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RESUMO 

 

O cenário brasileiro, no que diz respeito à saúde pública, tem alimentado os ambientes 

sociais de processos judiciais, protestos e movimentos midiáticos. Evidenciam-se 

controvérsias que se travam em setores diversos da sociedade e que afetam as relações 

entre “a saúde” e seus usuários. Pressupõe-se que as atividades dos atores marcam a 

difícil cena de interações que aí se processam. Diante de tais cenários, este artigo é 

alimentado pelas primeiras inferências de uma pesquisa em andamento. Tem como 

ponto de partida a reflexão sobre o Programa de Pesquisas para o SUS em Alagoas e a 

sua relação com as Relações Públicas/Comunicação. Essa reflexão se deu por 

intermédio de estudo documental e do confronto desta com as perspectivas teóricas em 

Relações Públicas, circulação comunicacional e ciência. 

 

PALAVRAS-CHAVE: processos interacionais; relações públicas em saúde; atenção 

básica à saude; comunicação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

De início, há de se pontuar que a formação de uma cartografia que possa identificar os 

caminhos de interação no espaço social da saúde se confunde com a própria noção de 

prestação de atenção básica à saúde pública. A pesquisa em saúde no estado de Alagoas 

entra nesse espaço social com o intuito de resolver problemas que permitam melhores 

condições para a promoção da saúde em usuários do Sistema Único de Saúde.  

A premissa esteve, então, fundamentada a partir do comprometimento e aplicação de 

conhecimentos médicos (e, portanto, baseado em extensa pesquisa e aprofundamento 
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técnico) para promover ações de prevenção, monitoramento e aplicação tecnológica 

para o melhoramento da longevidade e da vida humana.  

Depois, essa premissa foi ampliada para aglutinar conhecimentos mais amplos que vão 

delinear a área da saúde, mas ainda contidos na medicina, enfermagem, nutrição, 

odontologia e farmácia.  

Apesar de comumente relacionado apenas a um modelo linear de interação dicotômica – 

“médico”/paciente – o espaço social da saúde se capilariza e não se enclausura na 

timidez absoluta de dois polos, isto é, um polo emissor de conhecimento – manifestado 

pela presença da “ciência médica”, e do polo receptor – caracterizado pela população. 

Latour (2012) questiona essa formação de grupos que se tornaram reféns de uma 

decantação interativa, com o mínimo de flutuações, pois segundo apresenta o sociólogo, 

tentamos tatear com cuidado, como grupos sociais mantêm diálogo. Vale ressaltar que a 

pesquisa médica é conduzida por pesquisadores/cientistas. De acordo com o teórico:  

 

Muita pesquisa sociológica começou determinando um ou mais tipos de 

agrupamentos, se desculpando profusamente antes por essa limitação um tanto 

arbitrária – imposta, como muitas vezes se argumenta, pela “necessidade de 

restringir o alcance da investigação” ou pelo “direito que tem o cientista de 

definir seu objeto”. (LATOUR, 2012, p.52). 

  

A crítica apresentada repousa em um descontentamento em ter se acreditado, durante 

muito tempo, que a formação científica seria mais eficaz sem se permitir manter 

interagir com outros campos sociais. Por definição, campos sociais podem ser 

compreendidos “como um espaço simbólico de validação, no qual diferentes agentes 

buscam representações, a partir de luta simbólica, marcada pelo uso de instrumentos de 

excelência de integração social” (BOURDIEU, 2002, p.67).  

Com a proposição de identificar como se corporifica a pesquisa em saúde em Alagoas e 

os caminhos que traçaram o surgimento da intersecção noutras áreas, em especial nas 

Relações Públicas, recorreu-se ao estudo analítico das três primeiras edições do 

Programa Pesquisa para o SUS em Alagoas (PPSUS/AL), capitaneadas por um conjunto 

de instituições, a saber: Ministério da Saúde (MS), Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Secretaria de Estado da Saúde/AL 

(SESAU/AL) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL). 

