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RESUMO

Este estudo é resultado de uma pesquisa dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica[iv] (PIBIC, 2010-11) que baseou-se nos pressupostos da Reforma Psiquiátrica e no acesso aos
meios de comunicação por pessoa em sofrimento psíquico na perspectiva da autoria e da divulgação de
informações por minorias sociais. A bibliografia referiu-se à Reforma Psiquiátrica, oficinas em saúde
mental e uso de recursos informatizados em saúde mental, proporcionou adentrar historicamente as
heranças culturais que hoje se refletem nos cuidados prestados aos usuários em sofrimento psíquico, bem
como o potencial das tecnologias para promoção de saúde mental. Assim, foram identificados projetos
com a utilização de rádios em saúde mental.

Palavras-chave: Saúde Mental. Webrádio. Inclusão digital.

ABSTRACT

This study is the result of research within the Institutional Program for Scientific Initiation Scholarships
(PIBIC, 2010-11), which was based on the assumptions of the psychiatric reform and access to media for
people in psychological distress in view of authorship and disclosure of information by social minorities.
The literature referred to the Psychiatric Reform, workshops on mental health and use of computerized
resources in mental health, provided entering historically cultural heritages that are reflected today in the
care provided to users in psychological distress, as well as the potential of technology to promote mental
health. Thus, designs have been identified using radio mental health.

Keywords: Mental Health. Webradio. Digital Inclusion.

INTRODUÇÃO

A partir da perspectiva teórica apontada no projeto que subsidiou este artigo, bem como em outras
pesquisas outrora cientificamente validadas (Francisco, 2010; Gomes, 2012: Barros, 2012), o uso de
recursos informatizados como proposta de intervenção nos dispositivos de atenção a saúde mental pode
proporcionar vivência processuais diferenciadas na criação e fortalecimento de laços entre/com
bolsistas/usuários/equipe do CAPS e comunidade além de sinalizar novas formas de intervenção.
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Sendo assim, a perspectiva da reinserção social de sujeitos em sofrimento psíquico insere-se na
perspectiva da infoinclusão, isto é, uso dos dispositivos informáticos de informação e comunicação, pois se
trata não apenas da disponibilização de computadores para classe popular: esta possivelmente o elo mais
simples do processo. Porém, trata-se sim de garantir a estes sujeitos mecanismos de acesso e criar
situações que contribua para que estes mesmos sujeitos possam produzir, agir como elemento
selecionador e dar significação a informação a fim de construírem-se conhecimentos sintonizados com a
sociedade do conhecimento para todas as classes sociais.

Desta feita, a pesquisa, ora apresentada em forma de artigo cientifico, pretendeu reestudar estas formas,
a partir do parecer da literatura produzida em saúde mental nos últimos anos, com a finalidade de melhor
compreender o processo de intervenção com o uso das Tecnologias para futuramente ter subsídios
técnicos e conceituais para uma intervenção num dispositivo de atenção a saúde mental na cidade de
Maceió-AL.

Assim, a pesquisa teve como primeiro momento dos objetivos a realização de uma pesquisa bibliográfica
sobre uso de tecnologias em saúde mental (como exemplo podemos citar uso de rádio, televisão,
computadores) e também produção de materiais e dispositivos para possibilitar tecnicamente a realização
das oficinas.

Neste artigo apresentam-se os resultados desta pesquisa, bem como se discute sobre novas possibilidades
de trabalho nos dispositivos de atenção à saúde mental a partir dos pressupostos da reforma psiquiátrica e
luta antimanicomial.

METODOLOGIA

A pesquisa constou de uma busca bibliográfica centrada na produção brasileira e internacional datada a
partir de 1989. Foram buscados dados (artigos, dissertações e teses, relatos de experiência) em
bibliotecas digitais, repositórios, sites e outras bases de dados, sendo utilizadas palavras-chave como:
saúde mental, tecnologias, intervenção em saúde mental, rádio e saúde mental, rádio Tam Tam, TV Tam
Tam e outras.

Buscou tanto o referencial teórico quanto as iniciativas de uso de tecnologias na intervenção em saúde
mental. Após este levantamento bibliográfico foi realizada uma busca e análise de softwares de captura,
edição e veiculação de áudio na internet para o uso da rádio. A análise de conteúdo foi realizada, a fim de
levantar categorias de análise.

