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Introdução

Neste texto analisa-se a importância da comunicação
na sociedade atual e reflete-se sobre os desafios
da comunicação nas ações de vigilância sanitária.
Interessa destacar algumas características da
sociedade contemporânea que fazem com que a
vigilância sanitária se torne um serviço da mais alta
relevância pública e requerem que os sujeitos que
nela atuam repensem o modo como trabalham
tradicionalmente para a proteção e promoção da
saúde. Ainda, importa compreender a dimensão
comunicativa do trabalho em vigilância sanitária
(Visa), suas potencialidades e desafios para que as
ações, de fato, se configurem como ações de
proteção e de promoção.

A sociedade atual nos convoca, indivíduos e
coletividades, ao desafio de proteger a saúde e a
vida, face aos inúmeros perigos advindos da
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crescente incorporação à vida cotidiana de bens de consumo
modificados tecnologicamente. Por terem frequentemente
segurança duvidosa, a produção, a circulação e consumo de bens
de interesse da saúde requerem que o Estado exerça sua função
reguladora e controladora sobre a qualidade desses bens, no
sentido de reduzir as condições de incerteza e de risco. É com
esta importante atribuição social que se desenvolvem os
serviços de vigilância sanitária, para os quais se coloca a
necessidade de construir relações de confiança e credibilidade
entre Estado e sociedade e de estimular laços de solidariedade
entre os indivíduos e grupos sociais.

É em um contexto de incerteza e insegurança que caracteriza a
sociedade contemporânea, também denominada de “sociedade
de consumo” (BAUDRILLARD, 1995), “sociedade da
informação” (CASTELLS, 1999), e ainda conhecida como
“sociedade do risco” (BECK, 1992, GIDDENS, 1991), que a
comunicação assume importância fundamental na proteção e
promoção da saúde dos cidadãos. Se por um lado, mediante os
meios de comunicação massivos, e através da publicidade, o
sistema produtivo oferece seus produtos à venda, de maneira
profundamente vinculada (RUBIM, 2000), configurando um
verdadeiro complexo mídia-indústria, por outro, circulam
informações de proteção da saúde, oriundas de diversas outras
fontes, criando-se redes e conformando-se uma ampla e
diversificada arena de disputa simbólica sobre risco e perigo,
proteção e promoção da saúde da população. Assim, para
desenvolver ações de proteção e promoção da saúde é importante
considerar os sentidos que circulam na sociedade sobre risco e
perigo de adoecer e morrer, relacionados ao consumo de bens e
produtos de saúde e também sobre os processos e movimentos
em curso para a proteção e promoção da saúde.
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Sabemos que as ações de vigilância sanitária são de responsa-
bilidade pública e envolvem um conjunto diversificado de atores
sociais. Problemas como a oferta regular de bens e serviços à
população, sob a forma de propaganda, para o estímulo ao
consumo de produtos de interesse da saúde, como alimentos
industrializados, cosméticos, medicamentos e outros,
requerem, hoje, a ação do Estado na regulação da propaganda
de produtos nocivos à saúde, como o tabaco e as bebidas
alcoólicas e de medicamentos. A vigilância sanitária tem como
principal papel desenvolver ações de regulação sanitária,
controlando riscos e regulando processos e relações.

Em um contexto complexo em que a livre iniciativa e as leis da
concorrência requerem a expansão dos mercados, com o avanço
das indústrias para outros territórios e a diversificação das
mercadorias, desenvolve-se a sociedade de consumo, mediante
estratégias de mercado que fomentam práticas de consumo de
risco. Novas necessidades são forjadas mediante a disseminação
de padrões estereotipados de estilos de vida, que envolvem
práticas de cuidado e de disposição do corpo na sociedade.
Assim, o consumo de determinados alimentos, vestimentas,
cosméticos, dentre outros objetos, ganham novos valores
sociais, os quais sustentam, enquanto dimensão simbólica, a
economia industrial e o comércio.