Também serviu de base pesquisa realizada sobre a percepção pública de Ciência (C), 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

Tecnologia (T) e Inovação (I), a fim de permitir uma análise sobre a encruzilhada que 

aproxima comunicação e saúde. 

O artigo surge a partir dos primeiros passos de um projeto de pesquisa em Relações 

Públicas, inserido no âmbito da última edição do PPSUS/AL – 2016/2018 e iniciado em 

dezembro/2016. Conhecer a trajetória da pesquisa em saúde e o despertar alagoano para 

a importância dos processos comunicacionais no acesso, acolhimento e vínculo na 

atenção básica torna-se fundamental para nortear os primeiros traços na construção de 

um modelo interacional para a apropriação de informações “médicas”, diálogos e 

aproximações entre trabalhadores/profissionais de saúde e comunidades. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

A metodologia adotada segue a conduta que tem sido utilizada pelo grupo de pesquisa, 

com fundamento teórico nos sociólogos franceses Pierre Bourdieu e Bruno Latour e nos 

estudos em Circulação Comunicacional e Relações Públicas.  

Foram realizadas leituras das primeiras edições do PPSUS (2004/2006, 2006/2008, 

2009/2011) que também alimentou uma abordagem descritiva fundamentada na 

proposição de causas e resultados da promoção, execução e retorno da pesquisa 

científica para a sociedade, isto é, a representação daquilo que os gestores da saúde e 

pesquisadores atendem ao elaborarem prioridades de pesquisa para os problemas ou 

temas de saúde pública identificados.  

Recorreu-se também a uma pesquisa elaborada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI), em 2010, para mensurar o pensamento do brasileiro a respeito da 

associação entre ciência, progresso e melhor qualidade de vida. Ao associar a pesquisa 

do MCTI aos dados apurados nas edições do PPSUS em Alagoas, foi proposta uma 

relação entre a pesquisa alagoana e os anseios do brasileiro com a pesquisa em saúde 

pública, visto que há pesquisa estratificada sobre a percepção pública de C e T 

puramente alagoana. Fez-se o uso de diferentes quadros associativos para facilitar o 

avanço da análise sociológica. 

Por fim, estabeleceu-se uma relação qualitativa entre a produção do conhecimento em 

saúde, as prioridades da atenção básica e a presença da pesquisa em Relações Públicas 

para promover a mudança conceitual local em termos de espaço de investigação e 
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atuação, e, sobretudo, contribuir nos processos que assinalem oportunidade para o 

surgimento de indicadores positivos nas interações de acesso, acolhimento e vínculo da 

atenção básica, que podem ser sugeridos pela atividade de pesquisas em relações 

públicas e saúde.  

 

PESQUISA EM SAÚDE 

Apesar de ter sido encomenda, em 2010, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI), a pesquisa sobre Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no 

Brasil é a principal indicação sobre a sociedade civil acerca do grau de informação, 

atitudes, visões e conhecimento que os brasileiros têm de C e T.   Em termos menos 

proeminentes, o que distingue o conhecimento científico dos demais, principalmente do 

senso comum, não é o assunto, o tema ou um problema específico. A distinção reside na 

forma especial que adota para investigar a vastidão dos acontecimentos do mundo. 

Anteriormente a este levantamento, diversos autores, indicam que a figura do cientista – 

e para efeito deste artigo, os “médicos” – são agentes de várias interpretações. Mesmo 

considerando possíveis benfeitorias, a figura do cientista no imaginário da sociedade 

ainda é delineada na dicotomia do mal/bem. Os dados do questionário do MCTI 

demonstram esse paradoxo.   