DO SOBRENATURAL À DOENÇA: CAMINHOS DA SAÚDE MENTAL

As sociedades “mais primitivas” eram conhecidas por suas peculiares crenças mitológicas vendo “o
adoecer de forma inexplicável e irracional, baseado em crenças no imaginário coletivo”. Alguns povos, a
exemplo da civilização egípcia, visualizavam as doenças mentais “como uma possessão demoníaca ou a
manifestação do descontentamento dos deuses, em que os pacientes eram vitimas do castigo divino”.
Conforme apontam Cataldo Neto, Gauer e Furtado (2003, p. 25).

Nas tribos indígenas brasileiras pré-coloniais “práticas mágicas, vinculação a espíritos malignos e rituais
faziam parte da ação “terapêutica” do pajé, o médico feiticeiro da tribo, muito respeitado e responsável
pelos cuidados dispensados aos doentes” (SANTOS FILHO, 1980, p. 16). Desta forma, apenas o
conhecimento empírico figurava e a atmosfera do sobrenatural imprimia a princípio caráter teúrgico e
demonológico às noções de algumas práticas médicas.

Entretanto, devido a algumas e significativas intervenções no pensamento místico e na prática medicinal
começou haver uma ruptura entre o natural e o sobrenatural, “uma ruptura contra as crenças mágicas e
elucubrações fantasiosas da Mitologia grega, de imensa riqueza imaginativa, e, por isso mesmo, de
extraordinária e fascinante repercussão no mundo latino” iniciando, desta forma, a sistematização dos
conhecimentos pertinentes a doença mental, “em moldes que permitissem a sua atual integração no
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quadro geral das ciências médicas” (MELO, 1979, p. 4, 5).

A palavra Psiquiatria deriva do Grego e quer dizer "arte de curar a alma". Possivelmente a psiquiatria tem
sua origem atrelada à história da própria medicina. Entrementes, segundo afirma Melo (1979, p. 4) os
pioneiros foram o médico grego Alcménon (560 - 500 A. C.), Hipócrates (460-375 a.C.) Asclepíades de
Bitínia (129 - 40 a. C.), Galeno (162-166) e Aulo Cornélio Celso (25 a.C - 50 d.C).

Desta feita, inicia-se a gestação dos primeiros princípios da psiquiatria, no que tange ao diagnóstico e ao
tratamento de doentes mental, que até hoje boa parte são reconhecidos pela moderna ciência médica
como prática que, sobretudo rasgaram o tempo e até hoje perduram não apenas como simples técnicas,
mas, como uma visão humanista de ver, reconhecer e tratar pessoas com transtornos mentais.

A psiquiatria no Brasil inicia-se em meados do séc. XIX quando ainda nem imaginada pela sociedade
brasileira. Entretanto, para compreender a história da psiquiatria no Brasil é necessário interpolar estágio
embrionário compreendido desde o império (1822 – 1889) até a república (1889), “mais precisamente a
meados de 1841, quando da tumultuada transição do primeiro para o segundo reinado”. (RAMOS e
GEREMIAS, 2003).

No ano de 1831, o primeiro Imperador do Brasil D. Pedro I vê-se forçado a retornar para Portugal a fim de
defender interesses familiares. No entanto, como representante legítimo de seu governo deixa seu filho,
único herdeiro varão, Pedro de Alcântara, à época uma criança de apenas 6 anos de idade, que
posteriormente, com apenas 15 anos de idade e maioridade reconhecida seria sagrado e coroado
imperador do Brasil.

É nesse contexto politicamente conturbado que começa a se esboçar a criação de um novo dispositivo
médico, legal e social para amparar os loucos. Médicos higienistas em prol de medidas de higiene pública
desenvolveram o movimento de opinião pública auto intitulado de Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro
que advogava a construção de hospícios [asilo] “higiênico e arejado, onde os loucos pudessem ser
tratados segundo os princípios do tratamento moral” até então marginalizados da comunidade socialmente
produtiva (COSTA, 2007, p. 39-40).

