservação do meio 

ambiente, melhores condições de trabalho, e muitos outros aspectos, este novo conceito 

causou uma mudança de postura e visão das sociedades, inaugurando uma nova área do saber. 

A sociedade espera que o setor saúde cuide das pessoas e das populações, 

mediante ações individuais e coletivas. Na medida em que saúde tem sido 

reconhecida como o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas 

a ausência de doença, o propósito almejado é que as pessoas possam ter uma 

vida com qualidade. Nessa perspectiva, o saber acumulado pela humanidade 

em termos de higiene, produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, 

bem como a formação de profissionais e de trabalhadores para este setor, 

permitem identificar uma outra dimensão de saúde, ou seja, uma área do 

saber. Ao lado do saber popular da saúde, universidades, escolas e institutos 

de pesquisa produzem conhecimentos, tecnologias e inovações, garantindo a 

sua transmissão e difusão mediante atividades de ensino e de extensão ou 

cooperação técnica. (PAIM, 2009, p. 12) 

  

 A saúde possuiria, portanto, segundo Paim (op. cit), três dimensões: a "área do saber" 

(conforme explicado acima), "estado vital" (as condições de vida da população), "setor 

produtivo" (Hospitais, indústrias farmacêuticas, consultórios, laboratórios etc). A partir destes 

aspectos as sociedades organizam seus próprios sistemas de acordo com suas crenças, valores 

e sob a influência de determinantes sociais, de forma a identificar e sanar problemas e 

necessidades no âmbito da saúde. Um sistema de saúde pode ser definido, ainda de acordo 

com o autor, como "o conjunto de agências e agentes cuja atuação tem como objetivo 

principal garantir a saúde das pessoas e das populações" (PAIM, 2009, p.13), no qual as 
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agências correspondem às organizações (sejam elas públicas ou privadas, governamentais ou 

não) voltadas para a saúde dos indivíduos e das comunidades, e os agentes são todos os 

trabalhadores da área, individualmente ou em equipes. No caso dos agentes, o autor nos 

provoca a refletir sobre o fato de a quase totalidade dos profissionais de saúde estar vinculada 

a algum tipo de organização, tanto pública, quanto privada. Especialmente no caso do 

médicos, Paim (2009) ressalta que geralmente estes tem variados vínculos de trabalho, nas 

esferas de atendimento pública e particular. 

Essa dupla inserção ou "dupla militância" traz sérias consequências para a 

gestão do sistema público de saúde, pois muitos querem reproduzir nos 

serviços públicos a lógica do setor privado, em que cada ato médico ou 

procedimento tem um preço, tabelado ou fixado pelo mercado. (PAIM, 

2009, p.15) 

 

 No caso do Brasil, desde 1988 o país vem buscando implementar o SUS, um sistema 

de saúde público e universal, ainda que esta proposta já venha sendo debatida muito antes 

disso. No entanto, apesar de já estar em vigência há mais de duas décadas, Paim destaca que 

muitas vezes a população não tem uma ideia clara e correta sobre o que é o Sistema de Saúde 

Brasileiro. A sigla, que representa "Sistema Único de Saúde", por si só não possibilita um 

entendimento imediato e completo de seu significado, e o próprio autor nos dirá: "O SUS é 

algo distinto, especial, não se reduzindo à reunião de palavras como sistema, único e saúde" 

(PAIM, 2009, p. 13). As "agências", no caso do sistema brasileiro de saúde, variam desde 

hospitais públicos até os planos de saúde, passando pelas instituições filantrópicas. E os 

"agentes", sujeitos tanto às lógicas do público quanto à do privado, se mostram como as peças 

mais fundamentais deste processo. 

A confiança e o vínculo estabelecidos entre os que prestam serviços de saúde 

e as pessoas que precisam de cuidado são fundamentais para a garantia da 

qualidade e do sucesso desse encontro entre seres humanos, que não se reduz 

à técnica nem à ciência. (PAIM, 2009, p. 15) 

 

 Paim alerta, no entanto, que estão incluídos no rótulo de "agências" e "agentes" os 

serviços que envolvem o exercício legal da medicina e/ou cujo objetivo explícito é prevenir e 

tratar doenças, além de promover a saúde. Assim, não estão contemplados nesta definição a 

chamada "medicina popular" (curandeiros, pajés, rezadeiras etc) e tampouco as indústrias 

farmacêuticas ou de equipamentos médico-hospitalares. Apesar disso, não se pode deixar de 

levar em consideração que estes profissionais, grupos, empresas e outros, também interferem 

na saúde da população e compõe uma área mais ampla, o "setor saúde". Enfim, de acordo com 

o autor, a ideia de um sistema de saúde leva em consideração fatores muito mais abrangentes 
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do que apenas um conjunto de estabelecimentos e profissionais, integrando não só os 

serviços, mas a mídia, escolas, indústrias, instituições de pesquisa e diversos outros.           

Ainda que os serviços de saúde sejam muito importantes para assegurar a 

atenção das pessoas e das populações, o estado sanitário das comunidades 

não depende apenas deles. Muitas ações de promoção e de proteção de saúde 

são realizadas por outras organizações que não integram o setor. Muitas 

ações educativas e de comunicação social, fundamentais para a promoção da 

saúde, são realizadas pelas escolas, rádios e televisões. As leis contra o 

cigarro, a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e a fiscalização da 

velocidade dos veículos são iniciativas muito importantes para a prevenção 

de doenças e a proteção da saúde da população e, no entanto, são 

desenvolvidas para além dos serviços de saúde. (PAIM, 2009, p. 16) 

 

 É importante destacar que os sistemas de saúde não são iguais, e que se submetem às 

culturas, determinantes financeiros e ideologias, estando, em geral, orientados de acordo com 

a forma de proteção social definida por cada país. Os sistemas considerados universais são 

aqueles que são destinados para toda a população e são utilizados pelos países que optaram 

pela "seguridade social" ou pelo "seguro social". No caso da "seguridade social" o direito à 

saúde está associado à condição de cidadania, ou seja, basta ser cidadão daquele país para se 

ter acesso aos seus serviços. Este tipo de sistema exige o financiamento solidário, ou seja, 

feito por toda a população, através do recolhimento de impostos e contribuições públicas, de 

acordo com a renda de cada indivíduo ou grupo, e está presente em países como Canadá, 

Cuba e Suécia. Já no sistema que se baseia no "seguro social", também nomeado de 

"meritocrático", o financiamento é controlado pelo estado e os serviços estão disponíveis para 

aqueles que contribuírem com a previdência social. Este sistema, no entanto, permite àqueles 

que possuem renda para tal, pagarem por assistência médica em atendimento particular, como 

é o caso da Alemanha, França e Suíça. No caso dos países que optam por sistemas não 

universais, o mais conhecido é aquele que se baseia na proteção social pautada pela 

assistência. Este sistema é rotulado como "residual". Neste caso, fica assegurado certo tipo de 

atendimento para as camadas da população que esteja em condição comprovada de miséria, 

ou seja, para as quais seja impossível a compra de serviços no mercado. Para todas as outras 

camadas da população a saúde é uma mercadoria pela qual é preciso pagar. Ou seja, neste tipo 

de proteção social, uma parte significativa da sociedade fica descoberta, pois não pode ter 

acesso à saúde pagando do próprio bolso e, por não se encaixar em determinados aspectos, 

também não possui direito a ser contemplada por algum plano de saúde. 

Nesses países, por questões ideológicas políticas e econômicas, há restrições 

à intervenção do Estado na atenção à saúde. Nos Estados Unidos, onde 

prevalece a proteção residual, cerca de 47 milhões de americanos estão 

excluídos do sistema de saúde. Mesmo os que têm seguro-saúde sofrem 
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restrições pelas empresas de planos de saúde para o acesso a diversos meios 

de diagnósticos e tratamentos, pois o governo tem evitado regular esse 

mercado. Os gastos com saúde são crescentes e alcançam uma fatia de 

aproximadamente 18% do produto interno bruto (PIB), ou seja, a soma de 

tudo que se produz em bens e serviços no país durante um ano. (PAIM, 

2009, p. 19) 

 

 Vale notar que os EUA são o único país desenvolvido do mundo que ainda opta por 

deixar o serviços de saúde à população sob a responsabilidade do mercado
33

. Paim destaca, 

ainda, que os países que implementaram sistemas de saúde universais predominantemente 

públicos, optando pela proteção social baseada no "seguro social" e "seguridade", como 

Canadá, Costa Rica, Cuba e diversos países europeus, o gasto do PIB é significativamente 

menor (de 8 a 10%), além de serem mais eficientes e alcançarem melhores indicadores do que 

os Estados Unidos.   

 O Brasil, na década de 1920, adotou um sistema de saúde baseado na proteção social 

do regime "seguro social", financiado, inicialmente, pelas arrecadações feitas para 

aposentadorias e pensões e, posteriormente, controladas pela união através do INPS (Instituto 

Nacional de Previdência Social) e, depois de seu desmembramento pelo governo militar em 

1974, pelo INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social). Com a 

elaboração e instituição da Constituição de 1988, o Brasil passou a optar pelo sistema de 

"seguridade social", mesmo que, até hoje, os serviços de saúde não sejam de financiamento 

completamente público e ainda seja livre a oferta de atendimento privado. Paim (2009, p. 22) 

levanta a reflexão de que, apesar de o país ter seguido um caminho comprovadamente de 

melhor custo-benefício, conforme mostram os dados já demonstrados de países que também 

optaram pela "seguridade social", diferente dos Estados Unidos, uma parcela significativa da 

sociedade médica, da mídia e das classes média e alta parecem defender o modelo americano. 

Uma hipótese possível talvez seja que a influência do american way of life, massificado 

através dos filmes, propagandas, tecnologias, reportagens internacionais e até mesmo 

formação de especialistas e divulgação científica, criam uma falsa imagem positiva deste 

sistema de saúde, apesar de seus já observados graves problemas. 
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 O autor ressalta que o presidente Barack Obama trouxe, em sua campanha eleitoral, o debate em torno do 

sistema de saúde americano, defendendo mudanças, em especial uma maior participação do governo com relação 

à atenção à saúde coletiva. Mas a reforma que, entre outras coisas, visava a redução de custos, e a proposta de 

um plano de assistência governamental aos excluídos, estabelecendo uma opção pública de seguro, encontrou 

muita rejeição no congresso e na mídia, além da pressão e lobbies de empresas e grupos econômicos da iniciativa 

privada de serviços de saúde. Os setores pró-reforma a consideraram moderada e confusa, e desaprovaram a 

forma como ela foi conduzida pelo presidente. A proposta não avançou, e a aprovação de Barack Obama caiu 

junto à população. Paim usa este exemplo para nos apresentar a conclusão de que é "muito difícil garantir o 

direito universal à saúde e organizar um sistema em função das necessidades da população, quando interesses 

econômicos invadem o setor" (PAIM, 2009, p. 20-21)  
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 Esta dissertação, em concordância com as conclusões postas pelo autor, destaca esta 

visão e estes argumentos pois, para que possamos discutir sobre como se trata a saúde na 

mídia brasileira, é preciso ter por base informações sobre os distintos sistemas de saúde em 

outros países para que se possa observar o que já foi construído nesse âmbito no país. Paim 

(2009, p. 23) nos dirá que a sociedade brasileira alimenta falsas ideias sobre o SUS e que, 

mais do que tentar imitar modelos de sistemas de saúde de outras nações, deveríamos 

observar o que já conquistamos no Brasil desde a criação do Sistema Universal de Saúde, 

"analisando as identidades e divergências do nosso sistema", reforçando avanços e levantando 

e corrigindo falhas, tal qual o objeto de estudo dessa dissertação, o programa Canal Saúde na 

Estrada, se propõe. Os desafios de ser único em um país continental e de ser universal com 

poucas décadas de existência, para uma população heterogênea socioeconomicamente, faz do 

SUS um sistema ainda mais complexo. Além disso, este sistema está sujeito, ainda, à 

"concorrência" com a iniciativa privada e se encontra por ela atravessado: 

Neste sistema de serviços de saúde é difícil verificar um objetivo único. 

Distintos objetivos manifestam-se no seu interior e muitos interesses 

externos atravessam o sistema. Assim, o objetivo pode ser assegurar a saúde 

das pessoas, mas também o lucro dos empresários e o emprego dos 

trabalhadores que atuam no sistema. Conciliar esse conjunto de objetivos e 

de interesses contraditórios é um dos grandes desafios dos sistemas de saúde 

em todo o mundo. (PAIM, 2009, p. 17)           

 

 O autor ressalta que a noção de sistema sob determinado aspecto é útil para denominar 

certo conjunto de serviços e descrever as relações entre as partes dele integrantes, contudo, se 

mostra insuficiente para analisar toda sua história e explicar seus problemas e desafios. Para 

Paim (2009), neste caso, "o conhecimento da política, da economia, da história e da cultura de 

cada sociedade é fundamental" não só para buscar entender as dificuldades e obstáculos, 

como também para identificar oportunidades e encontrar soluções. Conforme veremos mais 

adiante nesta dissertação, este quadro em relação ao SUS amplia o desafio de se deslocar para 

as comunidades os mais diversos aspectos de cada iniciativa de sucesso que envolve saúde, 

meio ambiente e cidadania - conceitos completamente interligados ao conceito instituído pela 

OMS em 1946 e adotado pelos pesquisadores sanitaristas e da área da promoção da saúde -, 

conforme se propõe o Canal Saúde na Estrada. Se, como foi colocado, o programa se mostrar 

eficiente em relação a seu propósito, talvez se possa reconhecê-lo como importante vetor para 

o aperfeiçoamento e divulgação do Sistema Único de Saúde, considerando a diversidade e 

dificuldades vivenciadas por boa parte da sociedade do país, cotidianamente, em relação a 

seus direitos quanto o acesso à saúde.  
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3 – CANAL SAÚDE: UMA EMISSORA DE TELEVISÃO BASEADA NOS 

PRINCÍPIOS DO SUS  

 Nesse capítulo abordaremos o gênese do Canal Saúde e os desafios de se produzir 

audiovisuais que não são institucionais do Ministério da Saúde, mas que possuem como 

premissa os princípios do SUS (Universalidade, Equidade, Integralidade, Descentralização, 

Regionalização). Os conceitos e objetivos do Sistema Único de Saúde institucionalizado com 

a 8ª Conferência Nacional de Saúde
34

 revolucionavam a ideia de atendimento social e de 

saúde que até ali o Brasil possuía. Muito mais do que melhoria no atendimento aos enfermos, 

as demandas da sociedade se direcionavam no sentido de toda uma reformulação do conceito 

de saúde, provocando uma mudança de postura e fazendo com que o entendimento de seu 

significado deixasse de ser a ausência de doença para dar lugar a toda uma política de bem 

estar à população, assim como propõe o já citado conceito institucionalizado pela 

Organização Mundial da Saúde. Para sua implementação plena, o SUS, tal qual foi idealizado, 

demanda do Estado a garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde 

em todos os seus níveis, bem como condições dignas de vida, em todo o território nacional, de 

acordo com as necessidades individuais de cada grupo específico.  

 Nos anais da 8ª Conferência Nacional de Saúde, José Alberto Hermógenes de Souza, 

então Secretário Geral do Ministério da Saúde, institui dez fundamentos que, segundo ele, 

seriam condicionais para que o SUS se tornasse "instrumento de garantia de que a saúde é um 

direito de todos e um dever do Estado" e, portanto, assegurasse os compromissos da Nova 

República com a universalização e a equidade da assistência em saúde: 

1º) O Sistema Unificado de Saúde implica num comando único para a 

condução da Política Nacional de Saúde. (...) 

2º) O Sistema Unificado de Saúde deve assegurar autonomia política, 

administrativa e financeira aos estados e municípios definindo-se as 

responsabilidades por nível do governo. 

3º) O Sistema Unificado de Saúde deve ser organizado com base 

epidemiológica e ter prioridades claramente definidas em função das 

necessidades locais e regionais. 

4º) O Sistema Unificado de Saúde deve ter suporte financeiro estável com 

recursos predominanetemente provenientes de impostos e integrados em um 

fundo único por cada nível de governo. 

5º) É indispensável que a reforma fiscal e tributária, que esperamos que a 

Constituinte venha a promover, tenha em conta também as nossas propostas 

de reforma sanitária. 

6º) O Sistema Unificado de Saúde deve ser coerente com a integralidade da 

atenção à saúde, eliminando-se as dicotomias hoje existentes. 
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 Anais da 8ª Conferência Nacional de Saúde disponível em: 

http://www.ccms.saude.gov.br/conferenciasnacionaisdesaude/pdfs/8conferencia/8conf_nac_anais.pdf Acesso 

em: 12/01/2016 

http://www.ccms.saude.gov.br/conferenciasnacionaisdesaude/pdfs/8conferencia/8conf_nac_anais.pdf
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7º) Na Política Nacional de Saúde devem estar inseridas as questões relativas 

aos agravos à saúde pelas condições de trabalho, bem como a política de 

meio ambiente e de saneamento básico. (...) 

8º) O Sistema Unificado de Saúde deve estruturar-se com base nos conceitos 

de descentralização, regionalização e hierarquização - só centralizar o que 

realmente não for possível descentralizar. (...) 

9º) O Sistema Unificado de Saúde deve estabelcer novos mecanismos de 

relação com o setor privado, que se situe com características de gestão 

pública. 

10º) O Sistema Unificado de Saúde deve estabelecer mecanismo de 

participação da população organizada na definição das prioridades, nos 

acompanhamentos da execução das ações programadas e na aplicação dos 

recursos alocados em todos os níveis. 

  

Conforme os conceitos de Araújo (2007), em concordância com o próprio Relatório 

Final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, assegurar este direito à população não se restringe 

à pasta da saúde, mas sim passa por uma série de políticas interligadas e integrativas, não só 

econômicas e sociais como, também, comunicacionais. Para a autora, o direito à informação 

em saúde é indissociável do direito à saúde e, por isso, é dever do Estado, também, assegurar 

à população meios de acesso à promoção da saúde, bem como a participação popular na 

gestão das políticas públicas. Para isto, os governos vem lançando mão de uma série de 

artifícios políticos, como a Lei Orgânica de Saúde: 

O modelo paradigmático da participação institucionalizada foi a criação da Lei 

Orgânica de Saúde, em 1990, como parte do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Previa ela a participação da comunidade por meio de conselhos nos níveis 

federal, estadual e municipal. Foi também instituída, em todos os níveis da 

federação, a prática de conferências, que deveriam fornecer os parâmetros para 

as políticas públicas de saúde. Esse modelo seria seguido por outras áreas, como 

assistência social, criança e adolescente, cidades, e constitui, ainda hoje, o maior 

exemplo de participação institucional do Brasil. (COEP, 2008, p. 23) 

 

 No contexto da implementação do SUS, surgiu, portanto a necessidade de novas 

estratégias de comunicação que se mostrassem mais eficazes, isto é, a construção de políticas 

e práticas comunicativas que refletissem, em suas ações, os princípios do Sistema Único de 

Saúde: universalidade, integralidade, descentralização, participação e controle social (Araújo, 

2007). Em 1994, já após os resultados da 9ª Conferência Nacional de Saúde (que, entre outras 

resoluções, apoiou o Projeto de Lei para a democratização dos meios de comunicação), 

começa a ser veiculado um programa de televisão resultante das várias articulações nesse 

sentido: o Canal Saúde. Este se inicia como projeto diretamente ligado à presidência da 

Fundação Oswaldo Cruz, assumindo como princípios norteadores da sua realização levar 

informação em saúde pública aos profissionais da área, gestores e ao menos uma parcela da 

população, sempre com a perspectiva de que saúde ultrapassa as paredes dos hospitais para 

englobar, também, educação, cidadania, meio ambiente e todo e qualquer outra aspecto que 
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influencie na sensação de bem estar no cotidiano da sociedade. Uma política ou proposta que 

tem, como vimos, antecedentes, como as Conferências Nacionais de Saúde. Mas que, no 

entanto, nasce no âmbito de um movimento bastante específico que veremos a seguir: o 

COEP. 

  

3.1 – O COEP
35

 e a gênese do Canal Saúde  

 Os documentos do COEP relatam que à época do impeachment do então Presidente da 

República Fernando Collor de Mello a mobilização social era extremamente intensa na 

sociedade civil. De acordo com estas publicações, 1992 foi um ano de transformações no 

cotidiano brasileiro e que a população, recém saída de uma ditadura militar, percebeu que 

tinha força e voz. No âmbito das pesquisas acadêmicas e políticas públicas ganharam força as 

propostas voltadas para a atenção à população como reação a esse processo de retomada da 

participação popular e demanda por direitos sociais.  

 Após o impeachment, durante uma reunião do Fórum de Ciência e Cultura, Betinho, 

do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e Dom Luciano Mendes de 

Almeida, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), expõe que o combate à 

miséria deveria ser o único projeto a unir todo o povo brasileiro, e propõe que os novos rumos 

dos movimentos sociais deveriam se voltar para a erradicação da pobreza. As forças que antes 

lutavam pela queda de um presidente, deveriam permanecer organizadas e se reencaminharem 

em torno da problemática da fome, foi consensual que Betinho se destacava como um forte 

agente mobilizador. Nasce então o "Ação da Cidadania", reunindo pessoas por todo o país, 

sem uma estrutura de comando ou hierarquia, crescendo rapidamente de acordo com as 

possibilidades de cada indivíduo, um movimento popular de grandes dimensões e 

significativa representatividade, sempre com a interlocução de Betinho. 

 A partir dessa mobilização, é criado, em maio de 1993, o Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar (Consea). Em março de 1993, em outra reunião do Fórum de Ciência e 
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 O COEP possui um vasto acervo institucional disponibilizado publicamente, e é neste acervo que as 

informações expostas neste subcapítulo se baseiam. As publicações, documentos e declarações podem ser 

conferidas em: 

COEP. Das ruas às redes: 15 anos de mobilização social na luta contra a fome e a pobreza. Rio de Janeiro: 

COEP, 2008. (Coleção COEP - cidadania em rede, 1) 

COEP 20 ANOS, site institucional. Disponível em: 

http://www.coepbrasil.org.br/coep20anos/publico/site.aspx?ID=bdfcfa1f-58be-4941-b87f-

68726a28e0ff&SiteID=25 (último acesso em: 22/11/2015)  

COEP - 9 anos construindo caminhos. Disponível em: 

http://www.coepbrasil.org.br/coep20anos/UploadArquivo/files/LivroDocumentosCOEP.pdf (último acesso em: 

22/11/2015) 
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Cultura, surge a ideia de fortalecer a proposta que já vinha sendo discutida, que as empresas 

estatais se tornassem efetivamente públicas, que passassem a se comprometer com certo nível 

de responsabilidade social. As maiores estatais brasileiras foram convidadas a se juntar ao 

Fórum no debate de em que sentidos poderiam se comprometer a responder com ações à 

grande mobilização de combate à miséria que vinha sendo deflagrada na sociedade civil. Para 

a surpresa dos próprio integrantes do Fórum (pessoas que não possuíam cargos na esfera 

governamental), o convite enviado a estas empresas obteve um resultado muito positivo, 

estando presentes praticamente todos os presidentes e diretores das estatais requisitadas. Em 

sua apresentação, Betinho descreveu o mapa da fome no país e como os agentes do setor 

público não poderiam ficar inertes a esse quadro. Ele também argumentou, por fim que as 

empresas estatais não devem ser simplesmente empresas do governo, mas sim possuir 

processo decisório público, responder aos interesses populares. 

 Desta reunião nascia a ideia do COEP, Comitê de Entidades Públicas no Combate à 

Fome e pela Vida
36

, uma articulação através de parcerias, com empresas e entidades que 

nunca haviam se unido para qualquer fim anteriormente. A formalização desse Comitê se deu 

em agosto de 1993, com a união de 33 empresas federais e estaduais, fundações e autarquias, 

juntas com o objetivo único de combate à fome, à miséria, à indiferença.  

 Entre as empresas que assinaram este compromisso estava a Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ), que propôs, entre outras ações, a criação de um programa audiovisual que 

promovesse a informação em saúde para a população. O programa "Canal Saúde" nasce no 

ano seguinte, 1994, e sua administração se dá dentro do próprio Campus da Fiocruz, em 

Manguinhos, alojada na "casinha" (até hoje conhecida por este termo) que antes pertencera ao 

motorista do presidente da Fundação, atrás da residência oficial. 

 O audiovisual era, ainda, uma resposta às demandas das Conferências Nacionais de 

Saúde, que já expunham a escassez de meios de comunicação que favorecessem a promoção 

da saúde pública. A priori, poderia parecer pouco coerente um projeto nascido de uma 

iniciativa de combate à miséria resultar em um produto de comunicação audiovisual para a 

saúde, mas considerando que o conceito - já citado - da Organização da Mundial da Saúde 

associa um indivíduo saudável a um indivíduo pleno, com acesso a meios de cidadania, 

educação, lazer e bem estar, bem como o que institui Araújo (2007) sobre o direito à 

informação como direito indissociável no âmbito da saúde pública, e é possível inferir que, 
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 Os documentos de criação do COEP, bem como a linha do tempo de sua trajetória podem ser vistos em: 

http://www.coepbrasil.org.br/coep20anos/publico/home.aspx Acesso em: 12/01/2016 
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diminuir a miséria no país é uma questão de saúde pública, e toda a questão de saúde pública 

deveria passar, também, pelas políticas de comunicação. 

 A ideia inicial não era a produção própria do programa, e tampouco havia 

infraestrutura para tal, por isso o programa nascia com o objetivo claro de ser um "canal 

virtual" que reunisse e divulgasse conteúdos audiovisuais no âmbito da saúde, sempre tendo 

como visão conceitual o que foi institucionalizado pela OMS no sentido de bem estar pleno 

de cada indivíduo. Assim, este audiovisual pretendia dar espaço a debates sobre políticas 

públicas, ações da área da saúde e divulgação científica, apoiar os processos de educação, 

promover informações que fortalecessem o controle social do Sistema Público de Saúde, dar 

visibilidade ao SUS e suas ações afirmativas e tudo o mais que se revelasse relevante na área 

da saúde, cidadania, meio ambiente e educação, aspectos essenciais para uma população 

saudável. Como não detinha uma frequência própria de  radiodifusão, e tampouco capacidade 

técnica de produzir programação suficiente para manter um canal no ar por várias horas, o 

Canal Saúde começou sua trajetória através de parcerias com emissoras, ocupando espaços 

cedidos em suas grades.  

 À época, o Núcleo de Vídeo da Fiocruz do Centro de Comunicação e Informação 

Científica e Tecnológica em Saúde - CICT (atual VideoSaúde Distribuidora  - VSD, do 

Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde - ICIC) já possuía 

um vasto acervo de audiovisuais sobre saúde e divulgação científica, e foi editando e unindo 

esses conteúdos que o Canal Saúde estreou seu primeiro programa, em 12 de dezembro de 

1994, em uma faixa de duas horas diárias no Canal Executivo da Embratel, transmitido por 

sinal aberto e captado por parabólica em todo o país. A ideia inicial era levar informação, 

atualização e especialização principalmente aos profissionais da saúde, por isso os primeiros 

conteúdos eram voltados para cursos, conferências, palestras, etc.  

 Assim, apesar de ter também, certo nível de absorção para com a população tida 

apenas como usuária do SUS, era para os seus profissionais e gestores que o Canal se 

direcionava. Para além das publicações impressas, a comunicação audiovisual via satélite 

alcançava mais rapidamente o interior do país, ampliando o processo de educação continuada 

através da televisão, razão da criação da VideoSaúde Distribuidora, que produzia tais 

imagens, mas não possuía a possibilidade de transmiti-la por radiodifusão. Em princípio como  

um de seus objetivos de segundo plano - mas também de bastante relevância -, o Canal Saúde 

pretendia informar ainda aos usuários do SUS de seus direitos e deveres, bem como os riscos 

de saúde a que estão submetidos, no intuito de promover a prevenção. Com o discurso sempre 
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pautado nas diretrizes do Sistema Único de Saúde, o programa
37

 nascia com o objetivo, 

também, de instigar a participação popular, de incentivar, na sociedade civil, o sentimento de 

pertencimento ao processo de construção e implementação deste sistema.  

 Vale ressaltar que já se abordava o tema saúde na televisão brasileira nesta época, e 

também havia núcleos voltados para o audiovisual de saúde especialmente no âmbito 

universitário, mas o pioneirismo do Canal Saúde se dava em sua especificidade: o tema que 

articulava tudo não era só saúde, era saúde pública. Dava-se espaço, então, às políticas 

públicas de saúde, às ações afirmativas voltadas para as populações carentes, às orientações 

de prevenção, às necessidades de saneamento e cidadania, em detrimento do caráter 

biomédico e por vezes sensacionalista de boa parte da produção para televisão. 

 A Embratel, portanto, disponibilizava o espaço diário em sua grade de programação e 

cabia à Fiocruz organizar e disponibilizar os programas a serem veiculados nesta faixa, que 

convencionou-se chamar de "Canal Saúde". Todo o processo de produção de conteúdo era, 

inicialmente, bastante amador, e foi no início de 1995 que começou a surgir entre os 

fundadores do projeto a ideia de desenvolver uma programação própria para exibição. Para 

implementar este objetivo, procuram quem estava mais acessível no Rio de Janeiro e que mais 

se alinhava à sua linha editorial: a TV Educativa (Atual TV Brasil), emissora pública de 

televisão. A partir de conversas no intuito de adquirir conhecimentos técnicos para a produção 

para a televisão, houve a oportunidade de ocupar, também, uma faixa de uma hora por semana 

da TVE, retransmitindo os conteúdos da parabólica também em TV aberta.  

 Foi, então, em 22 de março de 1995, que o Canal Saúde exibe o seu primeiro 

programa de produção própria, gravado nos estúdios da TVE. Com a proposta de realizar 

debates sobre as ações e políticas públicas de saúde, seu primeiro convidado era Adib Jatene, 

então Ministro da Saúde e grande entusiasta do projeto, que viria a participar de sua 

programação por muitas outras vezes no futuro. O Canal atuava, a partir daí, em duas 

vertentes: apresentando material oriundo do VideoSaúde Distribuidora editado e exibido em 

formato revista durante duas horas diárias no Canal Executivo da Embratel, e produzia um 

programa de estúdio geralmente com discussões com especialistas da área - às quais se 

adicionavam  pequenas matérias relacionadas ao assunto - exibido por uma hora, 

semanalmente, na TV Educativa.  
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 Utilizamos o termo "programa" para designar o Canal Saúde em seus primeiros anos de atuação, pois, antes de 

se tornar emissora, o termo "Canal Saúde" dizia respeito exatamente apenas uma faixa de programação a ser 

exibida na Embratel e um programa transmitido pela TVE. 
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 Essa parceria foi essencial para o crescimento técnico e profissional da equipe que 

produzia o Canal Saúde. Inicialmente com apenas dois integrantes, o audiovisual contava com 

o apoio do staff da TVE, usufruindo toda a infraestrutura de estúdio, gravação, edição e 

transmissão da emissora, inclusive utilizando seus apresentadores de forma alternada para a 

mediação dos debates nas primeiras edições. No caso do canal executivo da Embratel via 

satélite, continuavam a ser providos pelo VideoSaúde Distribuidora, e as fitas eram entregues 

pessoalmente pela equipe do Canal Saúde para transmissão no controle mestre da emissora.  

    

3.2 – Criação da COOPAS e ascensão do Canal Saúde à emissora 

 Em 1996, segundo o coordenador geral do Canal Saúde, Naldo Dias, há um 

rompimento com o núcleo de vídeo da Fundação Oswaldo Cruz. Essa situação teve como um 

dos motivas a necessidade do compromisso de entrega de duas horas de programação diárias 

todos os dias à Embratel, no entanto, muitas vezes por questões burocráticas e de 

engessamento da máquina pública, a produção dos audiovisuais não atendia ao timing 

necessário para a exibição diária na televisão. Após uma série de desentendimentos, a equipe 

do Canal Saúde toma para si a responsabilidade da edição e até da produção destes materiais, 

mesmo sem a infraestrutura necessária para isso. Nesta época surge a necessidade da 

montagem de uma ilha de edição e da compra de uma câmera, para a realização do material 

essencial de modo a manter a programação no ar. Os conteúdos dos programas passaram, 

então, a ser gravados pela equipe - que gradualmente foi aumentando -, e previamente 

editados na "casinha" na Fiocruz para serem levados à Embratel. Aos poucos, o Canal Saúde 

ia ganhando espaço não só enquanto audiovisual de saúde representativo, mas também 

fisicamente, dentro do campus da Fiocruz. 

 A parceria com a TVE funcionava, também, para as necessidades administrativas e, 

como o Canal Saúde era um projeto da Presidência da Fiocruz, sem vínculo organizacional, 

era através também da TVE que se realizavam os pagamentos dos integrantes do programa. 

Após dois anos desta união, a TV Educativa explicitou impedimentos legais que não 

permitiam continuar com essa operação de remuneração dos profissionais que, a esta altura, já 

eram 23, entre apresentadores, repórter, editor, cinegrafista e outros. 

 Em 21 de março de 1997, para suprir a necessidade de operacionalizar e administrar os 

"funcionários" do Canal Saúde, criou-se a Cooperativa de Produção de Audiovisuais de 

Saúde, Saneamento e Meio Ambiente Ltda (Atual Cooperativa de Trabalho de Produção 

Audiovisual de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente Ltda) - COOPAS, até hoje a única 

especializada em produção de conteúdo audiovisual de saúde focada em seu sentido amplo 
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(ligado a meio ambiente, saneamento, educação, cidadania etc). A partir daí, o projeto Canal 

Saúde passa a funcionar organizacionalmente dividido em: superintendência (diretamente 

ligada à presidência da Fiocruz), e esta cooperativa prestadora de serviço, responsável por 

todo o processo operacional de produção do audiovisual, com reuniões semanais entre as duas 

instâncias, para alinhamento das pautas a serem veiculadas.  

 Um destaque do Canal Saúde desde a sua criação é a cobertura e presença marcante 

nas Conferências Nacionais de Saúde, espaços de grande participação popular e de 

emergência das propostas e demandas mais atuais no âmbito da saúde pública. Nestes espaços 

o Canal Saúde se empenhava em se mostrar como o microfone e a tela que daria voz àquelas 

questões muitas vezes suprimidas dos horários ocupados por outros audiovisuais. Nesse meio 

tempo, fica nítido, também, a importância que a transmissão por parabólica tem para a 

inserção destas pautas no interior do país. Inúmeras cartas e telefonemas traziam o feedback 

da população com relação ao que era exibido, muitas vezes demandando informações em 

saúde a respeito de doenças e métodos de prevenção aos quais não tinham acesso. Se os 

programas de debates exibidos pela TVE tinham como público maior os profissionais e 

gestores da saúde, era através da parabólica que se alcançava os usuários do SUS. Prova disso 

é a criação de programas para a faixa de programação como o "Ligado Em Saúde", que 

exatamente visava responder às dúvidas recebidas por telefone, e o "Unidiversidade", que 

buscava aproximar o conhecimento acadêmico da vida cotidiana da sociedade. Em 1998 

estreia na faixa Canal Saúde, ainda, um programa denominado "Experiências bem sucedidas", 

que, através de parcerias, buscava retratar práticas de sucesso no âmbito da saúde pública, os 

primórdios do futuro Canal Saúde Na Estrada. Em 1997, o Canal Saúde passa a exibir sua 

programação também na internet através do website www.canal.fiocruz.br, e o número de 

integrantes que a fazem parte da COOPAS só vai aumentando, no intuito de suprir as 

necessidades da produção. 

 No final da década de 90, a COOPAS se viu com um claro problema de logística: a 

transferência do controle mestre da Embratel para outra região praticamente impossibilitava 

que as fitas fossem levadas fisicamente para exibição todos os dias. Diante deste dilema, a 

cooperativa se uniu e buscou profissionais para um novo setor: a engenharia, possibilitando a 

instalação de um uplink para a transmissão das imagens para o controle mestre da Embratel 

via satélite, que retransmitiria o sinal para todas as parabólicas alinhadas no país. Aos poucos 

o Canal Saúde ia ampliando sua capacidade técnica e consolidando sua independência. 

 Com a instalação deste aparelho e a verificação de que a transmissão das imagens para 

o controle mestre da Embratel funcionava, vislumbrou-se a possibilidade de uma nova 
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conquista: a transmissão de programas ao vivo. E é em 2000, durante a 11ª Conferência 

Nacional de Saúde que o Canal Saúde põe esta ideia em prática e diferencia-se das demais 

coberturas do evento, consolidando-se cada vez mais como principal veículo de cobertura da 

CNS. O objetivo era de que o delegado integrante da CNS, ao voltar à sua cidade de origem, 

pudesse ver e mostrar para outras pessoas da sua região os resultados da Conferência para o 

qual foi eleito representante. Para Naldo Dias, foi a partir daí que o Canal Saúde passava, 

então, a ser cada vez mais reconhecido dentro dos movimentos sociais da saúde pública como 

o porta-voz do SUS, posição que seria plenamente consolidada nas CNSs seguintes. 

 A partir da inquietação sobre o conceito de saúde exibido e naturalizado pela mídia, e 

de entender o que representava o Canal Saúde enquanto produção de conhecimento 

audiovisual brasileiro (Castro, 2001), a Fundação Oswaldo Cruz, através do Canal Saúde e 

com o apoio da Coordenação Nacional de DST/AIDS da Secretaria de Políticas de Saúde do 

Ministério da Saúde promoveram um seminário denominado "Que Saúde Você Vê?", 

gravado, editado e exibido pela COOPAS. A série de debates se mostrou tão relevante e, 

quiçá, necessária para o setor, bem como mecanismo de atualização e aperfeiçoamento do 

Canal Saúde, que voltou a ser feita em outros anos subsequentes, sob o formato "Que Canal 

Saúde Você Vê?" (2004)
38

, "Que Canal Saúde Você Quer Ver?" (2013)
39

 e "CONASS debate: 

Que Saúde Você Vê?" (2014)
40

. 

 Os relatórios finais deste seminário de 2001 apontavam para uma dualidade e para o 

futuro com relação à forma e ao conteúdo dos próprios programas do Canal Saúde. Havia um 

entendimento de que sua programação poderia contribuir para que a sociedade brasileira se 

apropriasse do próprio sistema de saúde e se sentissem parte integrante das políticas públicas, 

bem como se colocasse em posição de demandar suas necessidades, tal qual se idealiza o 

controle social em saúde. No entanto, se o Canal Saúde dava espaço aos pesquisadores, 

profissionais e gestores, bem como a temáticas específicas  que tendem a possuir um espaço 

superficial na mídia tradicional, também era necessário pensar que na televisão há que se ter 

um grau de entretenimento, dinamismo e objetividade na programação, naturalmente 

demandadas pela audiência (SOUSA; CASTRO, 2001).  

 O Seminário "Que Saúde Você Vê?" (2001), levantou, ainda, a discussão do espaço 

reservado para a sociedade civil quando se trata da temática saúde nos mais diversos meios 
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 Informações disponíveis em: http://www.canal.fiocruz.br/destaque/index.php?id=1297 Acesso em: 10/04/2016 
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 Informações disponíveis em: http://www.conasems.org.br/servicos/todas-noticias/45-ultimas/2792-canal-

saude-promove-seminario-para-gestores  Acesso em: 10/04/2016 
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 Informações diponíveis em: 

http://www.conass.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3936&catid=3&Itemid=12 Acesso 

em: 10/04/2016 
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audiovisuais. Se os entrevistados "especialistas" tendem a ser retratados como detentores da 

verdade, seres "iluminados", que estariam ali para passar uma informação incontestável, o 

"cidadão comum" em geral aparece para figurar a ignorância, a falta de informação sobre 

determinado assunto, quase sempre em formato de "povo fala"
41

. Esta consideração estava em 

sintonia com a percepção de que nas matérias predominantemente sobre saúde na grande 

mídia quase sempre a população não era protagonista de sua própria saúde, nem mesmo ao 

serem retratados como doentes à espera de atendimento. 

 O Seminário revelou, ainda, uma outra inquietação que já fazia parte da gênese do Canal 

Saúde: como demonstrar, de forma realista e natural, que saúde não se trata apenas de 

tratamento de doenças? Era preciso não perder de vista, ao produzir audiovisuais sobre saúde 

pública, que segurança no trânsito também é questão de saúde, que educação primária 

também é questão de saúde, que produção agrícola também era questão de saúde, e esta 

conexão precisava ficar bastante clara para o cidadão que assistia ao programa, que poderia 

acabar se perguntando o que um assunto tem a ver com outro, uma vez que quase tudo que 

vinha assistindo até aqui passava a ideia de que saúde é assunto de hospital. 