É notório que interesses de ordem econômica e de ordem
sanitária entram em conflito, pois, interesses de preservação
da saúde muitas vezes esbarram com aqueles de crescimento
econômico, que, necessariamente requerem expansão do
mercado de consumo. Então, a vigilância sanitária se defronta
com a necessidade de regular a oferta de bens e produtos
nocivos à saúde, tendo em conta os interesses econômicos,
políticos e sociais. Por exemplo, a retirada de um produto do
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mercado por razões sanitárias pode produzir impactos
econômicos, políticos e sociais que precisam ser consideradas
nos processos de decisão, sob pena de comprometer as relações
de confiança e credibilidade entre Estado e sociedade.

É crescente na sociedade o reconhecimento da vulnerabilidade
do consumidor no mercado de consumo, o qual se expressa
em um conjunto de leis, como códigos de defesa do consumidor
e códigos sanitários, regulando as relações sociais produção-
consumo; leis antitruste tratam da defesa da ordem econômica,
da livre concorrência; as leis de patentes, tentam proteger a
propriedade intelectual. Assim, a vigilância sanitária assume
uma função mediadora entre os interesses econômicos e os
interesses da saúde, cabendo-lhe avaliar e gerenciar os riscos
sanitários, de modo a proteger a saúde dos consumidores, do
ambiente e da população como um todo. Sua função protetora
abarca não apenas cidadãos e consumidores, mas também os
produtores (COSTA, 2004).

Além de lidar com diversos tipos de produtos e serviços
essenciais à saúde, a complexidade das ações de vigilância
sanitária se amplia quando precisa tratar de propriedades
inerentes aos produtos, como qualidade, eficácia e segurança
esperadas, além de outros aspectos igualmente fundamentais,
a exemplo de disponibilidade, preço e acessibilidade que não
podem ser subjugados pela lógica de mercado (COSTA, 2004).

O desenvolvimento desse conjunto de ações se faz mediante a
comunicação, que se torna fundamental, tanto para promover
coerência interna ao sistema de vigilância sanitária, como na
sua relação com a população e o setor produtivo. É neste sentido
que se pode considerar a Visa como um sistema cultural de
comunicação como veremos a seguir.
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Vigilância sanitária como sistema cultural
de comunicação

Os problemas de saúde da população e do sistema de saúde
possuem uma dimensão que só pode ser abordada mediante
processos de comunicação. Na verdade, toda ação humana é
realizada mediante a comunicação, pois tudo se faz pelo uso da
linguagem, seja ela falada, escrita ou gestualizada.

Na prática, todas as ações de Visa demandam ações de
comunicação, reconhecendo-se esta dimensão “comunicativa”
como necessária para melhor conhecer os problemas que
demandam intervenções da Visa, para torná-los públicos e/ou
para buscar soluções coletivas. Além disso, os meios de
comunicação de massa ganharam grande importância na nossa
sociedade, seja para noticiar os acontecimentos, seja para vender
produtos, construindo a realidade social e influenciando
substancialmente o comportamento humano. De todos os
modos a grande mídia pode afetar a saúde da população e por
isso deve ser objeto da ação da vigilância sanitária, seja para a
regulação seja para a construção de parceria.

À vigilância sanitária interessa, por um lado, proteger a
população da ação nefasta da propaganda de alimentos, bebidas
alcoólicas, tabaco, dentre outros bens de consumo que afetam
a saúde. Por outro lado, quer divulgar as suas ações, ver noticiada
a apreensão de produtos retirados do mercado e outras medidas
de proteção, além de transmitir alertas e orientações ao grande
público, diante de situações de risco.

Então, é em contexto de complexidade e múltiplas funções
que a vigilância sanitária se configura como um sistema que se
comunica internamente, com seus diversos subsistemas
internos e, externamente, com várias esferas da sociedade, como
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esquematizado na Figura 1. Neste sistema, são adotadas normas
e regras próprias que regem as formas da instituição se
comunicar, tanto interna como externamente, produzindo e
fazendo circular e consumir a informação.