A respeito dos alienados, Ramos e Geremias (2003) indicam que até este período não existia interesse
nem investimento do Governo em questões relativas à alienação mental. Este movimento achava-se
necessário visto das condições á época dada aos doentes mentais. Comumente “os loucos eram
abandonados a si mesmos e perambulavam pela cidade... quando não eram colocados nas prisões por
vagabundagem ou perturbações eram encarcerados nas celas especiais dos hospitais gerais da Santa Casa
de Misericórdia” (COSTA, 2007, p. 39). Juliano Moreira (1907, s/p) descreve assim as condições dos
alienados mentais nesse período histórico:

Através de todo o período colonial, os alienados, os idiotas, os imbecis foram
tratados de acordo com as suas posses. Os abastados, se relativamente
tranquilos, eram tratados em domicílio e às vezes enviados à Europa, quando as
condições físicas do doente o permitiam, e aos parentes por si mesmos ou por
conselho médico se afigurava eficaz a viagem. Se agitados, punham-nos em
algum cômodo separado, soltos ou amarrados, conforme a intensidade da
agitação. Os mentecaptos pobres, tranquilos, vagueavam pelas cidades, aldeias
ou pelos campos, entregues às chufas da garotada, mal nutridos pela caridade
pública. Os agitados eram recolhidos às cadeias, onde barbaramente amarrados e
piormente alimentados muitos faleceram mais ou menos rapidamente. A
terapêutica de então era a de sangrias e sedenhos, quando não de exorcismos
católicos ou fetichistas. Escusado é dizer que os curandeiros e ervanários tinham
também suas beberagens mais ou menos desagradáveis com que prometiam
sarar os enfermos.
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Desta feita em 1841, o então imperador Pedro II assina o decreto de fundação do primeiro hospital
psiquiátrico brasileiro, o Hospício D. Pedro II posteriormente chamado de Hospital Nacional dos Alienados.
Isto é, o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil através da figura do político, advogado e filantropo José
Clemente Pereira que, com seu projeto de reformar o velho Hospital da Santa Casa de Misericórdia
preconizou a construção de um espaço de tratamento especifico para os alienados. Entrementes, o
“Hospital Nacional tornar-se-ia simplesmente uma casa para detenção de loucos, onde não haveria
tratamento conveniente, nem disciplina, nem qualquer fiscalização” (MAIA, 1961, p. 134).

Surge então, em 1903, a promulgação da primeira Lei Federal de Assistência aos Alienados. Em 1912, a
Psiquiatria torna-se especialidade médica autônoma ocorrendo um aumento nas ofertas de
estabelecimentos destinados ao acolhimento de doentes mentais (MEDEIROS, 1952, p. 92). Com esse
crescimento, em 1927 foi criado o Serviço de Assistência aos Doentes Mentais do Distrito Federal,
posteriormente incorporada ao Ministério da Educação e Saúde, responsável pela coordenação
administrativa de todos os estabelecimentos públicos psiquiátricos do país (MAIA, 1961, p. 134).

Em 1934, é promulgada a segunda Lei Federal de Assistência aos Doentes Mentais, o Decreto nº 24.559
de 3 de julho, em seu ínterim mais completo que o primeiro, desta feita rezava sobre “ prophylaxia
mental, a assistência e a proteção à pessoa dos psicopatas e a fiscalização dos serviços psychiatricos”.
(MAIA, 1961, p. 194).

Todo este panorama psiquiátrico deu origem à Liga Brasileira de Higiene Mental [LBHM]. Muito embora a
esta época já se tentasse “inaugurar uma psiquiatria cujos fundamentos teóricos, práticos e institucionais
constituíram um sistema psiquiátrico coerente” estes esforços refletiram o atraso da psiquiatria brasileira
devindo principalmente de uma tradição científica mais sólida (COSTA, 2007, p. 42). Entretanto, apenas a
partir de então a temática da saúde mental torna-se presente, com ascendência através dos anos, nas
políticas sociais brasileiras.

A Constituição de 1988 já apregoa, conforme aponta Garcia (2000), que a saúde se esboroa no social,
ocupa territórios, ultrapassando as paredes das unidades básicas de saúde e os hospitais. Podemos dizer
que encontra outros estabelecimentos locais na constituição de uma rede. O Sistema Único de Saúde
aponta para os princípios de eqüidade:, universalidade e integralidade: “a consolidação do ideal de
democratização da saúde necessariamente supõe uma mudança qualitativa das práticas sanitárias em
nível local (no território), numa relação direta entre serviços e usuários (PASSOS, 2003, p.231).”