 Tanto os debates de 2001, como o Seminário de mesmo perfil realizado em 2004 ("Que 

Canal Saúde Você Vê?") apontavam para a necessidade de uma estrutura própria de produção 

e veiculação de seu conteúdo, ainda extremamente dependente da parceria com a TV 

Educativa, que disponibilizava estúdios, equipamentos e ilhas de edição. Ainda em 2004, à 

época da realização dos 10 anos do Canal Saúde, decidiu-se, como forma de comemoração, 

fazer uma série de programas com o perfil de Experiências Bem Sucedidas, que antes só era 

realizado ocasionalmente. Com a parceria do Conass (Conselho Nacional dos Secretários de 

Saúde) e Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), colocou-se todo 

o formato dos programas do Canal Saúde "na estrada" para mostrar que ele representava todo 

o país. Deste modo, durante três meses o Canal Saúde ganha o rótulo de Canal Saúde Na 

Estrada e circula por diversos estados do país retratando as experiências de sucesso no âmbito 

da saúde pública no país. Temos, então, o predecessor do que viria a ser o programa Canal 

Saúde na Estrada em seu formato atual e que será abordado mais profundamente no capítulo a 

seguir. 

 Em 2007, o Canal Saúde já exibia um total de 38 horas de programação semanal, com 

uma grade de nove programas exibidos pela Internet em seu próprio site, além dos canais 

parceiros que foram sendo conveniados no decorrer dos anos, como a Rede Universitária de 
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Telemedicina (RUTE), a Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales 

Iberoamericanas (ATEI), a NBR (na faixa "Brasil Saudável"), diversos Canais Universitários, 

a Rede Minas, e outros. O Canal Saúde passou a coordenar, também, o Núcleo de Telessaúde 

e Telemedicina da Fundação Oswaldo Cruz. Mas foi só em 2008 que o Canal Saúde começou 

a conquistar espaço próprio, com estrutura específica para produção em televisão a partir da 

disponibilização de um espaço no prédio destinado ao EAD (Educação à Distância) no 

campus da Fiocruz para a construção de estúdio, ilhas de edição e todo o aparato para se 

tornar emissora. Isto porque, neste mesmo ano surge a oportunidade de ocupar um canal com 

24 horas de programação transmitido através da Oi TV, que, para obter sua concessão de 

exibição de televisão por assinatura teve que fornecer, como contrapartida social imposta pela 

Anatel, a disponibilização de um canal destinado à TV Pública. Além desta medida, a Oi se 

comprometeria, ainda, a instalar 5.650 pontos de recepção (kits com antena, receptor e TV) 

por todo o país para a exibição do Canal Saúde, como parte do PID (Programa de Inclusão 

Digital dos Conselheiros de Saúde). A demanda era recorrente no Sistema Único de Saúde, e 

as próprias Conferências Nacionais de Saúde anteriores (11ª, 12ª e 13ª) apresentavam a 

requisição de um espaço próprio para o setor de saúde na televisão brasileira.
 42

 

 Em 2010, entre a estrutura da superintendência do Canal Saúde e dos sócios da COOPAS 

já havia 65 profissionais, dos mais diversos setores, para atender a toda demanda de produção 

de audiovisuais em saúde. Pouco antes desta época, por questões técnicas, a Embratel (já 

privatizada há 10 anos) foi impedida de continuar veiculando seu canal executivo, e o Canal 

Saúde perdeu um espaço significativo que possuía na transmissão por parabólica. No entanto, 

como já havia sido desenhado, em parceria com as Secretarias de Saúde, o plano de construir 

núcleos de recepção do Canal Saúde (com kits de TV, vídeo e recepção por antena 

parabólica), a ideia era que o Canal enviasse cópias de seus audiovisuais a serem exibidos nos 

conselhos municipais de saúde ou em qualquer outro espaço destinado aberto à participação 

popular. Finalmente, em 21 de dezembro de 2010, após diversas articulações,  necessidade de 

compra e instalação de uma série de equipamentos e providências para a transmissão das 

imagens por satélite, o Canal Saúde foi oficializado como emissora, transmitido no canal 910 

da OiTV por assinatura. 

 Na prática, o Canal Saúde continuou como projeto veiculado à presidência da Fiocruz 

e, por isso, não usufruía das liberdades e possibilidades caso fosse um instituto dentro do 
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 Fonte: GOMES, Renata Machado dos Santos, FILHO, Antenor Amâncio, MACHADO, Maria Helena. Canal 

Saúde em história: o audiovisual na comunicação em saúde. RECIIS – R. Eletr. de Com. Inf. Inov. Saúde. Rio 

de Janeiro, v.3, n.3, set., 2011. Disponível em: < 
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campus, bem como a COOPAS permanecia como prestadora de serviço exclusiva para 

produção, e agora emissão, de seus audiovisuais, sob o argumento de ser a única a possuir o 

conhecimento específico para tal. No entanto, abria-se para o Canal Saúde um leque de 

possibilidades para promoção da saúde através de audiovisuais no país, passando a exibir, 

através da TV por assinatura com a parceria da OiTV, sinal próprio por satélite para 

parabólica, e os inúmeros parceiros já citados, além da perspectiva de obter um canal aberto 

na futura transmissão por televisão digital. Assim, o Canal Saúde consolida-se como porta-

voz do Sistema Único de Saúde, tal qual demandado pelos movimentos sanitários e planejado 

pelo Ministério da Saúde décadas antes. 

 

3.3 – Grade de programação – os desafios de representar o SUS no audiovisual 

 Em todas as entrevistas realizadas pela pesquisadora desta dissertação com os 

colaboradores e gestores do Canal Saúde, bem como no artigo "Canal Saúde em história: o 

audiovisual na comunicação em saúde"
43

 - uma das fontes acadêmicas que mais possui dados 

a respeito do Canal Saúde -, há uma posição comum quanto ao fato de o projeto que ter se 

iniciado profundamente interligado aos princípios do SUS e, como destacado por Lu Fraga, 

coordenadora do núcleo de jornalismo, não para simplesmente falar do sistema público de 

saúde, mas para representá-lo. Isto é, os audiovisuais produzidos no âmbito do Canal Saúde 

teriam que estar pautados pelos princípios do SUS, conforme a visão dos envolvidos com a 

realização da proposta.  

 Neste sentido, produzir audiovisuais com temática universalizada, que respeite e 

valorize as características regionais, incentive a participação popular, com equidade de 

representação, e ainda pensados para a televisão, um veículo com ritmo acelerado, pouco 

tempo de exibição e tendência à uniformização de conteúdos e linguagens, se torna um 

desafio diário. Para Naldo Dias, um dos integrantes do núcleo fundador do Canal Saúde, e à 

época da entrevista para esta dissertação, a frente da coordenação geral da emissora, deixa 

claro, todo o tempo, que o objetivo da programação não é apenas dar voz ao Sistema Público 

de Saúde, mas fazer parte dele, estar integrado às suas missões, como veículo promotor da 

saúde coletiva, tendo os princípios do SUS como premissa, não só como tema.  

 Esta posição, segundo as fontes aqui envolvidas, infere que, desde seus primeiros dias 

de existência, o Canal Saúde busca representar a população de acordo com suas 
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especificidades e características regionais, dando espaço e voz para entrevistados do mais 

diversos estados. Lu Fraga, coordenadora núcleo de jornalismo, e também uma das 

integrantes do Canal Saúde desde que foi fundado, destacou em entrevista à autora dessa 

dissertação, que a preocupação com os princípios do SUS é a base da sua rotina de trabalho. 

De acordo com ela cuidado é constante para não reforçar preconceitos de gênero ou acabar 

representando preconceitos ou estereótipos. Fraga destaca, ainda, a importância de se 

estimular a participação do público para que a população se sinta efetivamente representada e 

com poder de voz. O estilo da gravação e a escolha das imagens no momento da edição, 

segundo ela, são tão cruciais quanto o tom da linguagem, pois, se por um lado se deseja 

produzir uma programação popular, de cunho informativo, porém informal, por outro jamais 

se deseja cair em sensacionalismo, sentimentalismo ou provocar situações que explorem 

emocionalmente tragédias humanas. 

 Ainda neste sentido, em sua entrevista, Lu Fraga destaca um conceito chave que 

explicita o esforço de diferenciação do Canal Saúde frente outras emissoras de televisão: o 

espaço reservado aos saberes e conhecimentos populares. Ela afirma que, em geral, a temática 

saúde encontra espaço na programação da televisão em duas grandes vertentes: os programas 

especializados ou reportagens especiais e o hardnews. A respeito disso, Valdir Oliveira 

(2014) ratifica: 

As mídias jornalísticas costumam codificar as notícias da saúde em duas 

grandes categorias: uma ligada à promoção da saúde (avanços da ciência, 

modos de cura, descoberta de novos medicamentos, novas tecnologias e 

procedimentos para a erradicação de doenças ou de combate aos agravos de 

saúde, entre outras coisas), e outra a movimentos imprevisíveis no âmbito da 

sociedade envolvendo diversos tipos de ocorrência relacionados à política, a 

grupos sociais, a especialistas, a autoridades, a governos e/ou ao cotidiano 

dos serviços do campo da saúde. (OLIVEIRA, 2014. p. 35) 

 

 Em ambos os casos, segundo Lu Fraga, é comum que os saberes populares e as 

culturas regionais sejam representadas como exóticas, diferenciadas. De forma semelhante, 

especialmente no hardnews, as práticas de sucesso do Sistema Público de Saúde Brasileiro 

são quase sempre representadas como caráter de exceção e possuem pouco espaço, dando 

lugar, em geral, às notícias de caráter negativo: por isso, de acordo com ela, a representação 

do SUS junto à audiência na maior parte da programação é do "SUS doença", não do "SUS 

saúde" nos remetendo ao conceito de Araújo (2007)  

 Um outro ponto destacado pela coordenadora do Núcleo de jornalismo do Canal 

Saúde, é a abordagem dos personagens a falar sobre a temática saúde, uma vez que ela julga 

ser perceptível em outras emissoras: há uma divisão clara entre o lugar de fala do especialista 



53 

 

e o da população. O especialista geralmente é um profissional da saúde que é apresentado 

junto com seus títulos (médico, pesquisador, chefe de laboratório), dando um caráter de 

verdade incontestável à sua declaração, enquanto a participação da sociedade civil se 

restringe, na maioria das vezes, ao "povo fala", entrevistas em que várias pessoas são 

abordadas em lugares públicos, dando a sua opinião sobre determinado assunto.  

 Ela destaca que, em geral, quando se assiste a um povo fala sobre saúde em outras 

emissoras, dá-se destaque ao não conhecimento por parte da população de temas científicos 

ou médicos, com um tom que vai desde o caráter de dúvida, até o limiar do escárnio pela 

possível falta de informação. A naturalização do não saber da sociedade civil em relação ao 

conhecimento da sociedade científica prejudica a identificação do povo não só como usuário, 

mas como integrante participativo do sistema de saúde do seu país.  

 Por isso, para Lu Fraga, um dos objetivos principais na escolha dos entrevistados e de 

suas falas é desmistificar que a ciência é uma verdade rígida, mas sim um campo de 

conhecimento em constante transformação, bem como os saberes e opiniões populares devem 

ter voz e valorização. Dessa forma, a programação busca uma aproximação da população 

usuária do SUS no intuito de provocar uma mudança na percepção da sistema público de 

saúde, para um sentido mais positivo. Conforme aponta Machado (2014), a mídia teria papel 

crucial para a construção da imagem da saúde pública que, em geral tende para o sentido 

negativo: 

O Ipea informa que "em pouco mais de 20 anos de existência, o SUS 

ampliou o acesso à assistência à saúde para grande parte da população 

brasileira", o que coincide com a nossa percepção. No entanto, como o 

próprio Sips indica que o SUS é mais bem avaliado por quem já o utilizou, é 

possível perceber que, entre aqueles que "nunca utilizaram" ou que "nunca 

acompanharam alguém que tenha utilizado o SUS", outros sentidos 

contrários ao sistema (como os que são postos em circulação pela mídia) 

tendem a produzir um efeito poderoso. Nas informações geradas pelos meios 

de comunicação, privilegiam-se determinadas formas de perceber a saúde 

pública, com mais ênfase nas dificuldades e entraves do que nos avanços e 

conquistas. Assim, embora não trabalhe com as mesmas categorias 

privilegiadas em um mapeamento como o produzido pelo Ipea, a imprensa 

se torna peça-chave na forma como a população percebe e classifica o SUS. 

(MACHADO, 2014, p. 248) 

 

 Outra colocação da entrevistada é que a programação busca equilibrar os dois lados, 

portanto, mesmo possuindo programas com  linhas editoriais diferenciadas, em toda a grade 

de programas Fraga diz haver uma preocupação com a equidade das representações de acordo 

com a temática de cada vídeo. Alguns mais voltados para o saber científico, como o "Ciência 
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e Letras"
44

 - mas que buscam aproximá-lo do cotidiano da sociedade civil -, e outros voltados 

mais especificamente para a participação da sociedade civil, como o "É com você, cidadão"
45

 

- mas que procuram direcionar o seu foco para a valorização do conhecimento popular e 

promoção da saúde em conjunto com a divulgação científica. 

 É de se pensar que ter equidade, universalidade, hierarquização, regionalização e 

participação popular como pressupostos de uma rotina diária de produção de televisão seja 

algo que imponha obstáculos altíssimos a uma programação interessante para a audiência, 

recaindo em discursos educacionais. No entanto esse é um outro ponto que tanto a 

coordenação de programas como a coordenação de jornalismo expõem, hoje, sem tanta 

preocupação. De acordo com Valéria Mauro e Lu Fraga, coordenadoras destas respectivas 

áreas, ressaltam que após mais de 20 anos produzindo material audiovisual com essas 

premissas, se tornou tão comum para a equipe essa abordagem sanitarista na televisão, que 

tudo flui de forma natural. E, segundo as duas, uma das missões do Canal Saúde seria 

exatamente essa, a naturalização dos princípios e boas práticas do SUS no cotidiano da 

população através da tela da TV, assim como é feito com diversas outras temáticas da saúde 

em outros veículos de comunicação, conforme expõe Valdir Oliveira (2014): 

É certo que a ciência, a mídia jornalística, as instituições e os especialistas da 

saúde, entrelaçados, são as principais fontes de construção dos nossos 

imaginários em relação a um conjunto de questões que afetam ou interferem 

cada vez em nossas vidas cotidianas, em que a certeza e a incerteza parecem 

caminhar juntas. Assim, quando as pessoas decidem o que comer ou fazer 

uma dieta,a decisão costuma se basear em informações científicas e 

tecnológicas divulgadas por diferentes dispositivos midiáticos, ainda que 

conflitantes ou mutáveis no tempo e no espaço. (OLIVEIRA, 2014, p. 40) 

  

 É provavelmente a experiência por toda a trajetória da emissora e este "saber fazer" 

dos profissionais que nela trabalham que colaborariam para a visão que os entrevistados têm 

de que, hoje, a programação do Canal Saúde poderia ser vista como um mecanismo de 

divulgação positiva do SUS e o próprio Canal poderia ser considerado uma política de 

promoção da saúde pública conforme veremos a seguir. 

 

3.4 - O Canal Saúde como política pública de saúde 

 Não se pode perder de vista que toda a conjuntura de criação do projeto Canal Saúde 

provém de uma demanda popular, mas implementada através de uma ação de governo. Isto é, 

implementado no âmbito da Fundação Oswaldo Cruz, o Canal Saúde tem o título de emissora 
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 Disponível em: http://www.canal.fiocruz.br/programa/index.php?p=Ciencia-Letras 
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 Disponível em: http://www.canal.fiocruz.br/programa/index.php?p=e-com-voce-cidadao 
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do Sistema Único de Saúde e seu orçamento provém diretamente da pasta deste Ministério. 

Logo, seria ingenuidade pensar que não se submete, por vezes, à hierarquia e orientações da 

união em seus discursos. Um exemplo evidente é o destaque a campanhas e ações 

governamentais, que se apresenta como linha editorial natural, uma vez que o Canal se propõe 

a ser vetor de promoção da saúde de divulgação do SUS. Mesmo os intervalos entre os 

programas apresentam apenas vídeos promocionais do Ministério e de instituições a ele 

submetidos, uma vez que a emissora, financiada pelo governo, não pode receber patrocínio 

externo.  

 No entanto, é preciso delimitar a diferenciação de que a emissora Canal Saúde pode 

até ter surgido como fruto de uma Política de Governo, no entanto, no decorrer de seu 

desenvolvimento, institucionalizou-se de tal forma que atingiu patamar de Política de Estado, 

bem como o Sistema de Saúde ao qual representa. 

Considera-se que políticas de governo são aquelas que o Executivo decide 

num processo elementar de formulação e implementação de determinadas 

medidas e programas, visando responder às demandas da agenda política 

interna, ainda que envolvam escolhas complexas. Já as políticas de Estado 

são aquelas que envolvem mais de uma agência do Estado, passando em 

geral pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão, resultando em 

mudanças de outras normas ou disposições preexistentes, com incidência em 

setores mais amplos da sociedade. (OLIVEIRA, 2011, p. 329) 
 

 Isto é, em geral, as políticas públicas podem ser de Estado ou de Governo, e esta 

diferenciação é importante para se entender o impacto e  relevância que possuem no cotidiano 

da população. De acordo com o que nos explica Oliveira (2011) é possível concluir que 

considera-se políticas de Estado aquelas que não se restringem a determinado mandato de 

governo ou se prende a ação de um político ou esfera específica. A política de Estado é 

institucionalizada mais fortemente e enraizada à rotina da população, por isso dificilmente 

será mudada, mesmo com as alternâncias dos gestores nos governos. Um exemplo, atual seria 

o Bolsa-Família, que, apesar de ter surgido como política de governo, institucionalizou-se 

como política de Estado e, por isso, é pouco provável que mesmo que um partido de oposição 

assuma o Governo Federal o programa seja suspenso. Poderíamos considerar que o mesmo 

ocorre com o Canal Saúde: nascido como demanda de um movimento da sociedade civil, 

absorvido e implementado com o financiamento do Governo. Deste modo, a emissora se 

desenvolveu e adquiriu tal posição dentro da pasta do Ministério da Saúde que, mediante a 

opinião da população e da classe dos profissionais da saúde, hoje, alçou status de política de 

Estado. 
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 Se por determinados aspectos ser política de Estado é vantajoso, pois garante até certo 

nível sua existência e ao menos razoável desenvolvimento, por outro lado faz com que a 

emissora se mantenha, em determinada esfera, sob o crivo do governo e de seus objetivos, 

mantendo-se relativamente distante do conceito de imparcialidade do jornalismo. No entanto, 

apesar de se denominar "a emissora do SUS", os discursos do Canal Saúde não se 

aproximariam do jornalismo institucional, uma vez que, de acordo com seus colaboradores, se 

propõe a fazer um trabalho crítico e de profundidade.  

 Lu Fraga, coordenadora do núcleo de jornalismo, destaca que ao se propor a promover 

as práticas do Sistema Único de Saúde, o Canal Saúde objetiva abrir espaço para notícias e 

acontecimentos relevantes que não encontra lugar em outros veículos, não simplesmente fazer 

publicidade ou produzir releases a respeito das ações do governo. Na rotina da produção dos 

programas, Lu destaca que muitas vezes a produção favorece a valorização do discurso do 

usuário do SUS, profissional de saúde ou mesmo instituição no âmbito da saúde coletiva com 

pouco ou nenhum apoio governamental, em detrimento de reportagens com caráter 

publicitário ou exageradamente positivista de ações do estado. 

 As entrevistas com Lu Fraga, Valéria Mauro e Naldo Dias nos provocam a refletir se o 

trabalho diário de promoção da saúde, quase que completamente inserido no âmbito da 

administração do Ministério da Saúde pode ser feito de forma crítica e autorreflexiva. Todos 

destacam que é preciso ter em vista que todas as peças dos sistema público de saúde precisam 

funcionar em harmonia para que ele realmente seja posto em prática tal qual foi idealizado na 

década de 80, e fica claro, segundo seus relatos, que é a sociedade civil a peça a qual é dado 

mais destaque e importância. No entanto, também é possível nos questionarmos se, em nome 

da promoção da saúde, também não deveriam ser ampliados os espaços para denúncias e 

relatos das insatisfações dos usuários do sistema.  

 Não obstante, é preciso ter em mente que exatamente por se propor a divulgar o SUS e 

sua relevância para o país, não há muito espaço na grade de programação do Canal Saúde para 

as notícias depreciativas, de caráter negativo. As críticas, em geral, vem carregadas de 

contextos, aprofundamentos e relativizações, levando-nos se não a entender, pelo menos a 

refletir o porquê de determinado serviço não funcionar como deveria. Valdir Oliveira (2014), 

nos explicita como se dá, em geral, o tratamento da mídia em geral quando a pauta trata de 

algum assunto do âmbito da saúde: 

Jornais e jornalistas lidam muito mais com as aparências do mundo do que 

com as leis que o regem, diferentemente do que tenta fazer o discurso 

científico. Assim agindo, o jornalismo assume o mesmo papel 

desempenhado pelo sino das igrejas antigamente: anunciar mortes, festas ou 
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perigo, mas sem dizer exatamente quem morreu ou qual é a natureza ou a 

extensão do perigo. (...) Para isso, as mídias jornalísticas exacerbam o seu 

papel de vigilância em relação às políticas públicas de saúde, a negligência, 

dos seus profissionais, a ineficiência ou os malfeitos das autoridades ou dos 

serviços com formas narrativas que criam diversos climas de indignação 

moral. (OLIVEIRA, 2014, p. 57) 

  

 Em concordância com o autor, e em contraste com o discurso comum entre outras 

emissoras de Telvisão, Lu destaca que "já há tanto disso nos demais veículos, estamos aqui 

para mostrar o outro lado realmente". E possivelmente o exemplo mais concreto de 

audiovisual promotor das boas práticas do Sistema Público de Saúde Brasileiro na grade do 

Canal Saúde seria o programa Canal Saúde na Estrada, conforme veremos a seguir. 
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4 – CANAL SAÚDE NA ESTRADA 

 O quarto e último capítulo desta dissertação aborda, de forma mais pontual, o Canal 

Saúde Na Estrada e, para isto, inicia com um panorama sobre a origem e a trajetória do 

programa. Com o objetivo de traçar de forma panorâmica os caminhos que o levaram até a 

sua reformulação, o primeiro subcapítulo apresenta uma linha do tempo na qual constará as 

motivações e objetivos iniciais da criação do programa Canal Saúde na Estrada e um 

levantamento sobre o perfil de suas edições e mudanças mais significativas até o ano de 

2013
46

, quando se dá a sua mais profunda transformação editorial. Em seguida, no próximo 

subcapítulo buscamos expor alguns aspectos da produção e realização do Programa, bem 

como a sua relação com o cotidiano e a promoção da saúde, recorrendo inclusive ao diálogo 

com autores como Heller (2008), Araújo (2007), Rabello (2010) e Thompson (2014). 

Também buscamos fazer, mesmo que brevemente, uma análise comparativa sobre algumas 

diferenças entre as Temporada 2013 e 2014, e as anteriores, através de quadro explicativo. O 

objetivo é destacar o que avaliamos como iniciativas acertadas no âmbito da comunicação 

relacionada à saúde coletiva.  

Vale ressaltar que a abordagem e discussão que fazemos, nesse momento, sobre o 

Canal Saúde inclui, como já colocado desde a Introdução, o que foi levantado por esta 

pesquisa junto aos seguintes profissionais: Naldo Dias (Coordenador Geral do Canal Saúde), 

Valéria Mauro (Coordenadora do Núcleo de Mídias), Lu Fraga (Coordenadora do Núcleo de 

Jornalismo), Carla Coutinho (Produtora do programa Canal Saúde na Estrada durante a 

temporada 2013), e João Paulo Soldati (Repórter do programa Canal Saúde na Estrada 

durante a temporada 2013)
47

. Aqui, vale mencionar que as entrevistas foram essenciais para 

revelar detalhes importantes desde o processo de gênese do programa - antes mesmo do Canal 

Saúde se tornar emissora -, até a percepção da equipe quanto ao impacto das edições nas 

comunidades visitadas. Também consideramos relevante não excluir as narrativas dos 
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 Em função da mudança do projeto inicial no qual focaríamos apenas a temporada 2013, consideramos que a 

melhor abordagem para o propósito desta dissertação seria discutir o programa e aspectos importantes do Canal 

Saúde, por isso tornou-se muito extenso fazer, também, uma análise estética e narrativa desta temporada. Assim, 

nossa opção foi inserir no anexo um mapeamento dessas edições que permite acompanhar pelo menos os 

itinerários e temas do programa neste período. É evidente, então, que esta pode ser uma proposta de pesquisa 

bastante significativa a ser realizada, considerando os estudos da relação da comunicação com a saúde. 
47

 As transcrições das entrevistas originais se encontram nos anexos desta dissertação. Contudo, os áudios 

gravados com Naldo Dias e Lu Fraga se mostraram muito longos e as decupagens completas ficaram muito 

extensas. Uma vez que o mapeamento dos programa já ocupa espaço considerável na seção de anexos, 

alongando em muito o número de páginas do trabalho, optou-se por não anexar as entrevistas completas de Dias 

e Fraga, já que ambos são os que possuem mais reproduções de seus relatos orais no decorrer do 

desenvolvimento desta dissertação. A autora anexa, contudo, um CD com as gravações originais das entrevistas, 

para caráter de conferência e caso outro pesquisador se interesse em obter mais informações não contempladas 

por extenso neste trabalho. 
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entrevistados, mesmo quando foram referentes às dificuldades enfrentadas em cada etapa da 

produção que muitas vezes eram apresentadas junto a avaliações subjetivas que expressam o 

quanto os desafios de comunicar para um país de proporções continentais, com uma 

população tão heterogênea, seguindo sempre como parâmetro os princípios do SUS, 

significou um desafio constante para todos os envolvidos e que agora, com a distância do 

tempo e esta espécie de “pausa” que uma entrevista permite, vem acrescida de novas 

avaliações e julgamentos.  

 

4.1 – Gênese e desenvolvimento do programa 

 Desde a criação do projeto Canal Saúde no início dos anos 1990, quando a exibição do 

programa ainda ocorria uma vez por semana na TV Educativa e na faixa reservada a sua 

programação no Canal Executivo da Embratel, já existia o embrião do que viria a ser o Canal 

Saúde na Estrada. Segundo Naldo Dias, a vontade de exibir as práticas de sucesso do SUS era 

sempre mencionada como um caminho interessante de produção, mas ainda não havia 

estrutura para realizar uma proposta que a tornasse viável. Até que, em 1998, momento em 

que a faixa de programação do Canal Saúde registrava um crescimento de público 

considerado positivo, uma parceria com o Conass, viabilizou o projeto "Experiências Bem 

Sucedidas", cuja proposta foi viajar pelo país, apurando fatos e acontecimentos relacionados a 

boas práticas do Sistema Único de Saúde.  

 Naldo Dias, hoje coordenador geral do Canal Saúde, à época era repórter, produtor, 

apresentador e qualquer função que se fizesse necessária do novo Programa, além de ser o 

responsável por acompanhar seu desenvolvimento. Nestes múltiplos papéis ele narra que este 

foi um período em que se sentia muito motivado, pois via o poder transformador do ser 

humano no cotidiano de seu semelhante. Segundo ele, a experiência mais impactante que teve 

foi a de viajar para uma cidade no Nordeste onde a professora de uma escola municipal 

conseguiu colaborar para a diminuição de doenças na comunidade ao ensinar os estudantes, 

que antes se banhavam apenas com a água do rio local, a fazer sabonetes e a escovar os 

dentes. Ainda de acordo com Dias, a ação que poderia ser hoje avaliada  como pequena e/ou 

de âmbito exclusivamente educacional, à época impactou a saúde da maior parte da população 

local, uma vez que as crianças levavam os ensinamentos para casa e, desta forma, 

colaboraram para a mudança de hábitos também de seus pais. 

 Apesar destas avaliações, o fato é que o  "Experiências Bem Sucedidas" não tinha 

frequência fixa, e só era gravado quando havia oportunidades de viagens. Estas aconteciam, 

em geral, em função de algum evento, uma vez que era altamente custoso dispor de estrutura 
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para gravações em outros estados. Além disso, conforme análise do próprio Dias, o programa, 

apesar de já ter uma identidade diferenciada, era realizado de forma bastante amadora, desde 

as gravações até a edição. Mas, para ele, a ideia era original e suficientemente bem-sucedida, 

podendo ser percebida como uma espécie de semente que estava ali, à espera do momento 

propício para ser desenvolvida. 

 

4.1.1 – A proposta de retratar todo o país 

 Em 2004, por ocasião do aniversário de 10 anos da primeira exibição do programa 

Canal Saúde, Naldo Dias sugere que algo seja feito para celebrar a data e, então, surge a ideia 

de expandir o "Experiências Bem Sucedidas" para toda a exibição. A proposta, plenamente 

acatada pela equipe e financiada com um orçamento especial do Ministério da Saúde, seria 

"levar para a estrada" todos os programas já existentes à época - como o Ligado Em Saúde, o 

Bate Papo na Saúde e o Sala de Convidados, respeitando o formato de cada um -, a diversos 

pontos do país para mostrar que "o Canal Saúde estava presente nos quatro cantos do Brasil" 

(Lu Fraga). 

 Ainda não havia, naquele período, vasta experiência nesse tipo de produção, mas o 

resultado, segundo as entrevistas realizadas para esta pesquisa, foram satisfatórias para os 

colaboradores que participaram do processo. Assim, conforme disseram
48

, durante três meses 

as equipes de produção dos programas percorreram o país levando seus formatos e linhas 

editorias para outras localidades fora do eixo Rio-São Paulo, dando voz e imagem para novos 

rostos, sotaques e costumes em sua programação.  

E é interessante destacar que, nesta época, já surge o nome Canal Saúde Na Estrada, 

mas ainda de uma forma muito diferente do que o programa viria a ser posteriormente. O 

objetivo, naquele momento, era pôr o Canal Saúde - à época faixa de programação com 

diversos audiovisuais sobre a temática - "na Estrada", sem que esta proposta estivesse 

desenhada de forma clara para a equipe. De todo modo, foi encontrado um jeito de 

homenagear ou referenciar esta primeira etapa de viagens na vinheta de abertura do programa 

quando este foi criado. A forma encontrada foi manter a identidade visual da vinheta de 

abertura que era utilizada neste período, fazendo apenas uma leve mudança: ao fim da 

sequência de apresentação, uma faixa representando uma estrada, com os dizeres "na estrada", 

sobe ao lado direito, identificando, assim, a diferença na programação. 

                                                           
48

 É importante reforçar que não foi possível confirmar todas as informações referentes, em especial, ao período 

de tempo pois não há documentação ou registros que possam confirmá-las. Assim, optou-se, aqui, em manter os 

dados oferecidos pelos entrevistados, ressalvando-se que as entrevistas foram individuais e, em raros momentos 

houve conflito de informações nos aspectos aqui apresentados. 
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 De acordo com Lu Fraga, Valéria Mauro e Naldo Dias, o orçamento apertado, a falta 

de experiências mais concretas e o tempo corrido fizeram com que a rotina de produção deste 

especial fosse absolutamente desafiadora, porém, ainda de acordo com os três, o resultado foi 

bastante motivador. Para eles, viajar por todas as regiões do país não somente aumentou o 

conhecimento do Canal Saúde enquanto produtora de audiovisuais de referência na área, 

como divulgou seu trabalho e criou pontes e consolidou relações com órgãos e instituições 

que se revelaram fundamentais para articulações futuras como os Conselhos de Saúde 

municipais e estaduais, por exemplo.  

 As parcerias com o CONASS (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde) e 

CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), antes já existentes, 

nesse momento se aprofundam, e abre o caminho para um relacionamento futuro essencial 

para a existência do novo Canal Saúde na Estrada, pois são estes órgãos que viriam a 

colaborar na ligação entre o Canal Saúde e muitas dessas histórias, abordadas pelo programa 

como bem sucedidas no âmbito da saúde, meio ambiente e cidadania. Além disso, a parceria 

entre a equipe e os Conselhos de Saúde seria de suma importância para a exibição de toda a 

programação do Canal Saúde futuramente, pois foram principalmente estes locais que 

garantiram a transmissão do Canal quando este veio a se tornar emissora, já que tinham 

equipamentos aptos para a recepção e transmissão desta produção. 

 Enfim, de acordo com as entrevistas, esta experiência se mostrou produtiva, não só 

para a ampliação do conhecimento dos profissionais e da experiência de campo da produtora, 

mas, também foi um passo decisivo para o reconhecimento, por parte da população, da 

existência de uma programação audiovisual voltada para o SUS na qual o usuário pudesse se 

enxergar como parte integrante de todo o processo, características nata do Canal Saúde 

segundo os entrevistados, mas que seria melhor explorada adiante, com o aumento da grade 

de programação, aprofundamento da capacidade técnica e ampliação do alcance, no país, do 

trabalho desenvolvido, particularmente após conquistarem a posição de emissora. 

 

4.1.2 – Permanência do Canal Saúde na Estrada na exibição e características iniciais do 

audiovisual 

 A experiência foi planejada para durar apenas três meses por ocasião do aniversário de 

uma década do programa Canal Saúde, mas Naldo Dias conta que após esse período e tudo o 

que foi vivenciado, não parecia mais ser possível, para a equipe, representar a saúde pública 

no audiovisual sem dar voz e imagem aos demais estados do país, ou seja, sem romper com o 

circunscrito território das metrópoles Rio-São Paulo. Pensando nisso, a equipe decidiu por 
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manter o programa em exibição uma vez por mês, sendo a sua primeira exibição, agora 

oficialmente como programa, em abril de 2005. Segundo os relatos dos entrevistados, os 

maiores obstáculos eram o orçamento reduzido e o tempo para produção, uma vez que a 

equipe que viajava para sua realização era a mesma que fazia o programa de estúdio, tendo, 

portanto, de uma semana a 15 dias no máximo para a gravação e edição dos programas 

itinerantes. Nas palavras de Valéria Mauro, à época produtora dos programas: "era uma 

loucura". 

 Esta situação de dificuldades resvala em uma avaliação similar ao que a equipe disse 

quanto ao início do Experiências Bem Sucedidas, ou seja, como este antigo programa, 

inicialmente, era muito amador. Segundo a equipe todo o processo que envolvia o Canal 

Saúde na Estrada era feito, em geral, "na base da tentativa e erro" (palavras de Valéria 

Mauro), o que além de ser bastante desgastante resultava em produtos, muitas vezes sem uma 

unidade narrativa e, até mesmo, com alguns comprometimentos estéticos. Mas, aos poucos, o 

programa mensal Canal Saúde na Estrada foi ganhando formato completamente diferente do 

Canal Saúde de auditório, semanal que lhe deu origem.  

 De todo modo, novamente é preciso destacar que essas considerações não são 

possíveis de serem verificadas pois não há disponibilização destes programas antigos no site 

da emissora e, também, não foi possível acessar às fitas da época. Assim, apesar da primeira 

edição do Canal Saúde na Estrada ter tido sua estreia em 2005, o primeiro programa a que 

tivemos acesso no site oficial da emissora é a edição de dezembro de 2006
49

 e, a seguir, o 

próximo a estar disponível já é de julho de 2009
50

. Esses longos intervalos na disponibilização 

das edições só deixam de existir a partir de 2013, à época da mudança estrutural da emissora e 

de sua programação. Esses hiatos prejudicam um melhor levantamento sobre as edições 

anteriores e uma análise mais criteriosa no que diz respeito à condução das temáticas. No 

entanto, através de levantamento historiográfico
51

 com as equipes de produção, podemos ter 

uma visão geral dos períodos de exibição e temas abordados tanto nos programas Canal Saúde 

como a respeito de sua edição "na estrada".  

 

4.1.3 – Período de queda: os desafios de um programa itinerante 

 Um programa itinerante enfrenta uma série de dificuldades desde o planejamento de 

suas edições até estar no ar. Os principais obstáculos apurados durantes as entrevistas são 
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 Disponível em: http://www.canal.fiocruz.br/video/index.php?v=canal-saude-na-estrada-ba---pe---rj 
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 Disponível em: http://www.canal.fiocruz.br/video/index.php?v=Mato-Grosso 
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 A lista completa pode ser vista nos anexos desta dissertação 
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bastante previsíveis: orçamento mais caro, necessidade de tempo mais longo de produção, 

dificuldades em encontrar equipes de apoio, capacidade técnica reduzida devida a necessidade 

de transportar o mínimo possível de equipamentos, entre outros. Com pouca verba, em geral a 

equipe dependia de parcerias com os Conselhos de Saúde, secretárias de governo e outras 

instituições interessadas nas pautas. Por muitas ocasiões, de acordo com a equipe, houve falta 

de acomodações, problemas com câmeras, falta de tempo hábil para apuração ou, por outro 

lado, houve vezes em que os profissionais chegaram e a pauta que prometia ter caráter 

noticioso, não era nada do que esperavam e não renderia um programa de uma hora de 

duração. Portanto, entre os relatos ouvidos por esta pesquisadora, é possível entender que, se 

um programa realizado em estúdio pode enfrentar dificuldades, um programa itinerante possui 

ainda mais adversidades em sua rotina de produção. 

 Tendo em vista esse quadro, é preciso destacar que entre 2007 a 2009, o programa 

Canal Saúde seja na sua versão itinerante, seja na versão de estúdio, passa por um período de 

transição, enfrentando dificuldades na transmissão através da Embratel e, ao mesmo tempo, 

ganhando seu próprio espaço para produção no prédio de Educação à Distância da Fundação 

Oswaldo Cruz, conforme já explicitado nos capítulos anteriores. Além disso, durante esse 

período, o fato de sua edição "na estrada" depender de viagens e, por isso, de mais tempo de 

produção e orçamento fez com que o projeto fosse suspenso por tempo indeterminado. Nesse 

tempo, os programas Canal Saúde entraram em reprise, ou eram editados a partir de materiais 

gravados anteriormente para outras edições, mas que ainda não tinham sido utilizados. Apesar 

desta situação, como veremos em seguida, o que havia sido vivenciado se consolidaria 

permitindo que a proposta “engavetada” voltasse, agora de forma bem mais estruturada, e 

acenando, já, com a perspectiva de uma identidade própria.  

 

4.2 – Canal Saúde na Estrada – um programa com identidade própria 

Desde as primeiras edições com o audiovisual Experiências Bem Sucedidas, o formato 

de programa itinerante se diferenciava dos demais. A oportunidade de dar voz a outras regiões 

do país e de se mostrar presente para as comunidades mais longínquas, consolidara na Equipe 

a convicção de que esta era uma estratégia que não só tornava mais enriquecedora a produção 

do audiovisual como divulgava a ideia da existência de uma programação especialmente 

voltada para a saúde coletiva no país. Como vimos, não se tratava mais de uma perspectiva 

idealizada pois através do Experiências Bem Sucedidas e, posteriormente, do próprio Canal 

Saúde “na estrada” foi possível, segundo os profissionais envolvidos com esta produção, aqui 

entrevistados, descobrir um caminho que parecia bem sólido para garantir a expansão do 
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projeto maior do Canal Saúde: as parcerias com os Conselhos de Saúde faziam com que as 

populações locais tivessem conhecimento dessa programação.  

Outra constatação da Equipe era que, em contraste com os demais audiovisuais 

exibidos na faixa de programação do Canal Saúde, o Experiências Bem Sucedidas já se 

diferenciava dos demais, por ter uma linguagem mais leve, temáticas diferenciadas e visual 

mais atrativo, uma vez que saía da lógica padrão de programas de debates em estúdio e 

também se diferenciava dos audiovisuais fornecidos pelo Núcleo de Vídeos da Fundação 

Oswaldo Cruz, que, à época, tinham um tom mais educacional e menos jornalístico. Estas 

análises encontram eco, conforme veremos a seguir, na construção e consolidação da 

identidade do programa Canal Saúde na Estrada que se torna, de fato, um programa 

diferenciado na grade. pois, se os demais audiovisuais da faixa de programação do Canal 

Saúde na Embratel e do próprio programa Canal Saúde na TV Educativa tinham formatos 

mais engessados a serem seguidos, e precisavam respeitar determinados pré-requisitos, tanto o 

Experiências Bem Sucedidas e, posteriormente, as edições do Canal Saúde "na estrada" 

trouxeram para a Equipe a possibilidade de ser mais livre na apresentação das temáticas. 

