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O artigo apresenta como se deu o desenvolvimento de uma Assessoria de Comunicação 
Integrada na Secretaria Municipal de Saúde do município de Goiânia, capital do Estado de 
Goiás, criada a partir de um projeto de convênio entre a prefeitura e a Faculdade de 
Comunicação e Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás (UFG). Este trabalho 
reflete sobre uma experiência inovadora que visa diminuir a distância entre teoria e prática, 
pensa sobre o conhecimento aplicado e colabora para enriquecer o debate e fortalecer o 
vínculo estritamente necessário entre as áreas de comunicação e saúde na sociedade 
contemporânea. 
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Introdução  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a palavra saúde significa “Estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, não consistindo somente da ausência de uma 

doença ou enfermidade”. Para a Constituição Federal de 1988, “saúde é direito de todos e 

dever do Estado”. A palavra saúde carrega consigo um universo de significações. Ao 

acessarmos seus sentidos quando atrelada à palavra “pública”, por vezes, reconhecemos 

imagens contraditórias. Grande parte desses são construídos pelos meios de comunicação, que 

se tornaram responsáveis por publicizar de modo mais efetivo o caráter negativo dos serviços 

de saúde pública.  

No Brasil, a área da saúde pública funciona sob um projeto denominado Sistema 

Único de Saúde (SUS), criado em 1988 ele surgiu com o objetivo de garantir o acesso 

igualitário e integral da atenção à saúde de todos os brasileiros. Segundo o Ministério da 

Saúde6 o SUS é um projeto social que viabiliza ações de promoção, prevenção e assistência à 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação organizacional,  XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2  Professora do curso de Relações Públicas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia (FACOMB) da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). Relações Públicas (UFSM); Doutoranda Poscom (UNB). daiastasiak@gmail.com  
3 Professora do curso de jornalismo da FACOMB-UFG. Mestre em Educação Brasileira (UFG). Coordenadora de Imprensa 
da Assessoria de Comunicação da UFG.  silvanacoleta@gmail.com 
4 Publicitário, Mestre em Cultura Visual FAV-UFG, Professor do curso de Publicidade e Propaganda FACOMB-UFG, 
Faculdade Cambury e Faculdades Alves Farias (ALFA).  publicite.marcelocosta@gmail.com 
5 Jornalista formada pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Aluna do curso de Especialização em Assessoria de 
Comunicação e Marketing (UFG). mskalyne@gmail.com 
6 http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.cfm 
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saúde da população. O sistema funciona de modo hierarquizado entre várias unidades 

interligadas com atividades divididas entre centros de saúde, hospitais e policlínicas. Nesse 

contexto, a gestão pública é responsável por administrar o capital destinado à manutenção da 

saúde, por intermédio da construção de políticas públicas e fiscalização da aplicação de 

recursos que visam atender o interesse social coletivo. Desse modo, apesar de ser um projeto 

federal, o SUS é gerido pelos governos municipais e estaduais, que prestam serviços de saúde 

gratuitos a toda população.  

Grande parte dos meios de comunicação representa a saúde de modo negativo, porém, 

se pensarmos pelo viés de crescimento dos investimentos, abertura de novos serviços e 

quantidade de atendimentos podemos defender a área da saúde como uma das que mais 

recebe investimentos e realiza ações dentro do país. É claro que não podemos fechar os olhos 

para a falta de profissionais, quantidade insuficiente de atendimento especializado e grandes 

filas, também existentes em outros serviços públicos, mas que na saúde têm seus impactos 

ampliados. 

Nesse contexto, entende-se que a área da saúde é uma das que mais necessitam das 

ações do campo da comunicação, principalmente pela necessidade de serviços de informação 

pública aos cidadãos. Segundo José Carvalho Teixeira (2004, p. 615) “Comunicação em 

saúde diz respeito ao estudo e utilização de estratégias de comunicação para informar e para 

influenciar as decisões dos indivíduos e das comunidades no sentido de promoverem a sua 

saúde”.  

Diante desse contexto, em janeiro de 2011, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de 

Goiânia, diante de indagações sobre a necessidade de fortalecer a área de comunicação em 

saúde, procurou a Universidade Federal de Goiás (UFG) em busca de sugestões sobre a 

formação de uma estrutura comunicacional. O diálogo entre as partes resultou em um projeto 

de convênio entre as duas instituições que teve como foco a implantação de uma Assessoria 

de Comunicação Integrada no órgão, com objetivo de coordenar e executar atividades e 

projetos de comunicação institucional.  

