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OS DESAFIOS DA RADIODIFUSÃO IMBRICADA NO CUIDADO EM
SAÚDE  Quartas-intenções: um encontro real com seus amigos
imaginários O projeto de extensão aqui apresentado deságua em um
programa de rádio comunitária que agencia comunicação e saúde mental,
a saber: ' 'Quarta Intenções: um encontro real com seus amigos
imaginários''. Tal programa ocorre na Rádio AMORB FM de Porto Alegre.
O objetivo é promover o encontro comunicativo em saúde mental entre
duas populações normalmente mal faladas ou mesmo ignoradas pelos
grandes meios midiáticos, isto é: a própria população do bairro Rubem
Berta que em sua história enfrentou/enfrenta diversas dificuldades
político/econômicas expressadas na grande pobreza predominante em
seus arredores e que ao ser noticiado na mídia é sempre mostrado como
um lugar de tráfico, violência e drogadição; e, as pessoas que se
encontram com algum sofr imento psíquico -  os di tos loucos e
desajustados da sociedade em seu discurso de senso comum ratificado
pela grande mídia - que estão em tratamento nos arredores do bairro a
partir, principalmente, dos estabelecimentos de saúde mental e
comunitário do GHC. A metodologia usada é a própria dinâmica do
programa de rádio trabalhado semanalmente. No caso, é realizado um
programa de rádio aberto para a comunidade em geral  e para
trabalhadores e usuários de saúde que tenham interesse de estarem
expressando suas opiniões sobre variados assuntos. Os assuntos são
escolhidos coletivamente pelos locutores do programa a cada semana,
sendo seus temas extremamente diferenciados, exemplo: a copa do
mundo, a reforma psiquiátrica, o amor, a espiritualidade, etc. A cada
programa é debatido um assunto dividido em três blocos separados por
músicas que convirjam com o tema escolhido.  Saúde na Comunidade O
programa ''Saúde na comunidade'', que ocorre nas quartas-feiras, das 8h
às 12h, conta com a participação de profissionais da UBS Rubem
Berta/PMPA, residentes dos Programas de Residência do GHC,
voluntários e profissionais convidados de diversas áreas. O Programa
tem o intuito de aproximar-se da realidade da comunidade do Rubem
Berta, trabalhando temas de saúde que vem em direção as suas
necessidades e buscando o for ta lec imento da autonomia e o
empoderamento da comunidade, principalmente, em relação a saúde. O
objetivo do Programa ''Saúde na comunidade'' é apresentar e discutir



temas de saúde, através da Rádio Comunitária AMORB/FM, que sejam
relevantes à realidade local. A variedade de temas abordados visam a
promoção, a educação e a prevenção em saúde, bem como contemplar
os interesse de diferentes atores envolvidos no processo de saúde:
comunidade, profissionais e entre outros.  Os debates têm como objetivo
propiciar maior conhecimento da comunidade a respeito da saúde,
responder a dúvidas e mitos que acompanham os processos de saúde,
apresentar alternativas para que a comunidade busque práticas
saudáveis e se responsabilize pela sua saúde, propor que a comunidade
reconheça a saúde como direito, possibilitar a troca de conhecimentos
entre os profissionais de saúde e a população e entre outros. A
metodologia para realização do Programa ''Saúde na comunidade'' é
composta de quatro passos principais: a escolha do tema, escolha e
convite do profissional que falará sobre esse tema, preparação da pauta
de perguntas e esboço do programa e a realização do Programa. As
escolhas dos temas, como apontado anteriormente, vêm em direção às
necessidades da comunidade. Para isso, estamos organizando uma
pesquisa de opinião sobre os temas de saúde de maior interesse da
comunidade. Até obtermos os resultados dessa pesquisa, estamos
preparando os programas de acordo com as principais necessidades
observadas nas práticas de alguns profissionais da UBS Rubem
Berta/PMPA, residentes dos Programas de Residência do GHC e
extencionistas do projeto de extensão.  Após a escolha dos temas,
procuramos convidar profissionais que trabalhem com a temática
abordada, conheçam as realidades de saúde do local ou da região de
Porto Alegre, estejam envolvidos com as práticas de saúde do SUS e que
compartilham da importância da comunicação em saúde. A preparação
da pauta do Programa ocorre a partir do tema escolhido. Nesse sentido,
buscamos entender o que ser quer abordar com essa temática e o que é
relevante para comunidade em questão. Para isso, são preparadas uma
média de 12 perguntas, referentes ao tema, que serão utilizadas para
gerar as discussões entre convidados, participantes e ouvintes no
decorrer do programa. O ultimo passo desse processo é a realização do
programa: que nesse caso ocorre durante o período de uma hora, das
10h às 11h, nas quartas-feiras. Procuramos chegar antes na Rádio para
que possamos organizar o local, os participantes, a ordem de perguntas e
já começarmos a discutir sobre o que falaremos no programa do dia.  A
estrutura do programa, normalmente, tem três blocos, que são divididos
por um intervalo de aproximadamente 3 minutos, tempo de uma música.
No primeiro bloco realizamos um momento cultural, com a declamação de
uma poesia que tenha alguma relação com o tema do dia, seguimos com
a apresentação dos participantes e convidado(s), apresentamos o tema
para os ouvintes e iniciamos as discussões a respeito do mesmo. Nos
blocos que seguem, continuamos conversando sobre o tema e propondo



a participação da comunidade, através do telefone da Rádio. Em cada
bloco, buscamos incentivar que os ouvintes da comunidade deem a sua
opinião, tragam novas discussões sobre o tema, apresentem as
realidades do local e colaborem com a discussão. No final do Programa
gravamos o mesmo para podermos disponibiliza-lo em algum outro
momento pela rádio e/ou pela internet. Além disso, utilizamos o tempo
após o programa para a manutenção do blog criado para que os ouvintes
conheçam o programa, ouçam novamente as gravações e acompanhem
as at iv idades do mesmo. O blog pode ser acessado pelo l ink:
<www.saudenacomunidade-amorbfm.blogspot.com.br>.