Também permitiram, conforme narrado pelos entrevistados e visto nas edições disponíveis, 

algumas novas experiências narrativas e estéticas tais como trilhas diferenciadas para cada 

edição, longos takes mostrando a paisagem da cidade visitada para contextualização da 

localidade com o telespectador, abordagem mais pessoal da rotina dos entrevistados e 

temáticas que ampliavam o conceito de saúde para a garantia de direitos, cidadania e meio 

ambiente, conectando pautas que pareciam ser de outros setores - como educação, 

urbanização ou ecologia, por exemplo - com as reivindicações do âmbito da saúde coletiva. 

Tais informações, se não puderam ser totalmente confrontadas com as produções do 

período descrito, como veremos mais adiante neste trabalho, encontram respaldo, em boa 

medida, na produção a que tivemos acesso. Portanto, pelo menos quanto à construção da 

identidade do programa, talvez seja justo afirmar que sua consolidação em relação ao restante 

da grade da emissora, confirma um produto que se sobressai como um audiovisual com maior 

possibilidade de dar espaço ao cotidiano da população e como esta pode ser impactada por 

ações no âmbito da saúde, cidadania e meio ambiente. Tal percepção abre espaço para 

compreender porque, apesar dos obstáculos enfrentados pela Equipe na produção de um 

programa itinerante, o Canal Saúde na Estrada vai, aos poucos, se consolidando como um 

projeto que é visto como um eficaz veículo promotor de boas práticas de saúde pública, bem 

como veículo de divulgação do próprio Canal Saúde. E é neste patamar ou com esse 

diagnóstico, que o Canal Saúde decide investir na produção, proporcionando, como veremos 
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agora, as condições para que, de fato, o Canal Saúde na Estrada seja parte fundamental da 

política de comunicação da nova fase vivida, ou seja, quando o Canal Saúde passa a ser uma 

emissora e não mais, apenas, uma faixa de programação. 

 

4.2.1 – Canal Saúde se torna emissora: a reestruturação do processo de produção 

Após o período de transição já citado anteriormente, o Canal Saúde começa a ganhar 

mais espaço e visibilidade dentro da Fundação Oswaldo Cruz, conquistando, inclusive, mais 

verba para produção de sua programação e espaço próprio para gravação dos audiovisuais. 

Em conjunto com a ascensão do Canal Saúde à emissora em 2010, abre-se caminho, também 

para outra conquista considerada fundamental, pela Equipe, para viabilizar a proposta: o 

financiamento do projeto que anteriormente era feito por negociações diretas com a 

cooperativa de produção audiovisual COOPAS e o pagamento através de notas fiscais com o 

intermédio da TV Educativa, passa a ser feito através de licitações. 

O processo de abertura de licitação para prestação de serviço para o Canal Saúde é 

considerado um marco, não só por ser mais um passo na institucionalização e valorização do 

projeto dentro da própria Fundação Oswaldo Cruz, mas também porque dispõe, para a 

empresa prestadora de serviço, de orçamentos fixos e fechados para um determinado tempo 

de produção, dando a esta a possibilidade de maior planejamento e investimento na 

programação de acordo com a verba disponibilizada. Mesmo a abertura de concorrência 

durante as licitações estimula a entrega de produtos cada vez melhores e a otimização da 

utilização dos valores pagos por eles. A COOPAS, única cooperativa de produção audiovisual 

de saúde do país, e cuja história está intimamente ligada à criação e trajetória do Canal Saúde, 

não por acaso vem ganhando - não sem concorrência - todas as licitações para a administração 

da programação da emissora desde então. De acordo com Naldo Dias, coordenador geral do 

Canal Saúde e por muito tempo presidente da COOPAS, a cooperativa em questão possui 

conhecimentos muito específicos sobre a produção e veiculação dos audiovisuais da emissora 

e, por isso, é a mais capaz de realizá-los da melhor forma e pelos menores valores
52

. 

A ascensão do Canal Saúde à emissora exige uma equipe ainda maior para a 

concretização de seus objetivos, bem como uma profissionalização mais profunda de seus 

audiovisuais para melhor atender a faixa de programação mais extensa e diária (de oito da 
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 Consideramos importante reforçar que optamos por apresentar o ponto de vista dos entrevistados, sem uma 

problematização, em função do aspecto narrativo que este capítulo da dissertação tem e porque não é objetivo 

deste trabalho construir um mapa crítico dos produtores públicos e privados de conteúdo audiovisual em saúde. 

De todo modo, é evidente que este é  um dos caminhos em aberto por este projeto de pesquisa que, acreditamos, 

mereça ser retomado em outras trabalhos, visto ser um caminho importante de discussão.  
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manhã às dez da noite). Com a disponibilização de verbas maiores a COOPAS consegue 

contratar mais pessoal e inicia uma série de mudanças na produção dos vídeos que, nos anos 

anteriores, inclusive, haviam sido reprisados. A mudança, isto é, a possibilidade de contar 

com estúdio e veiculação próprios faz com que os programas, que antes eram restritos a serem 

divididos na faixa de programação na Embratel e na TVE que durava cerca de uma hora, 

passem a ser mais longos para ocupar toda a grade.  

 Por exemplo, o Canal Saúde na Estrada, que anteriormente era uma edição especial do 

programa Canal Saúde gravado e veiculado apenas uma vez por mês, com duração de cerca 

de duas horas, passa, então, a ser um programa específico, a ocupar seu próprio lugar na 

grade. Recuperando a experiência da sua origem, ele volta a cobrir eventos, seja em ocasiões 

especiais e/ou projetos pontuais, e fortalece-se para a ampliação subsequente que iria ocorrer 

junto com as mudanças estruturais que aconteceriam na emissora, a seguir. 

Esta movimentação, claro, também alterou a forma de trabalho dos profissionais 

envolvidos com a nova emissora. Com a ampliação do número de programas e mesmo de 

audiovisuais de instituições parceiras a serem exibidos, as equipes começaram a se dividir em 

programas específicos e a serem separadas de acordo com setores de atividades. Neste 

momento vê-se a necessidade de dividir as equipes de produção entre "Núcleo de Jornalismo" 

e "Núcleo de Programas". Os programas tidos mais como caráter noticioso, como o Jornal da 

Saúde, Sala de Convidados e o Canal Saúde na Estrada ficaram sob a responsabilidade de 

uma equipe sob o comando de Lu Fraga, que se torna Coordenadora do Núcleo de Jornalismo. 

 Os programas que possuíam um caráter mais voltado para variedades, como o Ligado 

Em Saúde, o Bate Papo na Saúde e o Unidiversidade, ficam sob a responsabilidade de outro 

grupo de profissionais, sob o comando de Valéria Mauro, que se torna Coordenadora do 

Núcleo de Programas. A divisão de núcleos, segundo ambas, foi feita com o objetivo de 

aperfeiçoar os processos de produção e melhorar a qualidade do produto final. 

 

4.2.2 - Temporada 2013 – um marco no formato do programa 

Com o intuito de resgatar e, ao mesmo tempo, reformular o antigo Canal Saúde na 

Estrada, Lu Fraga empreende a realização de um novo programa, baseado nos pilares de seu 

antecessor, porém atualizado e com características diferenciadas, como também vinha 

acontecendo com os demais da grade de programação. Já em 2012 começa o planejamento de 

um novo Canal Saúde na Estrada, mais dinâmico e moderno – nos dizeres de Fraga -, com 

edições mais frequentes e padronizadas. Para construir trais mudanças a Coordenadora do 

Núcleo de Jornalismo contrata duas equipes inteiras de produção e externa, contando cada 
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uma com um produtor, um repórter, um assistente de câmera e um repórter cinematográfico. E 

para cumprir o planejamento de um programa inédito por semana a cada temporada, as 

equipes se revezariam entre as viagens, para haver tempo hábil de produção, edição e 

veiculação. 

Os profissionais que foram convidados para essa nova empreitada, não conheciam 

muito do programa. Carla Coutinho, produtora do Canal Saúde na Estrada entre 2013 e 2014, 

e João Paulo Soldati, repórter do programa no mesmo período, relatam em entrevista a essa 

pesquisadora (íntegra nos anexos), que ao serem chamados para integrar as novas equipes só 

foram informados de que este era um projeto antigo do Canal que estava sendo revivido e que 

seria um programa itinerante que mostra boas práticas do Sistema Único de Saúde. Mesmo a 

produtora, que já trabalhava na emissora, conta não ter tido contato anterior com o programa. 

Apesar deste desconhecimento, a equipe relata não ter tido dificuldades em entender do que se 

tratava a proposta, pois, segundo eles, os objetivos eram bastante claros. 

 

4.2.2.1 – Características técnicas 

O programa que antes durava quase uma hora completa foi diminuído para a média de 

25 minutos. Ganhou identidade visual própria, toda voltada para a temática de viagens e 

estradas, utilizando artifícios visuais como artes inspiradas em placas de trânsito, mapas, 

carros e outros. Também passou a possuir vinheta própria original, produzida pela COOPAS e 

completamente voltada para a ideia de uma viagem constante por todo o país, mostrando a sua 

diversidade. Lu Fraga conta que desde o início há um cuidado especial na orientação aos 

repórteres cinematográficos, porque, se por um lado o objetivo seria mostrar como uma ação 

positiva no âmbito da saúde pública impacta a rotina de vida do usuário o SUS, por outro, em 

suas próprias palavras, é preciso se manter distante da ideia de explorar o sofrimento alheio.  

Segundo Fraga, o Canal Saúde na Estrada é um programa que até poderia recair em 

uma temática sentimental, porque, de acordo com ela, quando se trata da saúde humana é 

difícil não lidar com assuntos que toquem nesse sentido, no entanto, jamais deveria recair no 

sensacionalismo. Ela conta, por exemplo, que pede aos repórteres cinematográficos que não 

gravem em zoom quando um convidado se emociona e chora, pois, em sua opinião, não há 

espaço no programa ou mesmo na linha editorial da emissora para ganhar audiência com base 

no sofrimento humano. De acordo com ela, mesmo que um cinegrafista registre algo do 

gênero, ela não deixa passar em sua avaliação final durante o processo de edição. Conta, 

ainda, que averigua tudo, participa de todo o processo, desde a escolha da pauta, passando 
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pela produção, até a edição e veiculação, para assegurar que a linha editorial esteja bem 

alinhada e que os princípios do SUS estejam devidamente representados. 

Uma das características mais marcantes do Canal Saúde na Estrada é que o fato de ser 

itinerante deve estar sempre muito claro em todas as suas edições, por isso o programa nunca 

tem uma take sequer em estúdio. As entrevistas são sempre ambientadas em lugares 

relevantes para o tema, como postos de saúde, hospitais, creches, e muitas vezes a própria 

casa do usuário, bem como os stand ups e passagens dos repórteres são feitos em lugares que 

ilustrem bem a cidade onde estão. Esta decisão editorial, segundo a equipe, tem como 

propósito aproximar o telespectador da comunidade visitada e da temática exibida.  

 

4.2.2.3 – Rotina de produção e exibição 

Para João Paulo Soldati (repórter) e Carla Coutinho (produtora), o Canal Saúde na 

Estrada, tem uma rotina de produção que é a mais trabalhosa e apertada de todos os 

programas da emissora. São 15 dias para produção de cada edição que aborda sempre duas 

experiências bem sucedidas, em geral em comunidades próximas. Como havia duas equipes, 

estas revezavam: enquanto uma estava viajando a outra estava em fase de produção, e vice-

versa. Carla Coutinho, que na mesma época também era produtora do programa Sala de 

Convidados - semanal ao vivo, em estúdio -, conta como o processo era feito:  

Eu continuei a produção do Sala de Convidados e produzia o Canal Saúde na 

estrada. Como éramos duas produtoras, tanto eu quanto a Eliza Bedrant, nós 

trabalhávamos uma semana outra não [na produção do Canal Saúde na 

Estrada] e eu também tinha o estúdio [do Sala de Convidados]. [O trabalho 

para Canal Saúde na Estrada] era uma semana sim, uma semana não.  Numa 

semana eu tinha o estúdio ao vivo com o Sala de Convidados e eu produzia 

duas semanas de externas no Canal Saúde na Estrada e a minha equipe 

ficava na base duas semanas. Depois eles voltavam para a externa 

novamente. (COUTINHO. 2015. Entrevista - Anexo 3) 

 

Para Soldati, este era um trabalho complexo para ser feito em pouco tempo: "O 

programa demanda um trabalho intenso de produção de base e in loco, e de logística, muito 

maior que qualquer outro da grade da emissora (...). Como repórter viajei (...) por 12 estados 

(...). Foram 22 cidades visitadas no total", conta o jornalista. Segundo ele, para que tudo 

funcionasse de forma satisfatória ao planejado, o programa demanda cuidados especiais além 

dos já tomados nos demais da grade de programação do Canal Saúde. 

A escolha da pauta é o primeiro passo. Segundo Carla Coutinho, embora o SUS tenha 

uma cartela de programas, a ideia é buscar um assunto diferenciado, que se sobressai por 

determinado motivo. Assim, apesar de chegarem sugestões de ONGs, instituições, ou até 



69 

 

mesmo do próprio Ministério da Saúde ou da sociedade civil, há o trabalho proativo da 

equipe, de busca junto às secretarias municipais e estaduais de saúde e outros órgãos da área 

para apurar experiências de sucesso novas (ou antigas que ainda não tenham sido noticiadas) 

que sejam interessantes para o programa. No entanto, Soldati avalia que este modo de 

produção não seria o ideal, argumentando que o processo decisório era diretamente feito entre 

a coordenadora do Núcleo de Jornalismo e as duas produtoras, não restando muito espaço 

para os repórteres e a equipe de externa na participação da escolha das pautas e do enfoque do 

programa. 

Reuniões entre produção, direção e equipe de reportagem eram realizadas 

muita vezes apenas um dia antes da viagem, o que era péssimo do ponto de 

vista de como e qual seria o enfoque que a direção do programa queria. Às 

vezes, as reuniões de pauta nem eram realizadas. Os encontros ainda eram 

rápidos, pouco se ouvia o ponto de vista do repórter e muito menos da 

equipe técnica (quando era chamada para a reunião). Não havia espaços para 

aceitação de novas ideias. O programa era feito em equipe, por vários 

braços, mas com o olhar unilateral da coordenadora do Núcleo de Jornalismo 

à época. (SOLDATI, 2015 Transcrição da Entrevista. p. 1)  

 

Esta duplicidade de ponto de vista sobre um momento tão decisivo para o programa 

aponta para dificuldades que a recuperação desta memória ajuda a delinear. E aqui, mesmo 

que não se pretenda, neste momento, realizar uma avaliação da dimensão destas visões 

conflitantes, é evidente que tais falas revelam avaliações distintas, significando que não é 

possível uma história linear, sem embates, quando se trata de um trabalho que envolve equipe. 

Por outro lado, também expõe as dificuldades de uma produção que embute, de certo modo, a 

necessidade de uma visão, não só da saúde, mas, também, da forma de fazer jornalismo. E, 

também, das condições de viabilizá-lo. Por exemplo, como todos os outros programas da 

grade do Canal Saúde, o Canal Saúde na Estrada possui um orçamento restrito e, por ser um 

programa que depende de viagens, como já colocado em outros momento, é uma produção 

que, muitas vezes, se torna mais cara que o planejado. Coutinho e Soldati afirmam que 

sempre foi uma orientação da COOPAS repassar o orçamento para o estritamente necessário, 

para não haver excessos. O controle deste custo é via prestação de contas ao fim de cada 

viagem com apresentação de recibos e notas fiscais, sendo que os valores não utilizados são 

devidamente devolvidos para o setor financeiro da emissora.  

Assim como ocorria no passado, muitas vezes as secretarias de saúde auxiliam a 

equipe disponibilizando carros para os locais de gravação e, às vezes, até mesmo viabilizam 

parcerias para hospedagem. Quanto a esta prática, a equipe argumenta que trabalha em 

conjunto com as secretarias de saúde, ambas tendo o mesmo intuito de promover boas práticas 
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de saúde coletiva. Tal situação, na avaliação dos profissionais, justifica este tipo de parceria, 

sendo que esta, conforme afirmam, não comprometeria a apuração dos fatos. Por fim, ainda 

relatando os aspectos da produção, foi assinalado como uma questão importante da rotina das 

viagens é levar sempre material extra, como câmeras e fitas, pois, um programa itinerante 

impõe a necessidade de se estar precavido, o máximo possível, contra os riscos técnicos que 

pudessem privar a equipe de obter as imagens e depoimentos desejados. 

No entanto, ainda segundo as entrevistas, um ponto frágil do esquema de produção do 

Canal Saúde na Estrada é a ausência de um produtor viajando junto com a equipe. Tanto 

Soldati como Coutinho apontam esta questão como uma das maiores dificuldades que a 

realização de cada edição enfrenta. Isto porque, o produtor fica com todo o trabalho de base, 

pesquisa todos os personagens e fontes previamente, marca todas as entrevistas com 

antecedência, providencia hospedagem, passagens, deslocamento do equipamento, e precisa 

conciliar datas e horários dentro do prazo das gravações com pelo menos uma semana de 

antecedência. No entanto, no caso de qualquer eventualidade, não há a presença deste 

profissional como articulador de uma solução e, em outro ponto, também não há alguém 

presente para ajudar no enfoque da apuração dos fatos, mesmo que, a despeito disso, a pauta 

tenha sido decidida em conjunto apenas entre a produção e a coordenação, sem a presença ou 

colaboração da equipe de externa. 

No caso de imprevistos, em geral é o próprio repórter quem tem que encontrar 

alternativas para não perder a matéria. Ou mesmo o produtor tenta articular alguma solução à 

distância, por telefone ou email. No entanto, o que é apontado como uma fragilidade pela 

equipe de produção, é tido como algo positivo pela coordenadora do Núcleo de Jornalismo. 

Para Lu Fraga, o fato de equipe de externa sair sozinha torna todo a reportagem mais profunda 

e real, mas íntima até. Segundo ela, além de ser uma escolha para economizar - menos uma 

passagem, menos uma hospedagem, etc -, a opção por deixar o produtor de fora das viagens é 

uma estratégia para forçar as equipes a viveram mais o cotidiano do que estão retratando. De 

acordo com Fraga, a presença do produtor deixa o repórter "preguiçoso", pois o profissional 

chega apenas para cumprir o que lhe é passado, sem um esforço maior de conhecimento dos 

personagens e fonte. Sem alguém para cuidar de perto dos horários e necessidades da equipe, 

o jornalista acaba por precisar ser proativo e se aproximar mais das pessoas que fazem parte 

de cada pauta, colaborando, assim, para que o Canal Saúde na Estrada conte melhor, de forma 

mais íntima e precisa, o cotidiano daquela população e as complexidades do impacto de 

determinada ação de saúde que está sendo retratada. Esta, pelo menos, é a visão da 

coordenadora do Núcleo que, como vimos, não é corroborada pela equipe. 
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4.2.2.4 – Consolidação e temporada 2014 

 É a partir das edições de 2013 que o programa Canal Saúde na Estrada ganha formato 

de temporadas, o que é destacado pelo próprio repórter no primeiro programa da nova fase: 

“É nas margens do rio Guaíba, aqui em Porto Alegre que a gente começa a temporada 2013 

do programa Canal Saúde na Estrada e você, é claro, é nosso convidado especial”, enuncia 

João Paulo Soldati. Para Lu Fraga, é nessa temporada que a identidade se complexifica e 

consolida, tornando o Canal Saúde na Estrada um programa completamente diferenciado na 

grade de programação da emissora. 

 Nesta nova temporada de o Canal Saúde na Estrada, cada detalhe foi decidido para que 

o telespectador sinta-se aproximado da ideia de algo itinerante, segundo a coordenadora do 

núcleo de Jornalismo. A estratégia utilizada incluiu uma trilha sonora própria, e, também, a 

utilização de trilhas regionais em cada edição. Outro aspecto, assinalado agora por esta 

pesquisa, é que a escolha dos destinos, começando das cidades mais ao Sul do país e passando 

gradativamente por diversas regiões até o Norte, faz parecer que o programa "sobe" o mapa 

do Brasil, dando a sensação de movimento e contextualização de viagem. Além disso, o 

percurso escolhido amplia uma certa percepção de que a proposta do programa é realmente 

representar todas as características regionais do país, em uma projeto de cobertura nacional. 

 Por ser realizado por duas equipes que se alternam na produção dos programas, a 

temporada 2013 do Canal Saúde na Estrada possui uma identidade geral, mas não totalmente 

homogênea, pois há diferenças, mesmo que sutis, entre aquelas edições que eram feitas por 

determinada equipe versus os realizados pela outra, algo criticado pelo repórter João Paulo 

Soldati. Segundo ele "ao invés de duas equipes para o CSE (dois repórteres e dois produtores) 

como em 2013, seria interessante apenas um repórter e uma produtora fixos para a realização 

dos programas para dar mais unidade e coerência aos trabalhos realizados, além de criar uma 

identidade ao ‘Na Estrada’". 

 De acordo com os relatos do profissionais, é nessa temporada que as equipes criam 

uma ligação mais profunda com o programa e seu método de produção, bem como as 

comunidades tomam maior conhecimento da existência deste audiovisual e são impactadas 

pelas gravações e exibições. Para Heller (2008) não há dissociação da existência e da 

cotidianidade e, da mesma forma, não há imersão total na não cotidianidade (suspensão da 

cotidianidade), a existência da vida humana implica na existência da vida cotidiana. Este 

conceito se relaciona àquilo que o indivíduo vive, à sua vida social, e pauta suas experiências, 

opiniões e existência concreta. Podemos ver, no relato a seguir de Soldati, como o cotidiano 

no qual se está inserido é parte integrante da nossa formação de opinião. 
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Conhecia pouco sobre o SUS, e não acreditava nas inúmeras possibilidades 

que as políticas públicas de saúde poderiam oferecer para melhorar a 

qualidade de vida da população. A ideia que tinha de saúde pública era rasa, 

e como repórter do programa, tendo a oportunidade de conhecer cada região 

do Brasil e as pessoas que lá vivem, descobri um Sistema de Saúde, que 

mesmo com falhas, é necessário para um país com tantas diferenças sociais. 

E que existem profissionais extremamente capazes e inteiramente dedicados 

à melhoria do SUS. (SOLDATI. 2015. Anexo 2) 

 

Mesmo Carla Coutinho, que já trabalhava há mais de um ano no Canal Saúde como 

produtora do programa Sala de Convidados, relata que ao começar a produzir o Canal Saúde 

na Estrada, sua visão do SUS e sua relação com o cotidiano da população mudou. Segundo 

ela, a diferença estaria exatamente entre debater um assunto (formato do programa Sala de 

Convidados) e retratar este mesmo assunto in loco, no dia a dia da população. De acordo com 

a equipe, mesmo as comunidades visitadas são impactadas após a realização de cada edição. 

As narrativas destas experiências, pelos profissionais, vão desde citar faixas de 

agradecimento, até mobilização de prefeituras para dar maior apoio aos projetos exibidos. As 

parcerias com os Conselhos de Saúde renderam, ainda, exibições do programa para as 

comunidades visitadas de forma que as pessoas envolvidas nos projetos pudessem visualizar o 

resultado transmitido através da emissora Canal Saúde. 

No quadro a seguir, podemos verificar as principais diferenças implementadas na 

temporada 2013 com relação às edições anteriores, apuradas pela autora desta dissertação a 

partir do mapeamento  dos programas: 

 

Aspectos: Edições Antigas: Temporada 2013: Considerações: 

Tempo Em média entre 50 

minutos e 1 hora 

Em média entre 25 e 

30 minutos 

Com menos tempo de exibição, o 

programa se torna mais ágil, porém 

mais superficial nas temáticas 

Locais Sem critério 

fixado, porém em 

média 1 por edição 

2 cidades (de regiões 

próximas) visitadas 

por edição 

Como a produção de um programa 

itinerante se torna cara, retratar duas 

localidades por edição (mesmo que 

próximas), aproveitando uma só 

viagem, pode se mostrar uma solução 

para ampliar o número de vivências 

exibidas. No entanto, torna a viagem 

apressada e pode prejudica uma 

apuração mais profunda das histórias 

Temática Em geral, focava-

se em instituições e 

órgãos específicos 

Retrata, na maioria 

das vezes, ações e 

programas coletivos 

Na temporada 2013 pode-se 

considerar que há uma roupagem um 

pouco menos institucional, para 

priorizar os profissionais que integram 

programas e ações significativos para 

a população, bem como uma tentativa 

maior de retratar o impacto no 
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cotidiano da população, característica 

que viria a se intensificar na 

temporada 2014 

Equipe Sem equipe 

dedicada 

2 equipes de externa 

dedicadas  

Sem equipe dedicada, as edições 

anteriores do Canal Saúde na Estrada 

tanto podiam apresentar edições 

subsequentes com o mesmo repórter, 

como ter repórteres diferentes a cada 

edição, prejudicando a identidade do 

programa. Na Temporada 2013, duas 

equipes dedicadas alternavam-se nas 

viagens, colaborando para uma maior 

homogeneidade. Vale destacar que as 

produtoras não eram dedicadas, e 

conciliavam a realização do Canal 

Saúde na Estrada com de outros 

programas da grade. A alternância 

entre duas equipes e o 

compartilhamento do produtor foram 

apontados pelas equipes como um 

ponto frágil, e viria a ser modificado 

na Temporada 2014, com uma equipe 

completamente dedicada ao programa.  

Estética Vinheta adaptada 

do programa 

"Canal Saúde", 

com a marcação de 

"na estrada" no 

canto superior 

Vinheta original e 

caracteres especiais 

com identidade 

visual própria 

Para a Temporada 2013 foi criada uma 

vinheta de abertura que remete a uma 

viagem por todo o país e ressalta as 

diversidades de cada região. Os 

caracteres que identificam locais, 

repórter e entrevistados, se 

assemelham a placas de indicação de 

estradas. A criação de uma identidade 

visual própria colabora para 

intensificar a ideia de um programa 

itinerante. 

Frequência  Após a experiência 

dos aniversário de 

10 anos do Canal 

Saúde, de início é 

exibido uma vez 

por mês, mas 

depois apresenta 

alguns períodos de 

hiato  

Uma vez por semana A intensificação da frequência de 

exibição pode colaborar para uma 

maior inserção junto à audiência. 

Apesar de, a partir da Temporada 

2013, não haver mais longos períodos 

de hiato, cada temporada tem um 

número limitado de edições (no caso 

de 2013 foram 18), que não 

correspondem ao número de semanas 

do ano. Logo, o programa é exibido 

uma vez por semana, mas, após o 

término do inéditos, entra em reprise 

até a realização de uma nova 

temporada. Em 2014, com equipe 

própria, o número de edições viria a 

ser ampliado. 

 

A consolidação da temporada 2013, segundo Lu Fraga, fez a emissora perceber a 

relevância e potencial do programa, bem como identificar erros e acertos no modelo. Portanto, 
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para 2014 houve nova reformulação, desta vez valorizando as potencialidades e buscando 

evitar os erros da temporada anterior. A frequência de exibição permaneceu a mesma, no 

entanto uma das ações mais significativas foi a contratação de uma equipe única, dedicada ao 

programa, no intuito de manter a unidade e criar uma identidade ainda mais clara para o 

programa. Segundo Lu Fraga, com uma equipe exclusiva, o Canal Saúde na Estrada passou a 

“seguir um fluxo” de produção e suas viagens para gravações foram otimizadas.  

A linha editorial permanece a mesma, com a missão de retratar experiências bem 

sucedidas no âmbito da saúde coletiva, mas o enfoque é alterado no sentido de uma maior 

valorização do usuário do SUS. Para Lu Fraga, a temporada 2014 é a temporada “mais 

humana, do programa mais humano do Canal Saúde”. Ela relata que percebeu que mais 

importante do que mostrar o especialista sobre determinado assunto contando como é 

inovador determinado projeto, é retratar como determinado projeto impactou positivamente a 

vida de um indivíduo ou de um grupo da sociedade, relatando o cotidiano destas pessoas.  

 

4.2.3 – Canal Saúde na Estrada x Outros programas da grade – Os obstáculos da 

representação do SUS nos audiovisuais do Canal Saúde 

Lu Fraga designa a temporada 2014 do Canal Saúde na Estrada como uma “janela para 

o cotidiano do usuário do Sistema Público de Saúde”. Segundo ela, é neste programa que os 

usuários do SUS possuem mais voz e representatividade e, por isso, o avalia como um dos 

mais importantes da grade. De acordo com a coordenadora do Núcleo de Jornalismo do Canal 

Saúde, cada programa da grade tem uma função bastante específica no que diz respeito às 

representações de assuntos do SUS, e é assim, porque a proposta da programação seria buscar 

equilibrar os mais diversos âmbitos da promoção da saúde. Para deixar mais explícito o 

argumento que ela utiliza, vamos apresentar, brevemente, os objetivos de cada programa da 

grade atual.
53

 

Um dos mais antigos programas do Canal Saúde, o Sala de Convidados existe desde 

2007, mas sua origem remonta ao programa de debates que se realizava na TVE. O “Sala” 

possui exibição inédita semanal ao vivo, e seu formato é de mesa de debates em estúdio. 

Prioriza a discussão de políticas públicas e incentiva a participação dos telespectadores em 

tempo real através do chat no website e de telefone 0800. Seu formato apresenta três 

convidados, dos quais em geral dois são especialistas com opiniões divergentes sobre o tema 

em questão e um é representante da sociedade civil, sempre com a mediação do apresentador. 

                                                           
53

 Todos os programas da grade podem ser visualizados no link: http://www.canal.fiocruz.br/programas/ 
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Apresenta duas reportagens como forma de ilustração do assunto, e, muitas vezes, também 

depoimentos. 

Já o programa Em Família
54

, criado em 2013 – à época da reformulação do Canal 

Saúde na Estrada -, apesar de estruturalmente parecer com o Sala de Convidados por também 

ser realizado semanalmente em estúdio e ter formato de debates (apesar de ser gravado), em 

geral com três convidados e mediação do apresentador, possui linha editorial bastante 

diferente. Como o próprio nome insinua, o audiovisual busca discutir temáticas ligadas à 

saúde, ao meio ambiente e à cidadania e o impacto que o tema definido causa à vida em 

família. Em geral aborda questões que podem ser consideradas polêmicas, como, por 

exemplo, homossexualidade, prostituição e assédio. Os convidados misturam especialistas na 

área, pessoas que passaram por determinada situação ligada ao tema e/ou pessoas que 

possuam posição contrária à proposta da temática. Possui poucas intervenções audiovisuais 

além do estúdio. 

O programa Ligado Em Saúde
55

, no ar desde 2000, foi criado no intuito de responder 

às perguntas dos telespectadores sobre aspectos de doenças e condições de saúde, sendo um 

dos carros-chefe da emissora, segundo Naldo Dias. É um programa semanal, gravado em 

estúdio e que possui apenas um convidado, especialista na área, que participa para responder 

às dúvidas do público sobre determinado assunto. As sugestões de pauta são recebidas via 

email, redes sociais ou telefone 0800. Possui apenas uma intervenção audiovisual, geralmente 

mostrando alguém que sofre da condição abordada na edição em questão. Nasceu das cartas e 

ligações feitas para a produção do Canal Saúde quando este ainda era exibido na faixa de 

programação do canal executivo da Embratel, corroborando para reafirmar o discurso da 

emissora de que para representar o SUS é necessária a valorização da intervenção da 

audiência, no intuito de estimular a participação popular.  Esta posição encontra respaldo, por 

exemplo, em Thompson (2014), para quem todo o veículo de massa não pode fugir do 

feedback dos telespectadores: 

Mesmo em circunstâncias estruturadas de comunicação de massa, os 

receptores têm alguma capacidade de intervir e contribuir com eventos e 

conteúdos durante o processo comunicativo. Eles podem, por exemplo, 

escrever cartas ao editor, telefonar para as companhias de televisão expressar 

seus pontos de vista, ou simplesmente recusar a compra ou a recepção de um 

determinado produto. E assim o processo comunicativo é fundamentalmente 

assimétrico, ainda que não completamente monológico ou de sentido único. 

(THOMPSON, 2014. p. 52)  

                                                           
54

 Os programas exibidos podem ser vistos em: http://www.canal.fiocruz.br/programa/index.php?p=Em-Familia 
55

 Os programas exibidos podem ser vistos em: http://www.canal.fiocruz.br/programa/index.php?p=Ligado-em-

Saude 
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Já o programa Ciência e Letras
56

 trata de livros de uma forma geral. Exibido 

semanalmente desde 2008, o audiovisual é fruto de uma parceria com a Editora Fiocruz e seu 

objetivo mais estrito é aproximar o saber científico e acadêmico dos telespectadores, 

proporcionando um encontro entre o que se produz na academia e seu impacto na sociedade. 

É gravado e realizado em estúdio, geralmente contando apenas com a participação do autor, 

em conversa informal com o apresentador, que busca ler trechos da obra e levantar questões 

sobre a mesma. 

Criado em 2000, o programa Bate Papo na Saúde
57

 é um programa semanal de 

entrevistas, mais voltado para os gestores, conselheiros e profissionais de saúde, trazendo 

conversas dinâmicas com autoridades da área sobre temas atuais. Não é gravado do estúdio do 

Canal Saúde, mas segue o mesmo modelo estático de conversa apresentador-convidado: 

geralmente sua apresentação é feita com os dois participantes sentados em cadeiras tendo 

como fundo de cena, algo que remeta à temática ou ao cargo que o especialista ocupa. 

Segundo a emissora, o objetivo da produção é alcançar os usuários do Sistema Único de 

Saúde, No entanto, as temáticas costumam ser mais específicas e as falas, quase sempre, 

acionam apenas jargões e termos mais conhecidos pelos trabalhadores da área da saúde, o que 

provoca, de imediato, um questionamento quanto à proposta do público-alvo. Possui, em 

geral, uma intervenção audiovisual em formato de matéria ou nota coberta, no sentido de 

ilustrar a temática definida para a edição. 

Também criado em 2000, o programa Unidiversidade
58

 possui formato mais ágil e 

dinâmico, e, em conjunto com o Canal Saúde na Estrada, é o programa da grade que mais se 

afasta do formato estúdio. Gravado e exibido semanalmente, o audiovisual busca retratar o 

universo acadêmico e sua relação com as temáticas pertinentes para a sociedade. Apresenta de 

quatro a cinco convidados, oriundos de universidades, e usa os próprios campi como locação 

para gravação. O apresentador e especialistas estão sempre em pé, e se misturam ao cenário e 

aos próprios cinegrafistas, dando à edição um ar de informalidade e rapidez. As perguntas são 

curtas e as respostas também devem ser objetivas, proporcionando um maior dinamismo entre 

o telespectador e pauta. 

                                                           
56

 Os programas exibidos podem ser vistos em: http://www.canal.fiocruz.br/programa/index.php?p=Ciencia-

Letras 
57

 Os programas exibidos podem ser vistos em: http://www.canal.fiocruz.br/programa/index.php?p=Bate-Papo-

na-Saude 
58

 Os programas exibidos podem ser vistos em: 

http://www.canal.fiocruz.br/programa/index.php?p=Unidiversidade 



77 

 

É com você cidadão
59

 é outro programa iniciado em 2000, e traz os debates pertinentes 

no âmbito da saúde pública, buscando a opinião da sociedade civil. Para tanto, é gravado, 

geralmente, nas ruas de grandes cidades e aborda temas variados, mas sempre privilegiando 

os conhecimentos da população. Propõem-se a ser um espaço de contribuição do usuário do 

SUS para as reflexões a respeito da sociedade. Não possui frequência fixa e apresenta longos 

intervalo entre as exibições.  

O único programa com inéditos diários é o Jornal da Saúde
60

 que começou a ser 

apresentado em 2011. Trata-se de um telejornal que é exibido ao vivo de segunda a sexta e 

traz as principais notícias da área da saúde, do país e do mundo. É feito em estúdio e 

apresenta uma média de quatro matérias por edição, além de uma agenda com os principais 

eventos da área. Por se tratar de hardnews, segundo Lu Fraga, é o programa da grade do 

Canal Saúde que possui menos espaço para reflexão. No entanto, ainda de acordo com ela, 

busca-se sempre fugir do enfoque sensacionalista e alarmista apresentados por outras 

emissoras quando a temática é saúde. 

Outros três programas baseiam-se mais em edição de audiovisuais de instituições 

parceiras e reedição de matérias do próprio Canal Saúde. São eles: o Saúde em Foco
61

, revista 

semanal que apresenta uma revisão de pautas já apresentadas, mas que permanecem em 

discussão; o Curta AgroEcologia
62

, audiovisual semanal que apresenta documentários a 

respeito de experiências bem sucedidas no campo da Agricultura e Ecologia, em parceria com 

a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA); e o Comunidade em Cena
63

, programa 

semanal que apresenta documentários que divulgam experiências comunitárias bem 

sucedidas, produzidos em parceria com TVs Comunitárias. 

A partir dos dados apresentados, é possível perceber que, conforme dito por Lu Fraga, 

há um esforço da emissora no sentido de construir uma programação em que cada programa 

busca se voltar para uma esfera do sistema de saúde, ou seja, a ideia é abranger tanto os 

profissionais, e usuários do SUS, como também envolver especialistas e acadêmicos. Na 

visão da coordenadora do Núcleo de Jornalismo, o Canal Saúde na Estrada por ser um 
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 Os programas exibidos podem ser vistos em: http://www.canal.fiocruz.br/programa/index.php?p=E-com-voce-

cidadao 
60

 Os programas exibidos podem ser vistos em: http://www.canal.fiocruz.br/programa/index.php?p=Jornal-da-

Saude 
61

 Os programas exibidos podem ser vistos em: http://www.canal.fiocruz.br/programa/index.php?p=Saude-em-

Foco 
62

 Os programas exibidos podem ser vistos em: http://www.canal.fiocruz.br/programa/index.php?p=Curta-

AgroEcologia 
63

 Os programas exibidos podem ser vistos em: 

http://www.canal.fiocruz.br/programa/index.php?p=Comunidade-em-Cena 
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programa itinerante e que vai até a realidade das pessoas seria o que mais se aproximaria da 

representação de uma janela do cotidiano da população, diferenciando-se, assim, dos demais 

da grade. O que tentaremos problematizar mais adiante. Mas, antes, ainda consideramos 

relevante, recuperar como os profissionais envolvidos com este programa, se posicionam em 

relação aos princípios que, como já dito anteriormente, definem a linha editorial desta 

produção. 

 

4.2.3.1 – Os princípios do SUS x sua representação na programação 

 Já foi comentado anteriormente que representar os princípios do SUS (Universalidade, 

Equidade e Integralidade), bem como suas diretrizes (Descentralização, Regionalização, 

Hierarquização e Participação Social), é considerado pelos profissionais entrevistados um dos 

maiores desafios de se produzir audiovisuais para o Canal Saúde. Segundo eles, a 

representação destes princípios se dá, muitas vezes, de forma sutil, na escolha de convidados 

de diferentes regiões do país, na busca por uma pluralidade de etnias, sotaques e origens, bem 

como da escolha de discursos e palavras. Da mesma forma, é igualmente delicado retratar um 

sistema nacional integral que atende um país de dimensões continentais nos mais variados 

níveis de assistência, o que a revisão bibliográfica sobre o SUS também indicou:  

O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde e o segundo em todo o 

mundo, atrás apenas dos Estados Unidos em número de transplantes de 

órgãos (Marinho, 2004). Presta assistência à saúde para milhões de pessoas, 

a qual vai desde assistência básica até tratamentos que envolvem 

complexidade tecnológica média e alta, bem como serviços de emergência. 