A pesquisa encomendada foi arquitetada por meio de um questionário estruturado com 

questões abertas e fechadas, no período de 23 de junho a 6 de julho de 2010. Totalizou-

se 2016 entrevistas estratificadas quanto a sexo, idade, escolaridade, renda e região de 

moradia – o grupo amostral consolidou-se com 52,1% de pessoas do gênero feminino e 

47,9% do gênero masculino, desse percentual, 25% são representados por indivíduos na 

faixa etária ente 25 a 34 anos de idade, da amostra verificou-se também que 30,7% do 

total tem ensino médio completo e/ou incompleto.  Isso garantiu uma margem de erro 

máxima de 2,18%, com um intervalo de confiança de 95%. Após a estratificação dos 

entrevistados, inquiriu-se a respeito da percepção sobre C,T&I. 

Dentre os entrevistados, 52% se disseram satisfeitos com a maneira como a TV divulga 

os avanços científicos. Esse percentual é de 46,3% em relação aos jornais. A maior 

razão para insatisfação é a pequena quantidade de matérias disponíveis sobre o assunto.   
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Os dados sinalizam a valorização de Medicina e Saúde (42%), de C&T (30%) e Meio 

Ambiente (46%). A maioria dos consultados (42,3%) acredita que a ciência traz mais 

benefícios para sociedade do que malefícios, sendo que 38,9% dizem que a ciência traz 

apenas benefícios.  A pesquisa apontou ainda que, em termos absolutos, o médico fica 

acima de todos os agentes como o profissional que mais inspira confiança, seguido da 

figura do jornalista. Esses dados demonstram a importância que os meios de 

comunicação têm na divulgação da ciência e no poder que possuem de induzir a 

circulação de informações científicas. 

Evidencia-se, portanto, um confronto entre o delineamento de linhas prioritárias para as 

pesquisas em saúde e o imaginário (poder simbólico). Encontramos ainda de um lado o 

interesse e o domínio em linhas temáticas por parte dos pesquisadores e, de outro as 

carências sociais por intervenções que melhorem a qualidade de vida. Caracteriza-se um 

espaço de relações que estrapolam o domínio próprio de um campo. Nesse espaço 

percebe-se a presença da comunicação social, uma vez que boa parte do que é tornado 

público à sociedade advém dos meios de comunicação. Isso, por sua vez, obedece a uma 

lógica direcionada e que, portanto, restringe os temas trazidos à visibilidade pública e os 

acentua como verdadeira prioridade, o que pode ocasionar distorções nas necessidades 

publicizadas. 

Percebe-se que a produção científica (assim como a midiática), não sendo neutra, está 

sujeita a interferências de diferentes frentes: seja a busca para um medicamento mais 

eficaz, ou a formatação de um método para combater determinada enfermidade. Ou, 

mais recentemente, como humanizar as relações que envolvem a “sáude” e a 

comunidade? É possível afirmar, portanto, que o avanço científico da pesquisa em saúde 

determina a lógica do desenvolvimento social?  

Sarewitzz (1996) apud Dias (2011) demonstra o forte teor maquínico de cincos 

principais mitos relacionados a essa concepção, como sendo: 1) O mito do benefício 

infinito, fundamentado na crença de que mais ciência e mais tecnologia inevitavelmente 

levariam a um aumento do bem-estar da sociedade; 2) O mito da pesquisa livre, 

segundo o qual qualquer linha de pesquisa razoável voltada para a compreensão de 

processos fundamentais da natureza renderá benefícios para a sociedade, como qualquer 

outra pesquisa científica; 3) Sob o mito da responsabilidade, de acordo com o qual os 

mecanismo de controle da qualidade da pesquisa científica (tais como revisão por pares 

e a fidelidade ao método científico, por exemplo) os conheciementos produzidos 
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conteriam as principais responsabilidades éticas do sistema de pesquisa;  4) O mito da 

autoridade está atrelado à concepção de que a informação científica oferece uma base 

estritamente objetiva para a resolução de disputas políticas; e, 5) O mito da autonomia, 

referente à idéia de que o conhecimento gerado na “fronteira” da ciência seria autônomo 

em relação a suas conseqüências práticas e morais junto à sociedade.  