Para Gaudêncio Torquato (1986) a área da comunicação deve ser considerada como 

uma ação integrada de pessoas, meios, formas, recursos canais e intenções. Assim, a busca 

pela estruturação da área no órgão público demonstra que, como conclui o autor; 
Felizmente, alguns dirigentes pensam a comunicação de maneira estratégica, como 
forma de impulsionar e assessorar a administração na conquista de melhores 
resultados, a comunicação deixa, assim, de ser considerada despesa para se inserir, 
definitivamente, no rol dos bons investimentos (GAUDÊNCIO TORQUATO, 1986, 
p. 10) 
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Este artigo dedica-se ao relato embasado de uma experiência de extensão universitária 

que envolve teoria e prática num trabalho de união entre as áreas de comunicação e saúde. 

Buscamos organizar metodologicamente as ações que colaboraram para que esse projeto, que 

empreende esforços para consolidar a relação entre diferentes áreas, fosse implantado e 

conseguisse criar bases para o desenvolvimento de suas atividades de modo integrado.  

 

1. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) 

Com o objetivo de não nos atermos em informações históricas, propomos uma breve 

descrição do órgão para o conhecimento da condição do Assessorado. A Secretaria Municipal 

de Saúde foi criada pela Lei nº 6.591, de 26 de abril de 1988 e segundo seu regimento interno 

tem por finalidade promover a execução da Política Municipal de Saúde e direção do Sistema 

Único de Saúde no Município. Em março de 2012, conta com cerca de 12.000 colaboradores 

divididos nos seguintes departamentos: Gabinete do secretário, Assessoria de gestão 

estratégia, Monitoramento e avaliação, Grupo de trabalho, Qualidade e humanização, 

Ouvidoria da saúde, Assessoria de planejamento, gestão e controle, Departamento do 

contencioso, Diretoria de atenção à saúde, Diretoria de vigilância em saúde, Diretoria de 

regulação, avaliação e controle, Serviço de atendimento móvel de urgência - Samu, Diretoria 

administrativa, Fundo municipal de saúde e Conselho municipal de saúde. 

Atualmente, a SMS de Goiânia administra 111 unidades, assim distribuídas: 11 

Centros de Assistência Integrada à Saúde (Cais), três Centros Integrados de Assistência 

Médico Sanitária (Ciams); 22 Centros de Saúde; 60 Unidades de Atenção Básica Saúde da 

Família (UABSF); um Pronto Socorro Psiquiátrico; sete Centros de Atenção Psicossocial 

(Caps); um Ambulatório de Psiquiatria; um Centro de Atenção ao Idoso; um Centro de 

Referência em Diagnóstico e Terapêutico; um Centro de Referência em Ortopedia e 

Fisioterapia; um Ambulatório de Queimaduras e duas Maternidades.  

 

1. 2 O projeto e suas características 

A criação da Assessoria de Comunicação Integrada (Ascom) da Secretaria Municipal 

de Saúde deu-se devido ao interesse da atual gestão em utilizar a comunicação para atender a 

carência de relações comunicacionais entre a Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) e seus 

públicos diretos e/ou em potencial. Interessante ressaltar que os objetivos do projeto têm 

caráter de inovação estratégica, pois diagnosticam a área da saúde como uma das mais 
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debilitadas em termos de comunicação estratégica, conforme vemos em parte do texto retirada 

do projeto original. 
O convênio entre SMS e UFG prevê um modelo que acena em direção a uma 
outra comunicação. Nele, as organizações conferem um valor estratégico aos 
processos de comunicação, situando-os no centro das preocupações. Isso 
implica priorizar a comunicação como vetor catalisador de energias. A 
postura estratégica requer planejamento contínuo, de longo prazo, além de 
visão global de metas, objetivos, obstáculos, riscos e soluções aos problemas 
existentes7.  
 

O projeto justifica-se pela busca de empreender uma atitude crítica e construtiva, e 

repensar sempre os produtos e serviços oferecidos à comunidade, dentro de um contexto em 

que atuam públicos distintos, com objetivos específicos. A comunicação estratégica impõe o 

resgate da dimensão humana das organizações. Nesse sentido, é preciso valorizar e facilitar a 

contribuição ativa de todos, promover discussões democráticas e buscar soluções coletivas, 

que garantam o acesso às informações e a criação de um processo de comunicação entre as 

instituições da área da saúde e seus públicos. 

Após a resolução das questões burocráticas que envolvem um convênio de cooperação 

mútua entre instituições públicas, foi iniciado o processo de criação da estrutura necessária 

para a formação da Assessoria. Nesse contexto, foram escolhidos três professores da 

Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia (FACOMB-UFG) para integrarem a 

coordenação do projeto. Cada um desses docentes selecionou, por meio de edital, quatro 

acadêmicos de suas respectivas áreas: Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações 

Públicas, para o trabalho como bolsistas. 