Dentro desta grande questão: saúde, as ações dos estabelecimentos articulam-se com a saúde mental1, e
com os efeitos da Lei da Reforma Psiquiátrica. Esta, fruto de movimentos de trabalhadores em saúde
mental, usuários e familiares objetivou constituir formas alternativas e substitutivas ao manicômio. O
projeto de lei tramitou durante mais de uma década na Justiça brasileira, o que demonstra o jogo de
interesses envolvidos na questão da desinstitucionalização da loucura.

Passos (2003, p.231) afirma que,

por Reforma Psiquiátrica, entende-se desde o conjunto de medidas oficiais
(políticas, planos e alterações na lei visando à desospitalização e à reforma da
assistência psiquiátrica) até o movimento social mais amplo, envolvendo
trabalhadores da saúde mental, usuários, familiares e entidades da sociedade
civil, numa luta pela transformação da condição de cidadania dos doentes
mentais. Este movimento pode ser compreendido enquanto revisão crítica
(teórica, ética, política e jurídica) das práticas e discursos sobre a doença mental
e os chamados doentes mentais. Implica em tentativas de mudanças mais
profundas, não só nos aspectos da lei, das políticas públicas e das práticas de
cuidados, mas, igualmente, nos valores e significações sociais em torno da
loucura e da doença mental.
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Dentre as novas estruturas de substituição aos manicômios, em 1991 foi criado os Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), modelos esses que comportam equipes multiprofissionais que, por sua vez,
desenvolvem atividades multidisciplinares, tendo como uma das finalidades (re)inserir o sujeito em
sofrimento psíquico no âmbito social de forma que possa usufruir dos seus direitos cívicos à cidadania.

Para isto, podem ser encontrados nestes dispositivos de atenção a saúde mental novas formas de
tratamento e promoção à saúde, através de oficinas terapêuticas e cuidados clínicos, como no caso do
rádio.

O RÁDIO: UMA (RE)CONSTRUÇÃO

O rádio é um veículo de comunicação, que se utiliza da mídia auditiva combinando voz, música, efeitos e
silêncio. Sua concepção é baseada na transmissão de mensagens sonoras, através de ondas
eletromagnéticas, em diversas frequências para transmitir mensagens sonoras à distância.

Passou a compor os lares como um eletrodoméstico ou instrumento de comunicação em meados de 1916,
nos Estados Unidos. No Brasil a história do rádio remete a 1922 ao ano em que empresários americanos
trouxeram a tecnologia rádio a fim de demonstrar a radiodifusão.

Roquette-Pinto, porém, foi o maior entusiasta, pioneiro e o principal promotor para a instalação desta
tecnologia no Brasil. Como resultado dos seus esforços, em 1923 meados foi criada a Rádio Sociedade do
Rio de Janeiro (Posteriormente rebatizada em 1933 como Rádio Ministério da Educação, atual Rádio MEC)
fundada e dirigida pelo próprio Roquette-Pinto (Rádio MEC, 2006).

Desde então, passou a ser o meio de comunicação em massa mais popular e o de maior alcance de
público, por diversos fatores que incluem desde a longevidade de alcance de sua frequência ou sinal à
facilidade que o sentido da audição humana tem de captar mensagens sonoras.

A tecnologia rádio entrou no cotidiano social há mais de um século, principalmente atingindo as classes
sociais populares, onde também se popularizou. O rádio por ser uma mídia democrática pode ser
facilmente comparado a uma “caixa mágica” (OSÓRIO & PINTO, 2009), pois:

Inclui a todos: o letrado e o analfabeto, o pobre e o rico, o jovem e o idoso, a
mulher e a criança... Na programação, por mais segmentada que seja, a rádio
inclui a música, a publicidade, os vários formatos de jornalismo, a educação, o
esporte, a cultura, a prestação de serviços... A rádio inclui tudo, o local e o
global. Tudo cabe no rádio! (PIOVESAN, 2004, p.36).

Embora a transmissão via rádio seja uma tecnologia que remonte ao período correspondente ao início do
século passado, onde iniciou como uma mídia analógica, com a revolução tecnológica (CASTELLS, 1992)
do final do século XX ganhou novas versões na extensão online.