Figura 1: Comunicação em Vigilância Sanitária
Fonte: Elaboração da autora

Externamente, na relação com a sociedade, a comunicação da
Visa se faz necessariamente com produtores e distribuidores,
para dar visibilidade pública para a sua ação reguladora. Neste
caso, podemos dizer que a vigilância sanitária realiza uma
comunicação normativa, ou seja, aquela que tem por
objetivo divulgar normas e procedimentos cabíveis para a
produção e circulação de bens de consumo que afetam a saúde,
bem como ações e intervenções corretivas sobre produtos
danosos à saúde circulando no mercado. Além disso, alia-se à
sua ação fiscalizadora uma comunicação educativa que se
dirige também à correção normativa de condutas do setor
produtivo ou a medidas preventivas. Este é o âmbito da esfera
da produção de bens e produtos de interesse da saúde
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(indústria) e da esfera da distribuição desses bens e produtos
de interesse da saúde (comércio).

Ainda externamente, sua comunicação se faz com os consumidores,
com o objetivo de dar visibilidade pública para a ação reguladora.
Neste caso, a vigilância sanitária realiza a comunicação educativa
da população e a divulgação de informações à sociedade para a
proteção e promoção da saúde. Cabe também à vigilância a ação
de regular e controlar a propaganda de bens e produtos que afetam
a saúde, o que inclui o desafio de regular a grande mídia.

Assim, a comunicação em vigilância sanitária deve contemplar
o conjunto das audiências explicitadas na Figura 1 e incluir planos
de ação de comunicação em diversos sentidos, que combinem
ações de regulação com a comunicação educativa, para
desempenhar o seu papel de proteção da saúde.

A ênfase dada às ações de comunicação ocorre nas diversas
situações consideradas como críticas, quando é preciso alertar
e informar a população sobre riscos e as ações preventivas que
se fazem necessárias (UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA, 2007). São diversas as situações críticas com as quais
se deparam os trabalhadores da Visa, como nas áreas de controle
de medicamentos, da prestação de serviços, alimentos e outros
produtos, envolvendo fraudes, falsificações, produtos sem
registro, eventos adversos, epidemias e surtos, qualidade da
água para consumo humano, sangue e hemoderivados, infecção
hospitalar, saúde do trabalhador. Nas situações que demandam
alerta e transmissão de informação para a população e o setor
produtivo, via de regra, a população tem acesso dificultado a
informações significativas sobre seu estado de saúde, serviços
e formas de prevenção possível (UNIVERSIDADE FEDERAL
DA BAHIA, 2007), ferindo-se o seu direito constitucional de
acesso à informação.
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Como visto, ações de comunicação e saúde se imbricam de tal
modo que coexistem no sistema de saúde como um sistema
de correlações de comunicação.

Pontos críticos da comunicação
em vigilância sanitária

Um dos pontos críticos da comunicação em vigilância sanitária
diz respeito à participação social na gestão do sistema de saúde.
A despeito da relevância de suas práticas, profissionais de Visa
entendem que suas ações de comunicação interna têm operado
com baixa transparência das políticas dessas áreas, o que não
tem contribuído para avanço significativo no controle social e
engajamento mais competente de seus agentes na gestão do
sistema. Geralmente os Conselhos de Saúde pouco conhecem
das ações de vigilância sanitária, possuindo pouca ou nenhuma
capacidade de influência sobre a área.

A pouca ênfase à participação convive de modo coerente com
um habitus interno de comunicação, pautado no controle da
informação. Isto porque internamente há pouca integração entre
as Visas no âmbito do SUS e outros setores, dificultando o
conhecimento mútuo e a troca de informações, bem como a
possibilidade de ações intersetoriais, a participação e o controle
social.

