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RESUMO 

 A partir  de diversos discursos publicados (artigos de jornais, artigos 

institucionais e relatórios de gestão) sobre a efetivação do SUS   durante uma gestão 

municipal,  me proponho a investigar sobre os protagonismos de pautas  e sobre como se dão 

as relações entre distintos atores implicados na (re)produção de informações de Saúde.  

Do ponto de vista da minha estratégia de pesquisa optei pelos instrumentais da análise 

de conteúdo de Bardin. No que diz respeito às fontes, foram levantados e analisados 2088 

artigos dos jornais “O Povo”, “Diário do Nordeste” e “O Estado”, 573 realeses escritos pela 

Assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) assim como os 

4 Relatórios de Gestão da SMS. Quanto ao recorte temporal em que foram escritos os 

discursos, ele se estende de janeiro de 2005 a dezembro de 2008.  

Desse corpus de escritos foram evidenciadas quatro grandes categorias temáticas: 

Atenção Básica, Saúde Mental, Dengue e Filas da Atenção Especializada, a partir dos quais 

foi tecido um diálogo a partir das três fontes de discursos.  

 Cada tema estudado revela uma gestão quotidiana da política diferente e diversas 

estratégias de comunicação .  Ao final constatei que a SMS, por meio da produção de sua 

mídia institucional, pauta a produção dos jornais. Nesse sentido, portanto, o protagonismo da 

mídia só aparece nos espaços vazios deixados  pela gestão da SMS. 

 

 

Palavras Chaves: Sistema Único de saúde. Imprensa Escrita. Análise de Conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

 

 A partir de différents discours publiés (articles de journaux, articles 

institutionnels et rapports d´activités), portant sur la mise en place du SUS lors d´une 

gestion municipale, je me propose  d´étudier les  protagonismes de l´élaboaration de  

nouvelles . Par ailleurs, je m´interesse aussi á déchiffrer les relations existantes entre les 

différents acteurs impliqués dans la  (re)production d´informations sur la santé. 

 En ce qui concerne ma stratégie de recherche j´ai choisi de travailler á partir de 

l´analyse de contenu de Bardin. J´ai consulté  le corpus  de matériel suivant  ,  2088 

articles issus des journaux  “O Povo”, “Diário do Nordeste” et “O Estado”,  573 realeses 

élaborés par  le secteur de communication du Secretariat Municipal de Santé de 

Fortaleza ainsi que les   quatre Rapports d´Activité annuels. Pour ce qui est de la 

période étudiée, j´ai travaillé sur la période allant  de janvier 2005 á décembre 2008.  

J´ai mis en évidence  quatre grandes catégories thématiques: Santé Primaire, Santé 

Mentale, Dengue et Difficultés d´accés aux soins spécialisés á partir desquelles j´ai établi un 

dialogue á partir des trois sources de discours. 

 Chaque thème étudié  révèle une gestion quotidienne de la politique différente et  

diverses stratégies de communication.  Finalement, j´ai constaté que le Secrétariat Municipal 

de la Santé, par sa production  mediatique institutionnelle, commande  la production des 

journaux. En ce sens, le protagonisme des medias n´apparait que dans les espaces laissés 

vacants par la gestion municipale 

 

 

Mots clés: Systéme Unique de Santé, presse ecrite, analyse de contenu. 
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APRESENTAÇÃO 

   

Iniciar este texto justificando a escolha do meu objeto de pesquisa não é coisa 

fácil, por isso, prefiro de antemão dar a palavra ao sociólogo Pierre Bourdieu, que durante 

uma aula na Ecole des Hautes Etudes de Paris apresentou o objeto de pesquisa como “[...] 

realidades que atraem a atenção do investigador por serem realidades que se tornam notadas 

[...] mas ao mesmo tempo [...] um objeto que me interessa, sem que eu conheça claramente o 

princípio verdadeiro desse “interesse” (Bourdieu, 1987, p. 28). 

Um desses interesses pessoais, pelo discurso produzido pela chamada imprensa 

escrita, nasceu de meu hábito cotidiano de leitura de jornais. Sempre fui uma leitora 

compulsiva de jornais e revistas, mas, na condição de assessora técnica da SMS/Fortaleza, 

estas leituras se tornaram também parte do meu trabalho.  

Segundo o Manifesto dos Sem Mídia, organização não governamental de direito 

privado, criada em São Paulo, em 2007:  

 

 Vivemos um tempo em que a informação se tornou tão vital para o homem que 

passou a integrar o arcabouço de seus direitos fundamentais. Defender a boa 

qualidade da informação, pois, é defender um dos mais importantes direitos 

fundamentais do homem. (CMI Brasil, 2007)
1
. 

 

 

Ao longo da gestão governamental da Secretaria Municipal de Saúde de 

Fortaleza/CE, ocorrida entre janeiro de 2005 e dezembro de 2009, alguns dirigentes do setor 

de comunicação, das diversas mídias e do corpo técnico das áreas da gestão começaram a 

construir “parcerias”. 

Em primeiro lugar, me chamou a atenção o fato de que, reiteradas vezes, não 

encontrava coerência ou verossimilhança entre as entrevistas concedidas por mim ou por 

outro técnico da SMS e as respectivas matérias publicadas nos jornais locais. Geralmente, nas 

matérias publicadas a ênfase era dada, sobretudo, aos aspectos negativos e sensacionalistas, 

em detrimento da análise das políticas de saúde desenvolvidas pela gestão governamental. Por 

outro lado, constatava que as matérias escritas e publicadas nos jornais locais eram 

construídas de tal forma, que focalizavam mais os aspectos insignificantes de processos de 

implantação de políticas públicas, que poderiam ser mais bem compreendidos em sua maior 

abrangência. Eu não conseguia enxergar a construção do SUS, que vivenciava, no que estava 

                         
1
 www.midiaindependente.com. Manifesto dos sem mídia. Por Eduardo Guimarães 09/2007. Acessado em 

15/11/2008  

http://www.midiaindependente.com/


escrito nas matérias publicadas pelos jornais.  

Para mim, como a mídia escrita, além de representar interesses políticos, culturais, 

econômicos, enfim... De classes sociais, também se impõe como mediadora entre as 

representações do SUS para a sociedade, tais versões poderiam interferir na compreensão e 

opinião públicas sobre fatos inerentes ocorridos.  

A partir desta primeira inquietação surgiu o meu interesse e motivação de 

investigar tal temática mais a fundo e de forma sistemática. Assim, fiz um primeiro exercício 

de pesquisa rápida, analisando somente os textos de um jornal, para tentar obter um primeiro 

olhar sobre o tema.  

 Os temas abordados inicialmente foram bem diversificados e buscaram dar conta tanto 

da parte histórica da implantação do SUS, como de alguns de seus desafios atuais. O Ministro 

Temporão falou sobre os limites do financiamento do  SUS, mas logo a seguir foram 

destacadas experiências positivas como a dos transplantes de órgãos e o impacto da Atenção 

Básica na melhoria de alguns indicadores.   

 Numa reportagem as contradições do sistema foram expostas através dos casos de 

quem ainda sofre para ter acesso à Saúde. No último dia da série, foram abordadas as doenças 

da modernidade e a violência, como novos desafios do sistema. 

 A visibilidade internacional do SUS fez com que, nesses dois últimos meses, duas 

delegações de países africanos viessem conhecer o SUS no Ceará e, mais especificamente, 

duas de suas estratégias: o Programa Saúde da Família  e o Programa Agentes Comunitários 

de  Saúde.  

 Passado os festejos de aniversário, os jornais retornaram a seus dramas e rotinas e o 

SUS voltou a ser uma pauta normal. Nesse momento, senti a necessidade de olhar 

retrospectivamente e de forma rápida para as manchetes do "Diário do Nordeste" para saber 

como o SUS de Fortaleza tinha sido mostrado nesses últimos anos.   

 A partir do levantamento dos títulos da manchete principal dos jornais de janeiro de 

2003 até hoje, tentei categorizar por tema e freqüência  as manchetes sobre o sistema de saúde 

em Fortaleza e obtive num total de 102 manchetes levantada, os dados expostos a seguir. 

Número de manchetes relacionadas aos problemas de filas para acessar a UTI ou internações: 

22. Manchetes sobre Dengue: 17. Sobre o preço dos medicamentos nas farmácias: 13; 

manchetes relacionadas a outras doenças como, por exemplo, diabete e hipertensão: 13; sobre 

o aumento do preço dos planos de Saúde: 11 e, assim, até chegar ao tema menos 

frequentemente abordado, o SUS, que apareceu somente 2 vezes nas manchetes durante esse 

período e nas duas vezes foi para retratar o caos que estava vivenciando o SUS.  



 Essa primeira incursão pelas manchetes fez nascer a vontade de ir um pouco mais 

alem e a seguir levantei todas a manchetes, a principal e as secundárias, também do Diário do 

Nordeste, durante os anos de 2007 e 2008 2, segundo Tabela abaixo: 

 

 

Tabela 1 - Levantamento das manchetes do Jornal Diário do Nordeste, em 2007 e 2008, no 

município de Fortaleza. 

Ano Manchetes  

positivas 

Manchetes 

negativas 

Manchetes 

informativas 

Total 

2007 40 105 29 174 

2008 42 83 76 201 

Total 82 188 105  

Fonte: Diário do Nordeste, Edições anteriores online. 

 

Este simples levantamento permitiu algumas observações que me instigaram a 

prosseguir nesta pesquisa. Algumas das indagações foram às seguintes: existe de fato a 

publicação de um maior numero de manchetes negativas, as manchetes de cunho positivo não 

sofreram alterações de um ano para o outro, porém as manchetes de apelo informativo 

evoluíram em torno de 270% entre 2007 e 2008. 

 Evidentemente, não podemos nesse momento extrapolar nosso estudo a uma 

interpretação sumaria e reduzida, mas esses poucos dados colhidos rapidamente reforçam a 

necessidade de se aprofundar a questão. Se o SUS faz parte da vida de todo cidadão brasileiro, 

e por isso mesmo de todos os fortalezenses, como é que ele é apresentado de forma tão pouco 

expressiva e destorcida. Nós, então  eu me coloco enquanto atriz engajada do SUS em 

Fortaleza,  vivenciamos o SUS como se fosse um espaço vital, onde se é possível produzir 

Saúde e, ao mesmo tempo, participar da construção da eqüidade e da satisfação de 

necessidades e demandas concretas dos cidadãos.  

  No seu blog, Paulo Lotufo
3
, médico generalista, que aborda questões relacionadas a 

mídia, escreve que “a classe média e as empresas fogem pela Saúde suplementar; os 

governantes, para programas focais; a mídia, raramente nomeia o SUS: fala em fila, hospitais, 

entretanto ignora o sistema, [...]. Ele toca um ponto importante da relação da mídia com o 

                         
2
A escolha do "Diário do Nordeste" se deu somente pela maior facilidade de consulta, via internet, das 

manchetes. As edições online do jornal são disponíveis com visualização de todas as manchetes diárias de 1999 

até hoje. 
3
 paulolotufo.blogspot.com/ acessado em 10/11/2008 



SUS, da mesma forma que os gestores atuais do SUS, tais como os primeiros sanitaristas da 

Reforma Sanitária não são usuários de um sistema que eles ajudam a construir.  A mídia que 

proponho estudar também enxerga o SUS como um sistema para “os outros”, nas suas páginas 

ela se mostra como porta-voz de uma parte da população que tem que se contentar com o 

descaso e o caos da Saúde pública. Barata (1990, p 386 ), afirma que:  

 

O fato de determinadas camadas da população não se 

constituírem em "formadores de opinião", isto é, não disporem de 

"voz" na cena política, torna seus problemas desinteressantes 

para os órgãos de comunicação, a não ser naquilo que eles 

possam ter de "folclórico", insólito ou sensacionalista, [...]. 

 

 É nesse sentido, que percebemos que os jornais não são simplesmente transmissores 

de informações e notícias, eles são meros espelhos de toda uma sociedade. Os discursos são 

sempre socialmente construídos e recebidos e é nessa perspectiva que estou me propondo a  

analisar o discurso da mídia sobre o SUS. 

À maneira de um trabalho artesanal, meu projeto de pesquisa foi se realizando 

pouco a pouco, por retoques sucessivos, por idas e vindas, angústias e alegrias.  Hoje, ele é 

apresentado a vocês, organizado em quatro partes. 

Na primeira parte, apresento os diversos contextos do tema em questão, nesse 

caso, eu faço uma incursão histórica para melhor entender a imprensa escrita e o SUS em 

Fortaleza. Em seguida, realizo uma revisão conceitual, uma revisão de estudos empíricos 

sobre o tema, as justificativas e os objetivos do estudo. 

Na segunda parte, apresento a metodologia utilizada para viabilizar o estudo. 

Na terceira parte, descrevo os principais resultados do estudo, a partir de quatro 

grandes categorias temáticas evidenciadas: Atenção Básica à Saúde, Saúde Mental, Dengue e 

as Filas da Atenção Especializada. 

