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20. Gestão em saúde e a mídia 
na prevenção e atenção às  
situações de violência
Edson Silva e Cláudia Araújo de Lima

Neste capítulo discutimos a importância do estabelecimento de assesso-

rias de imprensa junto às gestões de saúde e as possibilidades de contri-

buição da mídia no enfrentamento da questão dos acidentes e violências.

Por meio da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Aci-

dentes e Violências, o Ministério da Saúde reconhece a violência como 

um dos principais problemas de saúde pública e de cidadania no Brasil.

De acordo com Santos (2004), em seu estudo sobre a implantação da 

política específica, torna-se possível abordar o tema e toda a sua trans-

versalidade nos diferentes grupos vulneráveis, nos diversos setores da 

sociedade e a partir dos mais diferenciados eventos externos geradores 

de danos à saúde.

As políticas públicas de saúde para os acidentes e violências destacam 

os aspectos de promoção da saúde e prevenção dos acidentes e violên-

cias. Contudo, os agravos à saúde decorrentes do conjunto de eventos 

acidentais e violentos que matam ou geram lesões necessitam ser mais 

bem conhecidos tanto do ponto de vista do próprio setor, pelos registros, 

como também pela própria sociedade. Assim, a mídia tem um papel 

importante na divulgação dos acidentes e violências e de suas formas de 

prevenção.

A política nacional de redução 
da Morbimortalidade por 
Acidentes e Violências está 
disponível em:
http://dtr2001.saude.gov.br/
editora/produtos/livros/genero/
acidentes_violencias.htm.
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O diálogo necessário dos gestores com a 
mídia no enfrentamento da violência
A parceria com a mídia, por meio do diálogo entre a gestão municipal, 

estadual e federal e a sociedade, pode contribuir para apontar fatores 

facilitadores e dificuldades na implantação da política pública para os 

acidentes e violências. Pode ainda, com entrevistas, debates, reporta-

gens, artigos, editoriais, comentários, além do noticiário regular, indicar 

formas de como superar tais obstáculos.

Para tanto, o gestor deve buscar conhecer os meios de comunicação 

disponíveis em seu espaço regional, estabelecer contatos e conduzir os 

diálogos com a imprensa de forma harmoniosa. Além disso deve orientar 

toda a sua equipe para posicionar-se como fonte pessoal e facilitadora 

do acesso a fontes documentais como relatórios periódicos, indicadores, 

leis, portarias e estudos publicados. Como servidores públicos, o secretá-

rio de saúde, o diretor de hospital, o responsável pela unidade de saúde 

ou serviço devem assumir responsabilidade quanto às informações que 

precisam ser disponibilizadas para a população. 

Em contrapartida, o jornalista que conhece bem a realidade do setor 

saúde, suas dificuldades, suas potencialidades pode ajudar a qualificar 

melhor o noticiário para que sejam apresentadas informações confiáveis 

para a população, pautadas em critérios técnicos e éticos necessários à 

produção jornalística.

A imprensa ainda hoje é vista por muitos profissionais da saúde como 

um bicho-papão que amedronta. Certamente, ela pode criar problemas 

ao produzir entrevistas e reportagens sobre os serviços mostrando ape-

nas aspectos negativos e não valorizando os bons serviços e os bons 

profissionais.

Para a mídia, por exemplo, é importante que seja divulgada a notícia 

de quantos feridos ou acidentados deram entrada nas emergências dos 

hospitais de Maceió, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Porto Alegre, 

de Araraquara ou de qualquer outro lugar do país e de como o atendi-

mento é percebido pela população. Mas também é importante divulgar 

os problemas que os serviços de saúde vivenciam em relação a esse tipo 

de atendimento, o que é feito para salvar vidas, apoiar pessoas em situ-

ação de violência e o que é preciso melhorar para acolhê-las em suas 
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necessidades. Sem esses contrapontos fica difícil para a população ava-

liar as dificuldades e os esforços que o setor saúde enfrenta para atender 

os acidentes e violências.