Destaca-se, ainda, que as práticas de comunicação são predomi-
nantemente autoritárias e normalizadoras, pretendendo-se alcançar
mudanças de comportamento e atitudes, com pouca sensibilidade
para as diferenças socioculturais que podem explicar a baixa
“adesão” da população aos objetivos pretendidos. O saber técnico
muitas vezes é imposto, entrando em conflito com os modos de
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ver e viver dos distintos grupos sociais (UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA, 2007).

Constata-se, então, que há inúmeros problemas da Visa
vinculados à comunicação; e, para finalidades didáticas, podem
ser agrupados em: 1) problemas relativos à comunicação entre
as Visas, que dizem respeito tanto à capacitação técnica-
profissional, como ao acesso a informações técnicas e políticas
internamente ao aparelho estatal, cujas opacidades lhe são
características; 2) a comunicação entre as Visas e o chamado
“setor regulado”, este extremamente heterogêneo, composto
tanto do sistema produtivo como o de distribuição de
mercadorias e os prestadores de serviços, ambos das mais
diversas naturezas; 3) a inter-relação dos profissionais das Visas
com a população usuária dos serviços e consumidora de bens e
produtos de interesse da saúde, cuja comunicação é, em grande
parte, afetada pelo setor produtivo, mediante a publicidade e o
marketing via tecnologias de massa na forma de um verdadeiro
bypass (LÈFEVRE, F; LEFÈVRE, A, 2004).

Desafios da comunicação
em vigilância sanitária

Diante desses pontos críticos da comunicação em vigilância
sanitária pode-se afirmar que é grande o desafio da comunicação
na vigilância sanitária. Estudos são necessários para melhor
compreender os problemas da comunicação em seus diversos
âmbitos e delinear estratégias de comunicação.

Os desafios da comunicação no trabalho da vigilância sanitária
podem ser vistos tanto internamente quanto em sua relação
com os segmentos com os quais atua externamente. De um
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lado, os profissionais de Visa trabalham com objetos múltiplos
e complexos, em meio a relações de tensão, pois a eles cabe
mediar interesses muitas vezes em conflito. De outro lado, a
Visa se depara com a complexidade de uma sociedade
multicultural, heterogênea, complexa, cujos hábitos, atitudes,
valores, comportamentos variam enormemente com relação
ao consumo, ao nível de educação e informação, ao grau de
envolvimento e de participação em ações de saúde e à
compreensão da proteção e promoção da saúde e do papel da
vigilância sanitária.

Talvez um dos principais desafios dos profissionais de Visa
quanto à comunicação externa, diz respeito ao direito à
informação e participação social no controle do sistema de
saúde, não se limitando apenas a realizar uma comunicação
normativa ou educativa como mencionadas anteriormente.

De todo modo, é um desafio combinar estratégias de
comunicação articulando o conhecimento técnico-científico com
o conhecimento do senso comum e os interesses econômicos
e do mercado, e de modo descentralizado, aproximar-se dos
públicos com quem interessa interagir, buscando conhecer o
que se pode chamar de seu habitus e situação comunicacional, o
que envolve a análise da posição social dos atores em interação,
suas preferências por meios, suas formas de comunicar, as rotas
de circulação da informação, os pontos de concentração da
informação e de tensão por conflitos de interesses. A partir
dessa análise é possível elaborar um plano de comunicação,
orientado a objetivos bem definidos e estabelecendo metas
passíveis de serem avaliadas.