Por fim, na quarta parte, realizo uma análise e discussão acerca dos resultados 

mais evidentes e significativos. 

 

 



1 INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 Definição e descrição do problema de investigação 

 

 

O Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS) é um dos maiores sistemas públicos 

de Saúde do mundo. Gestado desde os anos 70 e efetivado a partir de 1988, o SUS é um 

processo instituinte da Reforma Sanitária Brasileira, e pode ser apresentado como um arranjo 

organizacional que implementa a política de Saúde do Brasil, perpassando as três esferas de 

governo: federal, estadual e municipal. Trata-se de um sistema complexo que adota uma visão 

abrangente de Saúde e que tem a responsabilidade de articular, regular, coordenar e realizar 

ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação. 

O SUS é um dos componentes do tripé da seguridade social e seus fundamentos 

legais estão estabelecidos na Constituição Federal de 1988. Seus princípios de Universalidade, 

Integralidade, Equidade e Participação da Comunidade estão estabelecidos no texto 

constitucional e compõem sua base doutrinária. Suas diretrizes organizativas de 

descentralização, regionalização, hierarquização, integração conformam as matrizes da 

reorganização de todo o sistema de Saúde. 

No ano em que completou seus 20 anos de existência, o SUS ficou sob todos os 

holofotes e foi objeto de inúmeros festejos e discursos.  Cito uma pequena parte do discurso 

da então Diretora-Geral da OMS, Margaret Chan 

 

[...] Numa época em que vários países do mundo adotavam modelos de Saúde 

focalizados, fragmentados e excludentes, o Brasil assumiu e escreveu em sua Carta 

Magna que a Saúde seria responsabilidade do Estado e direito de todo cidadão [...] 

este sistema que hoje celebramos e que seguramente se constitui num dos sistemas 

públicos de Saúde mais inovadores e corajosos na região das Américas [...] 

(Seminário Internacional 20 anos do SUS – São Paulo, 29/10/2008).  

 

Por sua vez, o Ministro Temporão em entrevista concedida ao jornal “Folha de 

São Paulo”, de 28/04/2008, afirma que  

 

[...] O Brasil tem um sistema misto, com mais de 140 milhões de brasileiros que 

dependem do sistema público para tudo e 40 milhões que pagam seguro e plano de 

Saúde. A tendência no Brasil é a convivência harmônica dos dois sistemas. O SUS é 



uma importantíssima política de redução de desigualdade social. As pessoas não 

param para pensar nisso. Nós aqui avaliamos tão mal o sistema, mas os estrangeiros 

ficam perplexos com a filosofia, a organização, o planejamento e os resultados do 

SUS (TEMPORÃO, 2008). 

 

Apesar de sua grandiosidade, de seu caráter inovador e de seu reconhecimento no 

exterior, o SUS ainda apresenta muitas dificuldades para se efetivar e garantir concretamente 

o direito pleno à Saúde, tal como ela esta pautada na Constituição Federal (CF), para o dia-a-

dia dos brasileiros.  

Segundo Campos (2007, p.302 ), o SUS “é uma reforma social incompleta e com 

implantação heterogênea conforme a região”. Tanto é verdade que, enquanto a participação do 

SUS nos gastos totais em Saúde no Estado de São Paulo é em torno de 52%, no Nordeste esta 

participação se situa entre 84% e 89%.  

A afirmação do Ministro da Saúde no site oficial do Ministério da Saúde 

(www.saude.gov.br, 2008) de que “o SUS faz parte da vida de cada um de nós” possui, de 

fato, muito sentido para os habitantes do Ceará e de Fortaleza, uma vez que o DATASUS 

(www.datasus.gov.br) informa que em 2003 somente 20,9% da população de Fortaleza e de 

sua região metropolitana era coberta por um plano ou um seguro privado de Saúde. Todavia 

convém lembrar que o SUS não pode ser reduzido a somente a um sistema de serviços 

assistenciais, uma vez que toda a população brasileira esta coberta e é dependente do SUS. 

Em outros termos, os problemas da efetivação do SUS no Ceará são os mesmos do restante do 

Brasil (Campos 2007), porém, aqui, aparecem com maior amplitude e intensidade uma vez 

que quase 80% da população depende exclusivamente do SUS.  

 Atualmente, o SUS enfrenta enormes problemas políticos e de insuficiência de 

recursos para a consecução de suas políticas, mas também problemas em sua utilização e 

gerenciamento. Existem inúmeros desafios, só citarei aqui alguns: a política de recursos 

humanos, a necessidade de profissionalização dos gestores das três esferas de governo, a 

ampliação e a consolidação da atenção primária como política estruturante etc.  

Em 2005, inicia-se uma nova gestão governamental no município de Fortaleza, 

com o propósito anunciado de promover uma “reforma social” no setor Saúde. O início desta 

gestão é reportado de perto pela imprensa escrita. Observa-se, então, que a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) reorganiza a sua Assessoria de Imprensa e inicia um trabalho 

sistemático de acompanhamento das pautas jornalísticas e divulgação dos investimentos 

governamentais orientados para as mudanças no modelo assistencial do município.  

http://www.saude.gov.br/
http://www.datasus.gov.br/


A questão primordial desta investigação refere-se aos enfoques da mídia 

institucional da SMS (Assessoria de Imprensa) e jornalística (jornais locais) acerca do 

processo, então em curso, de implantação e implementação de políticas públicas e de gestão 

governamental no setor de Saúde de âmbito municipal. 

Eu procuro, a partir da análise de discursos publicados (os artigos dos jornais, os 

realesings da assessoria de imprensa e os relatórios de gestão) investigar sobre os 

protagonismos de pautas (quem pauta quem?) e sobre como se dão as relações de poder entre 

distintos atores implicados na (re)produção de informações de Saúde. Interessa-me, também, 

investigar sobre os modos de abordagem destes distintos atores acerca das mesmas temáticas 

em pauta, assim como, sobre os fatores que poderiam estar envolvidos nas eventuais 

diferenças. 

 

 

1.2 Breve histórico da mídia escrita no Ceará  

 

 

Faz-se necessária uma análise preliminar, histórica e social, desse campo social 

bem especifico: o jornalismo e a imprensa escrita.  

Ao longo do estudo, reporto-me ao conceito de “campo” apresentado por 

Bourdieu (1986,) quando, ainda nos anos 80, começa a trabalhar sobre o campo jornalístico, 

entre outros, e o define da seguinte forma:  

 

Um espaço social de dominação e de conflitos. Cada campo tem uma certa 

autonomia e possui suas próprias regras de organização e de hierarquia social. Como 

num jogo de xadrez, o indivíduo age ou joga segundo sua posição social neste 

espaço delimitado Bourdieu (1986, p.   ). 

 

É nesse campo especifico da imprensa que preciso adentrar para decifrar seus 

princípios e suas regras de funcionamento. Essas regras são tacitamente exigidas e 

reconhecidas pelo conjunto dos atores internos e externos e permitem que o campo social da 

imprensa se mantenha atuante. Esta análise leva a uma busca e reconhecimento sobre tais 

regras, que tem raízes na sua historia.  

Em se tratando da história da imprensa escrita no Ceará, Nobre (1974) nos revela 

que o primeiro jornal a circular no Ceará teria sido “O Diário” escrito pelo padre Gonçalo de 

Loyola Albuquerque em 1824. Durante o século XIX e nas primeiras décadas do século XX,  



os jornais se tornaram a única fonte de divulgação quase única de pensamento e de criação 

literária.  

Ainda segundo Nobre (2006), a história do jornalismo cearense pode ser dividida 

em duas grandes fases. A primeira é aquela em que os jornais tinham a função de partidos 

políticos
4
 ou de grupos de opinião e, por isso, davam pouca atenção ao caráter de notícia ou 

comercial, o jornal não era percebido como uma empresa, mas como um meio de propaganda 

ideológica. A segunda coincide com o nascimento do “Correio do Ceará”, em 1915, quando 

as notícias e a propaganda começaram a tomar conta dos jornais.   

Até 1929, foram relacionados cento e noventa e quatro (194) jornais em 

circulação no estado, período de maior crescimento qualitativo e quantitativo da imprensa.  

Na década de 30, esse número começou a decrescer e os conteúdos se inspiravam 

mais em acontecimentos mundiais (guerra da Etiópia e da Espanha e a campanha para 

presidente de 1937.  

Na década de 40, a Segunda Guerra Mundial contribuiu para o aumento das 

tiragens dos jornais, mas a vigência do Estado Novo impossibilitou a saída de novos órgãos 

jornalísticos, na capital cearense [...] (NOBRE, 1974, p. 149).  

Os anos 50, foram palco da despolitização dos jornais e a concorrência da dita 

imprensa falada (NOBRE, 1974, p. 52). 

Em 1965, surgiu o curso de Jornalismo da UFC.   

Durante a década de 70, no Ceará, no período mais duro do Governo Médici, não 

foram necessários nem os cortes de censura e nem as interdições nas redações dos jornais. 

Segundo o postfácio de Carvalho (2000)
5
, os jornais apoiavam, até de forma entusiástica, a 

intervenção militar. Segundo o autor referido 

 

“O Povo” alinhave-se, incondicionalmente, com os postulados autoritários, por 

conta da ligação de um dos fundadores do jornal, Paulo Sarasate com Castello 

Branco, o primeiro militar a governar o país (CARVALHO, 2000, p.01  ). 

 

A partir da década de 70, a tendência da redução do número de jornais se tornou 

irreversível, em função da alta do papel, das verbas deslocadas para outras mídias e do 

endividamento em dólares para a compra dos novos equipamento 

 

Junte-se a estes ingredientes, o analfabetismo, a concentração de renda e 

conseqüentemente baixo padrão de consumo e temos hoje apenas 3 jornais de 

                         
4
 Posso citar o “Diário do Governo do Ceará” de 1824. 

5
 Postfácio escrito por Gilamr de carvalho no livro de Nobre: Introdução á História do Jornalismo Caerense. 



circulação diária (CARVALHO, 2000, p. 03). 

 

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Gráfica biblio, já em 2005, 

no Brasil, os jornais ainda apresentam baixa tiragem. A tiragem diária de jornais no Brasil 

chega a tímidos 6,8 milhões de exemplares por dia (metade da tiragem dominical de um único 

jornal japonês, o que equivale a apenas 1,5% da tiragem mundial. Além disso, pesquisas 

indicam que o tempo de leitura diária dos jornais tem decrescido. 

Na década de 1970, o problema é de toda a imprensa escrita do Brasil, 

   

[...] não era onde colocar a informação, dada a carência de matéria-prima para 

imprimir, mas o que colocar na folha em branco, desafiando censura e autocensura 

[...] e isso, mesmo para os jornais que então apoiavam a ditadura militar. Faz parte 

da citação. (DENIS,1974, p 48 ) 

 

 

1.2.1 Definições conceituais e comentários sobre a mídia escrita 

 

 

Segundo o Aurélio, a palavra mídia deriva do inglês (mass) media, ou seja 'meios 

de comunicação (de massa)', assim como do latim medium, que significa 'meio', 'centro', 

forma substantiva do adjetivo latim mediuns, “que está no meio”. Cuja definição usual é:  

 

O conjunto dos meios de comunicação, e que inclui, indistintamente, diferentes 

veículos, recursos e técnicas, como, p. ex., jornal, rádio, televisão, cinema, outdoor, 

página impressa, propaganda, mala-direta, balão inflável, anúncio em site da 

Internet, etc (DICIONÁRIO AURÉLIO, 1996, p 1131. ). 

 

Já a mídia impressa é apresentada como aquela que inclui jornais e re vistas. 

Incluem-se também nesta categoria, outros recursos impressos de comunicação, como mala-

direta, folder, catálogo, etc. Pode-se dizer que durante o século 20, novas tecnologias geraram 

o que se chama de mídia, isto é, o conjunto de meios de comunicação em suas variadas 

manifestações, tais como a secular imprensa escrita, o rádio, o cinema, a televisão e, mais 

recentemente, a Internet.   

Antes de prosseguir, não posso deixar de relevar as características econômicas e 

sociais da sociedade, contexto deste estudo. Segundo Pitta. & Magajewsky (2000, p.03),   

 

Infelizmente, no caso da democracia brasileira, situação que se revela também 

nítida em outros países da América Latina, a democratização do acesso às, 

agora chamadas, (tele) comunicações vem contribuindo para ampliar o fosso que 



separa os incluídos dos excluídos dos benefícios da riqueza produzida 

coletivamente, o que vem exigindo dos poderes constituídos o compromisso com 

políticas de universalização comprometidas com a redução destas desigualdades.   

 

Há que se pensar sobre o perfil dos leitores dos jornais  estudados, já que as 

notícias são construídas a partir de um público-alvo que tem de estar em sintonia com as 

mesmas. Grosseiramente podemos dizer que esse leitor se encontra principalmente nas classes 

sociais medias e elevadas, mas abrange todas as classes se nos focalizamos somente nas 

manchetes. A própria evolução do trabalho da escrita jornalística, a implosão do acesso a 

informação expelida pela Internet e pela televisão, numa grande velocidade e superficialidade, 

faz os jornais terem que se adequar ao perfil de consumo de notícias dos leitores. 