Os trabalhos são executados com supervisão de um professor de cada área que 

possuem a responsabilidade de gerenciar e estabelecer as metas a serem cumpridas. Além 

disso, oferece oportunidade para os estudantes de Comunicação Social conhecerem na prática 

o desempenho de funções dentro de um processo de Comunicação Integrada. Cabe ressaltar 

que o acompanhamento diário e o suporte aos estudantes também é realizado pelos 

profissionais de comunicação contratados pela SMS.  

A relevância dessa experiência está no monitoramento das práticas cotidianas por 

docentes, pois a presença constante da academia gera um ambiente de intensa aplicação de 

conhecimentos bem como a reflexão e a documentação da experiência. O caráter inovador 

dessa atividade nos leva a refletir sobre a busca de uma prática embasada e monitorada 

                                                
7 Texto retirado dos objetivos do projeto de convênio “Agência modelo de comunicação integrada para a SMS”. 
Assinado em maio de 2011. 
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constantemente pelos conhecimentos da academia. É importante ressaltar que todas as ações 

são documentadas e já foram gerados trabalhos acadêmicos que refletem sobre as atividades, 

apresentados em eventos da área de Comunicação. 

  

2.  O processo de comunicação integrada: a relação entre as áreas e o papel de cada uma  

Kunsch (2003) entende a comunicação integrada como uma filosofia que direciona a 

convergência das diversas áreas e permite que atuem de forma sinérgica. A autora a pensa 

como a junção da comunicação institucional, mercadológica, interna e administrativa que 

permite um trabalho estratégico pois visa a eficácia a partir das características especializadas 

de cada área. Neste caso, nosso enfoque recai sobre a área institucional com a integração de 

estratégias de Relações Públicas, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Como afirma a 

autora;  
É necessário que haja uma comunicação integrada, desenvolvendo-se de forma 
conjugada atividades de comunicação institucional (jornalismo, editoração, relações 
públicas e publicidade) e comunicação mercadológica (propaganda, promoção de 
vendas, exposições, entre outros), formando o composto da comunicação. 
(KUNSCH, 2003, p. 107) 
 

Para Maria José Oliveira e Graça Caldas (2004) na comunicação integrada, o ideal é 

que toda a ação de comunicação deva ser planejada e executada a partir dos olhares de cada 

área, quando necessário é preciso buscar ainda outras áreas como recursos humanos, gestão da 

informação e marketing, que também interagem e compõem o contexto integrado.  
Para que haja efetividade da comunicação integrada cumpre o estabelecimento de 
uma relação norteadora entre as subáreas e áreas afins pautada no respeito, 
confiança, conhecimento recíproco, na valorização daquilo que cada subárea pode 
oferecer de melhor, numa perspectiva ética e de responsabilidade social. 
(OLIVEIRA E CALDAS, 2004, p.68) 
 

O cotidiano mostra que o trabalho integrado é delicado, pois é preciso o entendimento 

entre todas as áreas da comunicação, em relação à importância das atividades realizadas por 

cada uma. O principal obstáculo é o desconhecimento e a falta de domínio das estratégias das 

outras áreas, já que durante os cursos de graduação não existe tanto contato entre o 

planejamento e a execução dessas estratégias e, muitas vezes, há um desconhecimento de suas 

atividades.  

 A seguir tratamos sobre o detalhamento de cada área e suas respectivas 

responsabilidades, deixamos claro que existem as especificidades, porém, os trabalhos são 

planejados e executados visando o objetivo da SMS que se volta para a conscientização da 

população em relação à prevenção, à humanização e à qualidade dos serviços da saúde.  
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2.1 O trabalho informativo: a área de jornalismo  

 

A equipe é composta por três profissionais de jornalismo, um profissional formado em 

radialismo, que exercia suas funções no Ministério da Saúde, mas foi cedido para a SMS, 

além da equipe do curso de jornalismo da UFG formada por uma docente jornalista e cinco 

estudantes. Os profissionais têm seu foco de trabalho voltado para questões relativas à 

Assessoria de Imprensa e desenvolvem ações como: agendamento de entrevistas para os 

veículos; acompanhamento e orientação de autoridades da SMS em entrevistas; coberturas de 

eventos internos, marcação de entrevistas coletivas. Ainda realizam o atendimento à imprensa 

em situações específicas como, por exemplo, a falta de medicamentos, dificuldades de 

atendimento ou espera para vagas de UTI, independente do dia e horário. Ou seja, se algum 

veículo de comunicação necessitar de informações sobre a saúde do município de Goiânia 

dispõe de um canal aberto para contato com os assessores durante todos os dias. 