Para tanto, cabe a este profissional desenvolver habilidades para
planejar em comunicação, reconhecendo a necessidade da
interação dialógica com os diferentes atores sociais, mediante
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o exercício da escuta, com firmeza de propósitos, objetividade,
identificando os parceiros da comunicação (discursos próximos
e distantes), tendo em vista um determinado objetivo ou meta.
É fundamental que os profissionais sejam capacitados para
compreenderem seu papel na sociedade de consumo e seus
limites enquanto agentes da regulação do Estado, na relação
com o sistema produtivo e de distribuição de mercadorias.
Trata-se, no que se refere à comunicação, de compreender
como se fazem as inter-relações no cotidiano dos serviços e
analisar quais as possibilidades de criação de interações
significativas, que potencializem redes e processos direcionados
à proteção e promoção da saúde. Ademais, compreender
aspectos políticos que envolvem as estratégias de controle e
regulação dos riscos pelo Estado, as opacidades e visibilidades,
os atores e seus jogos de interesses, bem como as formas de
relação da população e do segmento produtivo em situações
que envolvem riscos à saúde.

Nessa inter-relação, ao se almejar desencadear um processo
de construção de um conhecimento capaz de apontar caminhos
para mudanças na direção da proteção da saúde e da promoção
de ambientes saudáveis, é necessário estar atento às
possibilidades concretas de criação de vínculos de aliança e
compromisso entre técnicos e outros atores sociais. Trata-se
de propiciar uma relação de comunicação aberta, em que os
atores se reconheçam uns aos outros e construam projetos
comuns e conhecimentos compartilhados, os quais podem ser
produzidos, se houver: a) a autorreflexão de quem são os
sujeitos sociais e de que lugar fala; b) o re-conhecimento do
outro: quem é o outro e de que lugar ele fala (lugar de poder);
c) o re-conhecimento do contexto que estrutura a interação
(inclui os jogos de interesse). Estes aspectos são condições da
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produção do discurso, enquanto práticas sociais, a partir das
quais se produzem os sentidos, isto é, a partir das quais as
pessoas atribuem sentidos ao real (ORLANDI, 1988).

Em um encontro entre os técnicos e demais atores, todos já
possuem uma visão sobre o problema que se apresenta, bem
como possuem expectativas sobre o controle dos riscos, o papel
do Estado e dos profissionais de saúde.  Há um conhecimento
acumulado sobre a saúde e segurança no local em que se vive
que parte das experiências e dos conhecimentos adquiridos ao
longo da vida, em múltiplas e variadas interações.

Se é necessário construir relações de confiança e credibilidade
entre as Visas e a sociedade, o desafio é construir parceria, o
que implica em reconhecer a dimensão subjetiva dos sujeitos
da comunicação - profissionais e indivíduos na sociedade -,
pois todos os atores têm esquemas de referências, isto é, têm
sua história, tradições, experiências, bagagens de conheci-
mentos, interesses e valores com os quais interpretam os riscos,
a saúde, a doença, os serviços de saúde, a proteção, a prevenção.
Ademais, no processo de socialização, os sujeitos desenvolvem
experiências e desenvolvem performances comunicativas, que
são próprias de sua instituição ou do seu grupo social ou
cultural, em que os discursos ganham sentidos.

Não se pode negligenciar a importante dimensão política da
comunicação, referida aqui não só com relação ao poder dos
grandes meios de comunicação de massa, mas a qualquer tipo
de comunicação que se faz na sociedade, incluindo aquela da
interação entre trabalhadores de saúde e os usuários dos
serviços. Em uma sociedade plural e, sobretudo desigual, há
sempre uma tensão de sentidos, isto é, os sujeitos podem
atribuir sentidos diferentes às mensagens e muitas vezes em
conflito, entre sujeitos com interesses conflitantes, como é o
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caso dos profissionais/fiscais de vigilância sanitária e o chamado
“setor regulado”. Além de assimétrico, podemos imaginar o
campo da interação social como aquele em que se dá a ação de
vigilância sanitária, como um campo habitado por muitas vozes
e, portanto, polifônico, em que a informação está mais ou
menos concentrada em áreas onde a comunicação pode fluir
com maior ou menor facilidade.