Pode-se dizer que o território da pesquisa em saúde é diversificado. Tem-se que 

perceber que a sociedade participa não somente na utilização da ordem: problema – 

solução – avanço – melhor qualidade de vida, mas que ela própria pode se constituir de 

atores que promovam os deslocamentos necessários da informação científica. Tal ênfase 

tem sido atribuída às instituições de pesquisa e pesquisadores como atores 

responsáveies pela difusão do bem-estar gerado pelo avanço científico, a exemplo da 

concorrência nos editais do PPSUS, nem sempre resultantes ou provocadrores de trocas 

de saberes, em diálogo com a população. Ou, pelo menos, não há visibilidade dessas 

ações. 

Latour (2009) propõe uma maior exploração, na esfera pública, de um processo de 

legitimação da ciência. Segundo o autor – o processo não se limita apenas ao laboratório 

e formatação de artigos, mas precisa da interação com os mais variados campos de 

conflitos para evidenciar os signos de ação e de interações, seja de comunicação ou 

divulgação científica. Ou, como postula Leite (2009), o campo científico requer a 

mediação da competência comunicacional para conferir às ações da pesquisa o valor 

social pretendido por aqueles que as provocam e das quais necessita. 

Adotando o sistema circulatório do sociólogo francês Bruno Latour (2001), Leite (2009) 

elucida que os fatos científicos demonstram vários fluxos – laços surpreendentes e 

heterogêneos que mantém sua existência. Informar, apenas, não abastece os intuitos de 

tratar a C, T&I em proporções macroscópicas, é preciso conduzir provocações, 

implantar meios efetivos de promoção e estímulo públicos. 

Ainda sobre esse caráter, a relação do PSSUS se aproxima da constatação da pesquisa 

do MCTI, pois a proposta do Programa é estimular o surgimento de pesquisas em saúde 

pública, aprofundadas em temas recorrentes. Em Alagoas, esses temas estiveram ligados 

a linhas de pesquisa sobre o câncer de mama e colo do útero, hepatites virais e dengue, 

por exemplo, a partir da instituição do PPSUS. 
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Em termos nacionais, o PPSUS foi instituído em 2004 pelo Departamento de Ciência e 

Tecnologia (DECIT), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 

(SCTIE), do Ministério da Saúde, visando, além do fomento científico e tecnológico em 

saúde no reduzir as desigualdades inter-regionais da pesquisa científica na área médica. 

Apesar de ter apresentado um plano altamente explícito de atuação, o próprio Ministério 

da Saúde reconhece a insuficiência da parcela de produção científica nacional, em uma 

proporção, segundo dados do MS, de um terço de tudo o que é publicado em periódicos 

e revistas especializados.   

Há mais de uma década, o PPSUS tem financiando pesquisas em temas prioritários para 

a saúde da população para fortalecer e aprimorar o Sistema Único de Saúde (SUS). O 

Ministério da Saúde redistribui essa competência de financiar as pesquisas ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT) que, por sua vez, repassa esses recursos, via convênios, às 

Fundações de Amparo à Pesquisa (FAP) com acompanhamento das Secretarias 

Estaduais de Saúde. 

 

A PESQUISA ALAGOANA EM SAÚDE PÚBLICA 

Em Alagoas, as ações da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 

(CTI/S) se voltaram para as duas vertentes propostas pelo DECIT/MS: uma, de 

desenvolvimento institucional em CTI/S com a criação de um Núcleo de CTI/S na 

SESAU/AL e com a execução de projeto que vem definindo a participação de técnicos 

da SESAU e da FAPEAL em uma série de atividades; e outra, de pesquisa induzida, que 

permitiu o financiamento de 8 pesquisas para o SUS desenvolvidas no período de 2002 

a 2004.  