A crise financeira dos jornais, já citada anteriormente, continua vigorando ainda 

hoje e esta diretamente relacionada à existência de uma concorrência entre os mesmos. Nos 

casos dos jornais cearenses, tais como “O Povo” e “Diário do Nordeste”,  (Nobre 2000 p.  

159) afirma que “a imprensa cearense carece de uma pluralidade jornalística, como se 

verificou no passado”.   

Somada a concorrência existente entre os jornais, existe também um a 

concorrência entre jornalistas que atuam no mesmo universo de notícias. Em seu livro, “O 

discurso do Jornal”, Rebelo (2000) lembra que  é preciso relativizar a competência dos 

jornalistas, uma vez que ele são eles mesmo  os atores de um processo sujeito a concorrência. 

Embora não seja propósito desta abordagem, também se faz necessária uma 

análise sobre a relação estabelecida entre os jornais e os jornalistas e os universos temáticos 

sobre os quais eles escrevem. Por exemplo, posso aludir hipoteticamente que a grande 

quantidade de artigos publicados sobre temas de Saúde bucal nos jornais O Povo e Diário do 

Nordeste, pode estar induzida pela existência de um “Prêmio Imprensa Saúde Bucal” 

concedido pelo CRO (Conselho Regional de Odontologia), que recompensa em dinheiro os 

melhores jornalistas, radialistas e fotógrafos que, durante o ano, apresentam um trabalho de 

maior relevância e originalidade sobre tal tema.   

Alguns autores, como Bourdieu (1986) alertam para a necessidade de se manter 

uma visão para além do objeto específico de estudo, pois os fatores explicativos encontram-se 

de modo geral nas estruturas mais amplas do social. Para tanto se torna necessário adentrar 

mais no estudo da constituição desse poder instituído pela imprensa. Sobre este assunto, o 

atual Ministro da Saúde Jose Gomes Temporão afirma, em uma matéria da Revista Radis, de 

18 de janeiro de 2007, intitulada “O SUS na mira da mídia” que:  

 



As intervenções sobre ações específicas do governo federal na área da Saúde 

acabaram ofuscadas por análises da atuação de outro “poder”: a mídia [...] os 

sanitaristas criticaram a maneira com que a imprensa trata as questões da Saúde 

Pública (DOMINGUES, 2008).   

 

Na referida matéria, o Ministro Temporão alegou que o Brasil vivia na ocasião, 

“uma epidemia midiática”. Para ele, a partir de 2007, a Saúde Pública ganhou mais espaço na 

mídia 

 

[...] tanto para o bem quanto para o mal. Para o bem, debates que estavam 

circunscritos ao setor — como a restrição à propaganda e à venda nas estradas de 

bebidas alcoólicas, a descriminalização do aborto e o licenciamento compulsório de 

medicamentos — finalmente passavam a ocupar manchetes e mobilizar a sociedade. 

Para o mal, porque determinados veículos e colunistas “atacavam ideologicamente” 

a Saúde Pública. Lembrou o Ministro, que “um colunista chegou a afirmar que o 

problema do SUS não é a gestão, mas o próprio SUS (DOMINGUES, 2008).   

 

Segundo Enne (2004, p 01), a mídia tem se tornado um espaço privilegiado para a 

construção de memórias sociais no cenário contemporâneo, “o jornal impresso tem motivado 

inúmeras reflexões acerca de seu papel na formação das identidades sociais”.  

Por outro lado, encontra-se também na literatura, estudiosos da imprensa que 

mostram que a análise mais aprofundada da imprensa comporta um viés de “mediacentrism 

fallacy”, um termo cunhado pela equipe de pesquisadores do Centro de Sociologia Européia 

(CSE) liderada pelo sociólogo Patrick Champagne . Neste termo, confere-se de forma errada e 

exagerada a imprensa um poder simbólico absoluto sobre os outros espaços sociais. Ou seja, 

um problema de Saúde ou qualquer outro de sociedade se tornaria objeto de intervenção 

política, administrativa ou judiciária somente a partir de sua apropriação e tematização pela 

imprensa. Por exemplo, partindo deste olhar seria o caso, então, de se saber se o caso da 

intervenção do Ministério da Saúde no episódio da epidemia de Dengue, no Rio de Janeiro, 

em 2008, ocorreu unicamente, ou então de forma mais veloz, a partir da divulgação 

quotidiana dos óbitos por Dengue na ocasião.  

Champagne (1993, p 65) sugere até reduzir a mídia à essência mesmo de seu 

nome, ou seja, “um mediador, um ponto de aplicação, de convergência ou de concentração de 

forças externas que o campo jornalístico retraduz dentro a sua própria lógica” 

(CHAMPAGNE ,1993, p. ). 

Para Moraes (1995, p 79) “um jornal não se reduz à mensagem, nem a notícia 

constitui o poder do veículo; a notícia é -apenas- a parte mais exposta e percebida do jornal”. 

Mais adiante, ele refere que “o jornal é um instrumento que pretende lembrar, orientar, 

emocionar, decidir, influenciar as relações e o seu universo de leitores, num complexo e tenso 



pacto”. 

Ainda para Enne (2005) “a imprensa atua como construtora de memórias, fixando 

dados e informações, ao mesmo tempo que levando outros mais ao esquecimento”.  

Nexte contexto,  Bonfim (2005, p 44) relembra Lippmann
6
 , que em seu livro 

Public Opinion, publicado em 1922 já afirmava que  

 

[...] os meios de comunicação eram os principais elos de ligação entre os 

acontecimentos do mundo e as imagens desses acontecimentos, que ... para 

atravessar o mundo, o homem precisa de mapas e a mídia funciona para definir este 

mapa, cuja finalidade é simplificar a realidade de um mundo que é complexo,  

[...] o homem forma a sua visão de mundo de forma indireta, ou seja, é dependente. 

Daí a necessidade de se orientar por mapas, que são representações da realidade. Ele 

já avaliava que ao apresentar esses mapas aos seus leitores a mídia exerce a função 

de enquadramento do olhar do homem e da sua percepção do mundo. 

 

Frente à tamanha complexidade, não pretendo me debruçar sobre o campo do 

jornalismo de forma mais abrangente e aprofundada, meu olhar deve se restringir às fontes e 

notícias produzidas e  os diálogos tecidos a partir da gestão da SMS-Fortaleza, matérias 

produzidas de forma institucional 

 

 

1.3 Justificativa para a realização do estudo  

 

 

Em primeiro lugar, justificar esta pesquisa começa com a constatação da 

exigüidade de estudos empíricos sobre o tema abordado. Existe de fato uma lacuna de 

conhecimento, a partir de minhas buscas não encontrei pelo menos para o caso de Fortaleza, 

literatura que fizesse o cruzamento entre mídia, Saúde. 

Esta ausência coincidiu com uma crise sentida hoje pelos gestores, intelectuais e 

usuários sobre a necessidade de cuidar da política de comunicação do SUS, uma vez que 

somente a voz da mídia se faz ouvir.  Raras foram às vezes em que encontrei artigos sobre o 

SUS que abordavam sua história, seus princípios. Neste sentido, o atual Ministro da Saúde, 

José Temporão, afirma em entrevista concedida a revista Carta Capital, em 2008, que  

 

[...] o SUS é uma importantíssima política de redução de desigualdade social. As 

pessoas não param para pensar nisso. Nós aqui avaliamos tão mal o sistema, mas os 

                         
6
 Lippmann (1889 – 1974).  Americano de origem alemã, escritor e jornalista político. Ficou conhecido ao 

introduzir o conceito de “Guerra Fria”. 



estrangeiros ficam perplexos com a filosofia, a organização, o planejamento e os 

resultados do SUS
7
 (TEMPORÃO, 2008).  

 

Isso ilustra a necessidade de incrementar a política de comunicação das instancias 

gestoras do SUS  

Uma vez me lançando nesse estudo, acredito que ele representará um ponto de 

partida para a compreensão dessa relação nem sempre simples entre gestão de Saúde e 

imprensa. Existe a necessidade de aprofundar o conhecimento dos jornalistas sobre o sistema 

de saúde e ao mesmo tempo fazer os gestores se relacionar melhor com a mídia e saber 

melhor utilizá-la. 

E, finalmente, frente a tudo que já foi colocado, este meu objeto de pesquisa se 

revelou para mim, quase que de forma insidiosa, uma evidencia e uma urgência no momento 

em que o SUS está neste ano com mais de 23 anos de existência e continua sendo um grande 

desconhecido para a opinião publica. 

                                                                                                                                                                 

 

1.4 Revisão Bibliográfica 

 

 

1.4.1 Revisão teórica e conceitual  

                                                                                                                                                                          

 

Minha pretensão não é de fazer uma revisão teórica e conceitual sobre  

jornalismo, para tanto, precisaria me aproximar de diversos fenômenos e correntes de 

pensamento, cujas fontes e pautas são mais discutidas na própria área   de Comunicação. No 

enfoque deste estudo, opto por enfatizar o debate sobre a produção das notícias sobre o tema 

da Saúde e as relações existentes entre os diversos atores envolvidos nessa gênese, ou seja, o 

estudo da construção social da notícia.  

Embora, o meu propósito original não me leve a analisar os profissionais que 

fabricam as notícias, não posso deixar de apresentar, mesmo que sumariamente, o “métier” de 

jornalista, que, segundo Cornu (1999), deveria se pautar sobre os seguintes princípios:   

 

A liberdade de expressão e de crítica, como também a defesa de tais direitos; a 

proteção da independência e integridade profissionais dos jornalistas, pela não-

                         
7
 Entrevista publicada na revista Carta Capital 16/04/2008. 



aceitação de quaisquer vantagens materiais ou morais, ou qualquer influência 

exterior sobre o trabalho jornalístico, bem como pelo reconhecimento de uma 

cláusula de consciência; o respeito à verdade na busca e elaboração da informação; a 

utilização de meios legítimos na busca dessa informação; o devido respeito às fontes 

e pessoas, parte do objeto da informação, bem como o respeito ao direito autoral e às 

regras em matéria de citações; o igual tratamento das pessoas, evitando qualquer 

forma de discriminação (CORNU, 1999, p.44 ). 

 

Outro autor, Kucinski, ilustra a expectativa sobre a melhor conduta da parte destes 

profissionais, ao afirmar que aos jornalistas cabem cada vez mais    

 
[...] as tarefas de informar, combater o segredo de Estado, levantar polêmicas, 

denunciar abusos do poder, corrupção e violação dos direitos humanos. É como se 

tivesse um mandado da população para as funções de vigilância da cidadania e da 

justiça que o cidadão comum não consegue exercer mais diretamente (Kucinski, 

2000, p.02  ).  

 

 Na mesma perspectiva, Champagne (1990, p. 80  ) afirma que “os jornalistas 

quando cobrem um evento contribuem amplamente para fazê-lo existir politicamente, quer 

dizer, para fazê-lo existir simplesmente [..]”.  Esse mesmo autor reafirma que “Os problemas 

sociais possuem uma existência visível somente quando são pautados pela mídia, quando eles 

são reconhecidos como tais pelos jornalistas” (CHAMPAGNE,1993, p. 84  ). Esses últimos 

aparecem então dotados de super poderes capazes de vida ou morte sobre os acontecimentos 

de uma realidade complexa e em perpetuo movimento.  

É partindo desse paradigma ético, que foi hegemônico durante muito tempo nos 

estudos sobre comunicação, que tento abrir um caminho nesse universo totalmente novo para 

mim.  

De fato, a supremacia do poder da imprensa frente ao resto da sociedade, pautou 

durante muito tempo, grande parte das análises sobre a mesma. Autores, como Champagne , 

já citado anteriormente, questionam, muitas vezes, a existência e a permanência desse poder 

total atribuído a imprensa e aos jornalistas. 

Existe uma vasta literatura sobre o enfoque denominado “newsmaking”, que 

trata das formas como são produzidas e tratadas as notícias. Tal abordagem dá maior ênfase 

às relações de poder existentes entre os jornalistas, as redações e os donos de jornais. 

Segundo Traquina (1993), as teorias “construcionistas” e “organizacionais” são os melhores 

exemplos advindos deste tipo de abordagem, uma vez que, ambas e convergem para a 

definição de que  

 

[...] as notícias são o resultado de processos de interação social de uma série de 

negociações. Ambas também introduzem um novo paradigma na pesquisa sobre o 



jornalismo: a noção de que a notícia é resultado de um processo de construção social 

(TRAQUINA, 200, p. 175 ) 

 

Segundo outro autor, Vizeu (2003, p.  ) a teoria organizacional “[...] procura 

mostrar como o trabalho jornalístico é influenciado pelos meios de que as organizações 

jornalísticas dispõem e [...] aponta para a importância do fator econômico na atividade 

jornalística”.  

