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Resumo:  

Há quase 70 anos, a Constituição da Organização Mundial da Sáude (OMS/WHO) já entendia que 
o esclarecimento da população acerca das informações sobre saúde tinha uma importância capital 
para o desenvolvimento humano nos diferentes povos do planeta. Para atingir esse objetivo hoje, 
os diversos meios de comunicação exerceriam um papel fundamental, tendo em vista o seu 
alcance diante das massas e o seu poder de mediar as relações sociais, de modo a informar e 
orientar o público. Nesse contexto, a prática social do Jornalismo passaria a se constituir como 
uma das principais formas de comunicação a contribuir com o ideal iluminista do esclarecimento, 
especialmente relevante no que refere-se a difusão de conteúdos relacionados à saúde e ao bem 
estar de indivíduos e da sociedade como um todo. Como, então, os telejornais e programas 
informativos em televisão tem enquadrado as notícias em saúde, como têm construído a(s) 
doença como acontecimentos midiáticos? Esse projeto aprofunda aspectos que se impuseram 
como questão relevante de investigação a partir de realização de uma monografia no âmbito do 
grupo de pesquisa Jornalismo, Imagem e Representação. Naquela pesquisa, desenvolvida no 
segundo semestre letivo de 2012, a proposta da monografia foi investigar a relação existente entre 
jornalismo e saúde, temática ainda pouco explorada no campo das ciências da comunicação, em 
uma emissora de televisão líder de audiência. De forma mais específica o estudo, que resultou em 
artigos publicados em congresso da área de Jornalismo (GOUVÊA & COUTINHO, 2012), voltou-
se à análise da cobertura do câncer em três programas veiculados pela TV Globo: Bem- Estar; 
Jornal Nacional e Fantástico. Sobre a relevância do tema, vale registrar que eram esperados, para 
2013, mais de 520 mil novos casos de câncer no Brasil, sendo que, em 2010, foram registradas 
mais de 170 mil mortes por neoplasias malignas no país. Os números do Instituto Nacional do 
Câncer (INCA) indicam a efetiva presença (direta ou indireta) da doença na vida dos brasileiros. 
Ainda segundo o Instituto, a falta de esclarecimento e informação são elementos que aumentam a 
incidência da enfermidade, sobretudo nos países subdesenvolvidos. Partindo da noção de que a 
informação qualificada nesse setor pode contribuir com a conscientização para a promoção da 
saúde, os dados levantados nesse primeiro estudo indicam que a televisão aberta de caráter 
comercial tem dificuldades em realizar uma cobertura adequado no que refere-se aos preceitos 
éticos ou da informação em saúde. Ao invés disso percebeu-se uma tendência ao tratamento 
personalizado ou excessivamente espetacular do tema, sendo os enquadramentos relacionados à 
superação e prova os mais utilizados. Dessa forma, em diálogo também com outras pesquisas 
realizadas no âmbito do grupo, avaliamos em que medida no telejornalismo público, isso é, na 
cobertura do tema em emissoras públicas de televisão seria possível a adoção de 
enquadramentos diferenciados na abordagem do câncer. Além disso, considerando que em uma 
emissora pública o compromisso com os cidadãos deveria ser radicalizado, a proposta do trabalho 
é relacionar essas representações, ofertadas via TV Brasil, ao entendimento da temática por 
médicos especialistas (oncologistas) e pacientes em tratamento do câncer. 
