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COMUNICAÇÃO

s conselhos de Saúde
foram instituídos com
a missão de atuar na
formulação de estraté-
gias e no controle da

execução das políticas de saúde. Mas
sem orçamento próprio, computador
e telefone, fica difícil cumprir a tarefa.
Ao menos no que diz respeito à tecno-
logia, a situação deve mudar. Em agos-
to, Ministério da Saúde, Conselho Na-
cional de Saúde (CNS), Fiocruz e Banco
do Brasil (BB) firmaram termo de coo-
peração técnica para fortalecimento do
Programa de Inclusão Digital dos Con-
selhos de Saúde (PID). O Canal Saúde,
um projeto da Fiocruz que produz e
veicula audiovisuais sobre saúde, co-
labora com a iniciativa.

O PID consiste na distribuição de
computadores com software livre para
conselhos municipais e estaduais
conectados à internet; formação dos
conselheiros em informática e acesso
à internet; e em informação e comuni-
cação em saúde. Em seguida, prevê a
incorporação do controle social digital
no cotidiano dos conselhos para refor-
ço à comunicação entre eles e com a
sociedade.

Os conselhos estaduais e munici-
pais de saúde receberão mil computa-
dores, doados pelo BB. O PID estabe-
lece a disseminação de informações
sobre saúde para mais de 1,6 mil
telecentros do banco. A Secretaria de
Gestão Estratégica e Participativa do
Ministério da Saúde adquiriu 3.170
computadores para os conselhos es-
taduais e municipais. Para participar do
PID é necessário estar no cadastro na-
cional de conselhos.

Apesar dos 17 anos de existência
dos conselhos, a falta de estrutura pode
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ser notada na pesquisa Monitoramen-
to e apoio à gestão participativa do Sis-
tema Único de Saúde, da Escola Naci-
onal de Saúde Pública da Fiocruz, que
avaliou a questão em 2.994 conselhos
municipais de saúde. Dentre as respos-
tas mais comuns no quesito “não te-
nho” estão: orçamento próprio, equi-
pe de apoio administrativo, autonomia
no gerenciamento de recursos, sede,
computador, e usam linha telefônica
compartilhada.

Saúde no vídeo

A produção e a comunicação de
conteúdos relevantes para o exercício
do controle social estão entre os prin-
cipais objetivos do PID. É nesses temas
que o Canal Saúde contribui de ma-
neira efetiva. A produção de progra-

mas de TV sobre as etapas que levam
à realização da 13ª Conferência Naci-
onal de Saúde é um exemplo prático.

“O Canal Saúde participa da comis-
são intersetorial de comunicação e infor-
mação em saúde do CNS e auxilia na ela-
boração do pacto pela democratização e
qualidade da comunicação e informação
em saúde”, destaca a coordenadora de
Inovações Tecnológicas do Canal Saúde,
Angélica Silva. Ela avisa que, em breve, o
Canal vai manter toda a sua produção
na internet para download. Mas até lá,
os conselheiros já podem conferir os títu-
los mais recentes.

O Canal Saúde iniciou suas ativida-
des em 1994 e, atualmente, faz cober-
tura de eventos, produção de vídeos
didáticos, cópia e distribuição de pro-
gramas, além de teleconferências.
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