O mesmo autor reforça tal análise com o seguinte argumento:   

Por causa dos custos e da lógica do lucro, o trabalho jornalístico acaba sendo 

submetido a constrangimentos em função do orçamento da empresa. A dimensão 

econômica enfatiza a percepção da notícia como um produto que deve ser inserido 

na relação entre produtor e cliente e satisfazer as exigências do cliente (VIZEU, 

2002, p. 03 ).  

 

De fato, a atividade jornalística é um negócio e, por isso, as notícias devem servir 

à lógica de fazer vender. Cada jornal estudado faz parte de um consórcio maior, interligado a 

outras mídias e a grandes grupos empresariais, cuja lógica predominante é o poder e o lucro.  

Considero importante ressaltar essa vinculação econômica, acreditando que ela aparece de 

forma transversal em cada fase da produção da notícia, seja na escolha das matérias (pelo 

jornalista não ter mais tempo para pesquisar assuntos novos), seja na escolha dos lugares das 

reportagens (por exemplo, antecipo que no caso das pautas analisadas sobre serviços de Saúde 

e Fortaleza, quase sempre são mostrados os mesmos hospitais e mesmos postos, geralmente 

mais próximos geográfica da sede dos jornais). 

A teoria estruturalista segue uma teoria que nasceu nos anos 70 que caracteriza o 

jornalismo como construção social da realidade. Esta corrente “[...]   reconhece a autonomia 

relativa dos jornalistas em relação a sua atividade (VIZEU, 2002, p. 06 ).  

Ainda segundo Vizeu, 

 

[...] as pressões práticas do trabalho constante contra o relógio e as exigências 

profissionais de imparcialidade e objetividade combinam-se para produzir um 

acesso exagerado, sistematicamente estruturado, à mídia por parte daqueles que 

detêm posições institucionalizadas privilegiadas (VIZEU, 2002, p. 06 ). 

  

Como um dos resultados dessa teoria estruturada, que descreve a preferência da 

mídia pela opinião dos poderosos, é que esses “porta-vozes” privilegiados foram 

categorizados como “definidores primários” (HALL et al, 1993). 

Existe também a teoria etnoconstrucionista que define as notícias como o 

resultado de um processo de produção, que transforma os fatos em notícias. Essa teoria 



reconhece maior autonomia aos jornalistas enquanto a partir do estudo de Vizeu (2002)  a 

estruturalista “[...] defende a posição de que os valores-notícia dos jornalistas têm um papel 

central na reprodução da ideologia dominante” (VIZEU, 1990, p. 08 ). 

Como abordado anteriormente, Hall et al. (1993) falam da  idéia dos definidores 

primários e secundários (primary and secondary definers). A mídia não definiria sozinha suas 

pautas. Fica dependente de assuntos específicos fornecidos por fontes institucionais regulares 

e credíveis. Assim, segundo Serrano (2003) “as notícias são representações da autoridade. 

Através delas os jornalistas e as fontes possuem o poder de decidir quem tem voz e quem é 

excluído do acesso ao espaço público”. A mídia estabeleceria relações de parceria com os 

representes das instituições e não definiria sozinha os temas abordados. Da parte dos 

jornalistas significa o recurso constante a representantes dignos de crédito de instituições 

sociais importantes.  

De fato, observei que em quase todos os artigos estudados, os jornalistas vão 

sempre deixar espaço para a palavra do “especialista” ou então do gestor responsável detentor 

de um cargo de maior escalão possível. O Secretario de Saúde é sempre a primeira opção para 

dar contraponto a qualquer pauta. Serrano (2003, p 05) afirma que 

 

[...] os jornalistas associam a credibilidade de uma fonte à sua posição hierárquica, 

considerando que uma fonte com status é, em princípio, uma fonte credível. Isso 

leva os jornalistas a preferirem as fontes institucionalizadas a fontes como o cidadão 

comum. 

 

Essa relação pactuada informalmente favorece aos dois parceiros e por sua vez as 

fontes se utilizam da mesma lógica. Chaparro (1994, p 73) afirma que  

 

Fontes e meios praticam uma cooperação de recíproca conveniência [...] Para o 

sucesso de suas ações, as instituições produtoras de acontecimentos apropriaram-se 

das habilidades narrativas e argumentativas do jornalismo, e assimilaram acultura da 

produção jornalística, para a divulgação de eventos e a difusão de seus discursos” ( 

 

Essa afirmação será confirmada na parte que trata da produção das matérias pela 

assessoria de imprensa da SMS. Percebo que lógica de redação utilizada pela imprensa da 

SMS é a mesma que a lógica da imprensa dos jornais. 

Existe ainda outro aspecto ainda não abordado até agora, as matérias a não 

possuem um caráter aleatório ou imprevisível, mas, ao contrário, apresenta uma perspectiva 

estratégica. Traquina (2000, p.151  )  escreve que “a maioria das notícias são ‘acontecimentos’ 

de rotinas que os detentores dos poderes políticos e burocráticos promovem: necessidades de 



acontecimentos de promotores de notícias”. 

Ou seja, o artigo forma-se através de uma atividade humana intencional, seja por 

parte do jornalista ou da fonte, e que os acontecimentos relatados podem ser classificados em 

intencionais e involuntários.  

 Negando as teorias que constatam a participação das fontes na produção da 

mídia, encontramos duas correntes, as teorias do Agendamento e do Enquadrament, estudadas 

por Traquina (2000). Segundo ele, o agendamento se define pela seleção de objetos 

principalmente para atrair a atenção e o enquadramento para pensar sobre estes objetos. Ele 

acaba sua pesquisa com a mesma pergunta central que guiou toda nossa pesquisa: “são os 

próprios media a estabelecer a agenda ou estes apenas refletem uma agenda estabelecida pelas 

suas fontes de informação?” (Traquina, 2000, p. 149).  

 

 

1.4.2 Revisão de estudos empíricos 

 

 

De inicio, não identifiquei estudos empíricos tratando de abordagens da mídia 

jornalística escrita sobre o SUS. Minhas buscas me levaram quase sempre às ante-salas dos 

Departamentos de Comunicação ou de Lingüística de Universidades nacionais ou 

estrangeiras. Percebi logo que estava adentrando em campo muito especializado e tive então 

que buscar estudos que tratavam da mescla entre a mídia escrita e o conceito mais universal 

de Saúde. No Quadro 1, a seguir, estão descritos os textos e autores revisados, ordenados por 

assuntos publicados. 

Quadro 1 - Revisão de estudos empíricos sobre a temática da mídia e Saúde. 

Tema enfatizado  Autor(es) 
Ano da publicação 

e Título 
Comentários 

Mídia, Saúde e 

Doença 
Nilson Moraes 

(2002) Memória e 

Saúde no Brasil: 

1995-2000 

Estuda relação entre 

saúde e imprensa. 

Análise de discurso 

de 2 jornais durante 

5 anos. 

 

(2002) Notícias 

sobre o B.O e saúde 

no governo FHC - 

políticas e 

estratégias de 

Estuda o tratamento 

oferecido aos temas 

sobre saúde. Análise 

de discurso de 1 

jornal durante 3 



comunicação meses. 

 

Mídia e História da 

Saúde Pública 

Lima & Britto 

 

 

(1991) A campanha 

de saneamento rural 

 

Estuda o impacto da 

campanha na 

imprensa. Análise 

de discurso de 1 

jornal durante 1 ano. 

 

Barbosa 

 

(2004) Como as 

doenças viram 

notícias: imprensa e 

epidemias na 

segunda metade do 

século XIX. 

 

Análise histórica do 

conteúdo dos jornais 

em circulação 

durante meio 

século. 

 

Mídia, Doenças e 

Categorias 

Profissionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

França & Abreu & 

Siqueira 

 

(2004) Epidemias 

de dengue e 

divulgação de 

informações pela 

imprensa 

 

Estuda o papel 

desempenhado pela 

imprensa na 

divulgação de 

informações em 

saúde pública. 

Análise de conteúdo 

de 1 jornal durante 5 

anos 

 

Rangel 

 

(2003) Epidemia e 

Mídia: sentidos 

construídos em 

narrativas 

jornalísticas 

 

Estuda construção de 

sentido em narrativas 

jornalísticas sobre 

epidemias. Teoria da 

interpretação de Paul 

Ricoeur. Análise de 

conteúdo de 4 jornais 

durante 2 anos. 

 



Quadro 1 - Revisão de estudos empíricos sobre a temática da mídia e Saúde. 

Tema enfatizado  Autor(es) Ano da publicação 

e Título 

Comentários 

Mídia, doenças e 

categorias 

profissionais 

 

Noto 

 

(2003) Drogas e 

Saúde na imprensa 

brasileira: uma 

análise de artigos 

publicados em 

jornais e revistas 

 

Análise de conteúdo 

de 508 artigos 

encontrado durante 

1 ano. 

Categorização do 

conteúdo por tipo de 

droga. 

 

Bevilacqua 

 

(2004) 

Leishmaniose 

visceral: história 

jornalística de uma 

epidemia em Belo 

Horizonte, Brasil. 

 

Estuda a história 

jornalística da 

epidemia através das 

construções 

narrativas e 

discursivas sobre a 

epidemia em 101 

matérias jornalísticas. 

A partir da proposta 

de Foucault. 

 

Carvalho & Bicudo 

 

(1994) O jornal e a 

educação em Saúde 

bucal 

 

Estuda potencial 

pedagógico dos 

jornais. Analise de 

conteúdo dos artigos 

de 2 jornais durante 

1 ano. 

 

Penteado & 

Giannini & Costa 

 

(2002) A campanha 

da voz em dois 

jornais brasileiros 

de grande circulação 

 

Análise documental 

de 2 jornais durante 

1 semana. Estudo 

considera aspectos 

quantitativos e 

qualitativos. 

 

Castro 

(2004) O melhor da 

vida – discurso da 

Promoção da Saúde 

na mídia 

Estuda em 4 jornais 

as colunas regulares 

sobre saúde. Trata-

se de um trabalho 

exploratório e 

descritivo que 

recorre ao 

instrumental da 

análise de discursos. 

 



Quadro 1 - Revisão de estudos empíricos sobre a temática da mídia e Saúde. 

Tema enfatizado  Autor(es) Ano da publicação e 

Título 

Comentários 

Mídia e Políticas 

Públicas 

Romão & Tfouni 

 

(2002) O discurso do 

conflito 

materializado no 

MST: a ferida aberta 

na nação 

 

Análise de Discurso 

de filiação francesa 

Estudo que analisa o 

confronto no discurso 

jornalístico, 

utilizando o 

referencial teórico da 

Análise do Discurso 

de linha francesa. 

 

Machado 

(2004) Reforma 

psiquiátrica e mídia: 

representações 

sociais na Folha de S. 

Paulo 

Trata- se da análise 

temática dos textos 

de 01 jornal  durante 

05 anos. O 

referencial teórico é o 

das representações 

sociais. 

 

 

 

A seguir, passo a abordar os temas acima referidos e revisados. 

 

a) Mídia, Saúde e Doença 

 

Não foram muitos os estudos encontrados tratando sobre o discurso da mídia e a 

questão da Saúde. Um levantamento feito pelo sociólogo Moraes (2002), objetivando reunir 

documentos e bibliografia sobre este tema, demonstra que as análises e pesquisas existentes 

ou em desenvolvimento estão concentradas principalmente nos Cursos de Pós- Graduação de 

Comunicação.  

O autor desenvolveu vários estudos numa linha de pesquisa intitulada “Memória e 

Saúde”, e num artigo intitulado Memória e Saúde no Brasil:1995-2000, estuda as complexas 

e tensas relações entre a saúde e imprensa , tomando como fonte a análise de dois jornais no 

período de 1995 a 2000. O autor utilizou a análise de discurso e a partir dos jornais compôs 

um corpus de documentos formado por notícias, editoriais, reportagens, cartoons, manchetes 

e cartas dos leitores sobre saúde. 

 



Partindo do pressuposto que a relação saúde - jornais - Estado é fundamental à 

compreensão da memória de um tempo, Moraes levanta a seguinte hipótese   

 

[...] como e por que os jornais apresentam, com maior ou menor, ênfase 

determinados fatos: os modos de dizer e as vozes privilegiadas ou silenciadas nos 

processos e pautas que formam um cenário sociossanitário e sua capacidade em 

produzir memória social (MORAES, 2002, p.3). 

 

Em outro artigo de 2002, com o titulo Notícias sobre o .B.O.
8
 -  a saúde no 

governo FHC - políticas e estratégias de comunicação, esse mesmo autor se propõe a 

verificar a produção ou não da notícia de saúde como registro ou produção de uma memória 

social. A partir do jornal O Globo, de janeiro a março de 2000, Moraes, fez a  análise das 

notícias para estudar o tratamento oferecido ao tema B.O. e saúde neste período. Ele destacou 

todos os temas escritos sobre saúde e constatou que “para cada tema noticiado, a editoria 

produzia certo tipo de enfoque. Para as doenças ou epidemias era usado um tom de alarme”. 