A importância da assessoria de imprensa 
especializada na relação do gestor 
público com a mídia e com a sociedade
A mídia, e o jornalismo em particular, é um espaço de representação 

social importante, em que temas como a saúde e a violência ocupam um 

lugar privilegiado, por produzir sentidos em relação à vida e à morte. 

Nesse ponto, destaca-se a relevância da relação da imprensa com a ges-

tão e a opinião públicas.

As informações produzidas pelas instituições jornalísticas, como notí-

cias, reportagens, editorias, artigos, comentários, por exemplo, são cons-

truções e fazem parte da atividade dos profissionais de imprensa. 

Esses profissionais, no entanto, para garantir o trabalho cotidiano, 

recorrem a fontes pessoais e documentais, num processo de pesquisa 

permanente para a composição das dezenas de pautas que diariamente 

se transformam em matérias.

A busca de informações que subsidiam as pautas pode ser feita direta-

mente com as autoridades. Contudo, considerando a pouca disponibi-

lidade de tempo das partes – jornalista e gestor público –, é importante 

haver uma mediação assumida por um profissional da área de comuni-

cação – jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda – com-

preendida como assessoria de comunicação social. Esse serviço facilita as 

relações necessárias entre a mídia e a gestão pública.

Para refletir

Há assessoria de imprensa em sua realidade local? em caso afirmativo, como 
ela acontece? Caso não haja, o que poderá ser feito?

Kopplin & Ferraretto (1993) afirmam que 

para aprimorar o fluxo de informações com seus públicos in-
terno e externo, as instituições utilizam serviços de uma asses-
soria de Comunicação Social, que podem ser realizados por um 

Leia o artigo O papel da mídia 
no enfrentamento da violência 
contra crianças e adolescentes, 
de edson silva (2005), que 
mostra como podemos nos 
apropriar do jornalismo como 
ferramenta de trabalho nos 
setores da saúde.
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departamento interno, contratados de terceiros ou, ainda, ofe-
recidos através de uma forma mista, combinando as duas ante-
riores. A ACS presta um serviço especializado, coordenando as 
atividades de comunicação de um assessorado com seus públi-
cos e estabelecendo políticas e estratégias que englobam inicia-
tivas nas áreas de Jornalismo (assessoria de imprensa), Relações 
Públicas e Publicidade e Propaganda (Figura 1).

Figura 1 – posição da assessoria de imprensa no organograma institucional

Assessoria de Comunicação Social

Centro
Diretivo

Assessor de
Comunicação

Social

Relações
Públicas

Publicidade e
Propaganda

Assessoria de
Imprensa

Trabalho Inter-Relacionado

Fonte: Kopplin & Ferraretto (1993).

É importante observar que os serviços de comunicação social, principal-

mente o de assessoria de imprensa ou a relação direta com a mídia, têm 

culturalmente no Brasil um caráter instrumental e utilitário, em contra-

posição à necessidade de uma política estratégica de comunicação. Uma 

política pública de comunicação em saúde deve adotar o assessoramento 

em comunicação como um dos componentes importantes da gestão. E 

vice-versa: os gestores e profissionais precisam subsidiar a mídia com 

informações seguras, atuais, universais e no tempo apropriado, de forma 

a garantir a difusão coletiva. A área de comunicação pode abrir espaços 

valiosos para o gestor público, construir visibilidade das ações e instituir 

um canal de diálogo regular, permanente e sincero com as instituições 

jornalísticas e profissionais.

O trabalho de assessoria de imprensa – atividade relacionada à atividade 

jornalística – muito pode fazer para a criação e alimentação de um processo 
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dialógico entre gestão pública e mídia jornalística, e consequentemente 

com a sociedade, no processo de formação da opinião pública.

Entendemos por opinião pública, segundo o Dicionário de comunicação:

O agregado das opiniões predominantes em uma comunidade. 
Juízo de valor (subjetivo) que advém de uma situação objetiva 
(um fato concreto) e se manifesta objetivamente. A opinião pú-
blica manifesta-se e se modifica coletivamente sem ser necessa-
riamente condicionada pela aproximação física dos indivíduos, 
e não implica o conhecimento do assunto sobre o qual se opi-
na. Nela interferem fatores psicológicos, sociológicos e históri-
cos (RABAÇA; BARBOSA, 2001, p. 39).