Kunsch (2003) considera os veículos de comunicação um dos públicos estratégicos 

mais cobiçados e visados, principalmente pelo poder público. Dessa maneira, as organizações 

investem muito nesse tipo de relacionamento, grandes empresas e organizações 

governamentais são as que possuem mais preocupação em manter o bom relacionamento com 

os veículos.  
Isso se deve, sobretudo, ao poder que a mídia representa de formar e manipular a 
opinião pública. Quem não gosta de ocupar positivamente espaços na mídia e não 
tem medo de cair na desgraça de ser mal interpretado, ver seu nome envolvido 
negativamente em escândalos e denúncias.  (KUNSCH, 2003, p. 194) 

 

Além das atividades voltadas para os veículos de comunicação, os jornalistas 

funcionam como “ouvidores” informais, pois o contato com os públicos é intenso. São 

realizados diversos atendimentos telefônicos, virtuais e presenciais para usuários do SUS e 

também os demais membros da população que procuram os jornalistas para sanar as mais 

diversas dúvidas. Esse tipo de atendimento é uma moeda de dois lados, pode ser negativo pela 

questão do tempo dedicado a função, mas também positivo, pois demonstra que a Assessoria 

legitima sua função de fonte de informações diante dos públicos. 

Dentro das práticas de assessoria são desenvolvidos diariamente releases para veículos 

de imprensa, assim como materiais específicos para os departamentos internos da SMS que 

têm dificuldades com a escrita formal (documentos oficiais, carta aberta, notas de 

esclarecimento). Os jornalistas e os bolsistas realizam ainda o monitoramento de notícias e 
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campanhas de mídia para reunir informações com objetivo de produzir seus textos de modo 

mais acertado, diante das circunstâncias encontradas nos meios de comunicação quando 

abordam a área da saúde. 

Um dos problemas diagnosticados foi a falta de veículos de comunicação institucional. 

Neste sentido planejaram-se inicialmente dois suportes de comunicação: o Jornal Impresso 

que foi denominado “Saúde Goiânia” e o site institucional. A equipe de jornalismo foi a 

mentora do projeto do jornal “Saúde Goiânia”, que em seu planejamento pensou um veículo 

para públicos heterogêneos, mas voltados principalmente aos usuários do SUS, com 

informações sobre investimentos da SMS, serviços e melhorias no atendimento. Busca ser um 

espaço de discussão, onde se pretende trabalhar o outro lado do SUS, geralmente não 

publicizado nos meios de comunicação de massa. 

 Com tiragem de 40.000 exemplares, o jornal é mensal e distribuído gratuitamente em 

todas as unidades de saúde do município, além de distritos sanitários, conselhos profissionais, 

conselhos de saúde, sindicatos e universidades. É também distribuído por mala direta para 

autoridades municipais, estaduais e federais, entre outros. A produção de notícias é feita por 

profissionais e estagiários de jornalismo. A primeira edição circulou em junho de 2011.  

Já com o objetivo de noticiar assuntos referentes à saúde de forma perene, as equipes 

de jornalismo e de Relações Públicas trabalharam no planejamento do site 

(www.saude.goiania.go.gov.br), foi criado pelo colaborador que trabalha com 

desenvolvimento para web. O site é um dispositivo utilizado para dar visibilidade das ações 

aos públicos, mostrar a versão da SMS sobre o atendimento em saúde pública e também os 

benefícios que os usuários podem ter ao procurar as unidades de saúde do município. 
(...) a Internet traz alternativas de construção da visibilidade diante dos 
públicos como o portal institucional, por exemplo, um dispositivo no qual a 
instituição expõe-se com “suas próprias palavras” e que proporciona o 
acesso direto às estruturas, valores e propósitos construídos ao longo de sua 
trajetória. (STASIAK, 2008 p.5) 
 

O veículo foi lançado em 22 de junho de 2011 e tornou-se uma grande alternativa para 

informações institucionais, visando embasar os jornalistas e também divulgar as ações das 

unidades de saúde que realizam a maior parte dos serviços à população. O site é um modelo 

ideal para que a Ascom pudesse atualizar notícias diariamente. Em julho de 2012 já conta 

com mais de 150.000 acessos e 360.000 páginas internas visualizadas. 

Nesse contexto pensou-se em um layout voltado inicialmente para notícias e informes 

e, posteriormente, com uma característica mais institucional de publicar informações sobre 
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serviços, prevenção de doenças, campanhas, informes, além da abertura de espaço para 

divulgação interna dos departamentos administrativos da SMS, suas funções e projetos, 

conforme veremos na descrição da área de Relações Públicas sobre os menus do site. 