[...] “Já para as notícias de obesidade era usado um tom de alarme pejorativo”. 

Por ultimo, queria fazer coro a uma das conclusões formulada por Moraes, uma 

vez que nossa pesquisa nos levou a uma mesma compreensão da relação entre saúde e mídia. 

Ele conclui sua pesquisa com:  

 

A análise do material reunido sobre o B.O.. e a saúde apresentou os cenários 

midiáticos na sua complexidade, buscando compreender como diferentes fios, que 

constituem o tecido jornalístico, se entremearam na produção do sentido da saúde e 

das políticas de saúde. (Moraes 2002, p 84) 

 

b) Mídia, História e Saúde Pública 

 

A história e saúde hoje é um dos campos de pesquisa da nova historiografia. 

Como referências para este estudo, ponho em relevo dois trabalhos relacionados à mídia com 

a questão da Saúde, mas numa perspectiva mais histórica e dentro de um recorte da Saúde 

ligado as epidemias e a Medicina Higienista do século XIX. Um dos trabalhos de Lima & 

Britto (1991), com o título A campanha de saneamento rural, examina o impacto da 

campanha do Saneamento Rural na imprensa carioca, focalizando dois jornais: o Paiz e o 

Correio da Manhã, durante o ano de 1918, na imprensa do Rio de Janeiro, em 1918.  

  O segundo trabalho é de um historiador cearense Barbosa (2004), intitulado 

                         
8
CPI dos medicamentos constituída em 04/02/2000 que aprovou a quebra de sigilo bancário dos laboratórios 

acusados de superfaturar o preço dos insumos importados ou aplicar aumentos abusivos de preços. B.O:  



“Como as doenças viram notícias: imprensa e epidemias na segunda metade do século XIX”. 

A abordagem desses dois estudos não focalizou a análise propriamente dita do discurso dos 

jornais, mas ajudou na contextualização histórica e social que a pesquisa requereu. Não 

somente em termos do contexto histórico, mas também na metodologia para abordar um 

corpus de documentos bastante extenso e circunscrito a um determinado período de tempo. 

 

c) Mídia, Doença, Agravo e Categoria profissional  

 

A seguir reviso com uma serie de artigos que tratam de um mesmo tipo de 

abordagem, focado numa patologia ou num agravo a Saúde especifico. Um primeiro artigo de 

França & Abreu & Siqueira (2004), sobre Epidemias de dengue e divulgação de informações 

pela imprensa, analisa a cobertura jornalística em relação ao tipo e à natureza da informação 

veiculada e busca compreender o papel desempenhado pela imprensa na divulgação de 

informações em Saúde Pública. Ao citar Castro (1996), as autoras apontam para a potência 

democrática da imprensa e seu papel imprescindível na consolidação do SUS enquanto 

política intersetorial pública e plural.  

 

[...] os veículos de comunicação social podem ser instrumentos assustadoramente 

autoritários - se forem utilizados para a manipulação e a distorção da informação 

[...]. Mas podem também, no reverso, ser profundamente democratizantes, se 

transmitirem e repartirem [...] todas as informações à sociedade, para que ela as 

análise, processe e decida seus rumos (CASTRO, 1996, p. 103 ). 

 

Nessa mesma abordagem pode-se citar o trabalho de Rangel (2003), Epidemia e 

Mídia: sentidos construídos em narrativas jornalísticas, onde com base na Teoria da 

Interpretação de Paul Ricoeur é analisada a construção de sentido em narrativas jornalísticas 

sobre epidemias. 

Outro artigo de Noto (2003), intitulado Drogas e Saúde na imprensa brasileira: 

uma análise de artigos publicados em jornais e revistas, analisa as informações que a 

imprensa escrita vem divulgando atualmente no Brasil sobre as implicações do uso de drogas 

para a Saúde. Foi realizada uma análise de conteúdo de 502 artigos encontrados em 1998 e 

uma categorização por tipo de droga citada correlacionada com os efeitos mais 

freqüentemente citados. Os autores concluem o artigo sugerindo os recursos da mídia como 

potentes instrumentos de prevenção contra o uso das drogas. 

Focado numa doença ou num agravo, tem-se, também, o artigo publicado em 

2004, intitulado Leishmaniose visceral: história jornalística de uma epidemia em Belo 



Horizonte, Brasil, (BEVILACQUA, 2004). Neste artigo, a médica veterinária Bevilacqua 

busca recuperar a história jornalística da epidemia, através da sua cronologia e das 

construções narrativas e discursivas sobre a epidemia em 101 matérias jornalísticas. A partir 

da proposta de Foucault (1972), em seu trabalho A Arqueologia do Saber, é feita a 

caracterização de três grupos: o da Ciência, o do Estado e o da Sociedade. A seguir a autora 

demonstra como cada um dos grupos contribui para a construção da doença no espaço 

jornalístico e veicula opiniões próprias de cada um destes universos.  

Ainda dentro desse mesmo recorte existem três estudos sobre a percepção da 

mídia em torno de um tema de Saúde. É o caso do artigo escrito por Carvalho & Bicudo 

(1994), com título ”O jornal e a educação em Saúde bucal” que chega a conclusão que o 

potencial pedagógico do jornal, quanto a Saúde bucal, esta sendo subutilizado pela mídia. O 

segundo artigo, de 2002, “A campanha da voz em dois jornais brasileiros de grande 

circulação”, refere que as notícias publicadas pouco contribuem para a construção de 

processos educativos em Saúde, notadamente aqueles condizentes com a Promoção da Saúde.  

Finalmente cito, mesmo que sumariamente, uma dissertação de Mestrado, de 

Castro (2004), O melhor da vida – discurso da Promoção da Saúde na mídia, que identifica 

as matrizes discursivas envolvidas na construção da Promoção da Saúde e explora suas 

relações com a comunicação, tendo como referência o discurso jornalístico.  

Nestes estudos foram utilizados métodos quantitativos e qualitativos de análise 

para evidenciar como a imprensa poderia se inserir dentro uma função mais pedagógica, 

enfocando a Promoção da Saúde.  

 

d) Mídia e Políticas Públicas 

 

Nesse último recorte, opto por reunir dois estudos focados em problemas 

relacionados diretamente ou indiretamente com a Saúde, mas que tiveram por objetivo a 

análise do discurso dos jornais sobre esta problemática. O primeiro trabalho, de autoria de 

Romão & Tfouni (2004), analisa o confronto no discurso jornalístico, interpretando como o 

Movimentos dos Sem Terra (MST) é visto e como seus atos são narrados e procura investigar 

os sítios de significação e dizeres que se materializam pela satanização ou a legitimidade dos 

sem-terra. A análise de discurso foi o referencial metodológico utilizado. 

O segundo estudo Reforma psiquiátrica e mídia: representações sociais na Folha 

de S. Paulo, de Machado (2004), teve por finalidade apresentar as temáticas mais relevantes 



que foram divulgadas com base nas matérias jornalísticas, através da análise das 

representações sociais. 

Neste conjunto de trabalhos encontrados, cada um deles inseridos em campos 

diferentes (pedagogia, medicina veterinária, sociologia, enfermagem, e outros) tenta 

responder, à sua maneira e a partir de referenciais teóricos distintos, as mesmas inquietações: 

como a imprensa escrita descreve as políticas, os agravos, as doenças? Que tipos de 

representações são construídas e quais são os efeitos do discurso jornalístico na sociedade? Os 

jornais teriam capacidade de modificar o saber teórico e a veracidade dos fatos acontecidos? 

Quais são os modos pelos quais o conceito de Saúde é apropriado e posto em circulação?   

Cada uma dessas pesquisas tentou capturar os mecanismos pelos quais o jornal 

cria a ilusão de que reproduz o real, a produção de sentidos sobre uma conjuntura.  

  

 

1.5 Objetivos 

 

 

1.5.1 Objetivo Geral  

 

 

Analisar os discursos dos artigos dos jornais e da assessoria de imprensa da 

Secretaria Municipal de Saúde, que tratam do processo de implantação do SUS no Sistema 

Municipal de Saúde em Fortaleza.  

 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar e analisar os artigos da imprensa escrita de Fortaleza acerca do processo de 

implantação do Sistema Único de Saúde na capital no período de 2005 a 2008.  

 Identificar e analisar, nesse mesmo período, os discursos da Secretaria Municipal de 

Saúde produzidos através de sua Assessoria de Imprensa e a partir de seus relatórios 

de gestão. 



 Identificar as diversas lógicas de produção de discurso e apresentar suas diferentes 

características. 



2 METODOLOGIA 

 

 

2.1 Tipo ou desenho de estudo 

 

 

Busco neste trabalho apreender as características das relações que, ao longo dos 

quatro anos da gestão, se tecerem entre a imprensa escrita e a assessoria de imprensa da SMS 

ao tratar do processo de implantação do SUS no Sistema Municipal de Saúde. Meu propósito 

é de observar a singularidade e a diversidade de suas manifestações através  a escolha de 

temas extraídos dos jornais que se  configuram como os de maior relevância para representar 

os outros. 

A partir das características do objeto pesquisado optei por um estudo de 

abordagem quali-quantitativa sobre os discursos da mídia impressa.  Vai-se recorrer ao 

instrumental da análise de conteúdo de Bardin para construir os referenciais metodológicos.  

Bardin (1989, p. 51), ao tratar da análise de conteúdo e da análise documental, 

define o processo “de passar de um documento primário (bruto) a um documento secundário 

(representação do primeiro)”
9
. Utilizei esta operação intelectual para fazer uma análise 

categorial temática que é uma das técnicas que a autora apresenta como a representação 

condensada de informações para estocagem e consulta. A seguir, a autora escreve que  

 

O objetivo reside na estocagem sob uma forma variável e a facilitação do acesso 

para o utilizador, de tal forma que ele consiga o máximo de informações (aspecto 

quantitativo) com o máximo de pertinência (aspecto qualitativo)
10

 (BARDIN, 1989, 

p. 51). 

 

Num segundo momento e após a realização da análise documental, analisei o 

material obtido a luz da análise de conteúdo que ainda segundo Bardin (1989, p 51) permite 

“a manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo) para evidenciar 

indicadores permitindo de inferir sobre uma realidade outra que a da mensagem”
11

.  Em 

outros termos, a análise  realizada permitiu  extrair novos significados do corpus documental e 

assim propor uma interpretação sobre as formas como a mídia escrita divulgou o processo de 

gestão da política de saúde durante quatro anos. 

                         
9
 Tradução própria 

10
 Tradução própria 

11
 Tradução própria 



2.2 Materiais e Método   

 

 

2.2.1 Definição da Amostra do Estudo  

 

 

Os jornais definidos para o estudo foram selecionados a partir dos critérios de: 

- maior circulação em Fortaleza, Ceará; 

- maior abrangência de cobertura de temas sobre a Saúde; 

- publicação e circulação regular no decorrer do período estudado; 

- existência e disponibilidade de registros compatíveis no acervo da Assessoria de Imprensa 

da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (principal fonte primária para a análise 

documental. 

Considerados os critérios adotados, foram incluídos os jornais “O Povo”, “Diário 

do Nordeste” e “O Estado”, todos de Fortaleza. 

 Também foi incluída a totalidade dos realesings produzidos pelos jornalistas que 

compõem a equipe da Assessoria de Imprensa da SMS. Por último trabalhamos com os 

relatórios de gestão produzidos pela assessoria Técnica da SMS, nos anos de 2005, 2006, 

2007 e 2008. Neles, extraímos os fazeres da gestão nos grandes temas estudados. 

 

 

2.2.2 Recorte Territorial 

 

 

Delimitamos a abrangência de nosso estudo a cidade de Fortaleza, primeiramente 

pelo fato de ser alem de pesquisadora, atora diretamente implicado dentro da gestão estudada, 

um dos primeiros motivos da existência desta pesquisa reside nesse fato.  

Em segundo lugar, a partir do primeiro olhar que joguei sobre os jornais, percebi 

que mesmo os 03 jornais estudados sendo de circulação estadual, a própria logística de 

redação dos artigos, acesso geográfico e centralização da redação em Fortaleza entre outros, 

focaliza o interesse dos jornalistas sobre a capital. Por outro lado, partindo do pressuposto que 

os jornalistas escrevem para os leitores, e o maior número desses últimos residirem em 

fortaleza, mesmo somando todos os artigos sobre todos os 183 outros municípios do Ceará, os 

artigos sobre fortaleza constituem um corpus muito mais importante para alimentar meu 



estudo. 

Mesmo assim, não deixamos de levar em consideração o fato que a 

implementação de uma política de saúde é um objeto bastante complexo e que esta 

diretamente imbricada e implicada dentro um território geográfico que não acaba nas suas 

fronteiras cartográficas. Além de ser capital do estado do Ceará, Fortaleza é sede da macro e 

da micro região de saúde de Fortaleza e sua política de saúde envolve diretamente um 

conjunto de 9 municípios para a microregional de saúde
12

. Por isso, em alguns momentos da 

gestão e para algumas políticas, decisões tomadas pela SMS de Fortaleza, vão por efeito 

cascata, diretamente repercutir em outros municípios e até mesmo no Estado todo.  E por essa 

razão que uma parte dos artigos selecionados têm também como cenário outros municípios e 

incluímos pelas mesmas razões alguns artigos sobre a política do estado que envolvem 

diretamente Fortaleza. 