Além disso, conta com excelente programa de vacinação e um programa de 

combate ao vírus reconhecido internacionalmente. Realiza também pesquisa 

em diversas áreas da ciência, inclusive com células-tronco. (OCKÉ-REIS, 

2012. p. 25) 

 

 À tamanha abrangência e propósito é preciso acrescentar uma linha editorial que 

considera importante que cada característica regional e cada setor integrante deste sistema se 

sinta representado. Isto torna, evidente, algo nada simples de realizar dadas as dimensões 

continentais do Brasil, incluindo, aqui, sua população também ampla que se soma às 

especificidades de funções propostas pelo sistema público de saúde. Outros obstáculos 

relatados pelos profissionais do Canal Saúde na rotina de retratar e exibir os princípios do 

SUS em um meio audiovisual passam pela mesma problemática que Ocké-Reis (2012) nos 

relata como dificuldades do próprio sistema. Orçamento insuficiente, necessidade de maior 

democratização da informação, profissionais sobrecarregados, o desafio de ser único e ao 

mesmo tempo atender às necessidades regionais e individuais de cada cidadão, entre outros, 
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estão entra as complexidades enfrentadas tanto pelo Sistema Único de Saúde, quanto pela a 

emissora Canal Saúde, que visa representá-lo. 

 Em diversas edições do programa Canal Saúde na Estrada fica claro que, muitas vezes, 

o que faz com que um projeto ou ação de saúde pública funcione é o próprio profissional, seja 

por esforço individual ou coletivo. Na emissora Canal Saúde foi identificado o mesmo ocorre: 

os profissionais relatam que, especialmente no início da existência da programação, muitas 

temáticas propostas conseguiram se efetivar em audiovisuais por esforço e mérito dos 

próprios profissionais, que dispuseram não poucas vezes, do tempo e dinheiro próprios em 

prol da concretização da missão do Canal Saúde. 

 Da mesma forma alguns pontos frágeis se destacam na emissora assim como se 

destacam no SUS. De acordo com os relatos ouvidos, se por um lado, por vezes, há um 

esforço coletivo, por outro também há ocasiões de um certo grau de “acomodação” de 

determinados profissionais, talvez por estar no âmbito do funcionalismo público e haver uma 

sensação de estabilidade. De acordo com os entrevistados, algumas vezes a produção e/ou 

outros profissionais percebem um certo nível de falta de compromisso e dedicação de alguns 

envolvidos na realização da proposta, utilizando como justificativa o programa não possuir 

uma vasta audiência. Mas, claro, este aspecto um tanto especulativo, é mencionado aqui mais 

como uma observação subjetiva da equipe que revela os diversos níveis de dificuldade que 

enfrentam no cotidiano de realização do programa. 

 De todo modo, o que os entrevistados apontaram de forma unânime como o maior 

desafio a ser vencido é conseguir penetrar em todo o território brasileiro, não só representando 

cada característica regional, mas alcançando determinado grau de exibição para que se possa 

afirmar que todo o país recebe o sinal do Canal Saúde, hoje exibido de sinal parabólico e 

aparelho da Oi TV, além do streaming na internet, mas também já sendo transmitido por sinal 

digital desde dezembro de 2015, para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. 

 Assim, apesar das dificuldades e críticas apontadas, o que fica evidente nas entrevistas 

realizadas é o objetivo de popularizar e ampliar a divulgação do SUS e da promoção da saúde. 

Nas diversas falas dos profissionais da emissora, há um compromisso diário de utilizar esse 

espaço público visando, sempre, ampliar a audiência nacional de modo que haja a 

consolidação do sistema público de saúde como um ambiente democrático de participação 

popular, conforme propõem diversos autores que revisamos, quando buscamos compreender a 

construção teórica e prática do Sistema Único de Saúde no Brasil e o papel que a 

Comunicação poderia ter neste processo. Por exemplo, como coloca Machado (2014), não se 

pode esquecer que o SUS foi uma conquista da sociedade brasileira, mas que é ainda muito 
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recente. Para ele, a mídia pode e deve ser uma aliada desta conquista, colaborando no sentido 

da garantia dos direitos da população. Isto significa, ainda segundo este autor, acionar as 

forças midiáticas de modo a reforçar a percepção de que o SUS não pertence ao governo e, 

sim, à população brasileira. 

Almejamos que os meios de comunicação utilizem a oportunidade de 

estarem em contato diretamente com a população não apenas para divulgar 

as denúncias e os problemas que permeiam nossa sociedade e a nossa saúde 

pública, mas para revelar com mais frequência as conquistas e os direitos dos 

cidadãos na sociedade. (MACHADO, 2014. p. 249) 

 

No entanto, é importante destacar e perceber que se propor a representar o SUS, ou 

compartilhar e enfatizar a ideia de que ele é uma conquista da população do país, não pode 

significar, necessariamente, que se deva direcionar a linguagem e temáticas às camadas mais 

pobres já que o número crescente de planos de saúde privados no país - segundo dados da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar
64

 -, acaba criando um senso comum bastante 

equivocado de que o SUS serve exclusivamente a esta camada da população (a mais ampla, 

ainda, diga-se). Em outras palavras, deveria ser, também, na nossa avaliação, um projeto 

editorial de quem pretende, de fato, modificar a visão popular sobre o SUS, reverter esta 

percepção popularmente disseminada de que o sistema público de saúde é voltado apenas para 

os que não têm condições financeiras de acesso, trabalhando-se, quem sabe, com dados como 

estes: 

O SUS faz muita coisa que pouca gente sabe. Alguns números são 

necessários para ilustrar a grandiosidade. Suas cifras estão na casa de 

milhares, milhões, ou mesmo bilhões. Com efeito, o SUS realiza em um ano 

cerca de 2,8 bilhões de procedimentos; 11,3 milhões de internações 

hospitalares; 619 milhões de consultas; 2,5 milhões de partos (normais e 

cesarianos); 3,2 milhões de cirurgias; 211 mil cirurgias cardíacas; 9,9 

milhões de terapias renais substitutivas, sendo responsável por 97% da oferta 

para pacientes renais crônicos (hemodiálise); um milhão de tomografias; 12 

mil transplantes (mais de 95% de transplantes feitos no Brasil); 150 milhões 

de imunizações, 422 milhões de exames bioquímicos e anatomopatológicos; 

58 milhões de fisioterapias; 244 milhões de ações odontológicas; 3,7 milhões 

de órteses e próteses; 28 milhões de ações de vigilância sanitária; e nove 

milhões de exames de ultrassonografia (PAIM, 2009. p 75-76) 

 

 A responsabilidade de se propor a representar um sistema desse porte é conseguir ser 

como o próprio sistema: universal e específico, integral, mas atento à particularidades, 

democrático e inclusivo mas, ao mesmo tempo, hierárquico, mesmo que o próprio SUS, ainda 

bastante jovem, não tenha alcançado maturidade, incentivo e financiamento suficiente para 

funcionar plenamente e com gestões eficazes ao nível que se propõe. Nestas condições, o 

                                                           
64

 Disponível em: http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/numeros-do-setor/2349-dados-do-setor-de-

planos-de-saude  Acesso em: 09/04/2016 
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maior desafio do Canal Saúde é representar o Sistema Único de Saúde ao fazer televisão e 

estimular a promoção da saúde respeitando seus princípios e diretrizes, exercendo um papel 

que, de acordo com o contexto de criação do próprio SUS, deveria ter mais espaço dentro do 

próprio Ministério da Saúde, objetivando a conscientização e participação popular. Um 

propósito que extrapola, evidentemente, os objetivos do programa pois abarcam uma política 

de Estado e que envolve toda a sociedade. 

A questão da saúde deve incluir então toda a população e não somente a 

carente. A responsabilidade de cada pessoa é fundamental para que uma 

sociedade seja saudável. Nesse contexto, a responsabilidade do Estado passa 

a incluir, compulsoriamente, a necessidade de disseminar as informações 

sobre saúde para que as pessoas tomem consciência e possam posicionar-se 

com clareza sobre ela, devendo ser esta divulgação feita em linguagem 

compreensível para todos os segmentos sociais, em suas variadas formas. 

(RABELLO, 2010. p. 87) 

 

4.2.3.2 – Método de produção: as vantagens de um programa itinerante 

 Valéria Mauro, atual coordenadora do Núcleo de Programas do Canal Saúde, 

argumenta que, ao contrário do que muitos podem imaginar, o Canal Saúde na Estrada é o 

programa com orçamento e produção mais preservado da emissora. Segundo ela, todos os 

audiovisuais da grade têm a função de representar a pluralidade do SUS e as especificidades 

do SUS, contudo é no Canal Saúde na Estrada que essa representação se torna mais evidente e 

de fácil percepção. 

 Ainda de acordo com Mauro, por muitas vezes o orçamento de todo o Canal é 

reduzido e, por isso, a possibilidade de se trazer convidados de distantes pontos do país se 

torna escassa. No entanto, ela afirma que o Canal Saúde na Estrada, por depender do formato 

itinerante para existir, mantém, na medida do possível, assegurada suas viagens para outros 

estados, pois, na visão política da emissora, o programa é uma espécie de  , janela onde há 

certo grau de garantia de representação das regionalidades brasileiras. 

 Fica claro nas entrevistas com os colaboradores do Canal que uma das características 

que eles avaliam como mais positiva do Canal Saúde na Estrada seja, o impacto desta 

experiência na própria equipe. Os trabalhadores do Canal Saúde relatam que ao vivenciar in 

loco as experiências do Sistema Único de Saúde sua visão se torna diferenciada, mesmo já 

tendo conhecimento aprofundado do SUS. Carla Coutinho, que já era produtora do programa 

Sala de Convidados há um ano, relata, por exemplo, a ruptura que sentiu ao realizar um 

programa que necessariamente apresenta outras vivências além do eixo sudeste:  

Quando a gente entra numa cidade do interior e vê que eles têm um 

atendimento humanizado, completo de média e alta complexidade, você vê 

que as pessoas estão satisfeitas, que está mudando a realidade daquela 
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comunidade. Você vê que o SUS independe de qualquer tipo de localidade. 

Ele funciona. Tendo uma boa gestão ele funciona. [...] Foi uma ruptura na 

minha visão de SUS. É muito gratificante a gente ver que somos bem 

recebidos também porque a mesma sensação que nós temos do prazer de 

divulgar um trabalho bem feito, as pessoas também sentem, as pessoas que 

fazem parte desses programas, desses projetos, se sentem muito gratificadas 

por poderem divulgar o trabalho que fazem com tanta dedicação. 

(COUTINHO, 2015. Transcrição da entrevista. p. 3) 

 

João Paulo Soldati, repórter que foi contratado especificamente para o projeto Canal 

Saúde na Estrada Temporada 2013, e que antes havia trabalhado em outras emissoras de 

televisão, relata uma ruptura ainda mais profunda, pois julga que passou a conhecer melhor o 

próprio Sistema Único de Saúde apenas depois de ingressar no Canal Saúde, sendo o 

programa para o qual trabalhava importante vetor desta mudança de percepção com relação à 

saúde pública no país: 

Conhecia pouco sobre o SUS, e não acreditava nas inúmeras possibilidades 

que as políticas públicas de saúde poderiam oferecer para melhorar a 

qualidade de vida da população. A ideia que tinha de saúde pública era rasa, 

e como repórter do programa, tendo a oportunidade de conhecer cada região 

do Brasil e as pessoas que lá vivem, descobri um Sistema de Saúde, que 

mesmo com falhas, é necessário para um país com tantas diferenças sociais. 

E que existem profissionais extremamente capazes e inteiramente dedicados 

à melhoria do SUS. (SOLDATI, João Paulo. 2015. Transcrição da entrevista. 

p. 2) 

 A partir dos exemplos apresentados, talvez seja mesmo possível inferir que um 

programa caracteristicamente itinerante como o Canal Saúde na Estrada apresenta maiores 

possibilidades de uma representação mais fidedigna das particularidades das comunidades e 

regiões do país, sendo, portanto um audiovisual que se aproxima mais dos princípios e 

diretrizes do SUS do que os demais da grade do próprio Canal Saúde. Deste modo, pode 

colaborar para uma mudança de visão, tanto dos colaboradores da emissora, quanto, quem 

sabe, da sua própria audiência, o que, se realmente ocorrer, deve impactar na construção do 

cotidiano dos indivíduos que acompanham este audiovisual.  

Tal diagnóstico encontra em Thompson (2014) uma referência, pois ele coloca que, 

segundo a tradição hermenêutica, os indivíduos, ao interpretarem as formas simbólicas estão, 

ao mesmo tempo, fazendo uma reflexão sobre si mesmos como seres inseridos em 

determinada sociedade de um também, determinado tempo histórico, corroborando, portanto, 

uma intensa relação homem-formas simbólicas. E, mais importante, isso não se dá, apenas, 

pelo processo de identificação absoluta com a situação dada pela mídia. Ou seja: não é 

necessário pertencer à comunidade focada, mas percebê-la como uma situação possível de 

interação e diálogo: 
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Usarei o termo "apropriação" para me referir a este extenso processo de 

conhecimento e de autoconhecimento. Apropriar-se de uma mensagem é 

apoderar-se de um conteúdo significativo e torná-lo próprio. É assimilar a 

mensagem e incorporá-la à própria vida - um processo que algumas vezes 

acontece sem muito esforço, e outras vezes requer deliberada aplicação. É 

adaptar a mensagem à nossa própria vida e aos contextos e circunstâncias em 

que a vivemos; contextos e circunstâncias que normalmente são bem 

diferentes daqueles em que a mensagem foi produzida. (THOMPSON, 2014. 

p. 70) 

 

4.2.3.3 – Canal Saúde na Estrada: uma janela para o cotidiano dos usuários do SUS 

 O termo "janela para o cotidiano" utilizado por Lu Fraga, coordenadora do Núcleo de 

Jornalismo, durante entrevista para esta dissertação, talvez seja realmente a que pode melhor 

representar uma síntese dos propósitos do programa Canal Saúde na Estrada. Pois, se é 

possível, por um lado, dizer que ele cumpre de forma eficaz sua premissa de retratar as ações 

de sucesso no âmbito da saúde, cidadania e meio ambiente, por outro a própria premissa é um 

recorte bastante específico da realidade do Sistema Único de Saúde. Assim como uma janela, 

o programa retrataria, sim, uma realidade concreta, porém esta seria sempre apenas uma parte 

do todo. Em outras palavras, não há espaço no Canal Saúde na Estrada para outras situações 

igualmente reais do SUS como, por exemplo, atendimentos não prestados, falta de 

profissionais, sucateamento de equipamentos e emergências lotadas. 

 Para Lu Fraga isto não seria um problema uma vez que, segundo ela, todos os meios 

de comunicação optam por determinado enfoque em sua linha editorial e seria ingênuo supor 

que outros veículos não apresentam também apenas um recorte do todo. Para ela, "já existe 

tanta gente para falar mal" que o Canal Saúde na Estrada, no contexto da emissora Canal 

Saúde, seria um espaço realmente para divulgação e promoção da "saúde pública que 

funciona" e que encontra pouco espaço nos noticiários de outras televisões. Valdir Oliveira 

(2014) irá ratificar este discurso, afirmando que toda a matéria jornalística está sujeita às 

condições e objetivos do meio ao qual pertence. 

Levantamos a hipótese de que, quaisquer que sejam as matérias jornalísticas, 

estas são sempre e continuamente atravessadas por suas condições de 

produção, tanto externas quanto internas, e que o dispositivo jornalístico se 

estrutura para dar conta do que julga ser sua missão de captar, interpretar e 

codificar acontecimentos a serem publicamente disponibilizados. Ao serem 

captados pelos dispositivos jornalísticos, os acontecimentos ganham novas 

formas e sentidos, e assim serão reconhecidos pelo público. (OLIVEIRA, 

2014, p. 42) 

 

 É interessante perceber, ainda de acordo com Fraga, que quando as experiências bem 

sucedidas da saúde pública brasileira são apresentadas em outros veículos, em geral são 

apresentadas em caráter de algo que é exceção ou mesmo de um contexto muito específico, e, 
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na maioria das vezes, os discursos apresentados não ressaltam que essa ação pertence ao SUS, 

conforme também afirma Machado (2014, p. 249): "A sigla SUS não aparece nas matérias 

que tendem a não denegrir a imagem do Sistema Único de Saúde". Este diagnóstico do autor é 

ratificado pela diretora de núcleo que, ainda acrescenta uma consequência desta opção 

editorial: segundo ela, isso provoca um afastamento do telespectador para com a experiência 

apresentada, como se esta fosse algo muito distante e inalcançável, como se não pudesse fazer 

parte da realidade daquele que está assistindo. 

 Nesse sentido, o programa Canal Saúde na Estrada, ao sair do formato tradicional de 

gravação em estúdio dos demais audiovisuais da grade da emissora Canal Saúde, e ambientar 

suas transmissões em locais do cotidiano dos usuários do SUS, colabora para que os 

telespectadores possam se identificar com tal rotina e, assim, se sentirem aproximados da 

história relatada, contribuindo para que o programa em questão se torne um vetor da 

promoção da saúde pública, tal qual se propõe. Esta posição ecoa Thompson (2014), que fala 

sobre a construção social e de identidade dos indivíduos a partir de mensagens emitidas pela 

mídia. Nesse sentido, talvez seja possível uma leitura em relação ao Canal Saúde na Estrada. 

Isto é, com sua apresentação diferenciada e temáticas positivas a respeito do SUS, o programa 

colaboraria para uma construção coletiva de identificação e boa percepção do Sistema Único 

de Saúde. 

Nós estamos constantemente modelando e remodelando nossas habilidades e 

nosso cabedal de conhecimento, testando nossos sentimentos e gostos e 

expandindo os horizontes de nossa experiência. Nós estamos ativamente nos 

modificando por meio de mensagens e de conteúdo significativo oferecidos 

pelos produtos da mídia (entre outras coisas). Este processo de 

transformação pessoal não é um acontecimento súbito e singular. Ele 

acontece lentamente, imperceptivelmente, dia após dia, ano após ano. É um 

processo no qual algumas mensagens são retidas e outras são esquecidas, no 

qual algumas se tornam fundamento de ação e de reflexão, tópico de 

conversação entre amigos, enquanto outras deslizam pelo dreno da memória 

e se perdem no fluxo e refluxo de imagens e ideias. (THOMPSON, 2014. p. 

71) 

  

4.2.4 – Saúde Pública como premissa, e não como temática - Perspectivas e 

apontamentos  

 De acordo com o que foi apresentado até aqui, é possível entender que a Saúde Pública 

não é simplesmente uma temática abordada pelo Canal Saúde, mas sim que ela é tida como 

premissa em sua programação. Claro que, ao se retratar a pauta saúde em um audiovisual há 

diversas abordagens possíveis, no Canal Saúde, no entanto, as abordagens se restringem aos 

discursos dentro do âmbito dos princípios e diretrizes do SUS, de acordo com os profissionais 
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do programa e a própria linha editorial assumida publicamente pela emissora. Assim, mais do 

que simplesmente abordar o tema saúde como pauta, a emissora se propõe a ser peça 

integrante de todo o sistema e de seu conceito, que pode ser definido, como já vimos, mas 

vale aqui reforçar, em sintonia com uma gama de autores: 

O conceito de saúde pública, segundo George Rosen (1994), diz respeito à 

consciência desenvolvida, por parte da comunidade, da importância de seu 

papel na promoção da saúde, prevenção e tratamento da doença. Essa 

aquisição de consciência tem início a partir da necessidade de enfrentar 

problemas de saúde oriundos da condição humana. A partir da natureza da 

vida em comunidade (Berridge, 2000) são derivados os problemas de saúde, 

e sua inter-relação originou a saúde pública, tal como conhecida na 

atualidade. (RABELLO, 2010. p. 65) 

 

 Sob determinados aspectos essa restrição e direcionamento de discursos mantém uma 

unidade e identidade entre os audiovisuais da grade de programação. Entretanto, é preciso 

destacar que tal situação, por outro lado, faz com que determinadas características negativas 

do SUS sejam apresentadas de forma reduzida ou mesmo não sejam apresentadas nos 

programas da emissora, conforme já apontamos. A respeito disso, Lu Fraga, coordenadora do 

Núcleo de Jornalismo, ressalta que acredita que o Canal Saúde não apresente uma visão 

distorcida da realidade ou manipule o telespectador, uma vez que sua missão de representar o 

SUS é clara em todas as suas comunicações. Para ela, ao contrário de muitas emissoras que se 

dizem imparciais, o Canal Saúde se veste da ideologia do Sistema Público de Saúde para 

promovê-lo e representá-lo, mas faz isso deixando sempre transparente para com a sua 

audiência que é esse mesmo o seu objetivo e papel.  

 Para os gestores do Canal Saúde, é preciso tratar a audiência de forma honesta - não 

no sentido de que uma emissora seja mau caráter e outra não, mas sim de apresentar em seus 

discursos as reais intenções do veículo -, deixando o telespectador consciente de que a 

emissora defende determinada ideologia e que os discursos apresentados em cada audiovisual 

estão inseridos nesse contexto ideológico. Sobre esta posição, vale um diálogo com 

Thompson (2014) para quem não devemos presumir que a audiência absorve as mensagens 

transmitidas sem qualquer senso crítico ou reflexivo: 

Devemos abandonar a ideia de que os destinatários dos produtos da mídia 

são espectadores passivos cujos sentidos foram permanentemente embotados 

pela contínua recepção de mensagens similares. Devemos também descartar 

a suposição de que a recepção em si mesma seja um processo sem 

problemas, acrítico, e que os produtos são absorvidos pelos indivíduos como 

uma esponja absorve água. Suposições deste tipo têm muito pouco a ver com 

o verdadeiro caráter das atividades de recepção e com as maneiras 

complexas pelas quais os produtos da mídia são recebidos pelos indivíduos, 

interpretados por eles e incorporados em suas vidas. (THOMPSON, 2014. 

p.51)    
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5 - CONCLUSÃO 

 Debruçar-se sobre a área de audiovisual e saúde mostrou-se um desafio, antes de mais 

nada, pela falta de ampla bibliografia específica a respeito do assunto, de forma a embasar de 

forma mais concreta a análise dos dados levantados. Contudo, a revisão de autores que 

estudam a comunicação e a saúde pública, mesmo quando não abordam exatamente esta 

articulação, mas sim discutem suas áreas e, em alguns momentos dos encontros, nos permitiu, 

acreditamos, abordar e discutir alguns ângulos  do que pode significar a existência de um 

programa como o Canal Saúde na Estrada para a divulgação do Sistema Único de Saúde no 

Brasil e, mesmo, a própria existência do Canal Saúde sem, evidente, nunca ter qualquer 

pretensão de esgotar um tema tão vasto e, de certo modo, também instável, dada as constantes 

mudanças que ocorrem na área do audiovisual, da televisão e, até mesmo, nos debates que 

envolvem a saúde pública no Brasil. 

 Assim, mais do que chegar a conclusões definitivas ou fórmulas a serem seguidas, esta 

dissertação busca apontar os caminhos escolhidos por um audiovisual nascido em uma 

emissora que coloca para si o objetivo de representar o Sistema Público de Saúde em uma 

abordagem específica que não reconhece em outros veículos de comunicação. E, em função 

deste diagnóstico, construiu uma linha editorial e de programação cuja perspectiva é colaborar 

para ampliar o alcance de discursos da saúde coletiva, estimular o usuário a se identificar 

como parte atuante do SUS, levar conhecimento aprofundado e discussões pertinentes aos 

profissionais da área, além de outros – com destaque, inclusive, para a própria satisfação que 

os envolvidos com a proposta sentem em relação ao que fazem, configurando, talvez, uma 

certa militância em relação à saúde pública no Brasil, e, particularmente, das conquistas que 

reconhecem no SUS.  

 Neste horizonte e apoiados pelos dados apresentados até aqui, podemos concluir que o 

Canal Saúde na Estrada acredita cumprir a missão a que se propõe: a de retratar experiências 

bem sucedidas no âmbito da saúde, meio ambiente e cidadania. E, ao fazer isto, colabora para 

ampliar a promoção da saúde em todas as regiões do país, bem como estimular profissionais, 

gestores e usuários a uma vivência mais participativa e construtiva do SUS. Também pode se 

acrescentar a esta enumeração, o papel de incentivar, também, o controle social do sistema, no 

sentido do usuário – seja individualmente, mas, em especial, via Conselho de Saúde - cobrar, 

às diversas esferas do governo, a implementação digna do Sistema de Saúde Brasileiro, já 

que, ao mostrar experiências que funcionam em determinadas comunidades, estimula a 

sociedade a questionar de seus representantes o porquê de a mesma ação não estar sendo 
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realizada em seu círculo, análise que é afinada a alguns dos estudos de saúde pública no 

Brasil, particularmente aos que a problematizam, ideológica e socialmente: 

O movimento de promoção da saúde, se tomado positivamente, poderia 

possibilitar a construção de uma consciência crítica sobre a saúde por parte 

das pessoas, sejam de quaisquer classes sociais, pois não é privilégio de 

pessoas pobres a não incorporação dos problemas de saúde como 

preocupação importante de vida. O uso manipulado das informações por 

parte dos governos é sempre possível, e os governos, sob a égide do 

neoliberalismo, como seu interesse prioritário de baixar custos, não investem 

necessariamente em desenvolver a consciência crítica da cidadania, em 

melhorar as condições de vida das populações. (RABELLO, 2010. p. 73) 

 

 No entanto, é facilmente constatável que a programação da emissora não chega a toda 

a população do Brasil, pois além de o Canal em si ser considerado jovem, sua divulgação e 

absorção ainda está muito aquém de suas possibilidades. Como suas principais frentes são a 

antena parabólica e a internet, pode se concluir que o alcance tem capacidade de ser mais 

ampliado e até mais democrático do que a TV a Cabo, uma vez que a recepção via parabólica 

é gratuita, mas os próprios gestores admitem que a audiência do Canal Saúde ainda se 

restringe muito a profissionais e gestores que de alguma forma tiveram a informação da 

existência de uma emissora que trata especificamente sobre saúde, aspecto que grande parcela 

da população ainda não tem conhecimento. Contudo, mesmo não atingindo audiência tão alta 

quanto as emissoras de sinal aberto, o Canal Saúde, desde o seu início, buscou se manter e se 

ampliar como meio de comunicação de massa, de acordo com o conceito apresentado por 

Thompson: 

Se o termo "massa" deve ser utilizado, não se pode, porém, reduzi-lo a uma 

questão de quantidade. O que importa na comunicação de massa não está na 

quantidade de indivíduos que recebe os produtos, mas no fato de que estes 

produtos estão disponíveis em princípio para uma grane pluralidade de 

destinatários. (THOMPSON, 2014. p. 50) 

 

 Neste sentido o programa Canal Saúde na Estrada mostrou colaborar em mais um 

sentido: na divulgação do Canal Saúde para os usuários do SUS. Se por um lado, ao fazer a 

cobertura de todas as Conferências Nacionais de Saúde desde o início de sua existência, o 

Canal Saúde estreitou seus laços com gestores, profissionais e representantes da sociedade 

civil no âmbito da saúde, com o "na Estrada" a emissora divulgou sua existência e 

compromisso nas diversas oportunidades em que visitou diferentes cidades do país. Com a 

transformação do programa em 2013 e sua consolidação na temporada 2014, o Canal Saúde 

começou a mostrar de forma mais profunda para cada comunidade visitada que "está ali", 

segundo Naldo Dias. Esse aspecto foi estimulado, também, pelas parcerias com os Conselhos 

Municipais e Estaduais de Saúde, que, de acordo com relatos da produção do programa, 
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muitas vezes dispôs de seus equipamentos de recepção da OiTV para que a população local 

pudesse se ver no audiovisual produzido. Esta identificação e, muitas vezes, posterior 

aprovação das edições do Canal Saúde na Estrada se confirma através dos relatos da produção 

que contam ter recebidos presentes, emails de agradecimento, faixas de recepção nos locais 

visitados e outros. 

 Além disso, de acordo com os profissionais entrevistados, o fato de o Canal Saúde se 

manter, desde sua gênese, exibido através de antena parabólica, é de suma importância. Naldo 

Dias, coordenador geral do Canal Saúde, afirma que as residências que possuem recepção por 

parabólica em geral estão em lugares mais distantes dos grandes centros urbanos e, na maioria 

das vezes, menos assistidos por políticas púbicas. Ainda segundo ele, como a missão do 

Canal, assim como a do SUS, é a de levar informação de qualidade sobre saúde para todo o 

país, esta parcela da população que vive em locais menos assistidos por políticas públicas, é 

quem, na verdade, mais a emissora mira, no sentido de reconhecer a importância de se chegar 

as informações veiculadas pelo Canal Saúde. Na visão de Dias, o empoderamento e 

conscientização da sociedade em relação a seus direitos e deveres no que tange o sistema 

público de saúde, está estreitamente vinculado à visão global do sistema e às possibilidades de 

participação e críticas diretas a ele. Isso se, compreendermos a sociedade brasileira como 

aquele em que é urgente as transformações sociais, nas quais se incluem os ideais sanitários 

que são gênese do próprio SUS, conforme apresentado no início desta dissertação.  

A promoção da saúde tem contribuído para a renovação do pensamento 

sanitário contemporâneo buscando contrapor-se ao modelo biomédico, 

hospitalocêntrico e curativo que domina o pensamento sanitário desde o 

século XX. Resgata de alguma maneira o papel dos determinantes sociais no 

processo saúde/doença, presente no ideário da medicina social do século 

XIX, defendendo ações que incorporem a articulação intersetorial, as 

abordagens interdisciplinares e a participação social. (RABELLO, 2010, p. 

80) 

 

 De acordo com o autor, quando se considera os fatores que causam doença e saúde, é 

possível ampliar o alcance das ações e iniciativas de saúde pública, para muito além do que se 

reconhece, tradicionalmente, ainda hoje, inclusive no campo de prevenção das doenças. E, 

uma das consequências deste movimento é também a renovação de conceitos originários de 

vários campos do conhecimento como a sociologia, a psicologia, a ciência política, a 

economia, além, claro, da epidemiologia e até ecologia. Deste modo, renova-se as abordagens 

de vários campos, ao se introduzir novas ideias, linguagens e conceitos sobre saúde, doença e 

tudo que as envolvem. Portanto, longe de se propor esgotar esta temática tão ampla e 

complexa, esta dissertação apresenta apenas uma interpretação do todo e espera contribuir 
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para os estudos da área em busca de uma construção epistemológica da área de audiovisuais 

em saúde. Levantamos, aqui, alguns ponto relevantes que, seja por falta de bibliografia 

específica mais completa, seja por falta de tempo hábil de pesquisa, não foram contempladas 

na análise, mas que permanecem em aberto para desdobramentos futuros,  

 Por exemplo, já destacamos que não foi possível, como inicialmente prevíamos, uma 

análise narrativa e estética da temporada 2013 do Canal Saúde na Estrada, em função do 

deslocamento da proposta inicial que apontou para uma outra abordagem, mais panorâmica do 

tema. Também não fez parte da metodologia de trabalho nenhuma espécie de pesquisa com a 

audiência, isso porque o enfoque da pesquisa trata especificamente da trajetória e métodos de 

produção do Canal Saúde na Estrada e, de forma mais ampliada, da própria emissora Canal 

Saúde. Por isto, as informações aqui apresentadas partem diretamente das percepções e 

experiências dos profissionais ligados ao programa e/ou à emissora, bem como as conclusões 

chegadas pelas interpretações da própria pesquisadora a partir do arcabouço teórico 

apresentado na bibliografia.  

 Da mesma forma, não foi possível contemplar uma discussão dos possíveis impactos 

de uma promoção da saúde completamente ampliada e efetiva, pois este fato entraria no 

campo das suposições, uma vez que não há relatos sobre um alcance desse nível em território 

brasileiro. No entanto, alguns autores, como Rabello (2010), problematizam que a promoção 

da saúde não está obrigatoriamente ligada de forma intrínseca a determinado nível de 

equilíbrio ou justiça social, mesmo que esse seja o anseio de muitos que a estimulam, como é 

o caso do próprio Canal Saúde. 

A promoção da saúde não é necessariamente um projeto libertário e voltado 

para a justiça social. A análise da utilização do conceito de risco e de 

empowerment junto desse ideário constata a possibilidade de que suas 

intervenções e conceitos venham reforçar estratégias voltadas para a 

regulação e a vigilância sobre os corpos sociais e individuais com profundas 

implicações políticas, morais e sociais de algumas estratégias, como, por 

exemplo, os programas de planejamento familiar. 

 

 Em dezembro de 2015, o Canal Saúde começou a abertura de suas transmissões em 

formato de TV Digital e, atualmente, está no ar diariamente das oito horas à meia noite, na 

multiprogramação da TV Brasil, através do canal 2.4, no Rio de Janeiro e em Brasília e no 

canal 3.4, em São Paulo. A entrada do Canal Saúde em rede aberta pelo Sistema Brasileiro de 

TV Digital significou aos seus gestores uma oportunidade de ampliação da transmissão de sua 

programação, e não foi contemplada mais profundamente no escopo da pesquisa por a 

experiência estar ainda muito recente na ocasião da finalização desta dissertação. 
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 Outro aspecto que merece, com certeza, um outro estudo é a discussão entre o papel e 

mesmo a definição do que é televisão pública versus televisão estatal. Mas esta se apresenta 

ainda como bastante controversa mesmo entre os teóricos da área, e não pareceu à 

pesquisadora que pudesse simplesmente instituir se o Canal Saúde poderia ser classificado 

como TV Pública ou Estatal, uma vez que, para isso, deveria ser apresentada nessa dissertação 

uma discussão muito mais complexa sobre o assunto. Não obstante, em caráter de lançar 

alguma luz sobre a temática, recuperamos uma definição de Bucci sobre a EBC que, talvez, 

possa ser um ponto de partida ou alguma referência para tal debate:  

A EBC, uma estatal como tantas outras, muito parecida com a velha 

Radiobrás, não é, na forma da lei, o que as democracias aprenderam a 

chamar de emissora pública. Nas emissoras públicas o executivo-chefe é 

escolhido por um conselho de representantes da sociedade. Nas estatais, 

quem escolhe o dirigente é o governante da vez. Por esse critério, portanto, 

ela é uma estatal, embora suas emissoras, como a TV Brasil, veiculem 

programas típicos de emissoras públicas. (BUCCI, 2011. p. 1) 

 

 Ou seja, como no caso da Empresa Brasil de Comunicação, o Canal Saúde é 

enxergado por seus profissionais como uma TV pública e sua programação apresenta muitos 

aspectos deste tipo de produção para televisão, no entanto a participação da sociedade civil é 

restrita à audiência, e não há eleição dos executivos. Por outro lado, funcionando até certo 

nível de forma independente ao Ministério da Saúde, mesmo dentro do financiamento e 

estrutura da Fundação Oswaldo Cruz, os gestores e profissionais do Canal Saúde não são 

modificados de acordo com os governos, permanecendo, inclusive, praticamente os mesmos 

desde a sua criação. Deste modo, pode fazer algum sentido que os gestores do Canal Saúde 

acreditem que a emissora pode ser denominada como uma TV pública que representa o SUS, 

se concordarmos com o que coloca Eugênio Bucci, que vem se debruçando sobre o tema,

  

Enfim, é possível que muitos outros pontos igualmente pertinentes não tenham sido 

contemplados nessa pesquisa. Contudo, como colocado, em função do prazo reduzido para a 

pesquisa, a opção foi construir um caminho metodológico que articulasse a construção do 

SUS à gênese e propósitos da emissora Canal Saúde, destacando um produto que, pelo olhar 

da equipe, melhor traduz a finalidade da existência da emissora.  Assim, esta dissertação se 

encerra sem a pretensão de instituir modelos para um audiovisual eficaz de promoção da 

saúde, mas conclui, a partir dos elementos apresentados, que o programa Canal Saúde na 

Estrada concretiza, de forma significativa, a missão de levar para os usuários do SUS a 

promoção de informações pertinentes a respeito das experiências bem sucedidas do Sistema 

Público de Saúde. 
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Portanto, considerando as experiências narradas de transformação da percepção da 

equipe que trabalha com o programa, bem como relatos de impactos positivos nas 

comunidades visitadas, o Canal Saúde na Estrada, em que pese suas contradições – inerentes a 

um processo de realização que mantém suas amarras institucionais, incluindo os limites de 

aportes financeiros, bastante dependentes das crises econômicas do Estado, como a atual, por 

exemplo - parece realmente estar colaborando para uma maior conscientização e 

representação de seus telespectadores,enquanto usuário do SUS, quanto aos direitos que o 

sistema deve oferecer. Além disso, reforça que quaisquer transformações sociais significativas 

em seus cotidianos também dependerá de uma atuação que gestou o próprio sistema pois este 

não é, exatamente, um lugar de representação. Trata-se, na verdade, de um lugar de expressão, 

resultante de movimentos reivindicatórios concretos, que reverberam na realização do 

programas e este, em um propósito cíclico, que tem a ver com construção de identidade, tem 

se proposta a “devolver” , primeiro, para as próprias comunidades, mas, por extensão, à toda a 

sociedade.  
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ANEXO 1 - MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Em dezembro de 2013, após inúmeras etapas de processo seletivo, recebi com 

satisfação a notícia de que havia sido aprovada para a próxima turma do Programa de Pós-

Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense (para o ano 

subsequente,  2014). Inicialmente, meu projeto de pesquisa tinha o objetivo de abordar a 

temática dos Arquivos de Comunicação, mais especificamente analisando a relação entre a 

memória audiovisual e o jornalismo televisivo. A ideia - que hoje vejo, era bastante 

pretensiosa -, seria observar e estudar a fundo o funcionamento de acervos de comunicação 

audiovisual no intuito de entender se o armazenamento e resgate de imagens de arquivo 

influenciariam na produção de sentido do produto final da produção jornalística diária de 

televisão, principalmente as grandes reportagens e o hardnews
65

. Em março de 2014, na 

primeira reunião do PPGMC, soube que a minha orientadora seria a pesquisadora Denise 

Tavares. A notícia foi bastante positiva e bem-vinda, uma vez que eu já a conhecia das 

disciplinas de graduação em Jornalismo, também cursada na UFF, e confesso que me 

agradava a ideia de já começar esta empreitada ao lado de um rosto amigavelmente 

conhecido.  

Ainda em março de 2014 foram iniciadas as primeiras disciplinas do Curso: 

Metodologia de Pesquisa e Mídia e Cotidiano (obrigatórias) e Modernidade, Mídia e 

Consumo (optativa). Assim que começaram os conteúdos das obrigatórias, fui percebendo que 

o tema inicialmente escolhido por mim se mostrava muito amplo e pouco palpável e que, para 

colocar esta pesquisa em prática, eu me arriscaria em uma área com determinada 

complexidade que exigia muito mais tempo hábil do que havia disponível para finalização do 

curso. Fui desenvolvendo, então, a ideia de um trabalho voltado para o âmbito da saúde e 

divulgação científica, assuntos que já me interessavam uma vez que trabalho na emissora de 

televisão Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, desde 2012. Já na primeira reunião com a 

orientadora Denise Tavares, expressei minha posição relativa ao desejo de mudança do tema, 

o que foi recebido de forma bastante satisfatória, especialmente porque a própria orientadora 

já possui pesquisas voltadas para a popularização da ciência e sua relação com a produção 

audiovisual. 

                                                           
65 Conceito de Gaye Tuchman. De acordo com o autor, seria considerado hard news o acontecimento 

inesperado, as notícias desprovidas de subjetividade, geralmente ligadas à política, economia, 

segurança etc, de importância para o debate público.  (TUCHMAN, 1980). 
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Na ocasião, desenvolvi, com a ajuda da minha orientadora, os objetivos específicos e 

qual seria o objeto do estudo. O intuito era entender como a Comunicação Audiovisual pode 

ser utilizada como meio de promoção da saúde e, como eu já trabalhava em uma emissora que 

foca especificamente esta área me voltar para os programas que já conhecia pareceu o mais 

lógico, acessível e produtivo. Ter passado por outras empresas de Comunicação em minha 

trajetória profissional, como, por exemplo, a Rede Globo, e naquele momento estar no Canal 

Saúde, me fazia perceber o quão diferente é o tratamento dado à pauta da saúde, tanto para 

quem produz material audiovisual, quanto para quem o assiste. Essa inquietação era o que 

mais me movia no sentido de estudar uma prática diferenciada de produto audiovisual de 

saúde. Foi então que escolhi tratar do programa Canal Saúde na Estrada, da emissora "Canal 

Saúde". O programa havia passado por uma recente reformulação no ano de 2013 e se 

propunha a ser um audiovisual que abordasse saúde coletiva, meio ambiente e cidadania de 

forma diferenciada, viajando por todo o país no intuito de registrar e divulgar o que considera 

boas práticas dessas áreas. 