Destaca-se, então, como um dos principais desafios das Visas
com respeito à comunicação, a questão das assimetrias, para além
daquela que é inerente a toda comunicação, ou seja, aquela que é
acentuada pelas desigualdades sociais, quando se distanciam ainda
mais os diferentes lugares que os sujeitos ocupam na estrutura
social. Mas, cabe refletir se seria possível atuar modificando essas
relações. Esta é uma resposta que cabe à história: contudo,
experiências diversas se multiplicam, no país, através da
comunicação interpessoal, para a construção de espaços e
momentos de encontro entre os sujeitos profissionais e usuários
dos serviços ou habitantes dos territórios de ação. O exercício
de uma escuta sensível nesses espaços parece permitir que se
considere a diversidade das vozes e se busque reduzir as
assimetrias, ampliando o acesso à informação e a expressividade
de distintos grupos sociais. Essa escuta, interessada em apreender
os significados atribuídos à saúde, à doença e às práticas de
proteção, pode ser um grande diferencial na relação estabelecida
entre a vigilância sanitária e os usuários de seus serviços.

Considerações finais

Embora ao se reconhecer a complexidade da comunicação em
saúde se reconheça, também, que não há fórmulas ou
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prescrições de como fazer e, ainda que a área necessite de
estudos empíricos que fundamentem melhor seu potencial na
transformação da realidade sanitária, alguns princípios ou
diretrizes, conquanto se esboçando, podem contribuir para a
construção de ações comunicativas efetivas. Destaca-se a
necessidade de conhecer, mediante pesquisa, as características
socioculturais do público ao qual as ações de Visa se destinam,
incluindo suas crenças, hábitos e papéis e as condições objetivas
em que vivem.

As estratégias de comunicação devem contar com a participação
da população que apontará suas demandas e necessidades. Essa
participação envolve o compartilhamento de saberes técnico-
científico e popular sobre os problemas de saúde e seus
determinantes, relacionados às condições de vida e de trabalho,
modos de viver, consumir e circular nos espaços e territórios;
as representações de saúde e doença, segurança e insegurança,
riscos e controle sanitário. A sociedade deve ser convocada a
participar do reconhecimento dos problemas e a refletir sobre
a realidade em que vive. Deste modo, os profissionais podem
construir parcerias com as comunidades e delinear estratégias
de intervenção para a transformação da realidade sanitária, com
base em um conhecimento ampliado sobre os principais
problemas e os melhores recursos de comunicação utilizados
pela comunidade.

A participação de setores organizados da sociedade no
planejamento de ações de comunicação é imperativa, pois somente
através dela será possível identificar e validar socialmente
problemas a serem enfrentados, priorizando-se grupos de maior
vulnerabilidade; identificando-se linguagens e meios mais
adequados às práticas, promovendo relações e interações que
permitam a redução de assimetrias entre sujeitos e grupos sociais.
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Dentre as questões que as Visas levantam com respeito à
comunicação interna, ressalta-se, de um lado, a concentração
da informação e conhecimento em um ou outro dos seus
membros. Ou seja, o saber sobre os riscos e formas de controle
está concentrado e deve ser compartilhado nas vigilâncias
estaduais e municipais, o que implica na inclusão de atividades,
como reuniões técnico-científicas periódicas e sistemáticas;
discussões de caso, envolvendo o olhar e o aporte de cada
conhecimento profissional.

Para enfrentar o desafio do compartilhamento do saber, da
democratização da informação junto à sociedade, em especial
aos usuários dos serviços, deve-se levar em conta aspectos éticos
profissionais para a divulgação de informação, preservando-se
o direito à informação, bem como a privacidade dos sujeitos
envolvidos. Portanto, é necessária a discussão e definição de
critérios acordados com outros atores sociais para a definição
do que divulgar, como divulgar, onde divulgar.

Do mesmo modo, a escolha de grupos e temas a serem
abordados em atividades de comunicação deve ser cuidadosa-
mente realizada, tendo em conta possíveis implicações éticas,
políticas e culturais. Cabe, então, aos profissionais de saúde
assumir a responsabilidade social de tratar as informações em
saúde orientada pelo princípio da transparência, tão caro aos
profissionais de comunicação, balizado pelos princípios da ética
profissional e do direito à informação em saúde.