O Projeto de CTI/S de Alagoas definiu – para Desenvolvimento Institucional e Pesquisa 

Prioritária em Saúde –, o montante de R$ 280.000,00. Destes, R$ 70.000,00 foram 

destinados a Desenvolvimento Institucional - compra de equipamentos de informática e 

outros para a SESAU e FAPEAL, realização de cursos de capacitação para desenvolver 

os técnicos dessas instituições a fim de fosse possível elaborar Projeto de 

Desenvolvimento Institucional em CTI/S para o Estado e desenhar a proposta de 

indução de pesquisa em saúde. 
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O PPSUS permitiu que fosse iniciada uma política estadual de ciência, tecnologia e 

inovação em saúde; o embrião de uma cultura de CTI/S no Estado para fortalecer a 

preocupação no Serviço, na Academia, no controle social e na população em geral com 

a realização de seminários para acompanhamento dos projetos de pesquisa, e despesas 

administrativas; para financiamento de Pesquisa Induzida, captada através de edital.  

Em 2001, a Sesau organizou a I Jornada de Ciência e Tecnologia em Saúde do Nordeste 

para discutir a nova política de CTI/S. Esta contou com a participação de cerca de 80 

técnicos oriundos de diversas instituições de ensino e pesquisa do estado de Alagoas e 

também de outros estados do Nordeste assim como de Secretarias Estaduais de Saúde.  

Em outubro de 2002 foi realizada reunião de avaliação do Projeto em Brasília 

(29/10/02) e a II Jornada Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde na perspectiva da 

preparação do setor Saúde para a II Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, prevista para ser realizada em 2003. Em novembro e dezembro de 2002, 

foram oferecidos, prioritariamente para os profissionais da SESAU e FAPEAL, os 4 

cursos previstos no Projeto de Desenvolvimento Institucional. Ainda em 2002, 

cumprindo a proposta de indução de pesquisa científica, o Ministério da Saúde e a 

FAPEAL, em parceria com a SESAU – gestora estadual de CTI/S –, lançaram Edital 

convocando os interessados a apresentarem propostas para obtenção de apoio financeiro 

do “Projeto Gestão Compartilhada em Ciência e Tecnologia” para seus projetos de 

pesquisa.  

Os resultados dessa seleção indicavam: a utilização do conhecimento produzido assim 

como a demanda pelo conhecimento necessário capaz de contribuir com a melhoria da 

situação de saúde de todos; a aproximação com o sistema estadual de ciência e 

tecnologia; maior entrosamento interinstitucional; mobilização da comunidade 

acadêmica da área da saúde para o desenvolvimento de projetos de pesquisa de temas 

considerados prioritários no estado; e ainda, a realização de 8 pesquisas no período de 

2002-2004, com a participação das instituições: SESAU e Universidades (UFAL, 

incluindo seu Hospital, e UNCISAL). 

O processo de construção do primeiro edital – “edital do Projeto Gestão Compartilhada 

em Ciência e Tecnologia de 2002-2004” – foi preparado por técnicos do MS, da 

FAPEAL e da SESAU, com as seguintes áreas temáticas de pesquisa: 1) Avaliação de 

processos e tecnologias para controle de mortalidade infantil; 2) Determinantes 
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institucionais da mortalidade materna; 3) Avaliação de processos e tecnologias para 

controle da mortalidade materna; 4) Epidemiologia e controle de doenças 

imunopreveníveis; 5) Epidemiologia e controle do câncer; 6) Avaliação da efetividade 

de modelos assistenciais vinculadas à reforma curricular dos cursos de medicina; - 

Trauma e Violência. Inicialmente, a participação nas pesquisas estava centrada na área 

médica. 

As três edições do PPSUS/AL seguiram semelhantes procedimentos. O delineamento de 

semelhantes linhas de pesquisa se deu pelo julgamento de prioridades para Alagoas, 

realizado por técnicos da SESAU e da FAPEAL, com a orientação de técnicos do MS e 

CNPq. Registra-se nas edições seguintes a participação de representantes das demais 

áreas do campo da saúde entre os participantes de projetos submetidos aos editais nos 

anos de 2006 e 2009. Durantes as edições pesquisadas quarenta e sete (47) 

pesquisadores tiveram seus projetos aprovados em edições do PPSUS-AL. Dentre esses 

10 participaram de mais de uma edição. 

