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RESUMO: A Constituição Brasileira (1988) prevê que todo o cidadão tenha direito à saúde pública e de 
qualidade. Entretanto, nem sempre é isso o que acontece. É o caso do Hospital Universitário de Maringá 
(HU). Com freqüência, os corredores do pronto-socorro ficam lotados e não há leitos suficientes para toda a 
demanda. O hospital é o único da região que atende, totalmente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Este 
trabalho investiga as dificuldades enfrentadas pelo HU, como hospital-escola, no contexto da saúde pública. 
O objetivo deste estudo é confrontar as atribuições que o hospital deveria cumprir à sociedade, tendo como 
parâmetro o plano diretor do mesmo e a legislação que o rege, com as reais possibilidades de atendimento, 
e de que forma isso afeta o cotidiano do hospital e seus sujeitos que necessitam usufruir dos serviços 
gratuitos de saúde. O trabalho visa à produção de um videodocumentário, com duração de cerca de 30 
minutos. A pesquisa de campo envolve a coleta de dados, por meio da técnica de entrevistas semi-
estruturadas, no Hospital Universitário com diretores, funcionários e usuários do HU, pesquisadores e 
autoridades políticas da área da saúde e jornalistas que acompanham a situação do hospital. A parte teórica 
do trabalho é embasada em estudiosos do jornalismo cívico, como Nelson Traquina e Felipe Pena. No que 
compete às políticas públicas, são explorados os estudos de pesquisadores como Guilherme Canela e 
Sônia Draibe. As teorizações da comunicação como mediação também são apropriadas para a 
complementação teórica, sendo o principal pesquisador Jesus Martín-Barbero. A produção em vídeo 
pretende retratar de forma mais contextualizada o tema proposto, de maneira a contribuir para a 
compreensão do público sobre os problemas existentes no HU. O videodocumentário foi escolhido por ser o 
gênero jornalístico que melhor se adequa à realização do trabalho, uma vez que é capaz de oferecer 
informações mais abrangentes, possibilitando instigar um olhar crítico dos telespectadores e as imagens 
conseguem prender a atenção do público. Entre os resultados esperados também está a contribuição para 
o incentivo da comunidade na luta pela exigência de políticas públicas mais eficientes. 
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