O trabalho voltado para a perspectiva da informação é algo extremamente necessário 

dentro da área da saúde, tal como afirma Teixeira (2004, p. 617). 
A informação em saúde necessita de ser clara, compreensível, recordável, credível, 
consistente ao longo do tempo, baseada na evidência e personalizada. Esta 
personalização significa que a informação é “à medida” das necessidades de 
informação naquele momento, adaptada ao seu nível cultural e adaptada ao seu estilo 
cognitivo. 
 

Desse modo, a área de jornalismo no projeto volta seus esforços para a assessoria de 

imprensa onde se dedica à produção de matérias com enfoque sobre as características 

institucionais, um trabalho estratégico uma vez que a área da saúde é geralmente vista sob um 

olhar negativo nos meios de comunicação tradicionais.  

 

2.2 O trabalho persuasivo: a área de Publicidade e Propaganda 
 

A área de Publicidade e Propaganda é composta também por um professor publicitário 

e quatro estagiários, dois voltados para a área de criação e dois para área de planejamento de 

campanha.  A equipe atende as demandas de comunicação publicitária dos clientes internos, 

como o gabinete do secretário, diretorias e departamentos, elabora briefings, desenvolve 

campanhas publicitárias, cria peças e atende às demandas oriundas da ASCOM no que diz 

respeito ao campo publicitário. 

A dinâmica de trabalho do núcleo de publicidade e propaganda é desenvolvida pautada 

por diretrizes teóricas com o intuito de aproximar ao máximo os conhecimentos teóricos e a 

prática mercadológica, entendo que toda prática está calcada em uma teoria e que por sua vez 

as teorias também se valem de experiências empíricas.  

Entendendo que o briefing é o conjunto de informações preliminares, colhidas junto ao 

cliente anunciante, contendo todas as instruções que o cliente fornece à agência para orientar 

os seus trabalhos, o núcleo de publicidade trabalha com dois modelos sugeridos por Lupetti 

(2000, p.53), o briefing completo ou clássico “visa levantar todas as informações possíveis 

sobre o cliente, desde o seu histórico, mercado, concorrentes, públicos de interesse, 

produtos/serviços, ou seja, é um levantamento global sobre o cliente” usado geralmente 

quando uma nova conta em sua carteira, e o briefing curto ou prático que é “utilizado na 

execução de trabalhos corriqueiros, sobretudo para clientes que já compõem a carteira de 
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clientes da agência” (2000, p.70). Tendo em vista que as bibliografias geralmente direcionam 

a prática mercadológica para o setor privado, no caso da SMS, se fazem necessárias algumas 

adequações considerando as necessidades do setor público. 

Para Corrêa (2008, p.109) o planejamento de comunicação é um “processo 

administrativo e sistemático, com a finalidade de coordenar os objetivos, estratégias e as 

diversas fases de uma campanha de propaganda, promoção de vendas ou de relações públicas, 

procurando atingir o máximo de retorno sobre o investimento realizado.” No setor público 

ainda é um desafio trabalhar com fluxos sistematizados de planejamento, haja vista que 

ocorrem ao longo do processo inúmeras interferências relacionadas as aprovações das 

campanhas, devida a extensa cadeia hierárquica e também pela pouca tradição em 

desenvolver e executar ações planejadas. 

Dois bolsistas dedicam-se aos trabalhos de criação das peças publicitárias destinadas 

aos clientes internos da SMS, na sua grande maioria impressas e para internet, já que as 

campanhas para rádio e televisão, por conta de uma deliberação administrativa da prefeitura 

de Goiânia, precisam ser desenvolvidas por uma agência licitada. Nesses casos os trabalhos 

são acompanhados pelo núcleo de publicidade que funciona como um serviço de consultoria 

para os setores solicitantes. A seguir, destacamos algumas campanhas desenvolvidas durante 

o primeiro ano da Assessoria. 

 Campanha de trânsito: realizada para o Núcleo de Prevenção de Violências e 

Promoção à Saúde, com objetivo de conscientizar e educar a população em relação ao 

trânsito. A campanha teve alguns problemas relativos à troca de gestão do órgão, bem como a 

publicação de alguns materiais sem a revisão da área de publicidade. Gerou como produtos: 

outdoor, adesivo para carro; folder e bloco de notas. 

Campanha para o departamento de Saúde Mental: O objetivo desse trabalho foi 

divulgar os serviços ligados à saúde mental oferecidos pela rede municipal de saúde de 

Goiânia. Inicialmente, pensou-se em fazer um folder para cada unidade de saúde, contudo, a 

melhor solução encontrada foi a produção de cinco folderes específicos, um para cada tipo de 

atendimento oferecido pela rede, além de ações na internet com o uso do site da SMS e blog. 