Segundo Osório e Pinto (2009, p. 6), “mudança não significa uma ação que leve necessariamente a uma
ruptura com o modelo anterior e consequentemente a algo melhor”. Talvez por isso “Nem o advento das
tecnologias modernas nem o amadurecimento das antigas conseguiram enfraquecê-la” (CONSANI, 2007,
p. 28), e, desta feita em meados dos anos 90 o rádio passou a figurar na internet numa versão online
sendo batizado por web rádio ou rádio online.

Desde então, a transmissão de áudio também passou a figurar via Internet, além da outrora transmissão
através de ondas, passou a ser realizada também mediante a utilização de programas streaming -
tecnologia que torna mais leve e rápido o download e a execução de áudio e vídeo na web, além de
permitir escutar e visualizar os arquivos enquanto se faz o download - que viabilizou transmissões de rádio
via Internet.

A primeira experiência do uso do rádio no processo de habilitação psicossocial remonta ao ano de 1989,
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bem antes da lei 10.216/01, e ocorreu quando a administração pública municipal de Santos, São Paulo,
decretou intervenção na Casa de Saúde Anchieta (STREPELL, 2010). Instaurou-se a proposta de criação de
atividades de cunho artístico-cultural. Para gerir essas atividades foi contratado o educador em artes
plásticas Renato Di Renzo. Desta feita, criou-se a Rádio Tam Tam para veiculação do projeto que era feito
pelos próprios usuários. Despretensiosamente, a Rádio Tam Tam iniciou seus experimentos com
transmissões a partir da própria Casa e tendo seus conteúdos veiculados pela Rádio Universal AM em
1990. A Rádio Tam Tam atuou no pressuposto da produção da arte “pela potencialidade do encontro de
diferentes” (STREPELL, 2010, p. 24).

Outra experiência pioneira no trabalho de rádio em saúde mental no Brasil diz respeito ao programa de
rádio Maluco Beleza. Reconhecido desde 1993 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no que se refere
ao tratamento em saúde mental no Brasil, e pelo Ministério da Cultura como Ponto de Cultura desde o ano
de 2008 (SERVIÇO DE SAÚDE DR. CNDIDO FERREIRA, 2010). As atividades radiofônicas se iniciaram no
ano de 1995, quando da contratação de um jornalista para a realização de uma campanha institucional.
Entretanto, a atividade radiofônica foi aos poucos se remodelando, sendo criada a Rádio 12, que passou a
ser utilizada como instrumento mediador da habilitação psicossocial dos usuários do serviço e atua no
caminho da desospitalização, da participação social dos usuários e do respeito ao direito à convivência dos
diferentes. A Rádio tem caráter jornalístico e possui em sua grade de programação diversos quadros nas
mais variadas modalidades, com debates, entrevistas, músicas, enquetes, novos talentos, com temas
sempre voltados às transversalidades e aos direitos de pessoas em sofrimento psíquico (ROLDÃO e
MOREIRA, 2007).

Outras experiências que valem ser destacadas como referências são as atividades desenvolvidas no
programa de rádio De Perto Ninguém é Normal, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e que tem
entre seus objetivos a busca pela recuperação terapêutica e o estabelecimento das redes sociais
(STREPELL, 2010). O programa é produzido exclusivamente por usuários do CAPS II Prado Veppo, que
revezam entre si as atividades de produção, gravação, edição dos programas. É veiculado pela Rádio
Universidade, da Universidade Federal de Santa Maria (MELO e MAGNAGO, 2008). O projeto teve início no
ano de 1999, no seio do curso de Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), através do
Serviço de Atenção Integral à Saúde Mental (SAISM), mas a partir do ano de 2002 sua gestão ficou a
cargo da coordenação do CAPS II Prado Vepo (STREPELL, 2010). Sua grade de programação inclui
diversos quadros nas mais variadas modalidades, com entrevistas, quadros musicais, humor, radionovela,
poesia e variedades (PORTAL RÁDIO UNIVERSIDADE, 2010).

Outra experiência que merece destaque foi realizada no município de Santa Cruz do Sul, no Estado do Rio
Grande do Sul. Em consonância com a Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), especificamente com o
Departamento de Comunicação Social e o CAPS Santa Cruz do Sul, que realizaram oficinas de rádio em
parceria com os usuários do CAPS, através do “Projeto de Extensão Rádio Universitária: uma experiência
de programação” (MELLO, 2001). A programação está no ar desde o ano de 1999 e, conforme nos relata
Mello (2001), sustenta-se na tríade democratização dos meios de comunicação, comunicação comunitária
como possibilidade de socialização e luta contra a discriminação e a possibilidade terapêutica desse
trabalho. Sua grade de programação inclui diversos quadros, constituídos de entrevistas, culinária,
mensagens e poemas, que são roteirizados pela equipe de estudantes de jornalismo e apresentados pelos
usuários do CAPS (MELLO, 2001).