 

 

2.2.3 Delimitação do Tempo do Estudo 

 

 

O período do estudo começa em janeiro de 2005 e termina em dezembro de 2008. 

Optamos por delimitar o estudo a todo o período de uma gestão , a escolha dos anos  se deu 

pelo fato de ter sido  durante todo esse tempo assessora técnica da SMS e     por ultimo tive 

que levar em consideração as limitações impostas pela disponibilidade de arquivos e registros  

no acervo principal com o qual trabalhei. Esse arquivo, sob o cuidado de um mesmo técnico 

da SMS, começou a ser constituído a partir de outubro de 2003 e continua até os dias de hoje.  

 

 

2.2.4 As Fontes 

 

 

Fontes Secundárias: Arquivos e registros de documentos de um acervo da Assessoria de 

Imprensa da Secretaria Municipal de Saúde onde estão guardados desde outubro de 2003 

todos os artigos ligados diretamente ou indiretamente a Saúde sob todas suas formas (artigos 

                         
12 Os 184 municípios do  Estado do Ceara são divididos administrativamente   em 03 macro regiões de saúde, 

elas mesmas sub divididas em 24 micro regiões. 

 



sobre Saúde/doença, políticas de Saúde, epidemiologia, etc.). Sob o titulo “Saúde em Pauta” o 

jornalzinho, constituído por todos os artigos dos jornais já citados, é afixado todos os dias, 

antes das 8 horas da manhã, nas paredes de todos os andares do prédio da Rua do Rosário
13

. 

Ele existe sob duas formas: a de papel que é arquivada em pastas seguindo ordem cronológica 

ou sob meio digital no arquivo da SMS.  A escolha das matérias fica ao livre arbítrio do 

funcionário da SMS encarregado dessa função, freqüentemente, ele insere ao lado das 

matérias sobre saúde o sobre os fazeres da SMS, artigos sobre política, esporte, fatos policiais 

ou outros. Além disso, todos os “Saúde em Pauta” tem na sua última página mensagens 

religiosas e uma ou duas piadas das mais diversas. 

Também foram consideradas as matérias produzidas diretamente na SMS. Todos 

os dias da semana a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde produz uma 

ou mais sugestões de pautas da SMS/Fortaleza que são enviadas eletronicamente a todos os 

profissionais da própria SMS
14

 e a todas as mídias da cidade. São pequenos textos cujo tema é 

pautado pelas áreas técnicas ou diretamente pela  própria assessoria de imprensa e que relatam 

os fatos mais marcantes da SMS/Fortaleza naquele dia. Esse arquivo, sob o cuidado de um 

mesmo técnico da SMS, começou a ser constituído a partir de outubro de 2003 e prossegue 

até hoje. As matérias armazenadas foram coletadas durante todos os dias de trabalho desse 

funcionário e sofre algumas interrupções durante suas férias, os fins de semana e os feriados.   

Da mesma forma as pautas produzidas pela SMS/Fortaleza existem sob forma de 

arquivo digital e cobrem o mesmo período. Esse material vai ser de grande relevância, uma 

vez que ele vai permitir a análise do próprio discurso produzido pela SMS. 

 

Fontes Terciárias: Artigos e trabalhos encontrados na Internet acerca da temática em questão.  

 

 

2.2.5 Processamento do material coletado  

 

 

 

 Todos os documentos provenientes de fontes secundárias foram armazenados e 

analisados a partir dos aplicativos do Microsoft Office Excel 2007 

                         
13

 Endereço da sede da SMS. Rua do Rosário, 286. Centro.  
14

As matérias são divulgadas no site www.saudefortaleza.ce.gov.br.  

 

http://www.saudefortaleza.ce.gov.br/


 

 Utilização de um software desenvolvido pelo Institute for Human and Machine 

Cognition da The University of West Floride, o Cmap Tolls. CmapTools é uma 

ferramenta para elaborar esquemas conceituais e representá-los graficamente, ou seja, 

é um programa que permite de desenhar mapas conceituais. 

 

 

2.2.6 Descrição sobre o(s) método(s) de análise do material processado  

 

 

A base de material produzida foi analisada primeiramente a partir de método 

quantitativo. Primeiramente, levantei a partir das fontes secundarias escolhidas  todos os 

artigos dos três jornais estudados no período escolhido. Os dados que alimentaram a planilha 

Excel foram os seguintes por ordem: data de publicação do artigo, nome do titulo do artigo, 

jornal de publicação e por ultimo o nome do tema no qual cada artigo foi inserido. A seguir foi 

feito uma primeira limpeza do corpus para somente guardar os artigos relacionados a política 

do Sistema Municipal de Saúde. Comecei então a trabalhar o conjunto dos dados obtidos em 

03 tabelas distintas. Uma primeira tabela que permite de visualizar os artigos a partir de suas 

datas de publicação. Uma segunda que separa os artigos por jornal e uma ultima que agrupa 

os artigos por tema. 

Essa mesma metodologia foi utilizada para analisar os realesings, porem a fonte 

sendo a mesma para todos os artigos, somente foram elaboradas duas tabelas, uma seguindo a 

ordem cronológica de divulgação das pautas e outra por tema. 

No trabalho inicial das fontes, meu primeiro objetivo foi o de colocar em 

evidência os assuntos e os temas mais importantes difundidos nos artigos levantados. 

A seguir e em função das características dos temas escolhidos para serem 

analisados mais profundamente optamos por organizar e tabular os dados sob diferentes 

formas. As análises foram mediadas por diversos suportes tais  como  tabelas, gráficos e 

também mapas mentais.  

Todas essas escolhas foram se revelando a medida que os dados vinham 

necessitando tratamentos diferentes para serem analisados. Na fase final da análise, não 

utilizei nenhuma metodologia em particular, deixei falar os dados e aos poucos fui tecendo 

uma abordagem empírica baseada no que estava se revelando. Cheguei ao final com quatro 

interpretações, retratos instantâneos de uma relação que se construiu ao longo de quatro anos 



entre uma gestão e a imprensa escrita. Tentei, durante toda a pesquisa, dialogar com minha 

primeira inquietação que procurava saber como a mídia escrita de Fortaleza interpreta e nos 

mostra o SUS no Sistema Municipal de Saúde de Fortaleza. 

 

 

2.3 Questões de natureza Ética 

 

 

Não foi necessário submeter o projeto de pesquisa a nenhum Comitê de Ética, 

uma vez que utilizei somente um corpus de materiais escritos acessíveis a consulta publica. 

Todas as citações e relatos de entrevistas com as quais trabalhei  já tinham sido publicadas e 

divulgadas anteriormente em livros, jornais, internet e outras publicações das mais diversas. 

 

 

2.4  Divulgação dos Resultados 

 

 

Levando em conta a dimensão conceitual e institucional do processo de 

reorganização do modelo de atenção a Saúde no Brasil e mais particularmente no Ceará, esse 

estudo pretende contribuir para uma política de comunicação articulada com a grande 

imprensa local e coerente com os princípios do SUS. 

 Uma política de comunicação que consiga interagir e dialogar com um modelo de 

atenção à Saúde comprometido com a construção da eqüidade e da satisfação de necessidades 

e demandas concretas dos cidadãos.  

 

 

 

 

 

 



3 PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

 

3.1 Apresentação 

Os resultados obtidos se apresentam sob diversas formas, tabelas, gráficos e mapas 

mentais. Primeiramente trabalhei com o corpus dos artigos dos três jornais, a seguir organizei 

as pautas dos realesings escritos pela assessoria de imprensa da SMS e por ultimo levantei nos 

relatórios de gestão os fazeres da política para cada área temática escolhida. 

 

3.1.1 Os artigos dos jornais 

 

 3.1.1.1 Quantidade e distribuição dos artigos 

 

  Num primeiro momento foram se configurando tabelas  agrupando e 

organizando todos os artigos sobre saúde selecionados a partir de todos os “Saúde em 

Pauta” existentes no arquivo da SMS. Ficou logo evidente que tería que reduzir a 

abrangência dos artigos e escolhi focar sobre a política de saúde do sistema municipal de 

saúde. Focalizei então sobre os artigos que tratam diretamente da política municipal de 

saúde, incluí também artigos tendo  como cenário outros municípios e  alguns artigos 

sobre a política do estado que envolvem diretamente a gestão da política de saúde do 

município de Fortaleza. 

A partir dessa focalização que foi se afinando ao longo do tempo a partir da leitura 

e releitura do banco de dados constituído, obtive uma primeira tabela organizada da 

seguinte forma:  

 

 Tabela 01.  Extrato da planilha dos artigos de jornais. 

DATA TITULO DO ARTIGO FONTE TEMA 

10/01/2005 O desafio da saúde na nova 

gestão municipal 
 

O Povo SMS 

25/01/2005 Agentes sanitaristas criem peixe-

beta 
 

Diário do Nordeste - DN Dengue-prevenção 

27/01/2005 Equipes de PSF irão atuar nas 

áreas de risco 

 

O Estado Atenção Básica 

 

Foi se constituindo uma planilha similar para cada ano estudado e no final organizei 



uma tabela agrupando os quatro anos estudados.  

 

 Em relação a distribuição dos artigos nos jornais Obteve-se os resultados 

seguintes: 

. 

Tabela 02 : Quantidade de artigos por fonte e por ano 

 

Ano Fonte O Povo Diário do 

Nordeste 

O Estado Total 

2005 Nº de 

artigos 

158 179 28 365 

2006 Nº de 

artigos 

140 183 08 331 

2007 Nº de 

artigos 

373 377 53 803 

2008 Nº de 

artigos 

243 362 06 611 

2005-2008 Nº de 

artigos 

914 1101 95 2110 

 

Gráfico 01. Quantidade de artigos por fonte e por ano 

 

1. Jornal O Povo  

2. 2. Diário do Nordeste 

3. 3. O Estado 



 

Observa-se que os artigos publicados no DN representam 52%  do total dos artigos, os 

do Povo 44% e os do estado somente 4%. Verifica-se a pouco expressividade do jornal O 

Estado sobre o tema de estudo. Isso explica o fato do jornal O Estado não possuir 

representatividade em algumas análises que vêm a seguir . Num segundo momento  distribui 

esse conjunto de artigos  entre os meses do ano para os quatro ano estudados e obtivemos a 

tabela seguinte: 

 

Tabela 03. Numero total de artigos por mês.  

Mês 

ano 

jan fev març abril maio junho julho agos set out nov dez total 

2005 10 17 39 37 55 59 30 26 0 24 46 22 365  

2006 21 27 30 27 36 23 34 30 21 31 28 23 331  

2007 39 63 58 40 54 54 34 90 109 87 107 68 803  

2008 83 33 65 53 50 54 32 61 66 41 40 33 611  

Total 153 140 192 157 195 190 130 207 196 183 221 151 2110 

 

Grafico 02. Numero total de artigos por mês em 2005
15

 

 

 

 

 

 

 

                         
15 Não consegui explicar a ausência total de artigos durante todo o mês de setembro. O assessor que toma conta do acervo 

explicou que poderia ser devido a perda desse arquivo. 

 



 

 

 

 

Grafico 03. Numero total de artigos por mês em 2006 

 

 

 

 

 

 

Grafico 04. Numero total de artigos por mês em 2007 

 

 

 

 

 

 

 



                       Grafico 05. Numero total de artigos por mês em 2008 

 

 

 

 

 Numa primeira análise observa-se que existe uma repetição durante os quatro 

anos somente em relação a queda da quantidade de matérias para os mês de 

julho e dezembro, isso corresponde as férias de uma parte dos funcionários da 

SMS  mas também dos jornalistas. 

 Não se observa relação evidente entre quantidade de matérias e sazonalidade, 

isso aparece na linha da tabela 03 que totaliza os artigos por mês de 2005 a 

2008. As matérias pautando também os  eventos epidemiológicos, era de se 

esperar um aumento nos mês da quadra invernosa (abril a junho), porem os 

aumentos aparecem de forma anárquica sem repetição mensal ao longo dos 

quatro anos estudados. 

  Os 2 110 artigos totais são distribuídos da seguinte forma: 17%  em 2005, 16% 

em 2006, 38% em 2007 e 29% em 2008. Teve um aumento de 142% na 

quantidade de matérias entre 2006 e 2007. 

 Vamos a seguir ver quais temas pautados provocaram esse acréscimo. 

 

3.1.1.2 Temas dos artigos 

 

 

 

 

 



Tabela 04. Os 05 primeiros temas mais publicados por ano. 