Na identidade visual dos materiais foram utilizados para ilustração obras plásticas dos 

participantes do projeto de inclusão “Gerarte” mantido pela SMS e gerido pelo departamento 

de Saúde Mental.  

Nova marca para a Secretaria Municipal de Saúde: As instituições públicas, assim 

como as privadas, têm procurado estabelecer de uma forma mais sistematizada o 
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relacionamento com os seus diversos públicos de interesse. A identidade visual é um aspecto 

de suma importância nesse processo, sendo assim, sentiu-se a necessidade de criar uma marca 

para a SMS que causasse um share-of-mind nos usuários do sistema público de saúde, tendo 

em vista que a marca anterior caiu em desuso e atualmente não é mais utilizada. 

No processo de levantamento de informações para o desenvolvimento da marca foram 

utilizados os seguintes procedimentos: briefing com o secretário, histórico da secretaria/marca 

antiga, estudo de marcas de outras secretarias de saúde, leis federais, estaduais e municipais 

que versam sobre o SUS em suas diversas instâncias de poder. Os atributos estabelecidos 

levaram em consideração que: a SMS é uma variante do SUS, a universalidade/igualdade da 

assistência à saúde no Brasil, a humanização dos serviços prestados, o direito à informação 

sobre saúde e a proximidade com o cidadão. 

 Quanto à estratégia de criação foi considerado que por se tratar de uma marca 

institucional, ela não deveria conter elementos que caracterizassem a gestão do governo, mas 

que pudesse ultrapassar os mandatos políticos e se mantivesse como uma identidade 

institucional. Assim, foram utilizados elementos tipográficos e iconográficos, seguindo o 

padrão de estética da marca do SUS.  

Podemos dizer que a publicidade desenvolvida pela equipe que forma a assessoria é de 

caráter institucional, pois é realizada em conjunto com as demais áreas e não tem o objetivo 

de vender produtos e serviços, mas sim informar e criar hábitos na sociedade. Conforme 

Torquato, “as campanhas institucionais, além de conferirem uma identidade, estabelecem a 

personalidade organizacional por meio de uma gama de atributos, celebrando o caráter da 

instituição” (TORQUATO, 1986, p. 95) 

 

2.3 O trabalho institucional: a área de Relações Públicas  
 

A área de comunicação da SMS já possuía em sua estrutura uma profissional formada 

em Relações Públicas. Sua equipe realizava atividades relativas à atualização do mailing, pois 

sabemos que os órgãos públicos possuem muitas mudanças em cargos de chefia, bem como 

trabalhavam com protocolo, cerimonial e eventos de ordem diversa em todas as unidades de 

saúde e demais departamentos. 

Neste contexto, a equipe de Relações Públicas que faz parte do projeto de convênio, 

formada por uma docente e quatro estagiárias, voltou-se para o planejamento de execução de 

ações de desenvolvimento institucional. Sendo assim, preparou, inicialmente, uma pesquisa 

de opinião aplicada ao público interno da Secretaria.  
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Para Kunsch (2003, p.158) “a pesquisa configura-se como uma ferramenta de 

Relações Públicas para entender as necessidades do público interno, porque por meio da 

“comunicação interna pode ser analisado o lado dos trabalhadores e o lado da organização.” 

Essa buscou identificar e conhecer a opinião desse público sobre o site, o jornal impresso, a 

estrutura física do prédio onde se localiza a administração da SMS, as ações de comunicação, 

além de sugestões de ações para integração entre colaboradores. Na segunda quinzena de 

junho de 2011, foram distribuídos 700 questionários para parte do público interno que realiza 

suas atividades de trabalho na sede administrativa municipal, desses 170 foram respondidos, 

número que classificou a amostragem como probabilística, aleatória simples e sem repetição 

(MALHOTRA, 2006). O fato de terem sido respondidos apenas cerca de 24% pode ser um 

indicativo da falta de motivação do público interno sobre assuntos referentes aos meios de 

comunicação que estavam em fase de implantação e as próprias ações voltadas para os 

colaboradores.  

Porém, este número pode ser considerado suficiente, pois a partir dos resultados a 

equipe de Relações Públicas sugeriu ações como a implantação de um Jornal Mural, 

inicialmente de alcance interno com caráter institucional e informativo com objetivo de 

integração de todos os públicos da SMS e posteriormente também voltado para colaboradores 

das unidades de saúde. Foi também sugestionado um boletim eletrônico de notícias, com 

pauta voltada para acontecimentos que obtiveram sucesso/êxito promovido por departamentos 

da SMS.  

