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Projeto Saúde, Direito e
Cidadania para os
comunicadores em rádio
A Pastoral da Criança realizou uma parceria com o Ministério
da Saúde com o objetivo de democratizar a informação sobre
a estrutura e funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS.
Esta parceria resultou no Projeto Saúde, Direito e Cidadania. O
projeto quer possibilitar à sociedade o exercício dos seus
direitos e obrigações com relação à saúde. Para isso, vai utilizar
a rádio como meio de comunicação de massa, principalmente
por atingir as comunidades mais distantes e isoladas,
entendendo que estas são as que mais carecem de
informações para a formação da cidadania e reconhecimento
das pessoas quanto aos seus direitos como cidadãos-usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS).
Saúde, Direito e Cidadania: um projeto inovador, voltado ao
Controle Social e especialmente para o comunicador que tem
programa de rádio Viva a Vida local.

Saúde, Direito e Cidadania
Este DICAS tem por objetivo informar às Coordenações da
Pastoral da Criança, Articuladores e Comunicadores, em especial
os Comunicadores em rádio com programa local, sobre um novo
projeto realizado em parceria com o Ministério da Saúde, cuja
finalidade primeira é de possibilitar a melhoria na qualidade dos
programa Viva a Vida local, transmitido pela Pastoral da Criança
em diversas rádio no Brasil. O projeto visa também mobilizar e
informar as comunidades sobre a estrutura, organização e
Controle Social do SUS e sobre os direitos e deveres do usuário
do Sistema Único de Saúde (SUS).
Este novo projeto refere-se à produção de 6 Cds com materiais
sonoros específicos. Cada CD abordará um tema, a saber: PréNatal, Parto, Pós-parto, Nascimento Saudável, Atenção à Saúde
da Criança e Desenvolvimento Integral da Criança. Este material
não substitui o Porgrama de Rádio Viva a Vida Nacional, já
conhecido e veiculado por centenas de emissoras. Este material é
um subsídio para o comunicador utilizar nos programas de rádio
Viva a Vida local, que muitas comunidades produzem. São
vinhetas, chamadas, jingles, spots, dramatizações, textos de
apoio, mensagem que o comunicador local e sua equipe podem
utilizar para enriquecer o programa local, em que abordam temas
ligados à gestante e ao desenvolvimento e saúde de crianças de
0 a 6 anos.
O Projeto Saúde, Direito e Cidadania inclui também a
capacitação

das

pessoas

que

fazem

parte

da

Rede

de

Comunicadores da Pastoral da Criança. Primeiro, será realizada
uma capacitação para os multiplicadores e capacitadores. Numa
segunda

etapa,

será

realizada

a

capacitação

para

os

comunicadores em rádio com programa local.
Os comunicadores em rádio, na realização deste projeto,
precisarão da ajuda das coordenações e lideranças da Pastoral da
Criança local e principalmente da colaboração dos Articuladores
da Pastoral da Criança junto aos Conselhos de Saúde.
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A Pastoral da Criança incentiva as famílias acompanhadas a se unirem
a outras pessoas da comunidade para discutirem sobre suas dificuldades
e juntos procurarem soluções.
Por isso, neste projeto, os temas selecionados para o material sonoro
são apropriados para a discussão dos problemas de saúde da
comunidade acompanhada pela Pastoral da Criança. Através do material
sonoro, o comunidador local poderá orientar os usuários sobre seus
direitos e deveres, com vistas ao Controle Social. O objetivo é o de
fortalecer o processo de participação democrática da sociedade na
elaboração de Políticas Públicas em saúde, contribuindo, desta forma,
para o bom funcionamento do SUS e a aplicação dos recursos onde mais
se precisa.

Quem pode ajudar o comunicador neste projeto?
Os principais parceiros na
realização deste projeto serão a
própria Pastoral da Criança local,
as pessoas que já fazem parte da
Rede de Comunicadores Solidários
à Criança, os comunicadores em
rádio com programas locais, as
lideranças
locais
e
os
Articuladores da Pastoral da
Criança que atuam nos Conselhos
de Saúde.

Os comunicadores poderão
contar também com a ajuda dos
núcleos de saúde regional do
Ministério da Saúde, Conselheiro
de Saúde, Secretário de Saúde e
Ministério Público, a nível local.
Os comunicadores poderão também contar com o Ministério da
Saúde, através da sua ouvidoria,
0800 61 1997, para denúncias,
reclamações e sugestões.

Como o Articulador poderá ajudar o Comunicador
na realização deste projeto?
O articulador da Pastoral da Criança
ao preencher e enviar mensalmente a
folha de acompanhamento (FACSaúde) estará acompanhando as
discussões do Conselho de Saúde e
conhecendo melhor a estrutura do
SUS em cada município. Por isso, o
principal coloborador neste projeto
será o Articulador da Pastoral da
Criança, que poderá ajudar o
comunicador da rádio local a
identificar as pessoas que podem dar
respostas aos problemas que serão

colocados
pelos
usuários
no
programa. Além disso, o articulador
poderá ajudar a mobilizar as
comunidades atendidas pela Pastoral
da Criança na identificação de suas
principais
necessidades
e
na
elaboraração de propostas de ação,
contribuindo, assim, para que todos
possam ter atendimento humanizado
e de qualidade no SUS.
Comunicador, procure junto ao seu
Setor o nome dos Articuladores para
buscar ajuda.

Como complementar e melhorar seus Programas locais
- os comunicadores poderão inserir em seus programas a
conscientização social e a defesa dos direitos de cidadania em saúde;
- os comunicadores receberão uma capacitação e instruções para
utillizar o material que será enviado (CDs + Cartilha para cada tema);
- os líderes da Pastoral da Criança e os articuladores poderão ajudar os
comunicadores na realização dos programas de rádio Viva a Vida
local;
Será importante para a Coordenação Nacional da Pastoral da Criança
receber uma avaliação sincera sobre os resultados da utilização do
material.
Mas como a comunidade pode ajudar a melhorar
o atendimento do SUS?
A comunidade organizada pode
desempenhar
um
importante
papel na melhoria do atendimento
prestado pelo SUS, através da
mobilização e o Controle Social. A
comunidade pode participar das
decisões
que
interferem
diretamente na elaboração de
propostas de políticas públicas de
saúde, proporcionando atendimento mais humanizado, de
qualidade, que responda às
necessidades das pessoas. Para
isso, é importante que todas as

pessoas da comunidade conheçam
a história do Sistema Único de
Saúde (SUS), sua organização,
funcionamento e os seus direitos
como usuários.
Cada cidadão pode contribuir
para um SUS melhor, sem esquecer
que mesmo com muitas dificuldades o sistema de saúde
brasileiro já avançou muito. Para
que ele possa melhorar cada vez
mais
e
atender
melhor
é
importante a participação de
todos.

“Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com um vaso
ou pô-la debaixo de uma cama; antes, coloca-a sobre
uma luminária para que os que entram vejam a luz.”
(Lc 8,16)
Sônia Prati

Jornalista da Pastoral da Criança

Vanessa Cruz Klososki

Assesora da Pastoral da Criança

DICAS é um informativo técnico dirigido às Equipes de Coordenação da Pastoral da
Criança. Se tiver alguma sugestão de tema ou dúvida, escreva para:
Coordenação Nacional da Pastoral da Criança
Rua Jacarezinho, 1691 • Curitiba - PR • 80810-900
Fone: (41) 2105 0250 • Fax: (41) 2105-0201 • E-mail: radio@pastoraldacrianca.org.br