 

 

TEMA Nº DE 

MATERIAS 

2
0
0
5
 

Dengue 72 

Atenção Básica 44 

UTI 35 

Filas 34 

IJF 24 

2
0
0
6

 

Atenção Básica 53 

Filas 52 

Dengue 36 

Campanha De Vacinas 24 

Hospitais 23 

2
0
0
7
 

Greve Dos Medicos 183 

Filas 108 

Dengue 79 

Atenção Básica 38 

SUS Financiamento 34 

2
0
0
8

 

Dengue 178 

Filas 69 

Campanha De Vacinas 36 

Atenção Básica 34 

SUS Financiamento 28 

 

 

Tabela 05. Classificação dos 04 entre os cinco primeiros temas  mais pautados por ano. 

Ano 

Tema 

2005 2006 2007 2008 TOTAL 

DENGUE 72 36 79 178 365 

FILAS 34 52 108 69 263 

G dos Medicos   183  183 

At. Básica 44 53 38 34 169 

 

 

 O aumento entre 2006 e 2007 se deu principalmente por conta do aparecimento 

do tema Greve dos Médicos e de um aumento de 100% do tema dengue. Em 

2008 a diferença notória vem com o tema Dengue, esse aumento retrata a 

epidemia de dengue que aconteceu na cidade nesse ano. Esse mesmo evento 

epidêmico se refletiu no tema Filas a partir do aumento  para atendimentos de 

pacientes com suspeita de dengue nos postos de saúde e nos hospitais. 



 Nesse momento da pesquisa  e a partir  de uma primeira análise das tabelas 

acima, já se evidenciam    03   temas . São os temas da Dengue que 

corresponde ao tema mais pautado no total desse  corte que realizei e  os temas 

das Filas e da Atenção Básica que aparecem de forma recorrente durante os 

quatro anos entre os cinco assuntos mais pautados pela mídia. Esses três temas 

representam um total de 797 artigos sobre os 2110 levantados (38 %). 

 

3.1.1.2 Categorização dos artigos 

 

Num terceiro momento, a partir do titulo das 2 110 matérias, atribui aos artigos 03 

conceitos diferentes: positivo, negativo e neutro.  

 

o Positivo para os títulos que já qualificam o tema abordado de forma 

positiva para gestão ou para os usuários  

o Negativo para os títulos que anunciam evento negativo 

o Neutro quando o titulo se limita a anunciar alguma informação ou 

evento sem avaliação 

o Nos poucos casos onde os títulos não permitiam de atribuir o conceito 

tive que ler um pouco do artigo para acessar a mais elementos. 

o  Não tendo lido todos os artigos  não posso deixar de sinalizar  a 

possibilidade de seus  títulos não ser sempre condizentes com 

conteúdos positivo, negativo ou neutro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 04: quantidade de artigos por categorização do titulo por ano 

 



2
0

0
5
 

CATEGORIA QUANTIDADE % 

Titulo positivo 218 60 

Titulo negativo 138 38 

Titulo neutro 19 2 

Total 365 100 
2

0
0

6
 

Titulo positivo 172 52 

Titulo negativo 139 42 

Titulo neutro 20 6 

Total 331 100 

2
0

0
7
 

Titulo positivo 329 41 

Titulo negativo 461 58 

Titulo neutro 13 1 

Total 803 100 

2
0

0
8
 

Titulo positivo 342 56 

Titulo negativo 236 39 

Titulo neutro 33 5 

Total 611 100 

2
0

0
5
-2

0
0

8
 

Titulo positivo 1058 50 

Titulo negativo 964 46 

Titulo neutro 85 4 

Total 2110 100 

 

 

Categoria 2005 2006 2007 2008 

% Titulo positivo 60 52 41 56 

% Titulo negativo 38 42 58 39 

% Titulo neutro 2 6 1 5 

 

 

 A partir do estudo inicial realizada sobre a imprensa e o SUS no Brasil neste trabalho e 

da minha opinião subjetiva enquanto ator envolvido  observei que de fato os jornais de 

Fortaleza intitularam os artigos sobre a política de saúde da SMS  a partir de uma 

conotação mais positiva do que eu esperava. Sobre o período pesquisado  se obtém  

um total de exatamente 50% de títulos de artigos positivos.  

 O ano de 2005 se mostra o mais otimista uma vez que 60% dos títulos mostram 

apreciação positiva, esse numero vem diminuindo  para 52% em 2006, caindo mais 

ainda para 46% no ano a seguir para finalmente voltar quase a taxa inicial, fechando 

em 56 % em 2008. 



 A positividade da maioria dos títulos de 2005 retrata o inicio de uma nova gestão 

política da cidade e da SMS e observa-se que uma grande parte dos artigos trata das 

reformas que essa gestão esta se propondo a fazer. 

 O aumento dos artigos negativos em 2007 esta diretamente relacionado a todos os 

movimentos de greve da categoria medica nesse ano. As greves repetidas e longas 

tiveram um grande impacto  na assistência aos usuários. 

 O restabelecimento de uma maioria de títulos positivos pode ser relacionado a todo um 

corpus de artigos sobre a política de combate ao mosquito da dengue que tomou conta 

da SMS em 2008. 

 Tentei a seguir evidenciar o tema com maior qualificação positiva e o com a maior 

qualificação negativa. O tema da saúde mental se mostra sendo o tema sobre o qual a 

imprensa escreveu maior numero de matérias com títulos positivos, por isso optei por 

incluí-lo nos temas que vou analisar. Verifica-se que o tema com maior apelo negativo 

é o das Filas, que os dados anteriores já me tinha levado a inclui-lo. Por fim optei por 

incluir na tabela os dois outros temas: a Atenção Básica e a Dengue com o objetivo de  

ampliar  os parâmetros da nossa análise. Temos então neste momento  os quatro temas 

que vão ilustrar e dialogar com nossos objetivos: a Saúde Mental, a Dengue, a Atenção 

Básica e as Filas. 

 

Tabela 05 : Distribuição por qualificação dos quatros temas da análise. 

Tema/qualificação % positiva % neutra % negativa total 

Saúde mental 80 % ------------- 20 % 100 % 

Atenção Básica 62 % 5 % 33 % 100 % 

Dengue 49 % 7 % 44 % 100 % 

Filas 23 % 3 % 61 % 100 % 

 

 

 

Esse olhar sobre a primeira  parte das fontes já permitiu elencar algumas pontos de 

partida para começar a desenhar as grandes linhas da análise que me propus a fazer a partir 

deste estudo. A seguir vou apresentar os resultados obtidos a partir do corpus dos realesings 

escritos pela assessoria de  imprensa da SMS. 

 

 



3,1.2 Os realesings da Assessoria de Imprensa da SMS 

 

3.1.2.1 Quantidade e distribuição dos realesings 

Levantei, tanto ao nível do arquivo impresso   como do arquivo informatizado da 

Assessoria de imprensa da SMS, 569 realesings escritos entre 2005 e 2008. Eles se 

encontram distribuídos da seguinte forma: 

 

Tabela 06: distribuição dos realesings por mês e por ano 

Ano/mês  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total 

2005 8 6 9 17 14 13 5 14 14 10 2 16 128 

2006 8 17 16 9 9 8 12 9 9 9 8 4 118 

2007 11 8 19 10 14 20 11 9 10 6 9 5 132 

2008 10  7 17 21 24 24 14 17 20 11 19 7 191 

total 37 38 61 57 61 65 42 49 53 36 38 32 569 

 

Nota-se um aumento de redação de realesings para o ano 2008. Para explicar esse 

acréscimo, os assuntos pautados nos realesings foram categorizados a partir dos mesmos 

temas dos artigos dos jornais e obteve-se a distribuição seguinte ano a ano : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 07: distribuição dos realesings por tema mais editado e por ano 
16

 

 TEMA Nº DE REALESNGS 

2 0 0 5
 

Dengue 18 

                         
16

 Para realizar estas tabelas excluímos o tema OUTROS que reúne uma grande quantidade de temas dos mais 

diversos e independente de estar entre os mais editados  incluímos sistematicamente o tema FILAS todos os 

anos onde ele se fez presente. 



Campanha de vacina 12 

Atenção básica 11 

DST/AIDS 08 

Saúde mental  07 

Filas 03 

2
0
0
6
 

Atenção básica 17 

SAMU 12 

Dengue 12 

Sistema municipal de saúde 

escola 
10 

Saúde mental  08 

Filas 03 

2
0

0
7
 

Dengue 19 

Campanha de vacina 14 

Saúde mental  13 

Atenção básica 07 

Sistema municipal de saúde 

escola 
06 

2
0
0
8
 

Dengue 67 

Campanha de vacina 25 

Atenção básica 13 

Saúde mental  12 

Saúde da Mulher 09 

Filas 04 

2
0
0
5
-2

0
0
8
 

Dengue 116 

Campanha de vacina 51 

Atenção básica 48 

Saúde mental  40 

Sistema municipal de saúde 

escola 
16 

Filas 10 

 

 

 

 

 

Tabela 08: Classificação do total dos temas por ordem de freqüência  2005-2008
17

 

Tema Quantidade de realesings % total realesings 
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 Nesta tabela os temas foram simplesmente somados, isso explica as diferenças que aparecem nas duas tabelas 

nos números da campanha de vacina por exemplo. Para figurar nas tabelas anterior o tema tinha que estar entre 

os cinco primeiros temas. 



DENGUE 116 20 % 

CAMPANHA DE VACINA 60 10,5 % 

ATENÇÃO BÁSICA 48 8,5 % 

SAÚDE MENTAL 40 7 % 

SISTEMA MUNICIPAL SAÚDE ESCOLA 29 5 % 

SAÚDE DA MULHER 24 4 % 

SAMU 22 3,8 % 

FILAS 10 1,7 % 

SUS 06 1,3 % 

  

 Explica-se o aumento da quantidade de realesings em 2008 por conta do aumento 

significativo dos temas dengue e campanha de vacina, 2008 tendo sido palco de duas 

epidemias uma de dengue e uma de rubéola. Essa ultima necessitou de muita 

divulgação na imprensa para atingir a população a ser vacinada. 

 O tema do realesing meno editado chama a atenção pelo fato de ser o tema do próprio 

SUS. 

 Todos os realesings têm conotação positiva e informativa  uma vez que são produzidos  

pela Assessoria de imprensa da SMS  para informar e pautar a mídia  

 

Temos agora um grupo de 04 temas Filas, Dengue, saúde Mental e Atenção Básica que 

representa  40,5 % do total das matérias publicadas nos jornais e 37,2 % dos total dos 

realesings escritos  entre 2005 e 2008. 

 

 

 

3.1.2 Os relatórios de gestão da SMS 

 

Existem hoje 04 relatórios de gestão os de 2005, 2006 e 2007 já passaram pelo 

processo de aprovação pelo Conselho Municipal de Sáude e de publicação. O relatório de 

2008 esta terminado ao nível do seu conteúdo, mas ainda falta passar pelo dois processos 

finais citados anteriormente. A partir do que foi escrito nos relatórios sobre os quatro temas 

que me interessam  fiz o levantamento ano a ano do que a gestão quis deixar registrado sobre 

seus fazeres nessas áreas.  

O primeiro relatório de gestão define para toda a duração dos quatro anos estudados  o 

modelo de gestão e de atenção a saúde integral proposto pelo Sistema Municipal de Saúde. 



Segundo o relatório Fortaleza (2006, p 45) o modelo é organizado por meio dos arranjos 

organizacionais de cinco Redes Assistenciais...são elas:   

Rede Assistencial da Estratégia Saúde da Família;   

Rede Assistencial Ambulatorial Especializada;   

Rede Assistencial da Urgência e Emergência;   

Rede Assistencial Hospitalar    

Rede Assistencial da Saúde Mental 

 Fortaleza (2006, p 45) continua sua apresentação do modelo 

acrescentando que Compõe-se, também, pelos processos desenvolvidos pela  

Inteligência Epidemiológica e pela Inteligência de Gestão para tomada de   

decisão.  

 É nos retratos anuais feitos pela própria gestão que busquei o que a SMS deixou como 

marcas. Os quatro temas adotados para a pesquisa estão inseridos em partes e capítulos dos 

relatórios bem distintos.  

O tema Saúde Mental, constituindo uma rede em sim, se encontra nos 04 relatórios 

sempre no mesmo capitulo (3.5)
18

 com os mesmos sub-capitulos (3.5.1 Ações de maior 

impacto), (3.5.2 Resultados) e  (3.5.3 desafios).  

O tema da Dengue, também possui capitulo próprio em todos os relatórios de gestão. 

Ele esta inserido na parte que trata sobre  Os Fazeres e os resultados na Inteligência 

Epidemiologica, no capitulo da Vigilância Ambiental de Risco Biológico, no sub-capitulo 

Controle da Dengue. 