 Outro trabalho desenvolvido pela equipe de Relações Públicas é a análise de conteúdo 

dos veículos impressos de Goiânia, o clipping. Para Duarte (2006, p. 243) “o clipping, 

consiste em identificar rotineiramente na imprensa as citações sobre a organização ou temas 

previamente determinados, organizá-las e encaminhá-las para conhecimento dos 

interessados”. Este trabalho se faz necessário devido ao fato dos jornais serem um dos 

veículos de comunicação que mais colocam em questão as unidades e os serviços oferecidos 

pela Secretaria Municipal de Saúde, gerando um grande volume de matérias publicadas 

diariamente. Foi decidido que seriam avaliados os três principais jornais impressos do 

município: “Diário da Manhã8”, “O Popular9” e “O Hoje10”. 

 A realização do clipping diário tem como intuito a construção de um relatório analítico 

sobre as notícias que é entregue, mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde. Este 
                                                
8 www.dm.com.br 
9 www.opopular.com.br 
10 www.ohoje.com.br 
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relatório consiste em uma auditoria de imagem e o clipping é fundamental para o trabalho de 

auditoria, tal como afirma Bueno (2006, p. 390 apud SILVEIRA e MOURÃO, 2011, p. 6). 
Ele é a matéria prima para o trabalho de auditoria, a ser feito a posteriori, e que, se 
bem conduzido, poderá sinalizar para oportunidades de divulgação, diagnosticar 
personalidades e estilos de veículos e editores e, sobretudo, permitir que as empresas 
ou entidades refinem o seu trabalho de relacionamento com a mídia. 
 

As três áreas são responsáveis pela execução do clipping diário, num modelo de escala 

semanal, no qual a integração dos bolsistas é um fator fundamental para a compreensão mútua 

da importância de se desenvolver este tipo de trabalho e enxergar sua relevância. A partir do 

clipping também são feitas sugestões de pautas como forma de construção de imagem 

favorável à SMS. Como, por exemplo: “Responder sobre medicamentos de alto custo” ou 

responder a seguinte reportagem: “Mulher busca tratamento médico”, todas as ações são feitas 

a partir das críticas apontadas nos meios de comunicação.  

O clipping por si só é apenas um trabalho que agrega conhecimento, permitindo 

entender como a mídia se reporta a respeito da organização. No caso da SMS ele permite 

então a compreensão da imagem que é veiculada diariamente pelos jornais impressos, a 

respeito dos serviços de saúde pública em Goiânia. Entretanto, a partir desse conhecimento 

são propostas ações, desenvolvidas dentro da SMS, como a produção de releases, 

investimento em trabalhos em busca de pauta positiva e pesquisas de opinião junto aos 

usuários para compreender se a imagem da mídia é uníssona com a imagem que estes usuários 

têm da SMS. 

O Jornal Mural teve seu projeto elaborado no mês de outubro de 2011, que em sua 

síntese previu as editorias: Conhecendo a SMS, Espaço para o Servidor, Aconteceu, Arte e 

Cultura, Agenda, Saúde e bem estar, todas voltadas para atividades do público interno da 

SMS. Esse instrumento de comunicação interna é definido por França (1988) como uma das 

formas mais rápidas e eficientes de comunicação com os empregados, pela sua dinâmica que 

abre espaço para informações não focalizadas por outros veículos empresariais, tornando-o 

um veículo imediato de comunicação da empresa com seus funcionários além de possuir 

baixo custo. 

Conforme exposto no espaço dedicado às ações do jornalismo, a equipe de Relações 

Públicas também atua no site da Secretaria Municipal de Saúde. Trabalha na criação e 

manutenção dos “Menus”, que consistem em áreas informativas a respeito dos serviços 

prestados na saúde do município. Como afirma a autora Laís Bueno (2012, p.210) a internet 
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deve ser entendida como uma vitrine institucional. Na SMS essa é considerada uma forma de 

mostrar as ações e trabalhos desenvolvidos aos cidadãos, sobretudo aos usuários do SUS.  

A estrutura dos menus conta com uma descrição dos serviços e ações, a identificação 

do departamento ou divisão responsável e as Unidades de Saúde nas quais o usuário pode 

buscar pelo atendimento. Após alguns meses no ar, foi realizada uma auditoria no site que 

constatou diversos pontos a melhorar. Assim, no mês de fevereiro de 2012 o site teve seu 

layout reformulado, e nos meses de fevereiro e março todos os menus foram refeitos e 

pensados em uma estrutura de pergunta-resposta, considerada pela assessoria como um 

modelo de maior usabilidade para os cidadãos que acessam a internet em busca informações 

de modo rápido e preciso. 