Não houve nessas edições do PPSUS/AL prioridade em pesquisa que envolvesse a área 

da comunicação, não sendo registrada, portanto, a presença de pesquisadores desse 

campo da ciência. 

Contudo, as produções midiáticas em torno da saúde tornam públicas questões sociais 

que apontam para problemas que circunscrevem um espaço de relações e embates 

discursivos, envolvendo a sociedade, os usuários dos serviços de saúde, os sistemas de 

saúde e seus profissionais, desaguando, com determinada frequência nos tribunais de 

justiça. 

Processos judiciais, protestos e movimentos midiáticos, para além de demonstrarem as 

controvérsias entre os diversos setores da sociedade, quando o assunto é saúde pública, 

salientam o exercício da cidadania, impulsionando os brasileiros a rechearem os 

ambientes sociais de suas vozes amplificadas nos meios de comunicação. 

Há, portanto, uma sinalização de que essas atividades dos atores sociais marcam uma 

difícil cena de interações que se processam nos ambientes de baixa, média e alta 

complexidades de saúde pública em Alagoas. Esse cenário salienta a urgência da 

pesquisa que envolva os aspectos comunicacionais não apenas para produzir conteúdos 

informacionais eficientes, mas essencialmente para intensificar e manter vínculos nos 
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processos interacionais que permitam excelência no acesso e no acolhimento das 

pessoas nos ambientes de saúde pública. 

  

RELAÇÕES PÚBLICAS E A PESQUISA EM SAÚDE  

O espaço social da saúde no Brasil inscreve relações delicadas que não so se restringem 

à construção de políticas públicas, mas se vinvulam à emergência de diálogos que 

possam fazer surgir ações públicas em que sejam capturadas as diferentes ansiedades 

dos grupamentos sociais. 

Araújo & Cardoso (2007, p. 22) nos dizem que  

Partindo da premissa de que políticas públicas só se constituem efetivamente 

como tal quando saem do papel, circulam (adquirem visibilidade, portanto 

existência) e são apropriadas (convertidas em saberes e práticas) pela população 

a que se destinam, temos que considerar que a comunicação é inseparável desse 

processo.  

 

É nesse sentido que abordamos a circulação comunicacional na saúde, percebendo a 

produção, a organização, o uso da informação, a criação dos instrumentos, enfim, o 

conjunto de procedimentos que possibilitam o tratamento, a circulação e a 

transformação das informações em saberes no espaço social já referido. Este espaço 

social, segundo Bourdieu (2004), é um espaço de relações de força e de dominação em 

que estão circunscritos os seus agentes. Estes seguem um conjunto de princípios que 

revelam a estrutura das relações objetivas estabelecidas entre eles. O espaço, desta 

forma, está marcado por negociações e por conflitos capazes de provocar modificações 

nas posições dos seus protagonistas.  

Os espaços de saúde, de certa forma, condicionam seus agentes, em especial as 

instiutições, a crises, exposições midiáticas, conflitos com seus públicos e demais 

fatores que tornam vulneráveis os seus vínculos. Tais situações muitas vezes impedem 

as organizações de desitnar seus sentidos às tentativas do processo comunicacional, 

caracterizado por seus difererentes participantes. 

Assim caracterizando essas cenas interacionais, reforça-se a afirmação em constituir 

esse como campo de estudo das Relações Públicas as quais sedimentam como pilares 

profissionais a gestão de conflitos e o estabelecimento de dialogo permanente. 
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No contexto brasileiro registra-se a intensificação da atuação profissional em ambientes 

hospitalares, alimentada pelo reconhecimento da área médica à necessidade de atentar 

para os relacionamentos, aliando-se a este as atividades de marketing. Ao gestor de 

relacionamentos, portanto, são atribuídas as funções de tornar evidentes as ações 

organizacionais, tanto para responder à transparência pública requerida pela “nova 

organização”, tanto para sensibilizar as pessoas por meio das ações de marketing e 

comunicação. 