Por um processo informativo, parte da política pública de comunicação 

adotada pela gestão pública pode formar consensos de compreensão 

sobre um determinado fenômeno ou realidade, como é o caso da pre-

venção dos acidentes e violências. Nesse caso, poderíamos até falar de 

uma informação-comunicação preventiva. A assessoria opera a partir 

da utilização de procedimentos e ferramentas próprios, de forma a 

prestar serviços informativos à coletividade e construir a visibilidade do 

setor saúde.

Quanto aos procedimentos técnico-profissionais, a relação entre o 

jornalista-assessor e o assessorado deve ser a de orientação nos conta-

tos com os profissionais e os veículos de comunicação. O assessor é o 

responsável pela preparação de todos os instrumentos de comunicação, 

como releases, resumos sobre determinados assuntos, produção de textos 

para artigos, comentários, notas à imprensa, cartas do leitor, organização 

de entrevistas coletivas ou exclusivas, entre outras atividades. Contudo, 

a resposta às questões pertinentes à pauta proposta – seja ela por inicia-

tiva do profissional ou da assessoria – cabe ao assessorado, de forma a 

atender satisfatoriamente às expectativas dos jornalistas.

Com o objetivo de prevenir mal-entendidos e problemas de divulgação 

no relacionamento da instituição com os veículos de comunicação, o 

jornalista da assessoria de imprensa orienta o assessorado, principal-

mente quando se trata de contato direto com a mídia. É conveniente 

que as instruções ocorram não apenas verbalmente, mas também por 

material escrito que possa ser consultado nos momentos em que se apre-

sentem demandas para a divulgação de informações por meio de entre-

vistas. As orientações devem prever, entre outras situações: normas de 

procedimentos; ênfase em determinados aspectos da informação a ser 
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divulgada; comportamento diante de equipamentos como microfone e 
câmera de televisão, incluindo a postura física em estúdios.

Recursos que promovem a visibilidade 
dos assuntos e relação da instituição 
com a imprensa
O assessoramento de comunicação, particularmente o de assessoria de 
imprensa, exige investimentos em infra-estrutura relacionada à utiliza-
ção de tecnologias (equipamentos), bem como pessoal e espaço físico. 
Entre os recursos materiais estão telefone, fax, computador (com acesso 
à internet, de preferência com banda larga), rádio-gravador, televisão 
aberta e a cabo, videocassete, DVD, máquina fotográfica, filmadoras, 
impressos padronizados de divulgação, assinatura de jornais e revistas, 
material de expediente (consumo), material de apoio (mapas, dicionários, 
gramáticas, enciclopédias, entre outros). Quanto aos recursos humanos, 
a assessoria de imprensa deve contar com jornalistas, estagiários (se a 
legislação profissional permitir), técnicos de áudio e vídeo, webdesigners/
webmasters, fotógrafos, monitores de rádio e televisão (escuta), secretária 
e office-boy. A assessoria deve ter espaço físico próprio e estratégico, 
situando-se perto da direção da organização, o que facilita a relação 
entre assessorado e assessor. 

Entre os produtos/instrumentos que podem ser gerados pela assessoria 
de imprensa, a seguir destacamos alguns.

 k Release

Destinado aos veículos de comunicação, é redigido em linguagem com 
critérios essencialmente jornalísticos. Geralmente contém as informa-
ções que devem servir de apoio para o desenvolvimento das pautas. 
Em alguns casos, principalmente no interior do país, observamos a uti-
lização do release como matéria final. Isso empobrece tanto o processo 
de produção da informação nas empresas jornalísticas como a fonte de 
informação, uma vez que a cobertura fica reduzida ao que foi enviado 
pela assessoria, não gerando produtos como entrevistas, reportagens, 
em suma, outras abordagens mais investigativas.  

 k Release especial

Tem características de reportagem, e não de simples notícia. É produzido 
para divulgar o lançamento de um produto ou para gerar notícia sobre 
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um evento, e tem como principal marca a contextualização do assunto. 
A sua utilização estará submetida às regras da redação do jornal.