Uma ação considerada interessante por sua repercussão foi o “Concurso Sala Destaque 

de Natal 2011”, realizada no mês de dezembro. O projeto buscou a integração dos diversos 

departamentos que ficam localizados no Paço Municipal, uma vez que o desconhecimento do 

trabalho entre os colaboradores era considerado um problema em que a área de comunicação 

poderia atuar.  

Desse modo, foi elaborado um regulamento para escolher a sala que apresentasse a 

melhor decoração natalina e como quesitos de avaliação foram definidos: diversidade de 

enfeites, criatividade, harmonia e distribuição. O concurso cultural caracteriza-se por ser uma 

ação que motiva os trabalhadores e os mantém engajados dentro da organização, buscando 

melhorias para as relações no ambiente interno.  

O concurso contou com dez salas participantes e a sala vencedora recebeu como 

prêmio um rodízio de pizza para os colaboradores inscritos. Como resultado obteve-se a 

integração entre os colaboradores, que buscavam olhar as demais salas para comparar com a 

sua, além da visibilidade aos colaboradores que trabalham diariamente com questões 

desgastantes da área da saúde.  Além disso, o concurso estimulou o diálogo e a troca de 

informações entre os servidores, fator fundamental para dar qualidade às relações humanas 

dentro de uma organização (SILVEIRA e TÓFANI, p.4, 2007). 

Desse modo, numa dinâmica de trabalho integrado, a área de Relações Públicas volta-

se para atividades institucionais como clipping e auditoria de imagem sobre a presença do 

assessorado na mídia, pesquisas de opinião, elaboração de conteúdo institucional para o site, 

planejamento estratégico de comunicação, promoção de concursos culturais, elaboração de 

eventos, planejamento de veículos de comunicação interna como jornal Mural, além de 

participação em atividades de sustentação das rotinas de trabalho da Assessoria. 
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Considerações Finais  

 
Comunicação e saúde são áreas distintas que iniciam um processo de reconhecimento 

mútuo em busca da aliança que pode envolver o sucesso das duas. A comunicação no sentido 

de consolidar seu poder de atuação na sociedade complexa e a saúde ao encontrar apoio 

estratégico para trabalhar com um de seus principais pilares: a circulação da informação. 

Em mais de um ano de trabalho, todas as equipes desenvolveram estratégias para 

tornar reconhecidos para o público interno e externo os serviços oferecidos pela Secretaria. 

No início das atividades foram encontrados percalços como a falta de infraestrutura e 

materiais de trabalho. Entretanto, o interesse da gestão atual possibilitou a melhora das 

condições para a realização de vários projetos de comunicação. 

Já foram obtidos resultados como a criação de veículos de comunicação que dão vazão 

ao grande número de informações que compõem o universo da área da saúde e buscam 

combater a visibilidade negativa que predomina nos veículos locais. O Jornal Saúde Goiânia e 

o site institucional ilustram o volume de informações que se tornaram visíveis a partir do 

trabalho da Assessoria. Além disso, as pesquisas da área de relações públicas e as campanhas 

publicitárias colaboraram para o reconhecimento de problemas de comunicação e a realização 

de ações estratégicas em busca da imagem positiva em relação aos serviços municipais de 

saúde. Essas práticas vão ao encontro das perspectivas teóricas sobre as lógicas da 

comunicação integrada pensadas por autores como Kunsch (2003) e Torquato (1986) entre 

outros autores citados ao longo do trabalho. 

Nesse sentido, essa experiência ilustra a demanda que existe pela união das áreas de 

comunicação e saúde. Durante quase um ano de atividades percebemos que o grande déficit 

da saúde é a falta de percepção sobre a comunicação enquanto processo. A atitude da 

Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Goiânia demonstra um órgão preocupado não 

somente em transmitir informações, mas também em trabalhar com a construção de um 

conhecimento sobre as questões que se referem à saúde. Esse conhecimento engloba desde o 

envolvimento dos públicos com simples atitudes do cotidiano para evitar doenças até a busca 

adequada pelos serviços a que têm direito gratuitamente e, muitas vezes não utilizam por falta 

de informação.  

Acreditamos que a união das áreas da comunicação e a presença dos docentes e de sua 

base teórica, são fundamentais para o exercício de um trabalho integrado e profundo, baseado 

no olhar de cada área, onde se reflete para que seja aplicado o melhor que cada uma pode 
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oferecer em busca da visibilidade da organização e sua legitimação enquanto instituição 

essencial para a sociedade. 
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