Em suma, destacam-se abaixo alguns aspectos da comunicação
considerados problemáticos (UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA, 2007) e que requerem um posicionamento crítico e
uma definição de diretrizes para seu enfrentamento:

• Concentração da informação – geralmente a informação
está concentrada em centros acadêmicos e de pesquisa,

Vigilância sanitária_Saladeaula.pmd 18/12/2009, 11:01167



168   Comunicação em vigilância sanitária

especialistas, profissionais, dirigentes de entidades de
classe e associações etc. Para propiciar a desconcentração
da informação é preciso que haja, em primeiro lugar,
vontade política dos diversos atores em disponibilizar
a todos as informações que detêm. Em segundo lugar,
é preciso haver uma estratégia de articulação entre os
mesmos, uma rede, por onde fazer circular a infor-
mação, que pode ser criada ou potencializada.

• O predomínio de relações verticais e hierárquicas nos
serviços de saúde propicia a concentração de informações
e constitui-se em obstáculo à circulação da informação,
necessitando da criação de mecanismos ou espaços de
diálogos sistemáticos e, sobretudo, de superação desse
obstáculo.

• A dominação cultural leva à ausência de sensibilidade
cultural das práticas, que é um traço marcante na nossa
sociedade. Pretensões de tornar igual o diferente é um
caminho para a estigmatização.  Conviver com o diferente
é aceitá-lo como ele é, em sua diferença, negociando
entendimentos e construindo conhecimentos e projetos
comuns. Assim, facilita a comunicação se os meios
utilizados forem aqueles que pertencem ao universo
cultural dos sujeitos; e se a linguagem for aquela mais
facilmente compreendida pelos sujeitos da interação,
própria de seu universo cultural. A sensibilidade e
competência cultural são condições para a criação de
formas dialógicas e de um agir comunicativo entre os
sujeitos da interação culturalmente diferentes.

• O sucesso de práticas de comunicação requer a
participação da sociedade como parceira, pois esta
apresenta uma compreensão acerca dos problemas de
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saúde com os quais convive, os seus modos de comunicar,
os circuitos por onde circulam as informações. A
participação dos interessados na construção de mensagens
e imagens facilita a comunicação, que tem melhores
resultados quando realizada por pares.

• O princípio da transparência nas ações de comunicação
deve estar intimamente relacionado com o princípio
ético da privacidade, da necessidade da comunicação
sigilosa, entre o profissional e o sujeito do cuidado,
portanto, requer que se observe a diferença da noção
de ética na saúde e aquela com que operam os
profissionais da mídia, resguardando-se de publicizar
o que é da ordem da vida privada.

• A multimidiatização pode contribuir para reduzir
assimetrias. Facilita a comunicação se forem consideradas
as diferentes preferências de uso de linguagens e meios
de comunicação, pelos diversos públicos. A redução da
assimetria pode se dar, também, pela a priorização dos
grupos de maior vulnerabilidade (discriminação positiva).

• A corresponsabilidade do profissional na comunicação
em saúde se dá pela sua ética profissional; o envolvimento
político e afetivo dos profissionais em uma condição para
que se realize uma prática co-responsável com os grupos
sociais.

• A acumulação de forças e o exercício de vigilância sobre
a responsabilidade social no processo de produção e de
divulgação da informação e do conhecimento em saúde
são condições necessárias na ampliação do acesso à
informação, que depende da vontade política de
desconcentrar a informação.
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Por fim, desenvolver ações de comunicação em vigilância
sanitária requer uma reflexão crítica acerca dos problemas de
saúde da população, a identificação de necessidades de
informações e de conhecimentos para o exercício da cidadania,
bem como a avaliação crítica quanto às implicações éticas e
políticas da ação de informar e comunicar.
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