Ainda na região Sul do Brasil, na cidade de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul, no CAPS I Nossa
Casa, é produzido pelos usuários do CAPS, desde o ano de 2005, o programa de rádio Cuca Legal. O
projeto tem por alvo a promoção da habilitação social por meio de novos espaços sociais, e sua grade de
programação é transmitida semanalmente através da Rádio Comunitária Vida FM, contando com quadros
informativos sobre saúde, música e cultura (HAMMES, 2008).

Por fim, apresenta-se a experiência do Coletivo de Rádio Potência Mental. O Coletivo teve seu início em
2006, inspirado na experiência realizada pela Rádio Nikosia, de Barcelona, através de um grupo de
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médicos da Residência em Saúde Mental Coletiva vinculado ao Ministério da Saúde, em Porto Alegre, Rio
Grande do Sul (GORCZEVSKI, PALOMBINI e STREPPEL, 2009). O projeto tem caráter interdisciplinar e
acolhe tanto estudantes como profissionais da área da Comunicação, que atuam em diálogo com as
comunidades locais sobre a saúde mental e as formas de encarar a vida e seus transbordamentos
(CECCHIN, 2008).

Estes achados de experiências trouxeram vários moldes de se fazer rádio em saúde mental. A partir destas
experiências buscou-se pesquisar os dispositivos básicos para a construção de um modelo próprio de web
rádio que pudesse atender as necessidades locais.

Este levantamento nos fez conhecer outras perspectivas da aplicabilidade do rádio na reinserção social de
usuários do CAPS, bem como surgiu como a possibilidade do despertar artístico destes usuários. Exemplos
de projetos criativos, mas que surgem com uma significância enorme tanto para seus usuários quanto
para a sociedade na qual estão inseridos.

CONCLUSÃO

O projeto que embasou este artigo baseou-se nos pressupostos da Reforma Psiquiátrica e no acesso aos
meios de comunicação por pessoa em sofrimento psíquico na perspectiva da autoria e da divulgação de
informações por minorias sociais. Tendo em vista o processo de busca bibliográfica e de construção de
protótipo de rádio, foi necessário o contato com os sujeitos na perspectiva de intervenção para que o
resultado pudesse ser coletivo e significativo para o grupo participante da experimentação.

Embora a transmissão via rádio possa representar pouco ou nenhum grau de interatividade ou
dialogicidade, se comparado as atuais ferramentas digitais, o potencial da rádio via web é tão vasto
quanto o ciberespaço, a Web (na sua evolução para a versão 2.0) oferece subsídios para uma transmissão
interativa acompanhada de imagens, textos, links e chat online. Assim, cada vez mais acrescenta-se ao
ato de ouvir, o ver, o pensar, o de interagir possibilitando uma via dialógica de comunicação.

Ainda, estes relatos da experiência de fazer rádio em saúde mental no Brasil, criando e potencializando
espaços de intersecção entre a academia e a rede de atenção à saúde mental, trouxeram a emergência de
novos saberes e práticas interdisciplinares que atuam na reinvenção significativa e constante na produção
de novos sentidos de convivência, que respeitem as diferenças e efetivem uma intersecção entre a
realidade dos usuários no CAPS e a comunidade.

Ações como estas podem configurar propostas de intervenção realmente significativas em saúde mental e
comunicação, quebrando paradigmas de perspectivas históricas homogêneas. De igual modo, poderão
fornecer “subsídios para a inclusão de tecnologias de informação e comunicação na formulação e
implementação de políticas de saúde e comunicação, tendo como perspectiva um alargamento das
potências de vida na cidade” (GORCZEVSKI, PALOMBINI e STREPPEL, 2009, p. 6).

As expectativas decorrentes de experimentos com o rádio em processos de intervenção em saúde mental
também giram em torno do princípio da intersetorialidade. Segundo este princípio, deve existir o
“desenvolvimento de ações integradas entre os serviços de saúde e outros órgãos públicos, com a
finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não
compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2003, p. 158).
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