Nas disciplinas de Mídia e Cotidiano e Modernidade, Mídia e Consumo, pude 

perceber ainda mais o quanto a questão da Comunicação que se faz sobre Saúde pode 

impactar positiva ou negativamente na rotina da população. A partir da revisão bibliográfica 

inicial, fui definindo melhor o projeto, inclusive ampliando as interrogações iniciais na 

perspectiva de melhor localizar sua relevância para a sociedade. Já a disciplina Metodologia 

de Pesquisa foi importante porque a partir dela comecei a definir melhor os caminhos 

metodológicos da pesquisa, seu cronograma e também consegui - acredito - reestruturar de 

forma mais clara e objetiva o projeto. 

Ainda neste primeiro semestre de 2014, iniciei minhas atividades em eventos 

acadêmicos participando do 1º Seminário BITS Ciência, que foi realizado no mês de março, 

na Universidade Federal Fluminense. Minha participação se deu no GT 1: "Ora direis, ouvir 

cientistas...: o audiovisual e os desafios contemporâneos do Jornalismo e da Divulgação 

Científica", além das palestras assistidas no mesmo evento. Vale ressaltar que esta primeira 

vivência entre pesquisadores foi essencial para identificar as premissas do meu projeto e 

nortear melhor o que eu deveria seguir durante a pesquisa. Além do evento, as leituras e as 

discussões, tanto no âmbito das aulas no PPGMC quanto no dia a dia com a convivência com 

outras pessoas do meio acadêmico, contribuíram para lançar luz sobre diferentes linhas 

teóricas de pesquisa. Assim, pude definir com maior segurança as bases teóricas sobre as 

quais ergueria meu projeto que também encontrou nos conceitos e abordagens sobre o 
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cotidiano, conforme colocado por Agnes Heller e na relação da Comunicação e Saúde, a partir 

de Inesita Araújo, eixos norteadores para os caminhos desta pesquisa. 

  No semestre seguinte cursei as disciplinas Espacialidades da Comunicação e Rádio e 

Memória Social, sendo as duas optativas. E, apesar de ambas não serem relacionadas 

diretamente ao trabalho que desenvolveria, considero que, em termos da minha própria 

formação contribuíram significativamente, em especial quanto ao impacto da Comunicação na 

construção da Sociedade, e como a população lida afetiva e espacialmente com os veículos 

comunicacionais inseridos em sua rotina.  

Ainda no segundo semestre, no mês de novembro, participei do 10º Interprogramas de 

Mestrado da Faculdade Cásper Líbero, apresentando o artigo "A utilização do Audiovisual na 

promoção da Saúde: uma análise da presença do Canal Saúde no YouTube". Apesar de não 

ser exatamente o meu objeto de estudo do projeto de dissertação, a afinidade temática é 

evidente e apresentar um artigo em um ambiente em que praticamente ninguém me conhecia 

proporcionou uma experiência enriquecedora. Tanto com os demais integrantes do GT como 

com a banca examinadora, que me sugeriu autores, objetivos e também apontaram algumas 

fragilidades na delimitação do objeto, colaborando para que eu, atualmente, tenha um projeto 

mais coerente e coeso.  

Já no primeiro semestre de 2015 participei da disciplina Seminários de Pesquisa - 

Geografias da Comunicação (15 horas), ministrada pela professora convidada Sonia Aguiar 

(ela é do PPGCOM da Universidade Federal de Sergipe), no próprio PPGMC - UFF.  O curso 

ampliou os horizontes do projeto na medida em que me fez perceber uma situação que ainda 

não havia considerado, ou seja o fato de o programa Canal Saúde Na Estrada viajar por todo 

país poderia influenciar no processo de produção do audiovisual. Isto é, entre outras questões, 

por exemplo, a condição de visitante inerente à equipe do programa pois ela se desloca para 

visitar comunidades em outros estados e, in loco, busca retratar as experiências ali vividas, a 

partir da sua visão, ou seja, da visão de alguém cuja origem profissional é o sudeste, uma vez 

que a equipe é do Rio de Janeiro. Outra questão levantada, também, é a percepção do que é 

saúde de acordo com cada região, além de o que é considerado notícia de acordo com a 

percepção cotidiana de cada população abordada pelo Programa.  

É interessante destacar que o contato facilitado com os profissionais do Canal Saúde 

foi ponto crucial para o levantamento de dados dessa dissertação. Inclusive, vale destacar que 

este trabalho se iniciou no intuito de analisar a temporada 2013 do programa Canal Saúde na 

Estrada de forma comparativa às edições anteriores e demais audiovisuais da grade de 

programação da emissora, no entanto, no decorrer do processo de apuração de informações 
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com os profissionais que trabalham / trabalharam com o programa, ficou nítido que era muito 

mais relevante analisá-lo como um todo, no decorrer de toda a sua trajetória e sua relação com 

a história da emissora e da saúde no país do que se pretender a um período marcado no tempo, 

sugestão também dada pela banca de qualificação ao fim da análise do material preliminar. A 

própria ideia do título da dissertação partiu da entrevista com a Coordenadora Geral de 

Jornalismo do Canal Saúde, Lu Fraga, que afirmou que considera o Canal Saúde na Estrada 

uma janela para o cotidiano do Sistema Único de Saúde. 

E, para concluir este breve memorial, considero relevante informar que cursei uma 

Pós-Graduação Lato Sensu, na área da Comunicação Empresarial, iniciada em 2012 e 

concluída em 2013 e hoje posso afirmar que, em relação a uma Pós Stricto sensu, a diferença 

é muito relevante pois, apesar de ambas terem responsabilidades e exigências, no Stricto 

senso cada pequena experiência conta para a construção de uma percepção diferente da 

própria pesquisa e do mundo. Isto é, cada leitura, cada contato, cada reflexão, é essencial para 

os rumos da dissertação.  

Enfim, encerro destacando que os caminhos apresentados neste memorial, e tantos 

outros aqui não incluídos, não só contribuíram, como são parte integrante da construção da 

pesquisadora que sou hoje e da que pretendo ser, o que inclui a experiência desta qualificação, 

cuja expectativa é a de real colaboração com os próximos passos que serão dados, na 

perspectiva de uma boa conclusão do trabalho. 
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ANEXO 2 - Entrevista com João Paulo Soldati, repórter do Canal Saúde na Estrada 

Temporada 2013 

Nome:  João Paulo Soldati 

 

Idade: 33 anos 

 

Profissão: Jornalista 

 

Função no Canal Saúde na Estrada Temporada 2013: repórter 

 

Experiências anteriores ao Canal Saúde: nenhuma 

 

Já trabalhava no Canal Saúde antes de ser convidado a fazer parte do Canal Saúde na Estrada 

Temporada 2013?  

Não.  

 

Como o Canal Saúde na Estrada Temporada 2013 lhe foi apresentado?  

Como um projeto que já existia e que regressaria à grade do Canal em 2013.  

 

Quais eram as suas expectativas?  

Viajar e trabalhar muito.  

 

Elas se concretizaram?  

Sim. 

 

Você conhecia as edições anteriores do Canal Saúde na Estrada?  

Não.  

 

Na sua opinião, que diferenças a temporada 2013 trouxe?  

Por não ter parâmetros das edições anteriores a 2013, não tenho como responder esta questão. 

 

Na sua opinião, existem diferenças entre o processo de produção e o produto em si Canal 

Saúde na Estrada e os demais programas da grade do Canal Saúde? Se sim, quais?  

Sim. O programa demanda um trabalho intenso de produção de base e in loco, e de logística, 

muito maior que qualquer outro da grade da emissora, isso porque duas equipes eram 

deslocadas para o interior do país durante duas semanas. Como repórter viajei com mais 2 

profissionais (repórter cinematográfico e assistente de câmera) por 12 estados, na seguinte 

ordem: RS, SC, MG, RJ, PI, TO, PA, AP, AL, CE, SE e RN. Foram 22 cidades visitadas no 

total. 

 

Como funcionava o processo de produção do CSE (reuniões, equipes, gravações, etc.) e qual 

era sua colaboração no produto? 

orçamento: a quantia financeira solicitada pela produção à COOPAS LTDA para cada viagem 

era o suficiente para os gastos da equipe. Não houve excessos. Na prestação de contas feitas 

ao final de cada viagem, os valores eram devolvidos corretamente e em espécie para o setor 

financeiro da emissora. 

transporte: As secretarias de saúde (municipais e/ou estaduais) nos ajudaram muito e sempre 

que possível nos disponibilizaram carros com motoristas para os locais de gravação. Quando 

não tinha essa possibilidade, alugávamos uma van.  
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relação entre os integrantes da equipe de reportagem: é importante observar que todos os 

integrantes da equipe que estavam em trânsito tiveram respeito profissional, espírito de 

cooperação, além de uma relação amistosa e cordial. Não houve ofensas e brigas entre as 

partes envolvidas. 

reuniões entre produção, direção e equipe de reportagem: eram realizadas muita das vezes um 

dia antes da viagem, o que era péssimo do ponto de vista de como e qual seria o enfoque que a 

direção do programa queria. Às vezes, as reuniões de pauta nem eram realizadas. Os 

encontros ainda eram rápidos, pouco se ouvia o ponto de vista do repórter e muito menos da 

equipe técnica (quando era chamada para a reunião). Não havia espaços para aceitação de 

novas ideias. O programa era feito em equipe, por vários braços, mas com o olhar unilateral 

da coordenadora do Núcleo de Jornalismo à época.   

equipamentos audiovisuais: ter câmera reserva (em caso de pane da câmera principal) e fitas 

extras (além das 20 fitas que levávamos em cada viagem) foram de extrema importância para 

o rendimento do trabalho. Foi fundamental ter levado equipamentos extras para que não se 

corresse o risco de faltar imagens que pudessem comprometer o conteúdo do programa.  

presença de diretor/produtor: A presença e o olhar de um diretor (como em MG) fez uma 

grande diferença no ritmo das gravações, principalmente por compartilhar ideias com a equipe 

a todo momento. 

 

Você sabe como eram escolhidas as pautas de cada programa? Tinha poder de sugestão neste 

quesito? 

Não. Era um trabalho exclusivamente da coordenadora do Núcleo de Jornalismo do Canal, Lu 

Fraga, em conjunto com a produção. 

 

Você acredita que o Canal Saúde na Estrada possa ter mudado a sua visão de saúde no Brasil? 

Por quê? 

Acredito. Conhecia pouco sobre o SUS, e não acreditava nas inúmeras possibilidades que as 

políticas públicas de saúde poderiam oferecer para melhorar a qualidade de vida da 

população. A ideia que tinha de saúde pública era rasa, e como repórter do programa, tendo a 

oportunidade de conhecer cada região do Brasil e as pessoas que lá vivem, descobri um 

Sistema de Saúde, que mesmo com falhas, é necessário para um país com tantas diferenças 

sociais. E que existem profissionais extremamente capazes e inteiramente dedicados à 

melhoria do SUS.  

 

Você acredita que as comunidades visitadas pelo Canal Saúde na Estrada possam ter sido 

impactadas pelo programa? Por quê/como? 

Sim. Após a gravação do primeiro programa, em Teutônia (RS), soubemos que a prefeitura da 

cidade contribuiu para que fosse comprado um carro que ficasse à disposição dos 

profissionais do PIM (Programa Primeira Infância Melhor) para atender a área rural. Quem 

me relatou isso foi uma das coordenadoras municipais do programa.  

 

Você acredita que o programa Canal Saúde na Estrada possa funcionar como mecanismo de 

promoção da saúde? Por quê? 

Sim e muito. Porque mais do que mostrar experiências bem sucedidas na área da saúde 

pública, o programa ajuda a repercutir a promoção da saúde de uma determinada comunidade 

e reforça o empoderamento do indivíduo na busca de um SUS melhor. Quando fui chamado, 

em 2014, para fazer o programa em Mucuri, BA, descobrimos que a UBS onde a reportagem 

foi feita, exibia o programa na recepção para os usuários. Uma ferramenta útil de informação 

dentro de um local onde se promove saúde. 
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Na sua opinião, o Canal Saúde na Estrada precisa mudar em algum aspecto? Sim. Em vários. 

Qual? Segue os pontos abaixo:  

 produção de base: seria interessante a produção de base preparar as pautas com no mínimo 

dois meses de antecedência antes da viagem planejando melhor o roteiro de gravação. Quanto 

mais cedo o planejamento, menor serão os gastos que ocorrem de última hora como a compra 

de passagens aéreas e as diárias de hotel. 

presença de diretor/produtor: A presença de um diretor (como em MG) ou até mesmo de um 

produtor faz uma grande diferença no ritmo das gravações. O repórter, que deveria estar 

apurando as informações e focado na reportagem, fica sobrecarregado e perde tempo na 

produção in loco de entrevistas quando há mudanças no roteiro de gravação (às vezes as 

fontes não querem falar, não são/estão seguras, ou simplesmente faltam, como foi o caso de 

Alagoas no projeto Pai Coruja). O repórter perde tempo resolvendo essas questões com a 

assessoria de imprensa das secretarias, realocando fontes e horários de entrevistas, além de se 

responsabilizar pelas finanças e de todo o bem-estar da equipe. 

equipe fixa: ao invés de duas equipes para o CSE (2 repórteres e 2 produtores) como em 2013, 

seria interessante apenas um repórter e uma produtora fixos para a realização dos programas 

para dar mais unidade e coerência aos trabalhos realizados, além de criar uma identidade ao 

‘Na Estrada’. 

 conteúdo do programa: muitos programas funcionaram bem com dois temas diferentes 

apresentados em cada bloco. Mas em outros não. É importante que a equipe de jornalismo do 

CSE tenha a sensibilidade em fazer programas com temas únicos, sem atropelar assuntos 

relevantes e repassar o máximo de informações ao telespectador, como foi feito no Ceará 

sobre mortalidade infantil (mesmo tema abordado em duas cidades diferentes). O programa de 

MG, por exemplo, poderia ter sido único, dois blocos para o Hospital Sofia Feldman que 

oferecia uma infinidade de assuntos e personagens. O mesmo poderia ter sido feito com os 

programas do Rio Grande do Sul, sobre o PIM; o Pará, sobre a UBS Fluvial; e Sergipe, sobre 

o Mais Médicos. 

 

Você acredita que o Canal Saúde na Estrada se diferencia de outros programas sobre saúde? 

Se sim, em quais sentidos? 

Sim. Porque é um programa que além de mostrar projetos inovadores na área da saúde, revela 

em imagens a beleza do interior do país. Mais do que isso, estampa na tela da TV a 

sensibilidade, os desafios e percepção de vida das pessoas, dos personagens envolvidos na 

história narrada. É um trabalho jornalístico praticamente documental. 

 

Enquanto profissional da área de comunicação, como você enxerga o tratamento a temática 

saúde pública na mídia? 

Depende de qual tipo de mídia se fala. Especificamente nas emissoras de TV com maiores 

índices de audiência e nos jornais impressos de grande circulação, a percepção de saúde 

pública é sempre ligada ao descaso das autoridades e à insatisfação da população com os 

serviços prestados. Parece que saúde pública só presta quando há campanhas de vacinação – e 

é aí que, muitas das vezes, a pauta é positiva. É fundamental existir outras mídias para 

propagar e ajudar a quebrar o preconceito em relação ao que se promove na esfera pública. 

Nos meios de comunicação -onde a audiência não é algo prioritário (lê-se, não há 

praticamente compromisso com anunciantes)-, matérias sobre saúde pública tem um conteúdo 

diferenciado: mais informativo e despido de preconceitos.    

 

- Gostaria de falar algo mais sobre o Canal Saúde na estrada temporada 2013? 

Uma das coisas que poderia ter sido feita era um blog, uma espécie de ‘Diário de Bordo’, 
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como foi conversado no início do projeto em 2013. Sob a responsabilidade do repórter, o 

conteúdo do ‘Diário’ seria abastecido com uma foto (ou pequeno vídeo) seguido de um/dois 

parágrafos com informações sobre o projeto, o dia-a-dia e os desafios da equipe, e até mesmo 

entrevistas com personagens das matérias. Por falta de mãos, pelo tempo corrido nas cidades 

onde ficávamos, e por conta de uma equipe reduzida, o blog não foi pra frente. Em 2014, em 

seu próprio twitter (@jpsoldati), informava aos seguidores sobre o programa interagindo com 

o perfil do Ministério da Saúde (@minsaude), do @canalsaude e do próprio Ministro da 

Saúde à época, Alexandre Padilha (@padilhando), sendo retuitado duas vezes pelo médico. 

Veja abaixo: 

Cheguei ainda a fazer um pequeno vídeo, em uma comunidade ribeirinha visitada pela equipe, 

no Pará, que foi editado e postado antes do CSE-PA ir ao ar. Segue o link: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=foKFAjuGSnE
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ANEXO 3 - Entrevista com Carla Coutinho, produtora do Canal Saúde na Estrada 

Temporada 2013 

Sou Carla Beatriz de Oliveira Coutinho, tenho 32 anos e trabalho com a produção do Canal 

Saúde, no Canal Saúde. E produzi do ano de 2013 ao ano de 2014 o Canal Saúde na Estrada. 

Iane – Beleza! E antes de você ser chamada para o Canal Saúde na Estrada, o que você fazia 

no Canal Saúde? 

Carla – Eu produzi o Sala de Convidados que é um programa semanal, ao vivo, com três 

convidados, onde tem inserção de matérias, apenas entrevistas, depoimentos. E depois eu fui 

convidada para ter essa nova experiência no Canal Saúde na Estrada que já é uma outra 

proposta. 

Iane – Quando te ofereceram o Canal Saúde Na Estrada como te propuseram isso? Qual foi o 

projeto que te ofereceram? 

Carla – Ele é um programa que não é produzido no estúdio. Ele é totalmente de externa, onde 

a produção é feita totalmente na base. O produtor não acompanha a equipe. E, a perspectiva é 

outra. Porque o Sala de Convidados é mais de debate, de discutir políticas públicas de saúde. 

Já o Canal Saúde Na Estrada ele é o que vai em busca da política pública de saúde. 

Iane – Mas o Canal Saúde na Estrada já existia antes... 

Carla – Já... 

Iane – Houve uma mudança entre 2013 e 2014, não é? A mudança aconteceu em 2013, foi 

uma mudança de estrutura editorial do programa. Você já conhecia o programa antes? Para 

você o que mudou no programa? 

Carla – Eu não conhecia o programa. Porque ele é sazonal na grade do Canal Saúde e teve 

uma mudança... Eu não tinha tido contato nenhum com o que havia sido produzido antes e 

não tive dificuldade para entender não. 

Iane – Daí quando te propuseram, te explicaram que estava havendo uma mudança ou não? 

Carla – Não... explicaram que ia recomeçar o Canal Saúde Na Estrada, mas que a perspectiva 

é a mesma. O Canal Saúde Na Estrada ele tem o objetivo de ir atrás de políticas públicas de 

saúde que são de sucesso, de bons desenvolvimento para aquela região, para aquela 

comunidade, que tenham um retorno muito positivo. 

Iane – Entendi. E, como que são escolhidas as pautas? Como vocês encontram esses exemplos 

dentro de um país tão grande? 

Carla – Então, a produção começa aí, né. Eu entre em contato com as secretárias municipal e 

estadual de saúde dos estados porque a gente percorre todo o país. E, a gente procura achar 

uma pauta diferenciada. Uma proposta diferente. Embora o SUS tenha a cartela, né. Tenha 

todos os programas do SUS, mas em cada estado tem a sua especificidade. Então a gente liga 
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para as assessorias de comunicação das secretarias de saúde e elas nos indicam as pautas. E aí 

que começa toda a produção.  

Iane – Mas, pode acontecer de, por exemplo, vir uma sugestão externa? Por exemplo...  

Carla – Chegam, chegam sugestões. Como até as vezes chegam projetos por outros caminhos. 

Por ONGs que trabalham paralelamente junto ao SUS. 

Iane – Entendi. E como que se dava esse processo de produção. Eram você e outra produtora 

na época. 

Carla – Isso... 

Iane – Essa questão de o produtor não acompanhar o programa... Quais eram os obstáculos e o 

que você vivia no dia a dia do Canal Saúde Na Estrada? Você produzia dois programas ao 

mesmo tempo... 

Carla – Produzia. 

Iane – O Sala de Convidados e o Canal Saúde na Estrada... 

Carla – Isso. Eu continuei a produção do Sala de Convidados e produzia o Canal Saúde Na 

estrada. Como éramos duas produtoras, tanto eu quanto a Eliza Betrand, nós trabalhávamos 

uma semana eu tinha o estúdio – a cada 15 dias, né. Era uma semana sim, uma semana não.  

Numa semana eu tinha o estúdio ao vivo com o Sala de Convidados e eu produzia duas 

semanas de externas no Canal Saúde na Estrada e a minha equipe ficava na base duas 

semanas. Depois eles voltavam para a externa novamente.  

Iane – Você acredita que quais eram os principais obstáculos dentro deste processo? 

Carla – A dificuldade do Canal Saúde na Estrada é o produtor não acompanhar a equipe. De 

início, você entra em contato com uma fonte, ela te indica, você pesquisa personagens para 

esse projeto. Você colhe todos os detalhes todas as informações, do projeto ao qual você vai 

desenvolver a pauta. Tido aquilo, você começa a produzir a hospedagem, a passagem... 

Depois você, casando as datas, você começa a marcar as entrevistas dentro daquele prazo que 

você tem para as gravações. Se houver qualquer eventualidade, algum imprevisto, o repórter 

que terá que resolver. O produtor vai dar um apoio daqui, mas ele não tem como estar lá para 

ajudar a pensar num plano B, C ou D. 

I – Tem algum caso que você se lembre que tenha acontecido isso? 

C – Tem, porque as Secretarias, elas te indicam os pontos de atendimento do SUS que 

desenvolvemos pautas de atenção primárias, básica, a outros tipos de atendimento de média e 

alta complexidade e as Secretarias não podem afirmar, às vezes, que eles vão ter 30 

atendimentos, 20 atendimentos. Então, você conta um pouco com a sorte de às vezes elas não 

conseguirem, dependendo de uma pauta com suas peculiaridades, não tem como elas 

marcarem um personagem, uma pessoas que estará sendo assistida pelo SUS naquele 

momento que você marcou para gravar. Então, não tendo um produtor ali para correr atrás de 
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um personagem ou talvez a pessoa que a Secretaria separou para você entrevistar não 

corresponde tanto a sua expectativa e para você ter uma segunda voz, uma terceira voz, pensar 

num ambiente, em toda a estrutura de gravação, você não tem como planejar totalmente 

daqui. Você conta um pouco com a sorte, com a disponibilidade de toda a equipe, tanto daqui 

do Canal, quanto de outros profissionais de saúde que ás vezes eles não tão com tempo hábil 

para te ajudar totalmente. Até porque eles estão trabalhando no momento que você está lá 

gravando. 

I – Você acha que alguma edição, ou algumas, ou o programa em si pode acabar sendo 

prejudicado por isso? Ou a equipe consegue dar conta disso? 

C – Olha, eu posso dizer que eu tive sorte. Claro que a gente não trabalha contando só com a 

sorte. Tem a nossa parte, a nossa dedicação e disponibilidade de se dobrar, de tentar de toda 

forma passar aquela notícia de uma forma bem objetiva, é, imparcial e correta para a 

população. 

I – Agora, assim, o CSNE, entre outras coisas, ele se propõe a ser um vetor de promoção da 

Saúde, não é? 

C – Sim, ele mostra a cara do SUS e de diversas maneiras. Porque nós temos um país 

totalmente múltiplo, né. É Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, são culturas 

totalmente diferentes. E, o SUS está em todos os cantos do país. E, os programas se 

assemelham, mas eles têm as suas diferenças dentro das suas culturas. 

I – Então, você acha ele cumpre o objetivo. 

C – Cumpre. Cumpre e trabalhar no CSNE ampliou a minha visão do SUS. Ele favorece... eu 

acho que [favorece] o Ministério da Saúde também por demonstrar o trabalho que é feito em 

todo o canto do país.  

I – Mesmo a visão que você já tinha antes produzindo o Sala de Convidados? 

C – Sim, mesmo essa visão, porque querendo ou não, eu moro no sudeste, e o Rio de Janeiro 

é uma cidade grande onde a gente embora conte com mais tecnologia às vezes, a gente 

também conta com maiores tipos de demanda por causa do número populacional também. 

Mas, quando a gente entra numa cidade do interior e vê que eles têm um atendimento 

humanizado, completo de média e alta complexidade, você vê que as pessoas estão satisfeitas, 

que está mudando a realidade daquela comunidade. Você vê que o SUS independe de 

qualquer tipo de localidade. Ele funciona. Tendo uma boa gestão ele funciona. 

I – Então, mesmo assim, você trabalhava no Canal Saúde há quanto tempo antes de entrar no 

CSNE? 

C – Eu trabalhava há um ano no Canal Saúde.  

Iane – E, aí, mesmo você já tendo esse contato os programas do Canal Saúde foi uma ruptura 

na sua visão do SUS? 



107 

 

C – Foi. Foi uma ruptura na minha visão de SUS. É muito gratificante a gente ver que somos 

bem recebidos também porque a mesma sensação que nós temos do prazer de divulgar um 

trabalho bem feito, as pessoas também sentem, as pessoas que fazem parte desses programas, 

desses projetos, se sentem muito gratificadas por poderem divulgar o trabalho que fazem com 

tanta dedicação.  

I – Então, você acha que o CSNE ele causa um impacto nas comunidades por onde ele passa? 

C – Causa. Diversas vezes nós recebemos faixas, recebemos presentes, e ainda são marcadas 

reuniões nas comunidades para que o programa seja exibido. 

I – Ah, isso eu não sabia, então, depois que o programa tá pronto vocês o levem... 

C – Não nós, eles se reúnem para assistir o nosso programa. 

I – Aí é enviado o programa mesmo que eles não tenham acesso a Oi TV ou a Parabólica? 

C – As Secretarias dão acesso a eles à exibição. 

I – Isso é bastante interessante. Aí é o que, exibido publicamente? 

C – Em algumas comunidades eles disseram que fariam isso sim. 

I – Ah, bem legal. Deixa eu ver o que mais. Isso mais ou menos a gente já falou, mas se você 

pudesse dar uma explicação melhor. É, diante da grade de programação do Canal Saúde, o 

Canal Saúde completou vinte anos, ano passado, como você vê a diferença entre o CSNE e os 

outros programas da grade que são produzidos por nós, sem parceria, os que são produzidos 

pela Copas? 

C – Então, é, como eu mais contato com o Salas de Convidados, a gente traz o assunto e 

discute aqui. O CSNE não. A gente vai até o assunto. A gente mostra, a gente detalha ele 

todo. E a gente entrevista os profissionais envolvidos, todos eles. Mostra o início, o meio e o 

fim. Como aquilo tudo funciona. 

I – Aí você acha que nesse sentido o CSNE ele colaboraria melhor para uma comunicação 

mais regionalizada? 

C – Sim, com certeza. Porque ele vai até aquele local e ele mostra toda a característica 

daquela região. Ele fala da população, fala dos modos de vida, os hábitos daquela 

comunidade. E, cada região, cada cidade tem as suas demandas. 

I – E o desafio, assim, você como produtora lida com a equipe inteira do programa, e o 

desafio da equipe ser daqui do Rio de Janeiro. Você acha que a equipe volta impactada do 

programa também? Você acha que volta com uma outra visão? 

C – Volta. Volta, é uma transformação. Você sai daqui, você pega um avião. Depois você 

chega numa comunidade ribeirinha, com uma unidade de atendimento flutuante, que é um 

barco, dormindo em rede. E você vendo aquelas pessoas sendo atendidas onde o ambiente 

delas não tem nem asfalto, então é diferente. É totalmente diferente. 
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 I – E no que que você acha que o programa poderia ser melhor? O que você acha que falta no 

programa? Alguma coisa nesse sentido?  

C – Olha, em questão de conteúdo, eu não vejo que falta nada. Porque a equipe da conta de 

mostrar toda a realidade das iniciativas as quais a gente se dispõe a gravar. Eu acho que o que 

poderia favorecer mesmo é ter um produtor perto. É ter um produtor de base e ter um produtor 

de externa para ajudar a equipe, porque são 15 dias para gravarmos quatro pautas com 

diferentes temas, com diferentes locais, então, a gente conta com hospedagem diferente, com 

horário de passagem. Então, ter alguém para cuidar dessa parte mais burocrática e mais 

logística facilitaria o trabalho do cinegrafista, do assistente e do repórter, com certeza.  

I – Talvez até uma parceria regional, né? 

C – A gente conta com parcerias. Tem Secretarias que nos ajudam com carro pra locomover a 

equipe, tem secretaria que nos ajuda com alimentação. É um conjunto, né. Todo mundo 

trabalhando junto. 

I – E qual são suas perspectivas para o futuro do programa? Atualmente você não tá mais no 

programa, né? 

C – É, eu sai do CSNE, hoje eu assumo o Sala de Convidados sozinha. Eu acho que nunca vai 

faltar pauta [para o CSNE] porque o nosso país é muito plural. E sempre vai haver uma 

diferença, sempre vai haver uma iniciativa e alguém para receber esse atendimento 

diferenciado do SUS.  

I – Entendi. Você saiu porque entrou um produtor dedicado só ao programa... 

C – Sim, sim, sim. A Coopas resolveu contratar um produtor só para o CSNE, o que é 

superimportante. E, eu agora assumi o Sala de Convidados sozinha também.  

I – E, você acha que isso foi algum tipo de aposta no programa? Você acha que o programa 

deu certo, trouxe resultados? Que contratar um produtor só para o programa... Como você vê 

isso? 

C – Acredito que sim, acredito que sim. É um programa que ele é bastante bem visto pela 

FioCruz também. 

I – Vocês recebem feedback disso, de público ou das pessoas? 

C – Recebemos.  

I – E, em geral, é positivo? 

C – Sempre positivo, nunca tive nenhum tipo de retorno negativo. 

I – Legal. Bem legal. E vocês recebem o quê? E-mail... 

C – Recebemos e-mails, a gente ajuda até, às vezes, na conquista de investimento. 

I – Ah, legal. Porque gera visibilidade, né? 
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C – Gera visibilidade, é. 

I – Interessante. Aí só para finalizar. Antes de entrar no Canal Saúde você já era produtora. 

Você sempre foi produtora. 

C – Sim. 

I - E, você tinha contato com o mundo da saúde?  

C – Entrar no Canal Saúde, aqui na Fiocruz, foi um divisor de águas na minha vida. Eu 

trabalhava, eu sou jornalista e trabalhava na TV Brasil e o hardnews tem uma visão de SUS 

totalmente diferente. Pelo menos o que me foi apresentado. Totalmente diferente. O SUS não 

só a porta de entrada. Não é só a emergência lotada. Só a falta de equipamentos e utensílios e 

medicamentos. O SUS é uma amplitude de um sistema de saúde aqui no nosso país. Ele ainda 

é recente. É, acredito no crescimento dele. No melhor desenvolvimento. Acredito num melhor 

investimento que eu acho que deva haver. Porque ainda é muito pouco do que é oferecido 

para saúde neste país. Eu acredito que o SUS ele ainda é uma criança, que ele ainda vai 

crescer. E, um dia ele vai chegar a total atendimento de todos os habitantes.  

I – Obrigado. Antes você era produtora da TV Brasil, né? 

C – Antes eu era produtora da TV Brasil e que só cobria porta de entrada do SUS.  

I – Você fazia jornal? 

C – Fazia jornalismo da TV.  

I – Os jornais diários? 

C – Os jornais diários da TV. 

I – Todos os jornais? 

C – Os jornais da casa do Rio, que eram o Repórter Rio e o Repórter Brasil. 

I – Última pergunta que eu esqueci mesmo. Numa viagem de equipe. Numa saída da base, 

vocês gravam quantas pautas? Quantos programas? 

 C – São quatro pautas e cada duas pautas rendem um programa.  

I – Um programa então, normalmente tem duas iniciativas.  

C – Duas iniciativas.  

I – Em uma viagem então vocês gravam quatro pautas e dá para dois programas em geral.  

C – Dois programas. 

I – Mas já aconteceu de a equipe... 

C – São dois estados na verdade que a gente visita. 
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I – A cada saída da equipe. 

C - Em cada estado duas cidades, dois municípios.  

I – E isso jura em geral 15 dias. 

C – Dura em média 15 dias. Bem apertado, é bem corrido. 

I – Já aconteceu de chegar lá, aí falar assim: “É muito maior do que a gente imaginava”. 

C – Às vezes nos surpreende e às vezes também a gente vê que a iniciativa ela não é tamanha. 

Mas ela é muito, muito eficiente e é muito necessária. 

I -  A questão da iniciativa não é só o tamanho. Mas, o impacto que ela promove. 

C – O impacto que ela proporciona à comunidade.  

I – Tá ótimo.  

C – Ah, só pra lembrar que os conselhos municipais de saúde também nos indicam pautas e 

colaboram na produção delas.  

I – Tá ótimo. Mas, os Conselhos podem fazer essa interlocução com as comunidades. 

C – Fazem. Fazem. 

I – Porque o sinal da OI [TV] vai pros Conselhos, não é? 

C – Sim. Eles fazem sim.  

I – Tá ótimo. 
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ANEXO 4 - Entrevista com Valéria Mauro, coordenadora do Núcleo de Programas do 

Canal Saúde 

Iane – Valéria Mauro... Na época você era produtora mesmo? 

Valéria Mauro – Era produtora executiva do Canal. Era outra configuração. 

I – Então, o que eu tinha perguntado era de onde tinha surgido essa ideia. 

V – Então, se eu não tô enganada, e aí era legal você confirmar isso depois com o Naldo. 

Isso... a gente tinha feito dez anos de Canal e a gente estava ampliando as nossas parcerias e 

precisávamos também abrir espaço para mostrar mais o Brasil e o que estava acontecendo de 

positivo ligado à Saúde Pública, o SUS, né, Brasil a fora. Então, né, a gente começou a 

implementar uma parceria com o Conass e aí, mas isso eu não tenho total certeza. Mas, isso 

foi o que germinou, o germe então dessa expansão, dessa ideia de: “Vamos fazer os dez anos 

do Canal viajando. Então, nessa época a gente tinha, o Canal Saúde era, assim, o programa 

carro-chefe, a gente pode dizer... Detesto essa palavra... Mas, na época era o primeiro 

programa, um programa maior, assim... 

I – O Canal Saúde? 

V – É... 

I - Existia um programa chamado Canal Saúde? 

V – Sim. Então, o Canal Saúde começou como um programa chamado Canal Saúde. Além de, 

na parabólica, porque esse Canal Saúde ele era gravado na TV Educativa. 

I – Nessa época ainda o Canal ainda não era emissora, né? 

V – Não. O Canal só foi ser emissora em 2010, acho. Em 2010... 

I – A criação do Canal Saúde na Estrada foi em 2005... 

V – 2005. Então, no início do Canal, o Canal exibia vídeos pela parabólica e tinha um 

programa. Chamava Canal Saúde. Esse programa era um programa então que era dividido em 

dois pedaços. Era um programa que tinha 32, 34 minutos de debate sobre saúde pública, 

temas, como se fosse o Sala [de Debates]. E, mais oito, por que eram 52 minutos, mais um 

tempo, uns 18 minutos, de matérias, eram três matérias. Esse bloco grande discutia vários 

temas e as outras três eram matérias diversas, nem sempre ligadas só com a área da saúde. Aí, 

a gente continuou assim, se você for ver a história da Copas e do Canal no momento que a 

gente começou então era um programa.  

I – Que era transmitido pela TV E? 

V – Que era transmitido pela TV E. E, também pela parabólica. Esse programa então, que era 

o Canal Saúde, é que... Você tá falando só do Canal Saúde Na Estrada, não é?  

I – Isso, mas aí é interessante saber qual a origem... 
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V – Então, esse programa que era o Canal Saúde que aglutinou as pessoas. 

I – Era transmitido na programação diária da TV E? 

V – TV E, mas não era diária. Era semanal, tinha 52 minutos. E, era uma exibição de um 

parceiro, um programa da TV E que a gente tinha parceria com a TV E. Depois como a gente 

começou a receber cartas das pessoas que viam os vídeos e esse programa via parabólica, via 

TV E, via parabólica, a gente criou o Ligado em Saúde, que foi exatamente para responder 

essas cartinhas que a gente recebia. Era carta mesmo... 

I – E as cartas eram enviadas para TV E mesmo? 

V – As cartas eram enviadas... É, eu acho que não. Acho que já vinham para cá [sede do 

Canal na Fiocruz]. Porque tinha parabólica. Isso eu não me lembro desse detalhe, mas eram 

cartas que vinham para nós para cá. Porque a gente tinha uma sedezinha aqui, que era aquela 

casa que a gente chamava de Casinha e que hoje fica... é... que eu fico também lá. É, era uma 

casa pequeninha e tal... e tudo isso. Iam para lá e a gente começou a responde-las porque a 

gente achou legal, porque essas cartas vinham também muito com um pedido de ajuda assim: 

“Meu filho tá com piolho, o que eu faço?”, várias demandas mas ligadas sobretudo a agravos, 

agravos na área da saúde mesmo. E a nossa ideia sempre foi falar sobre promoção, sobre 

saúde como... não como doença, como uma proposta de bem-estar, promoção, isso tudo que é 

a saúde pública. Esse então foi o único programa que a gente começou a criar que respondia, 

falava até sobre doenças.  

I – O Ligado foi criado quando? Você lembra? 

V – Não lembro, mas isso tudo posso pegar com o Naldo. Minha memória de datas tá 

maravilhosa. Não sei o que é isso... Eu sei que eu entrei pro Canal em 1996 e o Canal tinha 

oito meses. Um ano mais ou menos. Em 1994 ele deu uma paradinha. O Canal tem 20 [anos] 

eu entrei em 96, ainda era esse programa, então, eu fazia esse programa. Aí, entrou o Ligado 

[em Saúde] e a gente continuou fazendo esse programa, o Canal Saúde, o Ligado era bem 

pequenininho.  

I – Era semanal também? 

V – Era também semanal. A gente não podia ser diário, porque a gente não tinha emissora, 

não é?! A gente... 

I – Mas a minha dúvida é, era semana, não era mensal, quinzenal... 

V – Não, tudo semanal. Era pequeninho, assim... 

I – Eram pílulas, não é? 

V – Não, era cinco minutos. Acho que a gente têm essa memória aí.  Ainda devemos ter essa 

memória aqui, é muito engraçado as memórias. Aí, quando a gente fez dez anos, que aí já 

tinha o projeto de uma parceria do Ministério da Saúde com um projeto de AIDS, DSTs 

AIDS, e tal. Ampliamos alguns outros programas por conta disso e veio então essa parceria, o 



113 

 

aporte que a fez o planejamento de distribuir... Quem pode falar bem sobre isso é a Lu, que a 

Lu teve dentro, ela foi uma das gerentes deste projeto. E aí a partir dessa parceria a gente 

criou novos programas, eu acho que o Unidi também já tinha sido criado. E aí a gente foi 

aumentando os programas, porque fomos abrindo espaço. Inclusive com quem a gente tinha 

que abrir mesmo. E, quando a gente fez 10 anos... quem vai te contar esse história legal 

mesmo, bacana, acho até que vale a pena. Acho até que vale a pena a gente escrever sobre 

isso mesmo, totalmente porque só temos meio fragmentado. O Naldo tem isso certinho. 

Porque o Naldo tá na gênesis disso tudo. E a gente, né? Que estava ali nos dois lados. E, aí, a 

gente fez os dez anos, a ideia era sair com tudo que a gente tinha de programa, por isso que eu 

tô falando dos outros. Com exceção do Ligado, a gente já tinha o Unidi. Tinha o que mais, 

gente? Canal saúde, Unidi... 

I – Bate-papo, talvez? 

V – Bate-papo a gente já tinha. Porque a gente tava viajando e essas viagens eram uma 

questão política também, entrevistar gestores e tal. Quem fazia era o Arlindo. Ele é que fazia 

as entrevistas. Aí, esses dez anos então foram motivados por isso. Para implementar essas 

parceiras para mostrar o Brasil através da nossa programação e das coisas boas que estavam 

acontecendo, projetos na área da saúde.   

I – Aí você disse que vocês fizeram uma parceria com o pessoal da Conass? 