Mas é necessária a munutenção do diálogo, não apenas para a construção de programas 

que melhorem a imagem ou cumpram os objetivos de campanhas sanitárias, mas que 

privilegiem o própio relacionamento capaz de transformar uma situação em ambientes 

de integração e humanização. 

No âmbito alagoano, as pesquisas em Relações Públicas é bastante recente. Pode-se 

dizer que os pesquisadores alagoanos são professores da Universidade Federal de 

Alagoas. Em 2004, quando se iniciou o PPSUS, existia apenas um doutor na área e 

atuando em Publicidade e Propaganda. A partir de 2009 esse quadro começa a se 

constituir, de forma a apresentar um novo quadro, contando com a presença de oito 

doutores com atuação em pesquisa.  

Em 2014, na quarta edição do PPSUS, apenas um projeto em Relações 

Públicas/Comunicação foi apresentado. Contudo, não foi considerado prioritário para o 

Programa. Isso se contrapõe à própria concepção do Sistema Único de Saúde que define 

como princípios: universalidade, equidade, descentralização, hierarquização e 

participação. Tais princípios, como salientam Araújo & Cardoso (2007), deixa evidente 

a possibilidade de uma prática comunicativa que contemple os princípios doutrinários e 

organizativos da assistência à saúde.  

A universalidade encontrada nos estudos corresponderia à democratização da 

comunicação e ao livre acesso da população a meios, canais, e espaços de fala, 

conduzindo múltiplos discursos, ideias, propostas, saberes, conhecimentos, e 

informações.  

A eqüidade seria uma contemplação às diferenças socioculturais e econômicas, 

prevenindo danos causados pelas dificuldades de acesso à informação e à assistência à 

saúde.  
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A descentralização promoveria estímulo à maior participação local nas decisões por 

meio da criação de canais de comunicação neste nível.  

A hierarquização implicaria a participação maior dos poderes estaduais e municipais no 

campo do SUS, o poder central assumindo o papel de repassador de recursos e de apoio 

a estados e municípios, na sua prática comunicativa.  

A participação criaria condições para a sociedade local atuar ativamente, incluindo 

todos os setores da sociedade no desenvolvimento das políticas públicas de saúde. 

Portanto, novas demandas, novas tecnologias e práticas no cenário de C&S exigiriam 

novos caminhos para se alcançar melhor prática comunicativa. A participação dos meios 

de comunicação e as tecnologias apresentam-se como escolhas para democratizar as 

relações entre os vários atores no processo da assistência à saúde. 

Em 2016, evidenciou-se no último edital do PPSUS a transformação da pesquisa 

comunicacional como prioridade para os processos que envolvem a atenção básica à 

saude. 

Esses processos comunicacionais são constituídos por conexões marcadas por 

entidades/instituições/organizações as quais requisitam do pesquisador um olhar 

abrangente sobre elas para que seja considerado o conjunto de participantes da cena 

interacional que provoca. Tais conexões dizem respeito aos traços deixados pelos 

deslocamentos, o que nos remete à percepção dos diferentes mundos que os atores 

elaboram uns para os outros (BRAGA, 2011). Cada elaboração é desenhada por ações 

dos participantes as quais oferecem pistas para suas descrições e análises. 

Sendo assim, o pensamento teórico em Relações Públicas precisa capturar aquilo que 

foi desenhado pelas ações de cada participante, considerando que as cenas se constituem 

por pontos com capacidade de ação, mas nunca isolados ou solitários. Eles agem 

plenamente moldam-se como fluxo social contínuo, difíceis de evidenciar a partida da 

ação, mas compondo o espaço da circulação. Cada ação que impulsiona o deslocamento 

é compreendida por tentativas dos participantes e, especialmente, por tentativas do 

processo. 

