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programa Radis (Reu-
nião, Análise e Difusão
de Informação sobre Saú-
de), da Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio

Arouca (Ensp/Fiocruz), completou 31
anos em agosto de 2013 e reflete, ain-
da, os ideais da Reforma Sanitária bra-
si leira que fundamentaram seu
lançamento. Criado em 1982, na efer-
vescência do movimento, foi pioneiro
em abordar o conceito de saúde de
forma ampliada e utilizar linguagem
jornalística para alcançar seu público-
alvo nos mais diversos cantos do país,
especialmente nos debates do movi-
mento sanitário.

O programa surgiu no mesmo ano
em que se confirmaram os primeiros
casos de Aids no Estado de São Paulo
e a Fiocruz lançava o primeiro lote da
vacina brasileira contra o sarampo. Du-
rante seus 20 primeiros anos, publicou
as revistas Tema, com a intenção de
aprofundar assuntos específicos da saú-
de; Dados, que analisava informações
epidemiológicas; e Súmula, que se pro-
punha a acompanhar, sob um olhar
crítico, as notícias a respeito da saúde
publicadas na imprensa.

Mas o projeto precisou transpor
obstáculos. O primeiro, em 1984,
quando o orçamento sofreu cortes, e
o Radis precisou reduzir a periodici-
dade das publicações. Porém, em
1985, houve muito o que noticiar e
debater, começando pela publicação
da Carta de Montes Claros — Muda
Saúde, resultado do 3º Encontro Na-
cional de Secretários Municipais de
Saúde. Nela, uma série de diretrizes
que orientariam a Política Nacional
de Saúde do que seria o governo de
Tancredo Neves, a semente da mu-
nicipalização do sistema de saúde.
Além de recomendar a transferência
do antigo Instituto Nacional de Assis-
tência Médica da Previdência Social
(Inamps) para o Ministério da Saúde,
indicava que a descentralização do
sistema deveria começar pelas secre-
tarias estaduais e municipais de Saú-
de, além das superintendências
regionais do instituto.

Naquele mesmo ano, Sergio
Arouca foi indicado pela comunida-
de da Fiocruz para presidir a Funda-
ção. O sanitarista deu nova dinâmica
à instituição ao criar um projeto de
reestruturação, amplamente discuti-
do, e promover a revitalização do
Radis. O programa ganhou impulso e
nova coordenação da sanitarista Cé-
lia Almeida, então assessora do Ga-
binete da Presidência da Fiocruz e
coordenadora de projetos estratégi-
cos. “A iniciativa de revigorar o Ra-
dis se deu na época áurea do
movimento pela Reforma Sanitária,
durante a transição democrática”,
lembrou Célia em entrevista à revis-
ta Radis nº 56. Um novo objetivo foi
atribuído ao Radis: o projeto seria o
‘arauto’ da reforma difundindo o de-
bate político e técnico em torno da
proposta de reorganização do siste-
ma de saúde e, principalmente, for-
talecendo a coesão polít ica do
movimento sanitário.

Para dar conta dessa nova dinâ-
mica, ele foi incorporado à Presidên-
cia da Fiocruz, vinculado ao Centro
de Informações em Saúde e à Coor-
denadoria de Comunicação Social. A
equipe, composta originalmente de
economistas, sociólogos, médicos-
sanitaristas, demógrafos e estagiári-
os com formação em história e
ciências sociais, agregou pouco a pou-
co profissionais de jornalismo. “Como
parte desse processo, fizemos uma re-
discussão dos conteúdos das publica-
ções, de seus formatos, layout e
linguagem. Decidiu-se que era impor-
tante incorporar jornalistas, entrevis-
tar diferentes atores, publicar debates
sobre temas específicos politizando a
discussão da reforma”, completou
Célia na mesma entrevista.

A participação de jornalistas da
grande imprensa buscava uma abor-
dagem mais acessível às questões da
ciência, tecnologia e saúde, além de
difundir as teses do Movimento Sani-
tário, que serviram de base para a
Constituição de 1988 e a Lei Orgâni-
ca da Saúde. A iniciativa teve resulta-
do. Em 1986, a equipe produziu duas
revistas Dados, uma Tema e duas Sú-
mula. Em agosto, a de maior impac-

to, a Tema nº 7, trouxe a avaliação
da 8ª Conferência Nacional de Saúde
e suas deliberações, que embasariam
a criação posterior do Sistema Unifi-
cado e Descentralizado de Saúde
(Suds). O texto de apresentação, de
autoria de Sérgio Portella, com edi-
ção do jornalista Ralph Viana, afirma-
va ter sido o objetivo da conferência
“obter subsídios visando contribuir
para a reformulação do Sistema Na-
cional de Saúde e proporcionar ele-
mentos para se debater a saúde na
futura Constituinte”.

”A Radis foi pioneira em abordar
o conceito de saúde de forma ampli-
ada e utilizar linguagem jornalística.
Na Constituinte, na votação da Lei
Orgânica da Saúde e durante todo o
processo de municipalização e im-
plantação do Sistema Único de Saú-
de, transformou-se num espaço de
intenso debate de ideias sobre as ex-
periências em curso. Não ter uma li-
nha editorial chapa branca, nem da
Fiocruz nem do Ministério da Saúde,
rendeu-lhe credibilidade. Mas acre-
dito que outras alternativas de comu-
nicação no campo da saúde são
essenciais para que o maior número
de vozes em prol da saúde pública
possam ser ouvidas, rompendo o mo-
nopólio dos grandes veículos de co-
municação”, admitiu Rogerio Lannes,
atual editor da revista, e que chegou
à Radis em 1987, a convite dos jor-
nalistas Álvaro Nascimento e Marcus
Barros Pinto.

Em 2002, no seu vigésimo ani-
versário, uma grande mudança: as
revistas lançadas em 1982 deram lu-
gar à Radis que, com projetos edi-
torial e gráfico inteiramente novos e
um volume muito maior de páginas
por ano, se manteve coerente com
sua linha editorial e histórica. Com
uma tiragem de 83,2 mil exempla-
res, caracteriza-se por um jornalis-
mo crítico, investigativo, aberto ao
debate de diferentes correntes de
pensamento e comprometido com a
defesa de que o Estado cumpra sua
obrigação constitucional relacionada
à saúde da população.

* com informações da Radis nº 60
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