V – É, a gente fez uma parceria que... Mais ou menos, aqui entre nós. Não foi assim muito 

efetiva para o nosso trabalho na época. Porque acabou a gente tendo de descolar, a gente 

criou... Porque a gente ia viajar, então, era uma planejamento. Tudo que a gente estava 

fazendo era pra isso. A gente ia ficar três meses viajando e fazendo uma programação só nas 

viagens. Então, a gente contratou pessoas, ampliou a nossa equipe para poder tá viajando e tá 

produzindo. Viagem com equipe, com repórter, e aqui ficavam algumas pessoas, produtores, 

coordenadores. Nem era coordenadores ainda. Mas, não lembro bem. A gente ficava aqui. 

Esse grupo de pessoas vendo os projetos. Parecia simples no início. Porque, é, vai ser parceria 

com o Conass, então... Mas não aconteceu isso. Aconteceu que a gente por conta do que a 

gente já fazia, né. A gente já tinha muito contato. Porque para fazer o Canal Saúde semanal, 

né, e tudo isso. A gente começou a ter fontes ótimas ligadas à área da saúde, Ministério, 

projetos e bababa... E aí a gente fez esse programa. Fez essa viagem, a partir desses contatos 

que a gente já tinha, que foram indicando. É claro que o Conass indicou alguma coisa. Mas, 

não foi em cima só de indicações deles. Então, foi um esforço da equipe. 

I – E faltou de repente essa articulação do Conass de dar... 

V – Essa articulação até tinha, mas é como é até hoje, é muito difícil fazer uma relação dessa 

em TV, de projetos, uma coisa que tem data, tem hora, tem tempo para acontecer, com 

pessoas que tão lá com os seus trabalhos e tendo que atender e entender a nossa demanda. E, 

às vezes, também entender que um projeto pode ser visibilizado, pode ser gravado, pode se 

transformar numa pauta. Muitas vezes acontecia isso. Nossa equipe chegava lá e era uma 

coisinha deste tamaninho que você tinha que transformar numa pauta, num programa. Numa 

coisa que fosse interessante. Mas, também, isso é legal, porque é isso que... Eu, por exemplo, 
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sempre achei isso também. Porque é o que está acontecendo. Às vezes, um projeto desse 

tamaninho, para aquela comunidade, é um projeto superimportante. 

I – Tem um impacto, né? 

V – Tá começando, tá acontecendo. Então, foi uma experiência sensacional. A gente ficou 

três meses fazendo isso. Então, toda nossa programação nessa época era em viagem. Depois, 

quando acabou isso, esse momento, que foi um momento que não era possível a gente ficar 

mantendo... Então, o Canal Saúde continuou sendo semanal e uma vez por mês a gente tinha o 

Canal Saúde Na Estrada. Que era o Canal Saúde. Ele não era separado. Fazia parte do Canal 

Saúde. A gente tinha três semanas no estúdio, com matérias e tal...  

I – No estúdio, o estúdio vocês gravavam no estúdio da TV E? 

V – TV E, sim. A gente só começou a gravar aqui [Fiocruz], sei lá, em 2006, 2007...  

I – Mas, durante 3 meses todos os programas foram na estrada, então? 

V – Foram. Eu tenho essa lista. Posso te dar... 

I – Se você puder me passar, seria ótimo. 

V – Informações bem precisas, eu tenho essa lista. Vou procurar e te dar.  

I – Porque, assim, dos programas que a gente têm disponíveis só há alguns dessa época 

disponíveis em audiovisual.  

V – É, não tem tudo. Mas, eu tenho tudo. Tem, mas não tá aqui. Tá lá guardado. Até eu queria 

rever isso. Aqui quem pode... Marquinho, você lembra quando que o Unidi começou? 

Marquinho – (não dá para ouvir).  

V – Dois mil e o quê?  

M – Século passado (risos). 

V – Século passado, mas quando a gente fez os 10 anos já estava fazendo o Unidi. 

M – Já, tanto que a gente fez... 

V – Exatamente, a gente fazia os projetos. Tinha uma conversa do Renato com os sanitaristas. 

Que a gente teve essa ideia.  

M – Que era tipo um bate-papo, né? 

I – Os programas que já existiam vocês levavam para a estrada também? 

V – Não... É... a gente fez... Como é que a gente fez o Na Estrada. A gente tinha o Canal 

Saúde que aí se transformavam nesses projetos. Aí tinha o projeto, um ou dois projetos. 

M – Projetos junto com secretarias de saúde... 
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V – Exatamente, saúde, meio-ambiente também a gente fez.  

M – Cultura a gente fez também. Menos mais tinha. 

V – Isso. Aí a gente fez. Sempre tinha uma conversa, que era o Renato com os sanitárias. Que 

foi algo que a gente criou. A gente mapeou pelo Brasil os sanitárias. Que eram jurássicos.  

M – É, os mais antigos, mais importantes... 

V – Importantes na criação dessa ideia... 

I – Da reforma sanitária... 

V – Isso, da reforma sanitária. Então, a gente buscava e o Renato ia nessas pessoas. Eram dois 

bate-papos que a gente tinha. E, que mais? Tinha o Unidi. Só, né? 

I – Aí o Unidi, vocês também levavam o perfil do Unidi para outras cidades? 

V – Era uma equipe que saiu viajando o Brasil inteiro. Eram três equipes viajando, 

simultaneamente. E uma equipe aqui produzindo e editando.  

M – Todos os repórteres iam fazer esses projetos. Aí o Renato chegava no final de semana, no 

final da gravação. Porque geralmente você ficava uma semana em cada cidade. Aí chegava 

dois dias antes, na quinta-feira, a gente gravava esse programa, o Unidi e os... 

V – Os bate-papos.  

M – Isso. Com os jurássicos.  

V – É. Júlio Muller, uma galera do Espirito Santo que a gente acompanhou lá. Tem gente na 

Bahia, no Recife, a gente viajou bem legal. Foram três meses viajando e aqui a gente 

produzindo essa viagem, caçando os projetos, quais são eles e lalala... O pessoal saindo e 

indo. As equipes se reversavam. E tinha uma equipe também que ia recebendo e editando. Foi 

legal. A gente conseguiu fazer e foi muito bem.  

I – Mas foi um projeto bem caro, né? Na época rolou uma verba diferenciada? Como foi? 

V – Na época eu acho que... Não sei se rolou. Mas, acho que a gente deu um salto... 

M – Não sei se rolou. Mas, acho que rolou muita parceria com as secretarias... 

V – Não rolou. Quer dizer, a gente descolava, o que a gente descolava. 

M – Hospedagem, é, hum... 

V – A gente, os produtores pediam hospedagem, deslocamento da equipe e alimentação. A 

gente pagava a passagem, mas o que a gente podia, a gente pedia. A gente conseguiu muito.  

I – Por conta da visibilidade e da parceria com o Conass? 
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V – Isso não fazia parte da parceria com o Conass. A gente é que conseguia. Foi uma 

estratégia que todo mundo adotou mesmo. Vamos fazer e deu certo. 

I – Aí, por três meses foi assim de viagem e depois passou a ser um por mês neste formato na 

“Estrada”? 

V – Sim, depois continuou o projeto e continuou sempre com o nome Canal Saúde na Estrada. 

E a gente sempre então buscava projetos que estavam acontecendo na área da saúde. Aí ele 

virou mesmo o Canal Saúde na Estrada. Só que ele era 52 minutos. Era um Doc. A gente fazia 

dois projetos... viajava para dois ou três lugares. Alguns lugares eu não lembro, teria que 

olhar. Mas, geralmente eram dois projetos grandes, 15 minutos. Não, mais do que isso. Isso 

para cada um. A gente fazia esses dois projetos que compunham o programa de viagem do 

mês. 

M – A gente ficava viajando 15 dias. Fica cerca de uma semana num local e depois já ia para 

outro. 

V – Isso fazendo dois lugares. Aí voltava. Ficava 15 aqui e depois saia de novo.  

M – Tem vez de ser mais, que eu tive de juntar uma viagem na outra.  

V – O que acontecia. Essa frequência ficava pela gente, porque tínhamos que conseguir 

descobrir projetos.  

I – Como que surgiam as ideias das pautas? 

V – Com a gente aqui, comigo... Tínhamos uma reunião de pauta grande e eu e a outra 

coordenadora íamos vendo os projetos. A outra coordenadora era a Franssuazia. A gente ia 

vendo, ligávamos para os projetos, pesquisando. Como é até hoje, as nossas pautas são assim. 

A gente ia ligando e confirmando. 

I – Nessa época era produtor? 

V – Não, diretor. Diretor. A gente ia vendo se dava certo, se não dava e tal. 

M – Chegava um pouco no escuro, sem saber, mas sempre tinha algo interessante. Sempre 

tinha alguma coisa.  

V – Sim, os projetos eram legais. Mas o negócio sempre foi ter os projetos. Eles estavam 

sempre longe. A gente nunca conseguiu fazer uma coisa que seria ótima que é ter um produtor 

que fosse antes, para articular e fechar tudo com antecedência.  

I – Até hoje o Canal Saúde na Estrada sai sem produtor, né? 

V – É, mas naquela época a gente tinha produtor. Mas, o problema nem era esse... 

M – Na época tinha produtor e diretor... 

V – Mas, o mais legal era você ter um produtor para ir antes. Para checar as informações, 

conferir tudo. Porque poderia acontecer de neguinho dourar uma pílula e a gente chegar e não 
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ter nada ou mesmo a pessoa do outro lado não entender a proposta, não entender o que tem de 

ter e tudo. 

M – Com isso podia acontecer de ter um projeto que era um nadinha e você tinha que fazer 

render alguma coisa.  

V – Às vezes o cara achava que o projeto era uma reunião de planejamento, algumas pessoas 

conversando sobre o que pensavam em fazer.  

I – Não é concreto, né? 

M – É, não é concreto e também não gera imagem nenhuma. Você vai mostrar o quê? Pessoas 

conversando?  

V – Então, você ter alguém que fosse antes, checasse tudo, a probabilidade de dar certo seria 

muito maior.  

I – Você acha que esse era o maior obstáculo do programa na época, então? 

V – É... A gente não via nada como obstáculo, mas as dificuldades que são intrínsecas à 

pauta. Era também transformar aquilo tudo num programa, numa pauta. Analisar o que era 

interessante e o que não gerava assunto. Os produtores tinham todo um trabalho também de 

fazer as pessoas entenderem o que era interessante. É legal você também entrevistar os 

produtores.  

I – Quem eram os produtores? 

V – Bianca, Paulo Belard, Cristovam, são produtores que viajam. Eles sim destrinchavam 

tudo. A gente passava e eles iam vendo os projetos.  

M – Durante o processo. Era fazendo lá direto. 

V – Você tinha que fechar. A gente organizava, era visto, mas lá era onde pegava fogo. Então, 

acho que a grande dificuldade era essa lacuna entre duas horas. Primeiro, de entender e checar 

um projeto que você não está vendo e de você fazer as pessoas entenderem que isso é um 

programa de TV. Então, programa você tem que estar mostrando, tem que ter imagem. Uma 

reunião, você tem que mostrar. Então, tínhamos sempre que estar explicando, perguntando: 

“Isso se concretiza como? Se transforma no quê? Se materializa como?” Então, a gente tinha 

que pautar sempre. Acho que essa era nossa maior dificuldade. Mas, a gente ia, chegava lá e 

tinha dificuldades, mas normal, e fazíamos.  

I – Depois desses três meses... 

V – A gente ficou tendo mais ou menos uma regularidade até o Sala de Convidados. O Sala 

que já uma outra questão, tudo motivado por questões que vão associar o crescimento do 

Canal a questões de saúde pública que a gente quer acompanhar. Também era algo de o Canal 

crescer, se transformar, de ser uma emissora, de ter mais grana, ter um orçamento. Com todas 

as questões delicadas que esse tipo de coisa traz. Questões de você fazer um orçamento micro, 
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crescer. Essa história que você vê hoje a gente gestou lá. No sentido de que a gente sempre 

bancou o Canal de uma certa forma. A gente fazia, muitas vezes a gente não recebia. Eram 

apostas que a gente fazia, mas as vezes não dava certo. Mas, dava resultado no sentido de ser 

visto, ser conhecido. Muito difícil abrir espaço. Nisso o Canal Saúde Na Estrada foi muito 

importante porque ele foi abrindo esse espaço. Vai mostrando e a gente também vai sendo 

visto como equipe.  

I – Mas, então, quando veio o Sala vocês deram uma parada? 

V – Sim, a gente parou.  

I – Você se lembra qual ano foi isso?  

V – Tudo eu vou pegar para você. Mas, tenho que pegar esses anais aí para você. 

I – Isso ocorreu porque o Sala ocupou o espaço que era do Na Estrada na programação é isso? 

V – Exatamente. A gente estava vindo para cá (Fiocruz), porque o Sala já era vindo para cá, já 

não era mais TV E. Já tínhamos um estúdio aqui. 

I – Mas ainda não era emissora? 

V – Isso, mas a gente conseguiu fazer ao vivo. Porque tínhamos uma relação com o 

Ministério da Saúde, com a NBR também. Eram outras coisas entrando, né? A gente então 

começou o Sala para poder acompanhar e transmitir e informar sobre conferências de saúde. 

O Sala foi motivado por isso. Foi uma parceria e ser ao vivo para as pessoas poderem 

interferirem também contou. Mas, aí, a gente já não estava mais fazendo o Canal Saúde Na 

Estrada.  

I – Mas, depois desses três primeiros meses com a continuidade o Na Estrada passou a ter um 

formato mais próprio? 

V - Ele se transformou em várias coisas. Naqueles três meses era tudo na estrada. Mas, depois 

veio o período que frequência ficou mais bagunçada, vou te passar depois, porque ai dependia 

dos projetos. Então, às vezes, não conseguia manter sendo, sei lá, o último programa de cada 

mês. Às vezes, só saia na primeira semana do outro mês. Entende? Mas, era sim uma 

regularidade mensal. Isso posso te dizer com tranquilidade. Mas, aí acabou quando a gente 

passou para cá, quando tivemos o estúdio aqui [na Fiocruz]. Porque aí também a gente ficou 

quase um ano quase sem produzir nada, foi em 2008, acho... Ah, aí o Canal Saúde também 

mudou. Quando a gente saiu da TV E a gente mudou o formato dele. A Marcela passou a 

apresentar, na TV E quem apresentava era o Rê. Primeiro pelo Arlindo, depois teve aquele 

apresentador o Milton da Costa, depois foi o André Mota Lima, que foi quando eu cheguei. 

Depois dele a galera resolveu... Arlindo e Naldo... Não, não. Demitiram todo mundo e fiquei 

eu sozinha.  

M - Aí foi o período que tentaram fazer um apresentador por programa.  

V - Exatamente isso. Saiu todo mundo e eu fiquei fazendo o programa. Eu e o Arlindo e o 

Naldo. Porque, o seguinte, a gente tinha um roteirista separado e um apresentador que era um 

jornalista, o André da Mota Lima, que não sabia nada de nada de saúde pública. Então, ficava 
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uma coisa completamente distanciada. Ele era um jornalista, mas não participava 

efetivamente. A gente levava o roteiro para ele e nananam. Então, a gente acabou com isso e 

acabando com isso o Arlindo e o Naldo acharam que a gente não precisava ter um 

apresentador só. Já que o barato era essa veracidade. Era ser da saúde pública. Era falar dessa 

área. Nada melhor do que os próprios sanitaristas e pessoas ligadas.  

I - Isso lá na gênese do programa do Canal Saúde Na Estrada.  

V - Isso lá em 1998, mais ou menos. Aí, essa história ficou muito engraçada. O Arlindo 

apresentou. O Berro apresentava. Já chamei a Regina Parisse para fazer. Imagina. O Berro 

ainda tinha algum carisma, mas os outros... Os caras eram médicos, pesquisadores, não tinha 

nada a ver com a TV, com o timming de TV. Isso tudo influência.  

M - A pessoa pode ser fodona, conhecer tudo mas não funcionar na tv.  

I - Às vezes não funcionam nem para entrevista, né? 

M - Sim, com certeza. 

V - Isso foi uma fase de uns seis ou sete meses até que tivemos uma reunião a partir do que o 

Renato começou a fazer. O Renato ficou apresentando o Canal Saúde. Ele já não tinha mais 

aquelas matérias, já tinha mudado. Ele ficou só com o Canal Saúde, um programa de 52 

minutos inteiro. Tinha os drops também. Que eram umas pílulas assim, tipo como são os 

Interprogramas que a gente colocava dentro. Então, esse era um programa. E já estava 

surgindo, teve aquela parceria com a Aids... Foi em 2000, né? 

V - Esse Canal Saúde aí ele termina. A gente resolveu mudar. Mais ou menos em 2005. 

M - É... porque quando eu entrei aqui o Canal Saúde eram mais ou menos três matérias por 

semana e uma entrevista/debate que ficava no meio. 

V - Esse debate tinha 34 minutos. 

M - É? 

V - É. Era eu que fazia. 

M - Hum, não sei. Sei que eu fazia três matérias por semana. 

V - Pois é, no início era isso. Esse debate e três matérias.  

M - Independente do debate. 

V - Esse debate era Saúde Pública. Não eram temas articulados por semana. Era uma revista 

na verdade. Era um debate com tempo grande e três matérias, que eram variadas pelo que 

achavam interessante. 

I - Era uma revista de saúde realmente?  
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V - Isso. Aí, saiu tudo e ficou só o debate. Porque a gente começou a achar meio 

esquizofrênico o debate no meio das matérias, vários formatos juntos nesse programa. Aí, o 

programa ficou uma coisa só. Mas, recheado de Drops. Mas, sem as matérias. Isso passa pra 

dentro do programa. Aí a gente termina com esse quando vem para cá. Aí a Marcela começa a 

fazer um, começa a apresentar. Continua sendo Canal Saúde... 

I - Continua a ser transmitido pela TV E, mas gravado aqui? 

V - Sim. Ainda continua sendo transmitido na TV E. Porque no início era tudo lá. A gente 

também produzia na TV E. E esse programa era gravado pela Marcela. A gente mudou um 

pouquinho a temática, trabalhando também com projetos e tal. A gente fez 23 programas 

desse na série. Foi nesse ano que a gente começou a ter uma coisa de oficina de criação. 

Fizemos só esses 23, a Marcela estava grávida do Diogo. E aí também era complicado 

financeiramente e ficou complicado de achar os projetos, os grupos, enfim. Começou a ficar 

repetitivo, difícil. A gente, então, parou.  

I - Mesmo do estúdio? 

V - Mesmo do estúdio. Porque você tinha que ter projetos que estavam funcionando legal. O 

que já era complicado. E tinha que fazer viajando... Aí a questão financeira começou a apertar 

e a gente então parou de fazer o Canal Saúde na Estrada e começa a fazer o Sala. Paramos 

também de fazer o Canal Saúde. A gente deu uma reciclada, eu reeditei. Dividi eles em... 

I - Parou o Canal Saúde padrão então? 

V - Isso. Ficamos fazendo o Sala só. Aí fizemos uma reciclagem dos programas Canais 

Saúde. Porque a gente tinha um monte até então. E também fizemos uma reedição dos Canais 

Saúde na Estrada. O Rodrigo Birque, que estava aqui na época, e a gente, fomos revendo 

todos os projetos. Ligamos para ver quais e o que dos projetos ainda estavam funcionando. E 

demos uma mexida nesses programas. 

I - Aproveitando o que já tinha sido feito? 

V - Sim. Aproveitando e reciclando. Atualizando. Tiramos o que não estava legal. E depois 

ele volta de novo. Quando é que ele volta mesmo? Volta, agora, né? Agora que a gente 

dividiu os núcleos. Porque a gente começou a receber demandas. Teve um ano que eu e o 

Rafael começamos a fazer programas também viajando por demandas que o Canal estava 

tendo. Por exemplo, Prêmio Cultura Saúde. Aí a gente viajou fazendo o Canal Saúde Na 

Estrada. 

I - Fazendo em ocasiões especiais? 

V - Isso. Alguns vídeos para o Ministério da Saúde também. 

I - É, eu vi um Especial Tuberculose... 

V - Exatamente. Aí fez com a galera da Tuberculose em vários estados. Isso meio que 

substituiu o programa, mas era só por demandas que recebíamos.  

I - Aí, vocês faziam o Na Estrada quando surgiam essas demandas? 
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V - Aí, era, mas não era. Ficou chamando e acabou virando. Que bom que você está fazendo 

esse inventário, porque a gente vai esquecendo... 

I - Se você puder me passar essa lista de dados eu vou construindo esse histórico. 

V - Tem essas coisas dessas datas. Em 2006 eu acho que a gente começou o Sala. Então, eu 

acho que a gente já não fazia mais o Na Estrada. A gente fazia essas demandas.  

I - Porque o Sala ocupou o lugar desse programa de debates, não é? 

V- Exatamente. Eram duas horas de programa de Sala. O intuito era mesmo abrir espaço para 

conferências. 

I -  O Sala surgiu motivado pelas conferências de saúde então? 

V - Exatamente. Aí deu uma parada com o Na Estrada. Esse ano, acho que foi de 2007. Eu 

vou começar a escrever também para não esquecer. Eu tenho um diário de bordo. Mas, é só 

com os acontecimentos e mesmo assim não tem um terço do que devia. A gente devia sempre 

fazer esse registro. Mas, eu tenho todos esses dados, depois te passo. Ah, e tem um material 

legal também de você pegar com a Márcia que são três Seminários que a gente fez. São: “Que 

Canal Saúde Você vê? Que Saúde Você Vê? Que Saúde Você Quer Ver?” Isso com certeza 

vai ser interessante para você. Mas, voltando ao Na Estrada. Porque ele parou também? 

Porque é um projeto caro. De viagem, né? A gente passou por algumas questões. Acho que o 

Naldo pode falar toda essa questão com você com mais informações de bastidores. Os 

bastidores porque as coisas eram motivadas e tal. O Na Estrada então retoma agora... Ele teve 

aquele período em que o produzíamos por demanda.  

I - Depois teve o período em que ele foi sazonal, né? 

V - Ele voltou... Não, a gente exibia ele. Neste momento que a gente começou o Sala e parou 

de produzir ele, só fez os da Marcela, a gente reciclou esses programas e ainda exibíamos o 

Canal Saúde e o Canal Saúde Na Estrada. Repaginamos e remontamos eles mostrando e 

tratando dos projetos que ainda estavam em atividade. Que eram muitos, por incrível que 

pareça. Daí eles supriram essa lacuna. Que era uma lacuna que a gente também tinha que 

estava no contrato. E a gente viajava por demandas: Ministério da Saúde; Saúde e Cultura, 

Tuberculose... 

I - Para essas demandas, provavelmente tinham orçamentos próprios? Ou não, apertava todo o 

orçamento que se tinha? 

V - Essas demandas a gente tinha alguma parceria, com certeza. Ou era passagem ou alguma 

coisa. Mas, acho que grana mesmo, não.  

I - Mas tinha um apoio, né? 

V - Apoio acho que sim. Até porque tem que ter mesmo, porque é brabo. A gente fez isso e 

depois ele volta. Então, ele tá sempre na grade de alguma maneira.  

I - De uma forma flutuante nessa época. 
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V - Isso.  

I - Aí, em 2010 o Canal se torna emissora, não é? 

V - 2010, é. 2010 para 2011. Mas, ainda continuando... Diminuindo o Sala para uma hora, que 

já tínhamos diminuído antes, e continuando com todos os programas que tinha antes. A gente 

tinha o Unidi, o Bate-papo, o Ligado em Saúde. O Ciência e Letras já tinha sido criado, foi 

criado em 2008 com o Renato na TV E em parceria com a Editora da Fiocruz.  

I - Nessa época já tinha o Salinha? O Sala Entrevista.  

V - Já tinha o Salinha. Quer dizer, não. O Salinha a gente ficou no ar por um ano, dois no 

máximo. O Salinha foi uma ideia que a gente teve também porque quando produzíamos o 

Sala, eu e a Lu víamos que ficavam tantos assuntos interessantes de fora, pendentes, que a 

gente teve essa ideia. Era entrevista. Pura entrevista.  

I - Mas, então, mesmo depois de ter se tornado emissora o Na Estrada continuou flutuante 

dependendo de demandas, até essa divisão dos núcleos? 

V - Aí, acho que você vai poder ter uma certeza absoluta se você pegar a grade de 

programação do canal.  

I - Aham. 

V - Não tenho certeza pra dizer agora, mas ele sempre tá na ideia. Mas é isso mesmo.  

I - Nessa época já era o Kleiber que fazia a grade?  

V - A grade quem faz é a Márcia. O Kleiber faz a programação. Acho que ele já fazia, sim. 

Você vai conseguir confirmar essas coisas de dados mesmo com o Kleiber mesmo, o Naldo. 

Entendeu. Eles têm as datas certas. No meio disso tudo a gente começa a fazer licitações, o 

que a gente num tinha feito.  De tanto em tanto tempo a gente tinha que fazer a certificação da 

Copas como única produtora habilitada a fazer trabalhos e programação na área de saúde 

pública. 

I - Antes não era por licitação? 

V – Não. Digo, era. Mas não teve. Porque na verdade foi uma criação de um grupo de pessoas 

que criaram isso.  

I - Mas, não passaram por todo o processo de licitação, né? 

V - Ainda não, mas ia passar. A gente, como a gente estava conseguindo se manter? Provando 

que éramos a única produtora capaz, habilitada nessa área de saúde pública. Então, de tanto 

em tanto tempo a gente ia lá no sindicato das TVs e produtoras independentes... Sindicato de 

Indústrias e Produtoras Independentes para pegar esse certificado. Mas, aí, no meio dessa 

história, que veio a nossa primeira licitação. E com a licitação veio o contrato.  

I - Essa primeira licitação você também não se lembra? 
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V - Eu lembro, mas não a data certinho.  

I - Mas o ano certo? Sabe qual foi? 

V - Pera aí, tem que voltar de trás para frente. Essa última agora foi em 2012... 

I - A que todo mundo foi cooperado foi em 2013. 

V - Isso. 2013, então. Menos cinco. Então, 2007, 2008 foi a primeira licitação. Aí, sim, a 

gente faz a primeira licitação. Aí a gente perde e ganha. Porque a gente perdeu essa. 

I - Foi essa que uma firma de buffet ganhou...  

V - Sim, mas então a gente ganhou o contrato. E, com o resultado da licitação veio o contrato. 

Dentro desse novo contrato veio uma programação. Essa programação foi mantida. Canal 

Saúde Na Estrada, Unidi, Ciência e Letras, Canal Saúde, aí já transformado. Aí foi também 

quando a gente criou o Em Família.  

I - Mas, o Em Família não é mais novo? Não foi o Sala? 

V - Não, foi o Em Família, porque o Sala tá lá cobrindo um outro programa.  

I - Tem o Sala, o Salinha... 

V - O Salinha aí eu acho que para de existir. Não tenho certeza. 

I - Tem o Ligado em Saúde, o Bate-papo na Saúde... 

V - Saúde em Foco, que era o Canal Aberto, então, ele já existia só que com outro nome. 

Então, o Canal Saúde estava colocado. 

I - Essa licitação foi antes mesmo de a gente se tornar emissora? 

V- Sim, a gente se tornou emissora em 2010. Então, foi no caminho de tornar emissora. Já 

existia toda a articulação e tal. Isso então também deve fazer parte do seu objeto. O seu objeto 

é mesmo o quê? É mais o conteúdo? 

I - É o Canal Saúde Na Estrada mesmo. Ele enquanto programa de promoção da saúde. De 

divulgação de experiências do SUS. Essa proposta diferenciada, porque o que a gente vê mais 

na mídia é o SUS enquanto doença.  

V - O SUS que não dá certo, né. E a gente mostra o que dá, né? Aliás, nossa programação 

inteira, né? 

I - Sim, mas aí como o Canal Saúde Na Estrada tem essa proposta de ir lá e mostrar em loco 

torna-se uma coisa mais próxima. 

V - Isso, a gente vai lá e vê.  

I - Aí, o Canal Saúde Na Estrada ele volta? 
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V - Volta, porque eu acho que está dentro do projeto. Da proposta da licitação. Na verdade a 

gente não mudou nada. Só fomos substituindo. Mudando algumas ideia.  

I - A gente ainda tem duas licitações a de produção e a de veiculação que veio depois, não é? 

V - A de veiculação não trata de programas, só financeiramente, quer dizer.  

I - Aí a divisão dos núcleos ocorre quando. 

V - Isso ocorre, caramba, tem uns três anos ou quatro. Você entrou aqui quando? 

I - Eu entrei no fim de 2012. Mas, a mudança do Canal Saúde Na Estrada com novas equipes, 

que veio João Paulo, o Lucas Doca... Que tinha duas equipes, uma com a Carla e a outra... Me 

fugiu o nome da outra produtora, ela até saiu. Era produtora junto com a Carla.  

V - A Elisa. 

I - Toda essa articulação e mudança total ocorreu em 2013. Inclusive, repaginação. Mas, 

minha dúvida é quando que houve a divisão dele para o núcleo da Lu? 

V - Não tinha núcleo da Lu. E não tinha núcleos. Éramos eu e ela coordenando tudo.  

I – Geral. Mas, então, depois houve uma divisão, não é? 

V - Aí ela ficou com algumas coisas e eu com outras. Acho que foi nessa época.  

I - De 2013?  

V - Eu acho que sim. Talvez seja em 2012. Foi entre 2012 e 2013. Também teve várias 

divisões, pois teve coisa que não cabia todo mundo. Aí teve também a história do Canal, 

porque eu vou lembrando... Teve a história do Jornal. Ele não estava na licitação, mas a gente 

quis criar. A gente resolveu fazer. Aí isso ficou para a Lu. Mas, ainda estávamos juntas. 

I - Mas, aí, por que vocês perceberam essa necessidade de fazer uma divisão entre os núcleos 

de Jornalismo e o de Programas?  

V - Não tinha isso, né. Todos os nossos programas, se você for pensar, são jornalísticos. Ou, 

só tem um jornalístico de fato que é o Jornal. Os outros são todos iguais. Mas, talvez, tenha 

sido uma questão mesmo de melhor gestão.  

I - Mas, aí, qual critério vocês definiram para decidir o que ficava em qual guarda-chuva? 

Porque hoje o seu núcleo é o de Programas, não é? 

V - E Interprogramas. Porque esses Drops, por exemplo... Mas isso são outras histórias, né. 

Tem muita coisa de histórias, talvez um dia quando a gente não tiver mais aqui essas 

histórias... Porque o Interprogramas ficou comigo? Porque fui sempre eu que fiz e bolava ele. 

O Naldo é que propôs. A gente sempre quis fazer o Interprogramas porque é uma coisa legal 

de fazer e você tem que fazer. É onde você vai trabalhar verticalmente as coisas que uma 

emissora tem que trabalhar. Só que para isso tem que ter também financiamento, né? Não 

teve. Não tá contemplado no projeto. No contrato até tá com um minuto por semana. Mas, a 
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Márcia esqueceu de colocar no projeto que tem as chamadas. Você tem que chamar os 

programas. Então, acaba que esse um minuto por semana é extrapolado até pelas chamadas 

que entram dentro desse escopo. Foi o Naldo quem fez a divisão dos núcleos na verdade. 

I - Porque aí o Na Estrada que você já vinha participando, tinha participado da criação e tal, 

deixou de estar no seu leque para estar no da Lu. Essa escolha não foi motivada por o Na 

Estrada parecer mais jornalismo nem nada disso então? 

V - Não, claro, que não. Porque todos os nossos programas são jornalísticos. Aí são mais 

histórias mesmo, mas coisas que nem vale comentar. Mas, assim, quando eu fui contratada 

para o Canal eu vim da TV e vim como produtor executivo. E, na TV o produtor executivo 

faz vários papéis, ele é o cara do conteúdo, faz papel da direção geral daquele programa. 

Porque os diretores estão dirigindo imagens. Então, eu entrei para ver o conteúdo. A Lu veio 

da TV E, ela era apresentadora lá. Ela veio como repórter. E as histórias foram indo, veio 

gente, outros saíram. Até que vagou a vaga de coordenadora de jornalismo. Que aí era mais 

para ver as questões de texto e tal. Aí, acho que a origem da divisão é isso. Porque de verdade 

ficamos duas pessoas fazendo coisas parecidas. Aí, para questão de organização, achou-se 

melhor fazer a divisão. Porque ficou um cá e outro lá, não tem muito. O jornal sim que ela 

quis fazer. Mas, a divisão, eu discordo de dizerem que um é mais jornalismo e outro isso, mas 

a divisão ficou essa. É uma questão de otimização mesmo. 

I - Aí nessa época já ficou dividido o Jornal... O núcleo de jornalismo ficou: o Jornal, o Sala, 

o Saúde em Foco e o Na Estrada.  

V - Aí comigo ficou o Ligado em Saúde, Bate-papo, o Canal Saúde que virou Em Família, o 

Unidi, o Ciência e Letras, e os Interprogramas, que agora a gente diminuiu, porque não tem 

orçamento, né. 

I - Essa coisa do orçamento é até um assunto delicado, mas você acho que isso muitas vezes 

norteou a programação? Porque, assim, os programas como o Sala, o Ciência e Letras eles são 

relativamente mais baratos por serem de estúdio, né?   

V - Todos os programas de estúdio são mais baratos. Não, o que é mais barato mesmo. Acho 

que às vezes as pessoas não entendem e dizem: “Ah vamos fazer por série!” Para a gente não 

vale a pena fazer por série porque temos pessoas contratadas fixas. Quando você tem uma 

produtora e faz uma série aí faz sentido. Mas, para a gente não. 

I - Até porque não faz sentido fazer uma programação com tantos programas frios. Porque 

para fazer por série os temas dos programas têm de ser frios, né. 

V - Exatamente. Todos os nossos programas, mesmo o Ligado, são atuais, são de atualidades. 

A gente vai se inspirando naquilo que tá acontecendo. Ainda mais a gente.  

I - Por exemplo, a cobertura feita na época do surto do ebola, né? 

V - Com certeza. Não tem como ser por série. Então, ter essa estrutura fixa, se a Copas não 

fosse o Canal, apesar de não ser de fato. 

I - Essa simbiose que existe, né? 
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V - Essa gêneses comum e essa estrutura fixa que temos torna toda a produção muito mais 

barata. Por exemplo, se o formato de licitação mudar e passar a ser feito por programas e uma 

outra produtora ganhar eles vão fazer por série e aí os gastos vão ser bem maiores. Além de 

que os programas vão deixar de ser atuais, quentes, né. 

I - Então, você acha que o diferencial de a Copas estar no âmago do Canal Saúde é essa 

questão da produção do cotidiano.  

V - E, diferente do que muita gente pode achar, é você poder ter uma programação de 

qualidade com pouco dinheiro. Eu acho que é pouco dinheiro.  

I - Que é o mais difícil, né? 

V - É.  

I - Mas, aí, a minha pergunta era essa. O Na Estrada é um programa caro? 

V - O Na Estrada é caro. Então, por isso que só temos um. Porque na verdade, o que 

aconteceu agora. Isso você...  

I - Pode deixar.  

V - A gente fez um planejamento, pela primeira vez os coordenadores de núcleo têm o seu 

orçamento definido. Eu planejei, algo que acho que é fundamental, porque a gente sabe que 

tem gente vendo. Eu acho fundamental mostrar a cara do Brasil em todos os programas. 

Então, se eu tô viajando, por exemplo, com o Bate-papo, eu planejei dessa forma para 

baratear. O repórter vai, e vai achar lá onde a gente estiver gravando, o que a gente planejou 

aqui. Então, vai lá. É diferente você vê uma coisa acontecendo lá em não sei aonde e algo que 

está ocorrendo aqui no Rio.  

I - Uma questão de representatividade, né. 

V - O programa é o mesmo. Sei lá, falar sobre dor de garganta. Mas, você tá vendo como 

aquele posto, como aquela unidade tá atendendo. O sotaque também é diferente, as formas de 

vivenciar são diferentes. Eu acho isso muito fundamental. 

I - Você acha que essa articulação tem a ver também com os princípios do SUS, isso de 

Universalidade... 

V - Total. Porque a saúde que a gente vê deveria se espelhar nisso. E passamos também as 

agruras que o SUS passa. Que é falta de financiamento, desafios... 

I - Desafio também de representar um país continental... 

V - E de apresentar diversidades. 

I - Na mídia a gente percebe uma representação muito Sul-Sudeste, no máximo, Centro-

Sudeste e a gente percebe que as demais regiões, as demais notícias sobre o SUS são 

apresentadas em geral em caráter de exceção.  
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V - Naturalmente as populações desses locais mais distantes também são sempre apresentadas 

pelo ponto de vista do sofrimento. Até espetacular só que ao contrário. Porque a vida desses 

caras pode ser sofrida, mas é diferente a maneira como eles encaram isso. E aí eu acho que 

normalmente não se mostra isso. Então, a gente indo lá. Mesmo no Ligado, que é um 

programa que vai falar sobre dor de garganta ou sobre dengue, a gente mostra outras 

realidades. Poderíamos fazer as interferências aqui no Rio, mas não falamos só para o Rio. 

Temos que mostrar como o médico, o profissional de saúde está falando, está atendendo lá.  

I - Esse esforço de mostrar a pluralidade.  

V - A gente tá com problema de grana, né. Mas, mesmo assim é muito importante mostrar. Eu 

tinha um planejamento que até dava, mas agora com essas restrições, ficou mais difícil. 

I - Então, essa questão do orçamento dificulta manter esses compromissos com os princípios 

do SUS? 

V - Totalmente. Inclusive, isso são coisas que vem do orçamento do Canal para a Copas.  

I - Da Fiocruz para a gente?  

V - Exatamente. Esse orçamento na verdade não é para fazer tudo. É para produzir os 

programas. Mas também a gente têm que ter uma taxa, tem que poder viver enquanto 

cooperativa. Tudo isso. 

I - Todo esse processo humano/financeiro é que dificulta, né? Porque, inclusive, o Na Estrada 

teve uma redução significativa da equipe, não é? Porque eram duas equipes. 

V - Sim, quando ele era de 50 minutos eram duas equipes. Entrava uma saia outra. Mas, agora 

ele diminuiu o tamanho, agora tem 15, 20 minutos. Por isso diminuíram as equipes.  

I - Foi nessa divisão dos núcleos, naquela assembleia de orçamentos que isso foi decidido, né? 

V - Isso. 

I - Mas, aí, você acha que isso pode ser um pouco prejudicial? 

V - Não, não acho que o na Estrada está sendo prejudicado. Ele tá lá mantido, assegurado. Os 

outros que podem correr algum risco. Acho que ele tá com um tamanho legal. Poderia ser 

mais confortável, ter mais um assistente e tal. Mas, ele é um programa que está dando conta 

do que tem que fazer. Mas, os outros programas que têm matéria, que têm viagem... A gente 

planeja viagem para o Unidi. Nele a gente fala sobre educação, sobre saúde e cidadania. 

Então, não é legal a gente ficar só no Rio de Janeiro. Eu planejei cinco viagens para o Unidi 

esse ano e a gente só fez uma. Cada viagem dessa eu podendo movimentar uma equipe 

grande, a gente faz três programas. É uma articulação com Universidade, com projetos. E aí 

você faz mais de uma coisa. Para economizar e para ampliar o espectro. 

I - Para que essa representatividade exista mostrando os sotaques e diferentes características.  

V - A gente agora fez três em Olinda. Fizemos a universidade, um projeto de arte e cidadania 

lá de Recife, que é uma casa que acolhe, e mais um outro projeto. Aí, assim, uma coisa que a 
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gente está planejando fazer em todos os locais que vamos: discutir comunicação, democracia 

e saúde. Dar voz para essa galera. Se ficar só aqui é uma voz só, né. Então, você tem que 

planejar. E nisso eu acho que o Canal Saúde na Estrada é o mais protegido. Porque o projeto 

dele já prevê viagem, é na estrada, né.  

I - Ele deixa de existir se não tiver viagem. 

V - Ele deixa de existir. Mas, os outros programas também têm de mostrar o resto do Brasil. 

I - Realmente, eu não tinha me atentado para isso. 

V - Eu também, mas quando comecei a ver que uma materinha, pequeninha, do Ligado num 

posto de saúde lá no interior do Nordeste mostrando uma mãe, mostrando aquelas mulheres, 

essa é a nossa missão. Essa é nossa missão de trabalho. 

I - Que a população se enxergue na programação. 