O tema Atenção Básica se encontra na sua totalidade no capitulo que trata da Rede 

assistencial da Estrategia Saúde da Família. Não vem ao caso aqui, elaborar uma 

argumentação conceitual entre os termos Atenção Básica e ESF, a polemica  existe de fato e é 

tema de inúmeros debates entre os sanitaristas do Brasil . Vou aceitar essa terminologia tal 

como  ela foi pensada a partir de 2005 para a SMS  e  me restringir a destacar dos relatórios os 

fatos mais marcantes que foram relatados ano a ano. No inicio desta pesquisa, no momento da 

categorização dos temas, optei pelo conceito Atenção Básica por achá-lo mais abrangente, 

não quis me restringir somente a ESF. O primeiro relatório elaborado (Fortaleza 2006, p 58) 

aborda rapidamente esta questão da forma seguinte: A reestruturação da atenção básica em 

Fortaleza tem como aspecto central a adoção do Saúde da Família como estratégia única de 
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organização desta Rede Assistencial. Portanto, tanto os artigos, como os realesings escolhidos  

portam sobre a Atenção Básica em geral. 

O tema Filas, quanto a ele não se enquadra  em uma rede ou uma área técnica 

especifica, foi nos capítulos tratando da Rede Assistencial Ambulatorial Especializada e da 

Rede Assistencial Hospitalar que procurei encontrar  relatos sobre esse tema.  

 

 

3.1.2.1  O tema da Atenção Básica 

 

Ano 2005 

 Operação Fortaleza Bela na Saúde – previsão de reforma e ampliação dos 

88 CSF 

 Universalização acesso medicamentos básicos em todos os CSF 

 Implantação 21 equipes de PSF em áreas de risco com 89 profissionais dos 

quais 11  assistentes sociais.  

 Territorialização em saúde em todos os 116 bairros da cidade. Delimitação 

de 2.849 micro áreas com atribuição de  um score de risco para cada uma 

delas. Indo de risco 01 (maior risco) a risco 04 (ausência de risco).  

 Orçamento participativo na Saúde com deliberação de construir 25 novos 

CSF em 2006. 

 

 

Ano 2006 

 Continuação da Operação Fortaleza bela na Saúde – Reforma concluídas em 77 

CSF 

 Adesão do município ao Concurso Estadual para PSF com  base local. Oferta 

de um total de 1360 vagas (460 para médicos, 460 para dentistas e 460 para 

enfermeiros) 

 Ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Familia passando de 101 

equipes do PSF para 304.  

 Convocação de 360 médicos, 325 enfermeiros e 260 dentistas. Em dezembro 

2006 conta-se 240 equipes de PSF com profissional médico e 196 equipes de 

saúde bucal. 



 Realização de um Seleção Publica para 2 627 agentes comunitários de saúde e 

1 500 agentes sanitaristas. 

 Implantação do terceiro turno com atendimento noturno e nos fins de semana 

em 35 CSF 

 Inauguração de 02 CSF. O Centro de Saúde da Família 4 varas na Regional I e 

o Centro de Saúde da Família Goerges Benevides na Regional III. 

 

Ano 2007 

 Implantação Acolhimento com Avaliação de Risco e Vulnerabilidade em todos os 

CSF 

 Continuação do Terceiro Turno 

 Convocação de 514 ACS oriundos da Seleção Publica realizada em 2006.  

 Realização de um levantamento epidemiológico sobre as condições de saúde bucal em 

todo o município 

 Aumento de 577% das ações coletivas em odontologia em relação a 2005. 

 

 

Ano 2008 

 

 Convocação de mais 32 médicos, 25 enfermeiros e 10 dentistas para compor as 

Equipes de Saúde da Família. 

 Conta-se 315 equipes de saúde da Família sendo 216 com profissional médico e 223 

equipes de saúde bucal. 

 Convocação de mais 797 agentes comunitários de saúde. 

 Reconstrução de 02 CSF já existentes: o CSF  Messejana (Regional VI) e o CSF 

Miriam Porto Mota (Regional II) 

 Ampliação do Terceiro Turno para 39 CSF 

 

 

 

3.1.2.2 O tema da saúde mental 

 

 



Ano 2005 

 Definição da Política de saúde Mental do Município 

 Inauguração do CAPS geral da SER V em parceria com o Movimento 

Comunitário de Saúde Mental do Bom Jardim 

 Contratação de equipes de saúde mental que passaram a atuar nos CSF 

 Processo de territorialização para implantação dos futuros CAPS 

 Enceramento da lista de espera para psicologia  

 Reforma da estrutura física dos CAPS em funcionamento 

 Organização e participação em 14 eventos para 1071 profissionais da rede 

de  Saúde Mental 

 Implantação da política Municipal de Redução de Danos 

 

 

Ano 2006 

 

 Cadastramento de 10 CAPS no CNES 

 Contratação de 09 equipes de profissionais de saúde mental para atuar nos 

CAPS 

 Aumento de 208% (de 44 187 atendimentos de saúde mental para 136 

035) entre 2005 e 2006 

 Implantação da atividades de Saúde Mental Comunitária 

 Inauguração de 01 CAPS geral na SER I, 02 CAPSi na SER IV e SER III 

e 01 CAPSad na SER V 

 Realização de 15 cursos de formação para 707 trabalhadores da rede de 

saúde mental do município 

 Implantação de uma parceria com o SAMU e o Corpo de Bombeiros para 

atendimento de emergências psiquiátricas 

 Realização de uma auditoria junto aos 07 hospitais psiquiátricos 

 

 

 

Ano 2007 

 Implantação de uma Residência terapêutica para 08 usuários 



 Continuação do Acolhimento com Avaliação de Risco e Vulnerabilidade 

iniciada em 2006. 

 Inicio do processo de encaminhamento dos usuários para Atenção Básica 

 Implantação das equipes de Apoio Matricial para o PSF 

 Implantação de uma Oca de Saúde Comunitária na Regional V 

 Realização do I Forum de Saúde Mental de Fortaleza 

 Implantação de uma unidade com 30 leitos de saúde mental, a partir de 

uma parceria com Instituto Vandick Ponte, para internação integral em 

Hospital geral. 

 Continuação do projeto Arte Saúde 

 Continuação das ações de Socio-economia Solidaria 

 

 

Ano 2008 

 Apoio matricial para os profissionais do Hospital Municipal Frotinha de 

Parangaba 

 Implantação do serviço Hospitalar de Referencia para Atenção Integral aos 

usuários de Álcool e outras drogas SHRad no Hospital Nossa Senhora das 

Graças no Pirambu. 

 Inauguração da Oca de Saúde Comunitária  no Conjunto são Cristovão 

(Regional VI). 

 Implantação de uma Residência terapêutica para 08 usuários. 

 Articulação de uma rede de apoio ao Adicto Juridiscionado 

 Implementação do Acolhimento com Avaliação de risco e Vulnerabilidade 

em 08 CAPS. 

 Implantação das equipes de saúde mental na Atenção Básica. 

 Diminuiçaõ de 5 594 para 4 591 das internações psiquiátricas entre 2007 e 

2008. 

 

 

 

3.2.1.3 O tema Dengue 

 



Ano 2005 

 Lancamento do Plano de Intensificação do Controlo do Aedes Aegypti 

 Parcerias institucionais para renovação dos contratos de trabalho dos agentes 

sanitaristas 

 Elaboração de projetos junto ao Ministerio da saúde para aquisição de veículos e 

insumos 

 Inicio de um projeto para desenvolvimento de um sistema de informação Web para o 

controle da dengue 

 

Ano 2006 

 Implantação parceria efetiva com a Secretaria de Educação e Desenvolvimento Social 

 Convocação dos agentes sanitaristas para trabalharem aos sábados a partir de julho de 

2006 

 Aquisição de 10 maquinas de borrifação motorizadas 

 Treinamento em serviços dos profissionais de saúde 

 Realização de uma Seleção publica para 1 500 agentes sanitaristas 

 

 

 

 

 

Ano 2007 

 Setor de Mobilização Social e Educação em saúde realizou  98% de suas ações no 

Programa de Controle da Dengue 

 Formação do Coletivo de Prevenção e Controle da Dengue de Fortaleza 

 Criação de um plantão epidemiológico com um medico infectologista 

 Realização de capacitações sobre manejo clinico para todos os profissionais de saúde 

da SMS (CSF, hospitais e SAMU) 

 Realização de 06 ciclos de tratamento anual 

 Realização do primeiro passeio ciclista contra a Dengue de Fortaleza 

 Convocação dos 500 primeiro agentes sanitaristas aprovados na Seleção Publica 

realizada em 2006. 

 Continuação do trabalho aos sábados para os agentes sanitaristas  



 

 

 

Ano 2008 

 Criação de um sistema para notificação diária de casos de dengue em todos os 

estabelecimentos de saúde. 

 Plantão epidemiológico para dengue 

 Contratação de um infectologista para acompanhar os casos graves internados 

 Aumento de quase 100% das vedações de caixa d´água 

 Implantação da Batida de Foco (atendimento de solicitações da população) 

 Implantação da borrifação costal 

 Intensificação das operações Quintal Limpo, Passeatas e Pedagios, Capacitações e 

Visitas Domiciliares. 

 Implantação de um fluxograma de atendimento entre a Rede Básica e os hospitais. 

 

 

3.2.1.4 O Tema FILAS] 

 

Ano 2005 

 Criação protocolo de atendimento e fluxo da CRIFFOR – Central de Referencia e 

Internações de Fortaleza 

 Distribuição das filas de espera da CMCEE - Central de Marcação de Consultas e 

Exames Especializados por Regional 

 Aumento de oferta de alguns exames  de Raios X, exames laboratoriais, medicamentos 

no CEMJA – Centro de Especialidades Medicas Jose de Alencar 

 Implantação ambulatório DST/AIDS 

 Aquisição de Densitômetro 

 Instalação de 06 leitos de UTU – unidade de Terapia de Urgência em 03 hospitais 

municipais 

  Implantação de 08 leitos de UTI neonatais 

 Compra de equipamentos para implantação de 10 leitos de UTI adulta 

 Implantação turnos suplementares nos hospitais para aumentar oferta de mamografias  

 Implantação do  Programa de Assistência ao Paciente Portador de Lesão Medular 



 

 

Ano 2006 

 Solicitação de credenciamento de leitos de UTI junto ao MS – Ministério da Saúde 

 Regulação de todas as internações em UTI adulto da rede privada 

 Contratualização dos Hospitais Federais e Hospitais Filantropicos 

 Contratação de médicos reguladores para a CMCEE 

 Expansão dos prestadores SUS em procedimentos com demandas 

reprimidas e pouca oferta na rede 

 Realização de mutirão na área de Neuropediatria 

 Aumento de 5000 usuarios/mês para 23000 usuarios/mês na farmácia do CEJAM 

 Implantação do primeiro serviço publico de Densitometria Óssea do estado do Ceará 

 Implantação do setor de Endoscopia com 320 exames /mês 

 Aumento do numero de consultas medicas, exames de Raios X, exames de 

Eletrocardiograma e eletroencefalogarma, exames laboratoriais no CEJAM 

 Implantação de 10 leitos de UTI adulto nos Hospitais Municipais 

 Aumento de 43,5% dos exames de mamografia em relação a 2005 

 Implantação do acolhimento com classificação de risco em todas as urgências dos 

hospitais municipais 

 Finalização do Projeto de Cirurgias Eletivas 

 

Ano 2007 

 Aumento da oferta de 26,5 % de consultas especializadas e diminuição de 20% da 

demanda em espera 

 Redução de 29% da oferta em procedimentos odontológicos especializados e aumento 

da demanda em espera 

 Permanência de 04 especialidades com maior fila: neurologia, reumatologia, traumato-

ortopedia e proctologia 

 Implantação do agendamento Regionalizado para consulta de oftalmologia, Rx de 

Torax e Fisioterapias. 

 Criação de serviço complementar de transferência inter hospitalar para remoção de 

pacientes 



 Aumento do numero de consultas especializadas, exames e exames laboratoriais em 

relação a 2006 no CEJAM 

 Aquisição de equipamentos de imagem para 03 hospitais 

 

Ano 2008 

 Inauguração do CEO Floresta– Centro de Especialidades Odontológicas na SER I 

 Diminuição de 11% do numero de demanda em espera em relação a 2007 na CMCEE 

 Aumento de 62% de oferta de consultas especializadas durante 2008 

 Aumento de até 80% para todos os exames de ultrasonografia em 2008 

 Aumento das internações em UTI de hospitais conveniados 

 Ampliação do Programa de Lesionados Medulares 

 Redução  de atendimentos totais em relação a 2007 em torno de 14% nos 08 hospitais 

 

 

3.1.3 Os mapas dos temas 

 

 A construção dos mapas teve como finalidade o de juntar num mesmo espaço a síntese 

dos  diferentes discursos . Eles permitem de visualizar,  a partir dos escopos escolhidos, a 

intensidade e como as diversas fontes falam de cada tema. Eles foram um elemento 

importante na construção da análise dos resultados observados. Apresento a seguir o desenho 

de cada mapa para os quatro temas que vão ser analisados no capitulo  logo a seguir. 

 

3.1.3.1 Atenção Básica 



 

 

 

 

3.1.3.2 Saúde Mental 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.3 Dengue 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.4 Filas 
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