Nesse sentido, enfatiza-se a importância em se conceber um modelo específico nas 

ações de saúde para a gestão estratégica dos relacionamentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: EXPECTATIVAS DAS RELAÇÕES PÚBLICAS 

NA PESQUISA PARA O SUS/ALAGOAS  

Os índices de mortalidade infantil, analfabetismo, violência, pobreza, e saneamento 

básico não acompanham o tamanho diminuto do território alagoano, mas representam 

uma estatística expressiva que aponta para a necessidade de congruência entre ações 

públicas, trabalho em saúde e população. Evidencia-se, essencialmente, a fertilidade 

para pesquisas com perspectivas de aplicabilidade na teia social, sob forma de ações 

inovadoras que envolvam as Relações Públicas em saúde.  

Tal perspectiva se volta para a pesquisa na área no intuito de contribuir para a 

construção dos referidos aportes, utilizando-se da experimentação de novos modos de 

desenvolvimento de ações comunicacionais/interacionais necessárias à circulação de 

informações em saúde e às oportunidades de diálogos entre os setores de saúde e dos 

diversos grupamentos sociais capaz de caracterizar a cena de ações pelo pensamento 

coletivo. 

Castells (2007) ainda nos lembra que o pensamento coletivo não diz respeito à soma dos 

pensamentos individuais, mas aquele que é compartilhado por toda a sociedade. O autor 

continua sua afirmação considerando que é pela comunicação que se constroem as 

imagens, as informações e as opiniões. Estas se constituem em mecanismos de 

comunicação e é por eles que a experiência se torna pública e comum ao coletivo na 

coletividade. 

Ousamos dizer, então, que o pensamento coletivo é compartilhado em ações dialógicas 

por meio das quais se constrói a participação popular em que se perceba o conceito 

abrangente de circulação comunicacional.  

A reflexão teórica em Relações Públicas envolve os relacionamentos, sob a perspectiva 

do paradigma de gerenciamento estratégico segundo o qual predominam modalidades 

de comunicação de mão dupla caracterizadas por ações dialógicas, levando-se em 

consideração as trocas de informações, a ocorrência e escuta da voz de seus atores e as 

ações/políticas púbicas inscritas na comunidade.  
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Por esse caráter de responsabilidade pública, evidente nos propósitos das Relações 

Públicas assinala-se uma certa identificação com os delineamentos conceituais do 

Sistema Único de Saúde. Isso é capaz de induzir a uma aproximação em termos de 

intenções de pesquisa científica que possa contribuir tanto para o conhecimento na área 

quanto para os processos interacionais que envolvem usuários e trabalhadores do 

Sistema. 

Sendo assim, as pesquisas das Relações Públicas em saúde tende a oferecer, além de 

uma reflexão teórica em circulação comunicacional e ações comunicacionais, o desenho 

de um modelo de gestão estratégica de relações públicas, voltado para os ambientes 

interacionais que envolvem atenção básica à saúde. Ou seja, desenhar um modelo que 

beneficie a população quanto às suas necessidades de interação com os ambientes de 

saúde pública nos processos de acesso, acolhimento e vínculo na atenção básica.  

Tal perspectiva persegue uma contribuição ao pensamento em comunicação e saúde e 

também às relações que afetam o conjunto de ações de saúde e seus atores. Desta forma, 

inscrever no cenário da pesquisa em saúde do território alagoano o aspecto de 

prioridade a registrar-se nos futuros editais do PPSUS.  

Entre os principais benefícios perseguidos pelo pensamento das pesquisas que vinculam 

as Relações Públicas ao Sistema Único de Saúde estão aqueles relacionados aos 

aspectos sociais, culturais e científicos e dizem respeito à comunicação, integração e 

humanização nas equipes de saúde ou entre o serviço de saúde e o usuário nas unidades 

de atenção básica. 
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