V - Eu tô começando a adotar o termo da adoção. A população tem que adotar o SUS. Porque 

o SUS é tão maluco, tão quase megalomaníaco, tão utópico... Ele vai sempre ter problemas e 

se transforma na cara daquela equipe que está gerindo, do prefeito da cidade... Mas, ele é 

fundamental. Então, as pessoas têm que parar de falar mal e tentar adotar. Adotar é adotar 

mesmo, é entender, cuidar e cobrar. Os próprios profissionais também não entendem. Tem 

uma questão médica também complicada. Então, acho que a gente tem uma missão e tanto a 

fazer. Agora, eu acho que a gente tem que viajar. 

I - Nisso o orçamento dificulta, né? 

V - Eu não sei como a gente vai resolver isso. 

I - Esse ponto que você levantou é muito importante o Canal Saúde na Estrada se defende 

porque essa é a premissa dele. Agora, os outros, como não têm essa premissa fica desculpado: 

"Ah, posso fazer por aqui que vão sair mais barato". Realmente. Só que isso é prejudicial para 

o conteúdo. 

V - É. Você pode economizar. A gente tá viajando para o Bate-papo, que também é em 

viagem. O Bate-papo é em viagem. Aí, o que eu planejei, o Dudu, o repórter vai, produz, 

grava lá, ligado lá no que a gente tiver falando. Grava o Bate-papo e vai. Às vezes, traz coisa 

para o Jornal.  Mesmo assim, está complicado. Apertado. O conselho administrativo está com 

dificuldade.  

I - Complicado, né. Porque também a gente já entrou com uma licitação já com um valor 

menor do que o que a gente imaginava, né. E agora a tendência ainda é só piorar, né... 

V - Pois é. E agora além de ser emissora a gente tá virando emissora aberta.  

I - É... Sobre essa questão de emissora aberta e da TV digital, quais são as suas perspectivas 

enquanto pessoa que estava lá num dos primeiros tijolinhos? 

V - Ah, eu acho sensacional. Mas, também não tenho mais nenhuma ilusão de que vá ficar 

tudo lindo. É sempre uma disputa ferrenha. E tem que ter grana. Agora, pelo menos, você vai 
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poder dizer para as pessoas... Porque antes você tinha de dizer, o que eu sempre disse sem 

problema nenhuma mas tem quem não visse assim, que estávamos na antena parabólica. 

Porque você viaja e vê a quantidade de parabólicas que tem. São milhões.  

I - Essa sua percepção da parabólica. Porque assim, a gente tem, mais uma vez pensando 

numa visão do Sudeste, pessoas com TV à cabo e tal. 

V - Sim, mas se você viaja de carro pelo Brasil você vê que a parabólica tem uma entrada 

enorme. O cabo também tá se expandindo. Mas, o ideal é a gente estar andando junto ou na 

frente da tecnologia. 

I - Mas, mesmo nas viagens vocês têm essa percepção das parabólicas? 

V - Tem. Só que aí a gente fica com essa coisa, quem é que vê a gente? Claro que tem gente 

que vê. Eu sei porque eu tinha uma casa em Minas, num lugarzinho lá. E as pessoas lá viam 

Canal Saúde. E isso lá em priscas eras, passado. Mas, claro, vai ser legal, mais um aumento. E 

aí eu acho que a gente difere das outras TVs na nossa missão. A gente não é a TV Globo, não 

é isso, não tem coisa do espetáculo. A gente tem uma missão muito claro. Nossa missão é 

fazer com que as pessoas dialoguem entre si sobre saúde, sobre cidadania, meio-ambiente. 

Então, enfim, claro que você podendo ser visto por mais gente, melhor. Acho que tem a Web 

também, a TV Web que já tá entrando, e, para mim, vai ser maior que a TV aberta. O Brasil é 

o país que vende mais celulares no mundo então as pessoas estão tendo acesso por essas 

coisas. Aí a gente tem que prestar atenção aí também.  

I - A inserção das redes sociais, muitas vezes o Youtube.  

V - Sim, lógico. Hoje mesmo que você coloca. Você tem canal no Youtube. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 - Lista de programação dos antigos programas Canal Saúde e Canal Saúde 

na Estrada  

Nº TÍTULO FITA NO AR 

DEZEMBRO 1994 

01 CANAL SAÚDE EMBRATEL 30.550 09 / 12 / 94 

MARÇO 1995 
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01 MINISTRO DA SAÚDE ADIB JATENE 70.193 22 / 03 / 95 

02 ASSISTÊNCIA MÉDICA NO BRASIL 70.194 29 / 03 / 95 

ABRIL 1995 

03 SAÚDE E DIREITOS REPRODUTIVOS 70.195 05 / 04 / 95 

04 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 70.196 12 / 04 / 95 

05 SAÚDE DA CRIANÇA 70.197 19 / 04 / 95 

06 MEDICAMENTOS I 70.144 26 / 04 / 95 

MAIO 1995 

07 COMUNIDADE SOLIDÁRIA 70.198 03 / 05 / 95 

08 MEDICAMENTOS II 70.143 10 / 05 / 95 

09 POPULAÇÃO, SAÚDE E DIREITOS REPRODUTIVOS 70.199 17 / 05 / 95 

10 DOENÇAS DO CORAÇÃO 70.200 24 / 05 / 95 

11 MORTALIDADE MATERNA 70.201 31 / 05 / 95 

JUNHO 1995 

12 ALIMENTOS 70.202 07 / 06 / 95 

13 VACINAS 70.215 14 / 06 / 95 

14 REVISÃO CONSTITUCIONAL 70.216 21 / 06 / 95 

15 TUBERCULOSE 70.217 28 / 06 / 95 

JULHO 1996 

16 GRANDES ENDEMINAS 70.218 05 / 07 / 95 

17 SANGUE 70.219 12 / 07 / 95 

18 ASSISTÊNCIA MÉDICA ÀS COMUNIDADES 70.220 19 / 07 / 95 

19 CÂNCER INFANTIL 70.221 26 / 07 / 95 

AGOSTO 1995 
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20 MORTALIDADE MATERNA (REPRISE PGM. 11) 4.822 02 / 08 / 95 

21 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (REPRISE PGM. 04) 5.177 09 / 08 / 95 

22 VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO 70.222 16 / 08 / 95 

23 CTI 70.223 23 / 08 / 95 

24 CMF 70.224 30 / 08 / 95 

SETEMBRO 1995 

25 STRESS SOCIAL 70.225 06 / 09 / 95 

26 REFORMA PSIQUIÁTRICA 70.226 13 / 09 / 95 

27 TERCEIRA IDADE 70.227 20 / 09 / 95 

28 
DEBATE DE DEPUTADOS S/ FINANCIAMENTO DA 

SAÚDE 
70.228 27 / 09 / 95 

OUTUBRO 1995 

29 FITOTERÁPICOS 70.229 04 / 10 / 95 

30 BIOSSEGURANÇA 70.230 11 / 10 / 95 

31 FOME 70.153 18 / 10 / 95 

32 BEIJING 70.231 25 / 10 / 95 

NOVEMBRO 1995 

33 REFORMA PSIQUIÁTRICA II 70.232 01 / 11 / 95 

34 VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA 70.233 08 / 11 / 95 

35 
CONTROLE DE GASTOS E ANÁLISE DE CUSTOS EM 

SAÚDE 
70.234 15 / 11 / 95 

36 ACIDENTES AMPLIADOS 70.236 22 / 11 / 95 

37 ORÇAMENTO DA SAÚDE 70.237 29 / 11 / 95 

DEZEMBRO 1995 

38 ALIMENTOS CONTAMINADOS 70.238 06 / 12 / 95 
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39 AGROTÓXICOS 70.239 13 / 12 / 95 
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Nº TÍTULO FITA NO AR 

JULHO 1996 

40 MEDICINA ALTERNATIVA 70.240 12 / 07 / 96 

41 OSTOMIA 70.241 19 / 07 / 96 

AGOSTO 1996 

42 EMERGÊNCIAS 70.242 02 / 08 / 96 

43 LIXO 70.263 09 / 08 / 96 

44 SAÚDE NA IMPRENSA 70.264 16 / 08 / 96 

45 AIDS 70.265 23 / 08 / 96 

SETEMBRO 1996 

46 X CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE 70.266 01 / 09 / 96 

47 LOUCURA E CIDADANIA 70.267 06 / 09 / 96 

48 MORTALIDADE MATERNA II 70.268 13 / 09 / 96 

49 MUDANÇA DO PERFIL DA POPULAÇÃO 70.269 20 / 09 / 96 

50 OSTOMIA (REPRISE PGM. 41) 5.830 27 / 09 / 96 

OUTUBRO 1996 

51 PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE 70.270 04 / 10 / 96 

52 MEDICINA ALTERNATIVA (REPRISE PGM. 40) 0.857 11 / 10 / 96 

53 FOME:  ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 70.154 18 / 10 / 96 

54 FOME:  ABASTECIMENTO ALIMENTAR 70.155 25 / 10 / 96 

NOVEMBRO 1996 

55 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 70.281 01 / 11 / 96 

56 AIDS 70.282 08 / 11 / 96 
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57 PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE II 70.283 29 / 11 / 96 

DEZEMBRO 1996 

58 ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI 70.284 06 / 12 / 96 

59 ENSINO MÉDICO 70.285 13 / 12 / 96 
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Nº TÍTULO FITA NO AR 

JANEIRO 1997 

60 
MEDICINA BIOMOLECULAR 

  PGM APAGADO PELA TVE 
70.286 10 / 01 / 97 

61 ESTRUTURA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 70.125 17 / 01 / 97 

62 DIREITOS DO PACIENTE 70.124 24 / 01 / 97 

 

63 

DEBATE COM O MINISTRO DA SAÚDE CARLOS 

CÉSAR DE ALBUQUERQUE 
70.138 31 / 01 / 97 

FEVEREIRO 1997 

64 SAÚDE EM TERMOS DE FOLIA 70.139 07 / 02 / 97 

65-A MINISTRO CARLOS CÉSAR DE ALBUQUERQUE 70.287 13 / 02 / 97 

65 CONTROLE SOCIAL DO SUS 70.140 21 / 02 / 97 

MARÇO 1997 

66 ORDEM DO PROGRESSO 70.141 07 / 03 / 97 

67 TRANSPLANTE 70.142 14 / 03 / 97 

68 SANGUE DO SEU SANGUE 70.006 21 / 03 / 97 

ABRIL 1997 

69 O ANO DA SAÚDE 70.149 04 / 04 / 97 

70 PLANEJAMENTO FAMILIAR 70.123 11 / 04 / 97 

71 FORTE MAS SUSCETÍVEL 70.150 18 / 04 / 97 

MAIO 1997 

72 DOLLY:  UMA NOVA LINHA DE MONTAGEM 70.122 02 / 05 / 97 

73 EFEITO COLATERAL DA SAÚDE 70.247 09 / 05 / 97 
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74 NOVAS DOENÇAS, COMO SURGEM? 70.288 16 / 05 / 97 

75 VENDENDO SAÚDE 70.289 23 / 05 / 97 

76 A VOLTA DO SARAMPO 70.290 30 / 05 / 97 

JUNHO 1997 

77 SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA 70.298 13 / 06 / 97 

78 QUE PAÍS NO FUTURO? 70.299 20 / 06 / 97 

79 COBAIA HUMANA 70.300 27 / 06 / 97 

JULHO 1997 

80 ÀS VOLTAS COM A VACINA 70.301 04 / 07 / 97 

81 PELO CANO 70.302 11 / 07 / 97 

82 ALCOOLISMO 70.292 18 / 07 / 97 

83 VENENO E ANTÍDOTO 70.293 25 / 07 / 97 

AGOSTO 1997 

84 CALAMIDADES 70.303 01 / 08 / 97 

85 VIOLÊNCIA RIMA COM EMERGÊNCIA 70.080 08 / 08 / 97 

86 AQUI NINGUÉM É DE CIRCO 70.245 15 / 08 / 97 

87 PROMESSA É DÍVIDA 70.246 22 / 08 / 97 

88 VENENO E ANTÍDOTO (REPRISE PGM. 83) 10.305 29 / 08 / 97 

SETEMBRO 1997 

89 PELO CANO (REPRISE PGM. 81) 11.714 05 / 09 / 97 

90 ALCOOLISMO (REPRISE PGM. 82) 4.849 12 / 09 / 97 

91 PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE (REPRISE PGM. 57) 8.561 19 / 09 / 97 

92 DIREITOS DO PACIENTE (REPRISE PGM. 62) 9.564 26 / 09 / 97 

OUTUBRO 1997 



137 

 

93 ENSINO MÉDICO (REPRISE PGM. 59) 5.558 03 / 10 / 97 

94 VENDENDO SAÚDE (REPRISE PGM. 75) 9.610 10 / 10 / 97 

95 A VOLTA DO SARAMPO (REPRISE PGM. 76) 10.675 17 / 10 / 97 

96 CÂNCER INFANTIL (REPRISE PGM. 19) 0.404 31 / 10 / 97 

NOVEMBRO 1997 

97 CALAMIDADES (REPRISE PGM. 84) 11.070 07 / 11/ 97 

98 
VIOLÊNCIA RIMA COM EMERGÊNCIA (REPRISE 

PGM. 85) 
11.715 14 / 11 / 97 

99 AQUI NINGUÉM É DE CIRCO (REPRISE PGM. 86) 4.425 21 / 11 / 97 

100 COBAIA HUMANA (REPRISE PGM. 79) 10.684 28 / 11 / 97 

DEZEMBRO 1997 

101 JOVENS INFRATORES 70.286 05 / 12 / 97 
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Nº TÍTULO FITA NO AR 

JANEIRO 1998 

102 ÍNDIO QUER APITAR 70.121 09 / 01/ 98 

104 TRANSPLANTE (REPRISE PGM. 67) 10.048 16 / 01 / 98 

105 CALAMIDADES (REPRISE PGM. 84) 11.070 23 / 01 / 98 

106 
NOVAS DOENÇAS, COMO SURGEM (REPRISE PGM. 

74) 
11.068 30 / 01 / 98 

FEVEREIRO 1998 

107 PELO CANO (REPRISE PGM. 81) 11.714 06 / 02 / 98 

108 ALCOOLISMO (REPRISE PGM. 82) 4.849 13 / 02 / 98 

109 CARNAVAL 70.119 20 / 02 / 98 

110 PLANEJAMENTO FAMILIAR (REPRISE PGM. 70) 10.584 27 / 02 / 98 

MARÇO 1998 

111 
ESTRUTURA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (REPRISE 

PGM. 61) 
6.410 06 / 03 / 98 

112 ÍNDIO QUER APITAR (REPRISE PGM. 102) 12.755 13 / 03 / 98 

113 QUEM CASA QUER CASA (REPRISE PGM. 103) 12.756 20 / 03 / 98 

114 AQUI NINGUÉM É DE CIRCO (REPRISE PGM. 86) 4.425 27 / 03 / 98 

ABRIL 1998 

115 PROMESSA É DÍVIDA (REPRISE PGM. 87) 11.716 03 / 04 / 98 

116 EFEITO COLATERAL DA SAÚDE (REPRISE PGM. 73) 11.067 10 / 04 / 98 

117 PLANOS DE SAÚDE 70.118 17 / 04 / 98 

118 CONTROLE SOCIAL 70.117 24 / 04 / 98 

MAIO 1998 
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119 PROFISSÃO MÉDICO 70.116 01 / 05 / 98 

120 PROFISSÃO MÉDICA 70.115 08 / 05 / 98 

121 SAÚDE NAS BANCAS 70.114 15 / 05 / 98 

122 A IMAGEM QUE O SUS TEM 70.113 22 / 05 / 98 

123 TRANSPLANTES 70.112 29 / 05 / 98 

JUNHO 1998 

124 DENGUE 70.111 05 / 06 / 98 

125  COPA DO MUNDO 70.110 12 / 06 / 98 

126 FALSIFICAÇÃO DE REMÉDIOS 70.109 19 / 06 / 98 

127 ENFERMEIROS OBSTETRAS 70.108 26 / 06 / 98 

JULHO 1998 

128 GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 70.107 03 / 07 / 98 

129 REFORMA PSIQUIÁTRICA 70.106 10 / 07 / 98 

130 ONGS E AIDS 70.105 17 / 07 / 98 

131 ESPECIAL AIDS I 70.104 31 / 07 / 98 

AGOSTO 1998 

132 ÁGUA 70.103 07 / 08 / 98 

133 CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 70.102 14 / 08 / 98 

134 GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 70.101 21 / 08 / 98 

135 ABORTO I 70.100 28 / 08 / 98 

SETEMBRO 1998 

136 ABORTO II 70.099 05 / 09 / 98 

137 SAÚDE NAS URNAS 70.098 11 / 09 / 98 

138 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 70.097 18 / 09 / 98 
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139 MULHER 70.096 25 / 09 / 98 

OUTUBRO 1998 

140 SAÚDE PÚBLICA NO SÉC. XXI 70.095 02 / 10 / 98 

141 ESPECIAL CRIANÇAS 70.093 16 / 10 / 98 

142 REPRISE DE VÁRIOS PGMS. 70.092 23 / 10 / 98 

143 DROGAS 70.091 30 / 10 / 98 

NOVEMBRO 1998 

144 CONS. FED. MEDICINA x  MEDICINA ALTERNATIVA 70.090 06 / 11 / 98 

145 A SAÚDE DAS RUAS 70.089 13 / 11 / 98 

146 SAÚDE DO MAR 70.088 20 / 11 / 98 

147 ESPECIAL AIDS (1º DE DEZEMBRO) 70.087 27 / 11 / 98 

DEZEMBRO 1998 

148 SAÚDE PÓS-URNAS 70.086 04 / 12 / 98 

149 ORÇAMENTO DA SAÚDE 70.085 11 / 12 / 98 

150 ESPECIAL AIDS (REPRISE PGM. 147) 19.122 18 / 12 / 98 
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Nº TÍTULO FITA NO AR 

JANEIRO 1999 

151 REPRISE DE VÁRIOS PGMS. 19.159 08 / 01 / 99 

152 REPRISE DE VÁRIOS PGMS. 18.193 15 / 01 / 99 

153 REPRISE DE VÁRIOS PGMS. 19.158 22 / 01 / 99 

154 REPRISE DE VÁRIOS PGMS. 19.635 29 / 01 / 99 

FEVEREIRO 1999 

155 REPRISE DE VÁRIOS PGMS. 19.634 05 / 02 / 99 

156 REPRISE DE VÁRIOS PGMS. 19.633 12 / 02 / 99 

157 REPRISE DE VÁRIOS PGMS. 20.231 19 / 02 / 99 

158 REPRISE DE VÁRIOS PGMS. 20.232 26 / 02 / 99 

MARÇO 1999 

159 REPRISE DE VÁRIOS PGMS. 20.233 05 / 03 / 99 

160 REPRISE DE VÁRIOS PGMS. 20.328 12 / 03 / 99 

161 AIDS E MULHER 70.084 19 / 03 / 99 

162 LEI DOS GENÉRICOS 70.083 26 / 03 / 99 

ABRIL 1999 

163 A SAÚDE NOS PRESÍDIOS 70.082 02 / 04 / 99 

164 ESPECIAL SAÚDE 70.081 09 / 04 / 99 

165 SAÚDE ORAL 70.079 16 / 04 / 99 

166 TERCEIRA IDADE 70.078 23 / 04 / 99 

167 DESEMPREGO 70.077 30 / 04 / 99 

MAIO 1999 
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168 COMUNICAÇÃO E SAÚDE 70.076 07 / 05 / 99 

169 CIVILIDADE 70.075 14 / 05 / 99 

170 AGENDA 21 70.135 21 / 05 / 99 

171 ESPECIAL FIOCRUZ 70.074 28 / 05 / 99 

JUNHO 1999 

172 ESPECIAL FIOCRUZ (REPRISE PGM. 171) 70.073 04 / 06 / 99 

173 FAVELA E SAÚDE 70.072 11 / 06 / 99 

174 SÍFILIS CONGÊNITA 70.071 18 / 06 / 99 

175 BIOTECNOLOGIA 70.070 25 / 06 / 99 

JULHO1999 

176 BIOÉTICA 70.094 02 / 07 / 99 

177 FALA GALERA 70.069 09 / 07 / 99 

178 AGENS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 70.068 16 / 07 / 99 

179 MÍDIA E CRIANÇA 70.067 23 / 07 / 99 

180 EDUCAÇÃO BÁSICA 70.066 30 / 07 / 99 

AGOSTO 1999 

181 TEM PAI QUE É UMA MÃE 70.065 06 / 08 / 99 

182 INFECÇÃO E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR 70.064 13 / 08 / 99 

183 ANIMAIS DE LABORATÓRIO 70.063 20 / 08 / 99 

184 ESPECIAL ANTI-TABAGISMO 70.062 27 / 08 / 99 

SETEMBRO 1999 

185 FINANCIAMENTO DA SAÚDE 70.061 03 / 09 / 99 

186 O CIDADÃO DECIDE 70.060 10 / 09 / 99 

187 SOMATIZAÇÃO 70.059 17 / 09 / 99 
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188 SOMATIZAÇÃO II 70.046 24 / 09 / 99 

189 ESPECIAL ANTI-TABAGISMO 70.047 29 / 09 / 99 

OUTUBRO 1999 

190 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE 70.048 06 / 10 / 99 

191 10 ANOS SEM PÓLIO 70.126 13 / 10 / 99 

192 PROSTITUIÇÃO 70.049 20 / 10 / 99 

193 ADOÇÃO 70.044 27 / 10 / 99 

NOVEMBRO 1999 

194 AMAMENTAÇÃO 70.043 03 / 11 / 99 

195 6º CONGRESSO PAULISTA DE SAÚDE PÚBLICA 70.042 10 / 11 / 99 

196 6º CONGRESSO PAULISTA DE SAÚDE PÚBLICA II 70.041 17 / 11 / 99 

197 ENERGIA NUCLEAR 70.040 24 / 11 / 99 

DEZEMBRO 1999 

198 ESPECIAL AIDS II 70.039 01 / 12 / 99 

199 ESPECIAL CIDADANIA 70.038 08 / 12 / 99 

200 ESPECIAL ENVELHECIMENTO ATIVO 70.036 15 / 12 / 99 

201 ESPECIAL SAÚDE (REPRISE PGM. 164) 4.101 22 / 12 / 99 

 



144 

 

 

Nº TÍTULO FITA NO AR 

JANEIRO 2000 

202 SOMATIZAÇÃO (REPRISE PGM. 187) 22.163 05 / 01 / 00 

203 SOMATIZAÇÃO II (REPRISE PGM. 188) 22.164 12 / 01 / 00 

204 ESPECIAL ANTI-TABAGISMO (REPRISE PGM. 189) 7.746 19 / 01 / 00 

205 EDUCAÇÃO BÁSICA (REPRISE PGM. 180) 22.165 26 / 01 / 00 

FEEREIRO 2000 

206 BIOTECNOLOGIA (REPRISE PGM. 175) 6.541 02 / 02 / 00 

207 ESPECIAL FIOCRUZ (REPRISE PGM. 172) 22.162 09 / 02 / 00 

208 ENERGIA NUCLEAR (REPRISE PGM. 197) 6.538 16 / 02 / 00 

209 ESPECIAL AIDS II (REPRISE PGM. 198) 6.537 23 / 02 / 00 

MARÇO 2000 

210 
ESPECIAL ENVELHECIMENTO ATIVO (REPRISE 

PGM. 200) 
70.036 01 / 03 / 00 

211 ADOÇÃO (REPRISE PGM. 193) 4.054 08 / 03 / 00 

212 SOMATIZAÇÃO (REPRISE PGM. 187) 22.163 15 / 03 / 00 

213 QUALIDADE DE VIDA 70.035 22 / 03 / 00 

214 MEIO-AMBIENTE 70.034 29 / 03 / 00 

ABRIL 2000 

215 ESPORTE 70.037 05 / 04 / 00 

216 CARIOCA É SAÚDE 70.033 12 / 04 / 00 

217 MEDICAMENTOS 70.032 19 / 04 / 00 

218 500 ANOS 70.031 26 / 04 / 00 

MAIO 2000 
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219 SANGUE 70.030 03 / 05 / 00 

220 MÃE 70.029 10 / 05 / 00 

221 ANIMAIS 70.028 17 / 05 / 00 

222 SAÚDE BUCAL 70.027 24 / 05 / 00 

223 ESPECIAL 100 ANOS FIOCRUZ 70.026 31 / 05 / 00 

JUNHO 2000 

224 AMOR 70.025 07 / 06 / 00 

225 ÁGUA 70.024 14 / 06 / 00 

226 VIOLÊNCIA URBANA 70.023 21 / 06 / 00 

227 SAÚDE MENTAL 70.022 28 / 06 / 00 

JULHO 2000 

228 ADOLESCÊNCIA 70.021 05 / 07 / 00 

229 PACIENTE NÃO É CLIENTE 70.020 12 / 07 / 00 

230 INTERNET 70.019 19 / 07 / 00 

231 TRABALHO INFANTIL 70.018 26 / 07 / 00 

AGOSTO 2000  

232  CENSO 70.017 02 / 08 / 00 

233 DURBAN 70.045 09 / 08 / 00 

234 MEDICINA PALIATIVA 70.016 14 / 08 / 00 

235 FUMO 70.015 23 / 08 / 00 

236 ABORTO 70.014 30 / 08 / 00 

SETEMBRO 2000 

237 REDUÇÃO DE DANOS 70.013 06 / 09 / 00 

238 REDUÇÃO DE DANOS (REPRISE PGM. 237) 70.013 13 / 09 / 00 
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239 ELEIÇÕES 70.001 20 / 09 / 00 

240 ACESSO AO SUS 70.000 27 / 09 / 00 

OUTUBRO 2000 

241 PESQUISA 70.002 04 / 10 / 00 

242 HUMOR 70.003 11 / 10 / 00 

243 MENINAS INFRATORAS 70.004 18 / 10 / 00 

244 QUALIDADE DO SUS 70.005 25 / 10 / 00 

NOVEMBRO 2000 

245 HOMEM 70.007 01 / 11 / 00 

246 DIVERSIDADE SEXUAL 70.008 08 / 11 / 00 

247 
1º FÓRUM LATINO AMERICANO DE PREVENÇÃO 

EM DST/AIDS 
70.010 15 / 11 / 00 

248 HUMANIZAÇÃO DO SUS 70.011 22 / 11 / 00 

249 AIDS / GÊNERO 70.012 29 / 11 / 00 

DEZEMBRO 2000 

250 UM SÉCULO DE FREUD 70.050 06 / 12 / 00 

251 ESPECIAL FIOCRUZ - 100 ANOS 70.051 13 / 12 / 00 

252 CANDELÁRIA 70.052 20 / 12 / 00 

253 TRABALHO INFANTIL (REPRISE PGM.231) 50.009 27 / 12 / 00 
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Nº TÍTULO FITA NO AR 

JANEIRO 2001 

254 DURBAN (REPRISE PGM. 233) 50.154 03 / 01 / 01 

255 FUMO (REPRISE PGM. 235) 50.070 10 / 01 / 01 

256 MEDICINA PALIATIVA (REPRISE PGM. 234) 50.153 17 / 01 / 01 

257 ABORTO (REPRISE PGM. 236) 50.053 24 / 01 / 01 

258 HUMOR (REPRISE PGM. 242) 50.119 31 / 01 / 01 

FEVEREIRO 2001 

259 MENINAS INFRATORAS (REPRISE PGM. 243) 50.146 07 / 02 / 01 

260 DIVERSIDADE SEXUAL (REPRISE PGM. 246) 50.120 14 / 02 / 01 

261 XI CNS - CONTROLE SOCIAL 70.053 21 / 02 / 01 

262 XI CNS - FINANCIAMENTO 70.054 28 / 02 / 01 

MARÇO 2001 

263 XI CNS - MODELO DE GESTÃO 70.056 07 / 03 / 01 

264 XI CNS - PLENÁRIA FINAL 70.057 14 / 03 / 01 

265 MULHERES VIVENDO COM HIV 70.058 21 / 03 / 01 

266 GENÉRICOS 70.128 28 / 03 / 01 

ABRIL 2001 

267 SAÚDE MENTAL 70.130 04 / 04 / 01 

268 FUMO (REPRISE PGM. 235) 70.015 11 / 04 / 01 

269 VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 70.134 18 / 04 / 01 

270 DIABETES 70.009 25 / 04 / 01 

MAIO 2001 
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271 SAÚDE DO TRABALHADOR 70.127 02 / 05 / 01 

272 FAMÍLIAS MODERNAS 70.129 09 / 05 / 01 

273 DITADURA DA BELEZA 70.131 18 / 05 / 01 

274 MATA ATLÂNTICA 70.133 25 / 05 / 01 

JUNHO 2001 

275 FUMO (REPRISE PGM. 235)  70.015 01 / 06 / 01 

276 CONTROLE SOCIAL 70.132 08 / 06 / 01 

277 LIXO 70.136 15 / 06 / 01 

278 DESIGUALDADE SOCIAL 70.137 22 / 06 / 01 

279 DROGAS 70.151 29 / 06 / 01 

JULHO 2001 

280 DEFICIENTES 70.152 06 / 07 / 01 

281 FOME 70.156 13 / 07 / 01 

282 SAÚDE INDÍGENA 70.157 20 / 07 / 01 

283 MÍDIA JOVEM 70.158 27 / 07 / 01 

AGOSTO 2001 

284 AGENDA 21 70.159 03 / 08 / 01 

285 DROGAS (REPRISE PGM. 279) 70.151 10 / 08 / 01 

286 MULHER 70.161 17 / 08 / 01 

287 MEDICAMENTOS I 70.160 24 / 08 / 01 

288 MEDICAMENTOS II 70.162 29 / 08 / 01 

SETEMBRO 2001 

289 MEDICAMENTOS III 70.166 07 / 09 / 01 

290 HOMEM 70.163 14 / 09 / 01 
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291 IV CONGRESSO NAC. PREVENÇÃO EM DST / AIDS 70.164 21 / 09 / 01 

292 
IV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO EM 

DST / AIDS 
70.165 28 / 09 / 01 

OUTUBRO 2001 

293 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 70.167 05 / 10 / 01 

294 40 ANOS DE PÍLULA 70.168 12 / 10 / 01 

295 POLUIÇÃO DO AR 70.169 19 / 10 / 01 

296 RACISMO 70.170 26 / 10 / 01 

NOVEMBRO 2001 

297 PELE 70.171 02 / 11 / 01 

298 SONO E SONHOS 70.172 09 / 11 / 01 

299 QUE SAÚDE VOCE VE? 70.173 16 / 11 / 01 

300 DROGAS (REPRISE PGM. 279) 70.151 23 / 11 / 01 

301 SAÚDE MENTAL 70.175 30 / 11 / 01 

DEZEMBRO 2001 

302 7 ANOS CANAL SAÚDE 70.176 07 / 12 / 01 

303 DIREITOS HUMANOS 70.177 14 / 12 / 01 

304 I CONAVISA 70.178 21 / 12 / 01 

305 DIREITO HUMANOS (REPRISE PGM. 303) 50.059 28 / 12 / 01 
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Nº TÍTULO FITA NO AR 

JANEIRO 2002 

306 FAMILIAS MODERNAS (REPRISE PGM. 272) 50.238 04/ 01 / 02 

307 HOMEM (REPRISE PGM. 290) 50.239 11 / 01 / 02 

308 MULHER (REPRISE PGM. 286) 50.240 18 / 01 / 02 

309 40 ANOS DE PÍLULA (REPRISE PGM. 294) 50.241 25 / 01 / 02 

FEVEREIRO 2002 

310 MATA ATLÂNTICA (REPRISE PGM. 274) 50.243 01 / 02 / 02 

311 POLUIÇÃO DO AR (REPRISE PGM. 295) 50.242 08 / 02 / 02 

312 LIXO (REPRISE PGM. 277) 50.244 15 / 02 / 02 

313 FOME (REPRISE PGM. 281) 50.245 22 / 02 / 02 

MARÇO 2002 

314 MÍDIA JOVEM (REPRISE PGM.  283) 50.071 01 / 03 / 02 

315 RACISMO (REPRISE PGM. 296) 50.086 08 / 03 / 02 

316 DROGAS (REPRISE PGM. 279) 50.081 15 / 03 / 02 

317 DESIGUALDADE SOCIAL (REPRISE PGM. 278) 50.064 22 / 03 / 02 

318 FOME (REPRISE PGM. 281) 50.034 29 / 03 / 02 

ABRIL 2002 

319 GEOGRAFIA URBANA 70.180 05 / 04 / 02 

320 DENGUE 70.179 12 / 04 / 02 

321 HUMANIZAÇÃO 70.181 19 / 04 / 02 

322 ADOLESCENTES  I 70.182 26 / 04 / 02 

MAIO 2002 
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323 ADOLESCENTES  II 70.145 03 / 05 / 02 

324 RIO PARAÍBA DO SUL  I 70.146 10 / 05 / 02 

325 RIO PARAÍBA DO SUL  II 70.147 17 / 05 / 02 

326 SILÊNCIO 70.148 24 / 05 / 02 

327 SAÚDE NOS PRESÍDIOS 70.183 31 / 05 / 02 

JUNHO 2002 

328 SAÚDE E MEIO AMBIENTE 70.184 07 / 06 / 02 

329 IMUNIZAÇÃO 70.185 14 / 06 / 02 

330 FANATISMO  I 70.186 21 / 06 / 02 

331 FÉ E RELIGIÃO 70.187 28 / 06 / 02 

JULHO 2002 

332 TERAPIA DO RISO 70.188 12 / 07 / 02 

333 IMAGINÁRIO INFANTIL 70.189 19 / 07 / 02 

334 FETICHE 70.190 26 / 07 / 02 

AGOSTO 2002 

335 BANCO DE LEITE 70.191 02 / 08 / 02 

336 LOUCURAS DE UMA MULHER 70.192 09 / 08 / 02 

337 BARCELONA 2002 70.203 16 / 08 / 02 

338 SEGURANÇA PÚBLICA 70.204 23 / 08 / 02 

339 ELEIÇÕES 70.205 30 / 08 / 02 

SETEMBRO 2002 

340 ALIMENTOS NO BRASIL 70.206 06 / 09 / 02 

341 ANIMAIS URBANOS .70.207 13 / 09 / 02 

342 RIO + 10 70.208 20 / 09 / 02 
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343 O JOVEM E O MERCADO DE TRABALHO 70.209 27 / 09 / 02 

OUTUBRO 2002 

344 TECNOLOGIA PARA A VIDA 70.210 04 / 10 / 02 

345 A VOZ 70.211 11 / 10 / 02 

346 CIÚMES 70.212 18 / 10 / 02 

347 ARTE E SAÚDE 70.213 25 / 10 / 02 

NOVEMBRO 2002 

348 PAZ 70.214 01 / 11 / 02 

349 CRIANÇAS ESPECIAIS 70.235 08 / 11 / 02 

350 DENGUE 70.243 15 / 11 / 02 

351 CONSUMO 70.244 22 / 11 / 02 

352 ENERGIA  70.248 29 / 11 / 02 

DEZEMBRO 2002 

353 IV CONGRESSO INTERNO DA FIOCRUZ 70.249 06 / 12 / 02 

354 FOME 70.250 13 / 12 / 02 

355 RETRO I 70.251 20 / 12 / 02 

356 RETRO II 70.253 27 / 12 / 02 
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Nº TÍTULO FITA NO AR 

JANEIRO 2003 

357 FANATISMO I (REPRISE PGM. 330 ) 50.134 03 / 01 / 03 

358 FÉ E RELIGIÃO (REPRISE PGM. 331) 50.155 10 / 01 / 03 

359 TERAPIA DO RISO (REPRISE PGM. 332) 50.261 17 / 01 / 03 

360 FETICHE (REPRISE PGM. 334) 50.266 24 / 01 / 03 

361 SEGURANÇA PÚBLICA (REPRISE PGM. 338) 50.312 31 / 01 / 03 

FEVEREIRO 2003 

362 ALIMENTOS NO BRASIL (REPRISE PGM. 340) 50.313 07 / 02 / 03 

363 
O JOVEM E O MERCADO DE TRABALHO (REPRISE 

PGM. 343) 
50.314 14 / 02 / 03 

364 RIO PARAÍBA DO SUL I (REPRISE PGM. 324) 50.283 21 / 02 / 03 

365 ADOLESCENTES I (REPRISE PGM. 322) 50.320 28 / 02 / 03 

MARÇO 2003 

366 CRIANÇAS ESPECIAIS (REPRISE PGM. 349) 50.321 07 / 03 / 03 

367 FOME  I    "POLÍTICAS AGRÍCOLAS E AGRÁRIAS" 70.252 14 / 03 / 03 

368 FOME II   "DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR" 70.254 21 / 03 / 03 

369 FOME III "FOME ZERO" 70.255 28 / 03 / 03 

ABRIL 2003 

370 D N A  70.256 04 / 04 / 03 

371 IDOSOS 70.257 11 / 04 / 03 

372 ÁGUA DOCE 70.258 18 / 04 / 03 

373 MENTIRA 70.259 25 / 04 / 03 

MAIO 2003 
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374 CUBA / AIDS  70.260 02 / 05 / 03 

375 PREVIDENCIA / REFORMA 70.261 09 / 05 / 03 

376 PANICO 70.262 16 / 05 / 03 

377 OBESIDADE 70.271 23 / 05 / 03 

378 CRISE NA FAMÍLIA 70.272 30 / 05 / 03 

JUNHO 2003 

379 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 70.273 06 / 06 / 03 

380 POLÍTICA CULTURAL 70.274 13 / 06 / 03 

381 CIGARRO EM QUEDA 70.275 20 / 06 / 03 

382 NOVA LÍNGUA PORTUGUESA  70.276 27 / 06 / 03 

JULHO 2003 

383 OCUPAÇÃO URBANA 70.277 04 / 07 / 03 

384 DISLEXIA 70.278 11 / 07 / 03 

385 POPULAÇÃO DE RUA 70.279 18 / 07 / 03 

386  MS - 50 ANOS 70.280 25 / 07 / 03 

AGOSTO 2003 

387 COSTA BRASIL I 70.291 01 / 08 / 03 

388 SEXUALIDADES 70.294 08 / 08 / 03 

389 GESTÃO PARTICIPATIVA 70.295 15 / 08 / 03 

390 MULHERES E SOCIEDADE 70.296 22 / 08 / 03 

391 EDUCAÇÃO Á DISTÂNCIA 70.297 29 / 08 / 03 

SETEMBRO 2003 

392 COSTA BRASIL II - TURISMO E MEIO AMBIENTE 70.304 05 / 09 / 03 

393 HISTÓRIA ORAL 70.305 12 / 09 / 03 
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394 IMPUNIDADE 70.306 19 / 09 / 03 

395 VACINAS P/ O FUTURO 70.307 26 / 09 / 03 

OUTUBRO 2003 

396 
NOVA LÍNGUA PORTUGUESA 

 (REPRISE PGM. 382)  
70.276 03 / 10 / 03 

397  AJUDA MUTUA 70.308 10 / 10 / 03 

398 ESPORTE, SAÚDE E EDUCAÇÃO 70.309 17 / 10 / 03 

399 A CONSTRUÇÃO DA 1ª INFÂNCIA 70.310 24 / 10 / 03 

400 A SAÚDE QUE NÓS TEMOS 70.311 31 / 10 / 03 

NOVEMBRO 2003 

401 NA CONTRA MÃO DO TEMPO 70.313 07 / 11 / 03 

402 INCLUSÃO DIGITAL 70.314 14 / 11 / 03 

403 RAÇA NEGRA 70.312 21 / 11 / 03 

404 O SUS QUE QUEREMOS 70.315 28 / 11 / 03 

DEZEMBRO 2003 

405 A I D S 70.316 05 / 12 / 03 

406 TRANSGÊNICOS 70.317 12 / 12 / 03 

407 XII CONF. NAC. DE SAÚDE 70.321 19 / 12 / 03 

408 RETROSPECTIVA 2003 70.319 26 / 12 / 03 
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Nº TÍTULO FITA NO AR 

JANEIRO 2004 

 FORA DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO  02 / 01 / 04 

409 EXPECTATIVA 2004 "SEGURANÇA PÚBLICA" 70318 09 / 01 / 04 

410 EXPECTATIVA 2004 "TRABALHO E ECONOMIA" 70.322 16 / 01 / 04 

411 EXPECTATIVA 2004 "EDUCAÇÃO" 70.323 23 / 01 / 04 

412 EXPECTAVIVA 2004 " SAÚDE E MEIO AMBIENTE" 70.320 30 / 01 / 04 

FEVEREIRO 2004 

413 
NOVA LÍNGUA PORTUGUESA (REPRISE PGM. 382)   

liberada 
50.452 06 / 02 / 04 

414 OBESIDADE  (REPRISE PGM. 377)  liberada 50.463 13 / 02 / 04 

415 MENTIRA (REPRISE PGM. 373)  liberada 50.456 20 / 02 / 04 

416 DISLEXIA (REPRISE PGM. 384)  liberada 50.457 27 / 02 / 04 

MARÇO 2004 

417 
A CONSTRUÇÃO DA 1ª INFÂNCIA (REPRISE PGM. 

399)  liberada 
50.458 05 / 03 / 04 

418 MÍDIA IMPRESSA / SAÚDE 70.324 12 / 03 / 04 

419 ÁGUAS DE MARÇO 70.326 19 / 03 / 04 

420 ALIMENTAÇÃO NATURAL 70.327 26 / 03 / 04 

ABRIL 2004 

421 XX CONASEMS 70.328 02 / 04 / 04 

422 P S F  70.329 09 / 04 / 04 

423 IDOSOS 70.330 16 / 04 / 04 

424 ENSINO MÉDICO 70.331 23 / 04 / 04 
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425 SUMMIT 70.333 30 / 04 / 04 