 k Artigo

Como se pode ver no texto de SILVA (2005), o artigo é um dos gêneros 
abertos que podem advir de colaboradores especializados, como forma 
de contribuição no processo de discussão de determinados assuntos de 
interesse social, não apenas do assessorado e do veículo de comunica-
ção. No caso das abordagens sobre o tema violência e saúde, seria um 
instrumento muito útil, por seu caráter reflexivo.

 k Carta do leitor

O gestor em saúde pública, como autoridade da área, inscreve-se também 
como um leitor. E por esse motivo pode servir-se do expediente da “Carta 
do leitor” na sua relação com a mídia jornalística. Atento às publicações 
diárias e semanais que cobrem o setor, o assessor de imprensa alerta 
o assessorado para a necessidade de observações, retificações e reco-
nhecimento do mérito dos conteúdos veiculados pelos meios impressos, 
eletrônicos e digitais, sugerindo intervenções que julgar necessárias para 
a boa compreensão dos consumidores da informação. Basta um contato 
com a redação do veículo e a disponibilização da carta.

 k Nota oficial

Utilizada em momentos críticos que exigem uma manifestação definida 
do assessorado. Pode ser enviada aos jornais ou publicada como matéria 
paga.

 k Entrevista coletiva

Recurso muito utilizado pelas assessorias de imprensa para que o asses-
sorado possa disponibilizar informações aos veículos de comunicação, 
posicionando-se quanto a um determinado assunto de interesse da 
sociedade. Pode ser espontânea ou provocada pela imprensa, contando 
com a participação de vários profissionais. Nesse caso, o jornalista-asses-
sor, além da apresentação do gestor, faz um resumo (briefing) sobre o 
assunto em pauta. Em seguida, abre para as perguntas que devem ser 
respondidas pelo assessorado.

 k Entrevista exclusiva

Neste caso a iniciativa parte do veículo de comunicação, que pauta um 
assunto relevante como decorrência de uma série de coberturas já reali-
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zadas. Esse recurso prevê a participação do assessorado, que estabelece 

um diálogo com um ou mais jornalistas. As perguntas básicas e o teor da 

entrevista podem ser encaminhados com antecedência ou efetivados no 

momento para o qual foi agendado o encontro.

 k Conferência de imprensa

Recurso pouco utilizado nos últimos tempos pelas autoridades públicas 

brasileiras, porém importante para a compreensão das políticas públicas. 

Trata-se de um momento especial que deve ser provocado pelos gestores 

com o auxílio efetivo das assessorias, e que conta com a presença de 

toda a imprensa de uma localidade ou dos veículos de circulação regio-

nal e nacional. É uma espécie de “prestação de contas” sobre projeto, 

programa ou política anteriormente anunciada. Assim, a autoridade 

deve contar com um tempo razoável para a exposição de resultados, 

justificativa e os efeitos provocados na vida dos cidadãos. Após a expo-

sição detalhada com conceitos, números, gráficos, mapas, entre outros 

recursos informativos, em geral há uma abertura para perguntas dos jor-

nalistas. Geralmente as conferências remetem a novas pautas, a critério 

de cada veículo de comunicação.

É recomendável que o gestor público, com o trabalho estratégico da asses-

soria de imprensa, explore as reais possibilidades para a ocupação de espa-

ços midiático-jornalísticos, constituindo-se, assim, como mais um ator 

que contribui para o debate em torno dos temas relevantes envolvendo a 

coletividade.

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) é a principal defensora da 

ideia de que todo cidadão pode escrever em jornal, resguardadas as fun-

ções jornalísticas. Essa possibilidade está prevista no Art. 5º do Decreto 

n. 83.284, de 13 de março de 1979:

O Ministério do Trabalho concederá, desde que satisfeitas as 
exigências constantes deste decreto, registro especial ao colacola--
boradorborador, assim entendido aquele que, mediante remuneração 
e sem relação de emprego, produz trabalho de natureza técni-
ca, científica ou cultural, relacionado com a sua especialização, 
para ser divulgado com o nome e qualificação do autor (BRA-
SIL, 1979). 
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