MAIO 2004 

426 AMBIENTE DE TRABALHO 70.332 07 / 05 / 04 

427 AUTISMO 70.334 14 / 05 / 04 

428 SAÚDE DO FUTURO 70.335 21 / 05 / 04 

429 TRABALHO INFANTIL 70.336 28 / 05 / 04 

JUNHO 2004 

430 ADOLESCENTES E SEXUALIDADE 70.325 04 / 06 / 04 

431 RÁDIO E CIDADANIA 70.337 11 / 06 / 04 

432 ANIMAIS SILVESTRES 70.338 18 / 06 / 04 

433 MUNICÍPIOS DE SAÚDE 70.339 25 / 06 / 04 

JULHO 2004 

434 DEPRESSÃO 70.340 02 / 07 / 04 

435 ABRASCO 70.341 09 / 07 / 04 

436 MEDICAMENTOS 70.342 16 / 07 / 04 

437 PREGUIÇA 70.343 23 / 07 / 04 

438 SAÚDE DO ATLETA 70.344 30 / 07 / 04 

AGOSTO 2004 

439 LULA NA FIOCRUZ 70.345 06 / 08 / 04 

440 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 70.346 13 / 08 / 04 

441 POLUIÇÃO SONORA 70.347 20 / 08 / 04 

442 SAUDE BUCAL 70.348 27 / 08 / 04 

SETEMBRO 2004 

443 ALIMENTAÇÃO NATURAL (REPRISE PGM. 420) 50.253 03 / 09 / 04 
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liberada 

444 RÁDIO E CIDADANIA (REPRISE PGM. 431) liberada 50.257 10 / 09 / 04 

445 MUNICÍPIOS DE SAÚDE (REPRISE PGM. 433) liberada 50.445 18 / 09 / 04 

446 P S F (REPRISE PGM. 422)  70.329 25 / 09 / 04 

OUTUBRO 2004 

447 PREGUIÇA (REPRISE PGM. 437) liberada 50.376 02 / 10 / 04 

448 CANAL SAÚDE 10 ANOSMG / ES  
80.550 

70.349 
09 / 10 / 04 

449 CANAL SAÚDE 10 ANOS PE / PB  
80.550 

70.350 
16 / 10 / 04 

450 CANAL SAÚDE 10 ANOS CE / RN 
80.568 

70.351 
23 / 10 / 04 

451 CANAL SAÚDE 10 ANOS SP / PR 
80.568 

70.352 
30 / 10 / 04 

NOVEMBRO 2004  

452 CANAL SAÚDE 10 ANOS SC / RS 
80.572 

70.353 
06 / 11 / 04 

453 CANAL SAÚDE 10 ANOS AL / PI 
80.572 

70.354 
13 / 11 / 04 

454 CANAL SAÚDE 10 ANOS BA / SE 
80.473 

70.355 
20 / 11 / 04 

455 CANAL SAÚDE 10 ANOS MT / MS 
80.473 

70.356 
27 / 11 / 04 

DEZEMBRO 2004 

456 CANAL SAÚDE 10 ANOS GO / TO 
80.585 

70.357 
04 / 12 / 04 

457 CANAL SAÚDE 10 ANOS AM / PA 80.592 11 / 12 / 04 
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70.358 

458 
CANAL SAÚDE 10 ANOS MG / ES 

 (REPRISE PGM. 448) 
50.048 18 / 12 / 04 

459 
CANAL SAÚDE 10 ANOS PE / PB 

(REPRISE PGM. 449) 
50.150 25 / 12 / 04 
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Nº TÍTULO FITA NO AR 

JANEIRO 2005 

460 
CANAL SAÚDE 10 ANOS CE / RN 

(REPRISE PGM. 450) 
50.172 01 / 01 / 05 

461 
CANAL SAÚDE 10 ANOS SP / PR 

(REPRISE PGM. 451) 
50.175 08 / 01 / 05 

462 
CANAL SAÚDE 10 ANOS SC / RS 

(REPRISE PGM. 452) 
50.365 15 / 01 / 05 

463 
CANAL SAÚDE 10 ANOS AL / PI 

(REPRISE PGM. 453) 
50.223 22 / 01 / 05 

464 
CANAL SAÚDE 10 ANOS BA / SE 

(REPRISE PGM. 454) 
50.501 29 / 01 / 05 

FEVEREIRO 2005 

465 
CANAL SAÚDE 10 ANOS MT / MS 

(REPRISE PGM. 455) 
50.502 05 / 02 / 05 

466 
CANAL SAÚDE 10 ANOS GO / TO 

(REPRISE PGM. 456) 
50.503 12 / 02 / 05 

467 
CANAL SAÚDE 10 ANOS AM / PA 

(REPRISE PGM. 457) 
50.504 19 / 02 / 05 

468 RÁDIO E CIDADANIA (REPRISE PGM. 431) 50.505 26 / 02 / 05 

MARÇO 2005 

469 FEMININO x FEMINISMO 
80.468 

70.359 
05 / 03 / 05 

470 PLANEJAMENTO FAMILIAR 
80.549 

70.360 
12 / 03 / 05 

471 REDUÇÃO DE MAIORIDADE PENAL 
80.549 

70.361 
19 / 03 / 05 
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472 DST/AIDS - MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
80.307 

70.362 
26 / 03 / 05 

ABRIL 2005 

473 CANAL SAÚDE NA ESTRADA - AM 
80.307 

70.363 
02 / 04 / 05 

474 PROTOCOLO DE KYOTO 
80.307 

70.364 
09 / 04 / 05 

475 S U S 
80.161 

70.365 
16 / 04 / 05 

 476 ADOÇÃO 
80.161 

70.366 
23 / 04 / 05 

477 DEFICIÊNCIA VISUAL 
80.161 

70.367 
30 / 04 / 05 

MAIO 2005 

478 CANAL SAÚDE NA ESTRADA PI / PA 80.287 07 / 05 / 05 

  
70.368 

 

479 20 ANOS DE DEMOCRACIA 
80.287 

70.369 
14 / 05 / 05 

480 SONHOS 
80.287 

70.370 
21 / 05 / 05 

481 JOVENS VIVENDO COM HIV 
80.698 

70.371 
28 / 05 / 05 

JUNHO 2005 

482 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
80.698 

70.372 
04 / 06 / 05 

483 MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA 
80.698 

70.373 
11 / 06 / 05 
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484 MEMÓRIA 
80.689 

70.374 
18 / 06 / 05 

485 MITOS DO CÂNCER 
80.847 

70.375 
25 / 06 / 05 

JULHO 2005 

486 
CANAL SAÚDE NA ESTRADA 

SÃO GABRIEL - AM 

80.847 

70.376 
02 / 07 / 05 

487 EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE 
80.689 

70.377 
09 / 07 / 05 

488 QUEBRA DE PATENTES 
80. 689 

70.378 
16 / 07 / 05 

489 METRÓPOLES:  SOLUÇÕES 
80.714 

70.379 
23 / 07 / 05 

490 CANAL SAÚDE NA ESTRADA MT / MG 
80.714 

70.380 
30 / 07 / 05 

AGOSTO 2005 

491 HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 
80.714 

70.381 
06 / 08 / 05 

492 DOENÇAS NEGLIGENCIADAS 
80.712 

70.382 
13 / 08 / 05 

493 FINANCIAMENTO DA SAÚDE / SUS 
80.161 

70.383 
20 / 08 / 05 

494 MULHERES PELA PAZ 
80.712 

70.384 
27 / 08 / 05 

SETEMBRO 2005 

495 CANAL SAÚDE NA ESTRADA GO / RJ 
80.716 

70.385 
03 / 09 / 05 

496 PSICOLOGIA DA ALIMENTAÇÃO 80.716 10 / 09 / 05 
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70.386 

497 MINISTÉRIO PÚBLICO 
80.716 

70.387 
17 / 09 / 05 

498 DESARMAMENTO E SAÚDE PÚBLICA 
80.447 

70.388 
24 / 09 / 05 

OUTUBRO 2005 

499 CANAL SAÚDE NA ESTRADA PR / GO 
80.447 

70.389 
01 / 10 / 05 

500 DIREITO DE MORRER 
80.447 

70.390 
08 / 10 / 05 

501 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 
80.853 

70.391 
15 / 10 / 05 

502 CIENTISTAS DO BRASIL 
80.853 

70.392 
22 / 10 / 05 

503 ESPECIAL CANAL SAÚDE 500 
80.690 

70.393 
29 / 10 / 05 

NOVEMBRO 2005 

504 EU NÃO TENHO ONDE MORAR 
80.690 

70.394 
05 / 11 / 05 

505 CANAL SAÚDE NA ESTRADA RS / SC 
80.690 

70.395 
12 / 11 / 05 

506 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
80.862 

70.396 
19 / 11 / 05 

507 DIREITO À SAÚDE 
80.862 

70.397 
26 / 11 / 05 

DEZEMBRO 2005 

508 DOR 
80.862 

70.398 
03 / 12 / 05 
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509 MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
80.869 

70.399 
10 / 12 / 05 

510 VÍRUS INFLUENZA 
80.869 

70.400 
17 / 12 / 05 

511 HUMANIZAÇÃO DO PARTO 
80.869 

70.401 
24 / 12 / 05 

512 
ESPECIAL CANAL SAÚDE 500 

(REPRISE PGM. 503) 

80.690 

70.402 
31 / 12 / 05 
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Nº TÍTULO FITA NO AR 

JANEIRO 2006 

513 SONHO (REPRISE PGM. 480) 
80.287 

70.370 
07 / 01 / 06 

514 PROTOCOLO DE KIOTO (REPRISE PGM. 474) 
80.307 

70.364 
14 / 01 / 06 

515 
ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

 (REPRISE PGM. 501) 

80.853 

70.391 
21 / 01 / 06 

516 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (REPRISE PGM. 506) 
80.862 

70.396 
28 / 01 / 06 

FEVEREIRO 2006 

517 
CANAL SAÚDE NA ESTRADA - PI / PA (REPRISE 

PGM. 478) 

80.287 

70.368 
04 / 02 / 06 

518 
CANAL SAÚDE NA ESTRADA GO / RJ 

(REPRISE PGM. 495) 

80.716 

70.385 
11 / 02 / 06 

519 
CANAL SAÚDE NA ESTRADA PR / GO 

(REPRISE PGM. 499) 

80.447 

70.389 
18 / 02 / 06 

520 
CANAL SAÚDE NA ESTRADA 

SÃO GABRIEL - AM (REPRISE PGM. 486) 

80.847 

70.376 
25 / 02 / 06 

MARÇO 2006 

521 SAÚDE DA CRIANÇA 
80.889 

70.403 
04 / 03 / 06 

522 AÇÕES COMUNITÁRIAS E MEIO AMBIENTE 
80.889 

70.404 
11 / 03 / 06 

523 
ALTA COMPLEXIDADE DO SUS / 

SUS DE PONTA 

80.889 

70.405 
18 / 03 / 06 
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524 ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE 
80.908 

70.406 
25 / 03 / 06 

ABRIL 2006 

525 TUBERCULOSE, AINDA? 
80.908 

70.407 
01 / 04 / 06 

526 
CANAL SAÚDE NA ESTRADA BAÍA DE 

GUANABARA 

80.908 

70.408 
08 / 04 / 06 

527 
III CONF. NAC. GESTÃO TRABALHO E DA 

EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

80.850 

70.409 
15 / 04 / 06 

528 IV CONF. NAC. SAÚDE INDÍGENA 
80.850 

70.410 
22 / 04 / 06 

529 COMUNIDADES SAUDÁVEIS 
80.850 

70.411 
29 / 04 / 06 

MAIO 2006 

530 SUS - 20 ANOS DEPOIS DA 8ª CONF. NAC. SAÚDE 
80.491 

70.412 
06 / 05 / 06 

531 EU E O LIXO DO MUNDO 
80.491 

70.413 
13 / 05 / 06 

532 
O IMPACTO DA INFORMALIDADE NA SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

80.491 

70.414 
20 / 05 / 06 

533 ESPECIAL MEIO - AMBIENTE 
80.851 

70.415 
27 / 05 / 06 

JUNHO 2006 

534 SAÚDE BUCAL 
80.851 

70.416 
03 / 06 / 06 

535 CRIANÇA x CONSUMO 
80.851 

70.417 
10 / 06 / 06 

536 MÃES ADOLESCENTES 80.706 17 / 06 / 06 
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70.418 

537 CANAL SAÚDE NA ESTRADA "ACRE" 
80.706 

70.419 
24 / 06 / 06 

JULHO 2006 

538 ATENÇÃO BÁSICA 
80.706 

70.420 
01 / 07 / 06 

539 CAMINHOS DA CIRURGIA PLÁSTICA NO BRASIL 
80.710 

70.421 
08 / 07 / 06 

540 CONASEMS E AS ELEIÇÕES 
80.710 

70.422 
15 / 07 / 06 

541 SUS E PRÁTICAS ALTERNATIVAS 
80.710 

70.423 
22 / 07 / 06 

542 CANAL SAÚDE NA ESTRADA - CEARÁ 
80.490 

70.424 
29 / 07 / 06 

AGOSTO 2006 

543 JUSTIÇA E SAÚDE 
80.490 

70.425 
05 / 08 / 06 

544 NASCER CIDADÃO 
80.490 

70.426 
12 / 08 / 06 

545 PSIQUIATRIA E O SUS 
80.708 

70.427 
19 / 08 / 06 

546 FILANTROPIA NO BRASIL 
80.708 

70.428 
26 / 08 / 06 

SETEMBRO 2006 

547 
16 ANOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

80.708 

70.429 
02 / 09 / 06 

548 CANAL SAÚDE  NA ESTRADA - EXPOGEST RS / PR 
80.687 

70.430   
09 / 09 / 06 
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549 
VIII CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE COLETIVA 

- ABRASCO 

80.687 

70.431 
16 / 09 / 06 

550 DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE 
80.687 

70.432 
23 / 09 / 06 

551 CULTURA LOCAL x OBESIDADE GLOBAL 81.075 30 / 09 / 06 

  
70.433 

 

OUTUBRO 2006 

552 PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS NO BRASIL 
81.075 

70.434 
07 / 10 / 06 

553 CANAL SAÚDE NA ESTRADA - SP / MG 
81.075 

70.435 
14 / 10 / 06 

554 HONRA 
81.077 

70.436 
21 / 10 / 06 

555 RAÇA, CIÊNCIA E SOCIEDADE 
81.077 

70.437 
28 / 10 / 06 

NOVEMBRO 2006 

556 BIOSSEGURANÇA 
81.077 

70.438 
04 / 11 / 06 

557 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
80.767 

70.439 
11 / 11 / 06 

558 
MENOPAUSA: 

CULTURA, SAÚDE E CIÊNCIA 

80.767 

70.440 
18 / 11 / 06 

559 AIDS - 3ª DÉCADA 
80.767 

70.441 
25 / 11 / 06 

DEZEMBRO 2006 

560 CANAL SAÚDE NA ESTRADA "BA / PE / RJ" 
81.103 

70.442 
02 / 12 / 06 
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561 
O HOMEM E O MEIO AMBIENTE: HANTAVIROSE 

EM MT 

81.103 

70.443 
09 / 12 / 06 

562 O PAPEL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
81.108 

70.444 
16 / 12 / 06 

563 A FALA DAS FAVELAS 
81.100 

70.445 
23 / 12 / 06 

564 
CANAL SAÚDE NA ESTRADA: EXPOGEST 

 MT / DF 

81.100 

70.446 
30 / 12 / 06 
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Nº TÍTULO FITA NO AR 

JANEIRO 2007 

565 
CRIANÇA x CONSUMO 

(REPRISE PGM. 535) 

80.851 

70.417 
06 / 01 / 07 

566 
ALTA COMPLEXIDADE DO SUS / 

SUS DE PONTA (REPRISE PGM. 523) 

80.889 

70.405 
13 / 01 / 07 

567 
RAÇA, CIÊNCIA E SOCIEDADE 

(REPRISE PGM. 555) 

81.077 

70.437 
20 / 01 / 07 

568 
EU E O LIXO DO MUNDO 

(REPRISE PGM. 531) 

80.491 

70.413 
27 / 01 / 07 

FEVEREIRO 2007 

569 
FILANTROPIA NO BRASIL 

(REPRISE PGM. 546) 

80.708 

70.428 
03 / 02 / 07 

570 
HONRA 

(REPRISE PGM. 554) 

81.077 

70.436 
10 / 02 / 07 

571 
CULTURA LOCAL x OBESIDADE GLOBAL 

(REPRISE PGM. 551) 

81.075 

70.433 
17 / 02 / 07 

572 
MENOPAUSA:  CULTURA, SAÚDE E CIÊNCIA 

(REPRISE PGM. 558) 

80.767 

70.440 
24 / 02 / 07 

MARÇO 2007 

573 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
81.115 

70.447 
03 / 03 / 07 

574 COMUNIDADES SAUDÁVEIS 
81.115 

70.448 
10 / 03 / 07 

575 MULHER 
81.117 

70.449 
17 / 03 / 07 
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576 CLIMA 
81.117 

70.450 
24 / 03 / 07 

577 MÍDIA E SAÚDE 
81.121 

70.451 
31 / 03 / 07 

ABRIL 2007 

578 SEGURANÇA PÚBLICA 
81.121 

70.452 
07 / 04 / 07 

579 ADOLESCENTES 
81.121 

70.453 
14 / 04 / 07 

580 CRIANÇA 
81.131 

70.454 
21 / 04 / 07 

581 SAÚDE ALIMENTAR 
81.131 

70.455 
28 / 04 / 07 

MAIO 2007 

582 A I D S 
81.131 

70.456 
05 / 05 / 07 

583 NEGROS 
81.135 

70.457 
12 / 05 / 07 

584 IDOSOS 
81.135 

70.458 
19 / 05 / 07 

585 CIÊNCIA BRASILEIRA 
81.035 

70.459 
26 / 05 / 07 

JUNHO 2007 

586 DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE 
81.147 

70.460 
02 / 06 / 07 

587 SAÚDE MENTAL 
81.147 

70.461 
09 / 06 / 07 

588 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 81.147 16 / 06 / 07 
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70.462 

589 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

(REPRISE PGM. 588) 

81.147 

70.462 
23 / 06 / 07 

590 SAÚDE DA CRIANÇA 
81.207 

70.464 
30 / 06 / 07 

JULHO 2007 

591 MULHERES E HORMÔNIO 
81.207 

70.465 
07 / 07 / 07 

592 SEM TETO 
81.225 

70.466 
14 / 07 / 07 

593 MORRER BEM 
81.225 

70.467 
21 / 07 / 07 

594 PLANEJAMENTO FAMILIAR 
81.147 

70.463 
28 / 07 / 07 

AGOSTO 2007 

595 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

(REPRISE PGM. 573) 

81.115 

70.447 
04 / 08 / 07 

596 
CRIANÇA 

(REPRISE PGM. 580) 

81.131 

70.454 
11 / 08 / 07 

597 
SAÚDE ALIMENTAR 

(REPRISE PGM. 581) 

81.131 

70.455 
18 / 08 / 07 

598 
ADOLESCENTES 

(REPRISE PGM. 579) 

81.121 

70.453 
25 / 08 / 07 

SETEMBRO 2007 

599 
SEGURANÇA PÚBLICA 

(REPRISE PGM. 578) 

81.121 

70.452 
01 / 09 / 07 

600 
NEGROS 

(REPRISE PGM. 583) 

81.135 

70.457 
08 / 09 / 07 
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601 
IDOSOS 

(REPRISE PGM. 584) 

81.135 

70.458 
15 / 09 / 07 

602 
CLIMA 

(REPRISE PGM. 576) 

81.117 

70.450 
22 / 09 / 07 

603 SEM TETO 81.225 29 / 09 / 07 

 
(REPRISE PGM. 592) 70.466 

 

OUTUBRO 2007 

604 
PLANEJAMENTO  FAMILIAR 

(REPRISE PGM. 594) 

81.147 

70.463 
06 / 10 / 07 

605 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

(REPRISE PGM. 573) 

81.115 

70.447 
13 / 10 / 07 

606 
MULHERES E HORMÔNIO 

(REPRISE PGM. 591) 

81.207 

70.465 
20 / 10 / 07 

607 
SAÚDE MENTAL 

(REPRISE PGM. 587) 

81.147 

70.461 
27 / 10 / 07 

NOVEMBRO 2007 

609 
EU E O LIXO DO MUNDO 

(REPRISE PGM. 531) 

80.491 

70.413 
03 / 11 / 07 

610 
FILANTROPIA NO BRASIL 

(REPRISE PGM. 546) 

80.708 

70.428 
10 / 11 / 07 

611 
A FALA DAS FAVELAS 

(REPRISE PGM. 563) 

81.100 

70.445 
17 / 11 / 07 

612 
JUSTIÇA E SAÚDE 

(REPRISE PGM. 543) 

80.490 

70.425 
24 / 11 / 07 

DEZEMBRO 2007 

613 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

(REPRISE PGM. 557) 

80.767 

70.439 
01 / 12 / 07 
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614 
FILANTROPIA NO BRASIL 

(REPRISE PGM. 546) 

80.708 

70.428 
08 / 12 / 07 

615 
JUSTIÇA E SAÚDE 

(REPRISE PGM. 543) 

80.490 

70.425 
15 / 12 / 07 

616 
MÃES ADOLESCENTES 

(REPRISE PGM. 536) 

80.706 

70.418 
22 / 12 / 07 

617 
A FALA DAS FAVELAS 

(REPRISE PGM. 563) 

81.100 

70.445 
29 / 12 / 07 
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Nº TÍTULO FITA NO AR 

JANEIRO 2008 

618 
SAÚDE ALIMENTAR 

(REPRISE PGM. 581) 

81.131 

70.455 
01 / 01 / 08 

619 
SAÚDE MENTAL 

(REPRISE PGM. 587) 

81.147 

70.461 
29 / 01 / 08 

FEVEREIRO 2008 

620 
COMUNIDADES SAUDÁVEIS 

(REPRISE PGM. 574) 

81.115 

70.448 
05 / 02 / 08 

621 
MULHER 

(REPRISE PGM. 575} 

81.117 

70.449 
12 / 02 / 08 

622 
CLIMA 

(REPRISE PGM. 576) 

81.117 

70.450 
19 / 02 / 08 

623 
MÍDIA E SAÚDE 

(REPRISE PGM. 577) 

81.121 

70.451 
26 / 02 / 08 
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Nº TÍTULO FITA NO AR 

MARÇO 2008 

CANAL SAÚDE - NOVO 

01 BAÍA DA GUANABARA 
81.445 

70.468 
04 / 03 / 08 

02 QUEBRADEIRAS DE COCO 
81.321 

70.468 
11 / 03 / 08 

03 ESCOLA NEUSA MARI PACHECO - CANELINHA 
81.321 

70.469 
18 / 03 / 08 

04 LIXÃO DE GRAMACHO 
81.321 

70.469 
25 / 03 / 08 

ABRIL 

05 QUILOMBOLAS 
81.331 

70.470 
01 / 04 / 08 

06 ESPAÇO CULTURAL DA GROTA - ORQUESTRA 
81.331 

70.470 
08 / 04 / 08 

07 SAÚDE INDÍGENA 
81.331 

70.471 
15 / 04 / 08 

08 
BAÍA DA GUANABARA 

(REPRISE DO PGM. 01) 

81.445 

70.468 
22 / 04 / 08 

09 ADOLESCENTES GRÁVIDAS DA ROCINHA 
81.331 

70.472 
29 / 04 / 08 

MAIO 2008 

10 MINEIROS DE CRICIÚMA 
81.331 

70.472 
06 / 05 / 08 

11 HANSENÍASE 81.331 13 / 05 / 08 
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70.471 

12 PARA ATLETAS 
81.476 

70.473 
20 / 05 /08 

13 VIDA SUSTENTÁVEL - PERMACULTURA 
81.476 

70.473 
27 / 05 / 08 

JUNHO 2008 

14 DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR 
81.476 

70.472 
02 / 06 / 08 

15 CIDADE SUS 
81.476 

70.474 
10 / 06 / 08 

16 BEIJA-FLOR 
81.521 

70.474 
17 / 06 / 08 

17 CRECHES EM PRESÍDIOS 
81.521 

70.475 
24 / 06 / 08 

JULHO 2008 

18 
ADOLESCENTES GRÁVIDAS DA ROCINHA 

(REPRISE DO PGM. 09) 

81.331 

70.472 
01 / 07 / 08 

19 PARTEIRAS DA FLORESTA 
81.521 

70.475 
08 / 07 / 08 

20 MENINAS DE SINHÁ 
81.555 

70.476 
15 / 07 / 08 

21 
DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR 

(REPRISE DO PGM. 14) 

81.476 

70.472 
22 / 07 / 08 

22 CASA DE LONGA PERMANÊNCIA 
81.555 

70.476 
29 / 07 / 08 

AGOSTO 2008 

23 DANÇA SOBRE RODAS 
81.555 

81.180 
05 / 08 / 08 
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24 AGROBIODIVERSIDADE 
81.555 

30.688 
12 / 08 / 08 

25 
MENINAS DE SINHÁ 

(REPRISE DO PGM. 20) 

81.555 

70.476 
19 / 08 / 08 

26 
CRECHES EM PRESÍDIOS 

(REPRISE DO PGM. 17) 

81.521 

70.475 
26 / 08 / 08 

SETEMBRO 2008 

27 
ESCOLA NEUSA MARI PACHECO - CANELINHA 

(REPRISE DO PGM. 03) 

81.321 

70.469 
01 / 09 / 08 

28 
LIXÃO DE GRAMACHO 

(REPRISE DO PGM. 04) 

81.321 

70.469 
08 / 09 / 08 

29 
QUEBRADEIRAS DE COCO 

(REPRISE DO PGM. 02) 

81.321 

70.468 
15 / 09 / 08 

30 
QUILOMBOLAS 

(REPRISE DO PGM. 05) 

81.331 

70.470 
22 / 09 / 08 

31 
SAÚDE INDÍGENA 

(REPRISE DO PGM. 07) 

81.331 

70.471 
29 / 09 / 08 

OUTUBRO 2008 

32 
PARTEIRAS DA FLORESTA 

(REPRISE DO PGM. 19) 

81.521 

70.475 
06 / 10 / 08 

33 
ESPAÇO CULTURAL DA GROTA - ORQUESTRA 

(REPRISE DO PGM. 06) 

81.331 

70.470 
13 / 10 / 08 

34 
HANSENÍASE 

(REPRISE DO PGM. 11) 

81.331 

70.471 
20 / 10 / 08 

35 
ADOLESCENTES GRÁVIDAS DA ROCINHA 

(REPRISE DO PGM. 09) 

81.331 

70.472 
27 / 10 / 08 

NOVEMBRO 2008 

36 PARTEIRAS DA FLORESTA 81.521 03 / 11 / 08 
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(REPRISE DO PGM. 19) 70.475 

37 
DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR 

(REPRISE DO PGM. 14) 

81.476 

70.472 
10 / 11 / 08 

38 
BEIJA-FLOR 

(REPRISE DO PGM. 16) 

81.521 

70.474 
17 / 11 / 08 

A PARTIR DAQUI VALERÁ A DATA DE EXIBIÇÃO DA NBR 

39 
MINEIROS DE CRICIÚMA 

(REPRISE DO PGM. 10) 

81.331 

70.472 
24 / 11 / 08 

DEZEMBRO 2008 

40 
PARA ATLETAS 

(REPRISE DO PGM. 12) 

81.476 

70.473 
01 / 12 / 08 

41 
VIDA SUSTENTÁVEL - PERMACULTURA 

(REPRISE DO PGM. 13) 

81.476 

70.473 
08 / 12 / 08 

42 
CIDADE SUS 

(REPRISE DO PGM. 15) 

81.476 

70.474 
15 / 12 /08 

43 
CRECHES EM PRESÍDIOS 

(REPRISE DO PGM. 17) 

81.521 

70.475 
22 / 12 / 08 

44 
MENINAS DE SINHÁ 

(REPRISE DO PGM. 20) 

81.555 

70.476 
29 / 12 / 08 

 



180 

 

 

Nº TÍTULO FITA NO AR 

JANEIRO 2009 

45 
DANÇA SOBRE RODAS 

(REPRISE DO PGM. 23) 
81.555 05 / 01 / 09 

46 
CASA DE LONGA PERMANÊNCIA  

(REPRISE DO PGM. 22) 

81.555 

70.476 
12 / 01 / 09 

47 
AGROBIODIVERSIDADE 

(REPRISE DO PGM. 24) 

81.555 

30.688 
19 / 01 / 08 

48 ADOÇÃO 
81.555 

30.688 
26 / 01 / 08 

FEVEREIRO 2009 

49 
AGROBIODIVERSIDADE 

(REPRISE DO PGM. 24) 

81.555 

30.688 
02 / 02 / 09 

50 PROSTITUIÇÃO 
81.555 

30.689 
09 / 02 / 09 

51 SAÚDE DO HOMEM 
81.413 

30.689 
16 / 02 / 09 

52 
LIXÃO DE GRAMACHO 

(REPRISE DO PGM. 04) 

81.321 

70.469 
23 / 02 / 09 

MARÇO 2009 

53 
SAÚDE DO HOMEM 

(REPRISE DO PGM. 51) 

81.413 

30.689 
02 / 03 / 09 

54 
ESPAÇO CULTURAL DA GROTA - ORQUESTRA 

(REPRISE DO PGM. 06) 

81.331 

70.470 
09 / 03 / 09 

55 
LIXÃO DE GRAMACHO 

(REPRISE DO PGM. 04) 

81.321 

70.469 
16 / 03 / 09 

56 QUEBRADEIRAS DE COCO 81.321 23 / 03 / 09 
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(REPRISE DO PGM. 02) 70.468 

57 
BEIJA-FLOR 

(REPRISE DO PGM. 16) 

81.521 

70.474 
30 / 03 / 09 

ABRIL 2008 

58 
PARTEIRAS DA FLORESTA 

(REPRISE DO PGM. 19) 

81.521 

70.475 
06 / 04 / 09 

59 
HANSENÍASE 

(REPRISE DO PGM. 11) 
81.331 13 / 04 / 09 

60 
DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR 

(REPRISE DO PGM. 14) 

81.476 

70.472 
20 / 04 / 09 

61 
MINEIROS DE CRICIÚMA 

(REPRISE DO PGM. 10) 

81.331 

70.472 
27 / 04 / 09 

62 
MINEIROS DE CRICIÚMA 

(REPRISE DO PGM. 10) 

81.331 

70.472 
04 / 05 / 09 

63 
ESCOLA NEUSA MARI PACHECO - CANELINHA 

(REPRISE DO PGM. 03) 

81.331 

70.470 
11 / 05 / 09 

64 
BAÍA DA GUANABARA 

(REPRISE DO PGM. 01) 

81.445 

70.468 
18 / 05 / 09 

65 
LIXÃO DE GRAMACHO 

(REPRISE DO PGM. 04) 

81.321 

70.469 
25 / 05 / 09 

JUNHO 2009 

66 
QUILOMBOLAS 

(REPRISE DO PGM. 05) 

81.331 

70.470 
01 / 06 / 09 

67 
SAÚDE INDÍGENA 

(REPRISE DO PGM. 07) 

81.331 

70.471 
08 / 06 / 09 

68 
ESPAÇO CULTURAL DA GROTA - ORQUESTRA 

(REPRISE DO PGM. 06) 

81.331 

70.470 
15 / 06 / 09 

69 HANSENÍASE 81.331 22 / 06 / 09 
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(REPRISE DO PGM. 11) 70.471 

70 
ADOLESCENTES GRÁVIDAS DA ROCINHA 

(REPRISE DO PGM. 09) 

81.331 

70.472 
29 / 06 / 09 

JULHO 2009 

71 
PARA ATLETAS 

(REPRISE DO PGM. 12) 

81.476 

70.473 
06 / 07 / 09 

72 
AGROBIODIVERSIDADE 

(REPRISE DO PGM. 24) 

81.555 

30.688 
13 / 07 / 09 

73 
CIDADE SUS 

(REPRISE DO PGM. 15) 

81.476 

70.474 
20 / 07 / 09 

74 
CRECHES EM PRESÍDIOS 

(REPRISE DO PGM. 17) 

81.521 

70.475 
27 / 03 / 09 

AGOSTO 2009 

75 
BAÍA DA GUANABARA 

(REPRISE DO PGM. 01) 

81.445 

70.468 
03 / 08 / 09 

76 
SAÚDE INDÍGENA 

(REPRISE DO PGM. 07) 

81.331 

70.471 
10 / 08 / 09 

77 
QUEBRADEIRAS DE COCO 

(REPRISE DO PGM. 02) 

81.321 

70.468 
17 / 08 / 09 

78 
MENINAS DE SINHÁ 

(REPRISE DO PGM. 20) 

81.555 

70.476 
24 / 08 / 09 

79 
ADOLESCENTES GRÁVIDAS DA ROCINHA 

(REPRISE DO PGM. 09) 

81.331 

70.472 
31 / 08 / 09 

SETEMBRO 2009 

80 
MINEIROS DE CRICIÚMA 

(REPRISE DO PGM. 10) 

81.331 

70.472 
07 / 09 / 09 

81 
HANSENÍASE 

(REPRISE DO PGM. 11) 

81.331 

70.471 
14 / 09 / 09 
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82 
PARA ATLETAS 

(REPRISE DO PGM. 12) 

81.476 

70.473 
21 / 09 / 09 

83 
VIDA SUSTENTÁVEL - PERMACULTURA 

(REPRISE DO PGM. 13) 

81.476 

70.473 
28 / 09 / 09 

OUTUBRO 2009 

84 
PARTEIRAS DA FLORESTA 

(REPRISE DO PGM. 19) 

81.521 

70.475 
05 / 10 / 09 
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ANEXO 6 - Programação do Canal Saúde na Estrada - Temporada 2013  

                                                           
66

 http://www.canal.fiocruz.br/programa/index.php?p=Canal-Saude-na-Estrada&pag=1  Acesso em: 
10/04/2016 

Ordem em que 

aparece no site
66

 

Local de Gravação Tema Data de Exibição 

001 Alagoinhas (BA) 

Recife (PE) 

Rio de Janeiro (RJ) 

3 projetos premiados na 

Expogest 

02/12/2006 

002 Mato Grosso  Centro de Reabilitação 

Integral Dom Aquino 

Corrêa 

20/07/2009 

003 Acre - Aldeia Axanica  Projeto Saúde Itinerante 25/07/2009 

004 Ceará Fundação Casagrande 

Memorial do Homem 

Cariri 

25/07/2009 

005 Amazonas Corredor Ecológico 29/07/2009 

006 Bahia Gestão Plena 07/08/2009 

007 Belém (PA) Especial Tuberculose 23/03/2011 

008 Manaus (AM) Especial Tuberculose 28/03/2011 

009 Porto Alegre (RS) Especial Tuberculose 28/03/2011 

010 São Paulo (SP) Especial Tuberculose 28/03/2011 

011 Rio de Janeiro (RJ) Especial Tuberculose 14/06/2011 

012 Lagoinha (BH - MG) Hospital Municipal 

Odilon Behrens (HOB) 

- Parte 1 

10/08/2011 

013 Lagoinha (BH - MG) HOB - Parte 2 10/08/2011 

014 Belo Horizonte (MG) Hospital Sofia Feldman 

- Parte 1 

19/09/2011 

015 Belo Horizonte (MG) Hospital Sofia Feldman 

- Parte 2 

25/09/2011 

016 Itabirito (MG) Saberes Populares 18/03/2013 

017 Abaetetuba (PA) 

Belém (PA) 

Mobilização Social 25/03/2013 

018 Paraíba A casa da mulher / 

Programa Conviver 

01/04/2013 

019 Ponta Grossa (PR) 

Turvo (PR) 

Cambé (PR) 

Projeto de Redução de 

Danos / 

Desenvolvimento 

Sustentável / 

Municipalização dos 

serviços de saúde 

08/04/2013 

020 Olinda (PE) 

Paulista (PE) 

Grupo Origem 

Promotoras de 

amamentação 

15/04/2013 

 

INICIO DA 

TEMPORADA 2013 

 

INICIO DA 

TEMPORADA 2013 

 

INICIO DA 

TEMPORADA 2013 

 

INICIO DA 

TEMPORADA 2013 
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021 Teutônia (RS) 

Três Passos (RS) 

PIM - Programa 

Primeira Infância 

Melhor / 

Controle Social 

29/04/2013 

022 Orleans (SC) 

Florianópolis (SC) 

Telemedicina / 

PADI - Programa de 

Atendimento Domiciliar 

Interdisciplinar 

13/05/2013 

023 Maringá (PR) 

Londrina (PR) 

Academias da Terceira 

Idade / 

Rede Mãe Paranaense 

27/05/2013 

024 Guarulhos (SP) 

São Paulo (SP) 

Projeto Tear - Programa 

de Saúde Mental / 

Hospital Geral São 

Matheus 

08/07/2013 

025 Belo Horizonte (MG) 

Claudio (MG) 

Hospital Sofia Feldman 

/ 

Projeto Lilás 

22/07/2013 

026 Volta Redonda (RJ) 

Porto Real (RJ)  

Estádio da cidadania / 

Equoterapia 

05/08/2013 

027 Goiânia (GO) 

Rio Quente (GO) 

Gotinhas contra a 

Dengue 

CRER - Centro de 

Reabilitação e 

Readaptação 

19/08/2013 

028 Salvador (BA) 

Itacaré (BA) 

Doença Falciforme 

Feira da Saúde 

02/09/2013 

029 Teresina (PI) Residências 

Terapêuticas / 

SAMU 

16/09/2013 

030 Palmas (TO) 

Itacajá (TO) 

Campos Lindos (TO) 

Bancos de Leite 

Humano 

Programa Trabalhando 

com Parteiras 

Tradicionais do MS 

30/09/2013 

031 Zona da Mata Sul (PE) 

Recife (PE) 

Chapéu de Palha / 

Hospital Barão de 

Lucena 

14/10/2013 

032 Campina Grande (PB) Centro de Referência da 

Mulher / 

Centro de Convivência 

do Idoso 

28/10/2013 

033 Belém (PA) 

Santarém (PA) 

Batedores de Açaí / 

Navio Hospital Abaré 

11/11/2013 

034 Macapá (AP) Visão para todos / 

AMA 

25/11/2013 

035 Cuiabá (MT) 

Água Boa (MT) 

Escola Joana Dark / 

Programa Saúde Para 

Todos 

09/12/2013 

036 Planaltina (DF) 

Brasília (DF) 

Pequeno William / 

Núcleo de Inclusão e 

Acessibilidade da 

Secretaria de Estado de 

Saúde 

23/12/2013 
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037 Arapiraca (AL) Plantas medicinais / 

Pai Coruja 

10/02/2014 

038 Eusébio (CE) 

Sobral (CE) 

Mortalidade Infantil 24/02/2014 

INÍCIO DA 

TEMPORADA 2014 

-------- ---------- -------- 