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As questões de pesquisa relacionam-se em termos mais gerais a perspectiva da Comunicação de 
Identidades, uma das linhas de pesquisa do PPGCOM. Assim, em um segundo momento 
buscamos compreender qual é a identidade do câncer emerge nos noticiários de uma emissora 
pública e em que medida os pacientes em tratamento tecem vínculos de pertencimento com 
aquela narrativa. E ainda, na visão destes, e dos médicos especializados, em que medida aquela 
representação identitária (da TV Pública) corresponde à sua percepção da doença? O universo de 
investigação midiática foi composto por dois programas veiculados na TV Brasil: Opção Saúde e 
Ser Saudável. A relação existente entre a Comunicação e a Saúde pode parecer, à primeira vista, 
bem distante, se levarmos em conta suas características teóricas e práticas. No entanto, a 
emergência contemporânea pela busca de uma proximidade maior entre as duas áreas estaria 
associada ao direito do cidadão de ter acesso à informação e à saúde. Informação que pode 
permitir o bem-estar social, a partir de ferramentas e estratégias comunicacionais, que podem 
assegurar esse direito e benefício. A partir dessas premissas, é inteligível a ideia de comunicação 
para a saúde, na medida em que a primeira seria um "instrumento" ou melhor um "meio" (palavra 
cara ao campo comunicacional) para a segunda, por meio de estratégias de ambas as partes com 
vistas ao desenvolvimento civilizatório. Falar de saúde na atualidade não parece apenas uma 
demanda social, mas uma tendência que vai se consolidando efetivamente no cenário nacional, 
por mobilizar questões de interesse público, que vão desde uma simples dúvida sobre 
determinada doença até uma denúncia em relação ao serviço público de saúde. No caso 
brasileiro, a publicização de informações em saúde tem relevância ainda maior pela diversidade 
sociocultural característica do país, com fortes disparidades econômicas e de hábitos e costumes, 
além de um índice educacional/de escolaridade muito inferior, se comparado com o de outras 
nações mais desenvolvidas. A imprensa assume, dessa forma, um papel estratégico de referência 
para a população brasileira. Além da função pedagógica atribuídas aos meios de comunicação, 
eles teriam ainda um papel de reconstrução de sentidos para a população. Um exemplo prático 
seria a noção de que o câncer é notadamente vista como uma doença severa, sendo muitas 
vezes a causa mortis de uma parcela considerável da população. Pesquisadores da área de 
Comunicação e Saúde indicam que há algum tempo atrás e, ainda hoje, algumas pessoas têm 
medo ou não gostam de falar que tiveram câncer, colocando a doença como símbolo de dor, 
sofrimento, mutilação. Os veículos de comunicação podem, portanto, além de oferecer a 
informação para que as pessoas vivam bem e se previnam das doenças, facultar a possibilidade 
de se quebrar tabus, preconceitos e paradigmas sobre os significados, as simbologias e os 
códigos sociais que são estabelecidos no imaginário coletivo em relação a determinados males 
físicos. Trata-se, dessa forma, de uma questão identitária, que precisa ser analisada a partir das 
competências científicas da Comunicação. Assim, a proposta do estudo foi, a partir de alguns 
indícios acerca de um tratamento estereotipado do câncer em emissoras abertas de exploração 
comercial, avaliar em que medida seria possível perceber um enquadramento diferenciado nos 
programas sobre saúde veiculados na TV Brasil. Isso porque, tomando-se como pressupostos as 
promessas do telejornalismo público de maior pluralismo e aprofundamento, seria possível 
construir uma hipótese de pesquisa segundo a qual em emissoras que não operassem de acordo 
com a lógica comercial os enquadramentos sobre o câncer tenderiam menos a representação por 
meio de estereótipos. Avaliar em que medida essas promessas de um telejornalismo mais plural 
se efetivam na cobertura em saúde da TV Brasil é um dos objetivos desse projeto. Outro aspecto 
importante investigado é o grau de concordância que médicos e pacientes em tratamento tem com 
a representação ofertada. As imagens e identidades construídas nas 
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narrativas dos programas "Opção Saúde" e "Ser saudável" estimulam os processos de 
pertencimento entre os atores sociais envolvidos com a temática do câncer, ou ao invés disso, 
contribuem para a propagação dos estigmas relacionados à doença? Responder a essa questão, 
propondo um tipo de abordagem mais próxima da efetiva Comunicação em Saúde, no 
telejornalismo, é outro dos objetivos dessa pesquisa. No âmbito desse estudo, além das ações de 
investigação bibliográfica que permitiram aprofundar conhecimentos acerca das relações entre 
Comunicação e Saúde, dos modelos para a veiculação de informações científicas ou relacionadas 
à doença em televisão, há dois tipos de pesquisa mobilizadas: pesquisa documental e pesquisa 
de campo. No primeiro caso, os documentos investigados são edições de dois programas 
informativos, veiculados na TV Brasil: Opção Saúde e Ser Saudável. Opção Saúde é um 
programa voltado para temas que tratam da qualidade de vida, do bem- estar e da saúde, 
veiculado todas as terças, às 7h30, com reprise aos sábados (9h30). Produzido pela TV Rede 
Paulista, sua proposta é apresentar a opinião e a análise de profissionais da saúde e oferecer 
dicas para uma alimentação mais saudável, sugestões de exercícios físicos e prevenção de 
doenças. Já o Ser Saudável é uma série sobre saúde que aborda, a cada programa, uma doença, 
ou situação que demande cuidados especiais de saúde. Apresentado pelos médicos de Família e 
Comunidade Camila Furtado de Souza e Enrique Barros, o programa mostra, a cada episódio, a 
visita que ambos fazem a pessoas que vivenciam ou vivenciaram uma doença ou situação de 
cuidado. Esse encontro, que estrutura o programa, é permeado pelo depoimento de especialistas 
consagrados, de diferentes regiões do Brasil e pretende esclarecer "a população sobre mitos e 
verdades" (TV Brasil, 2013). Em um primeiro momento foi realizada uma pesquisa das bases de 
dados dos dois programas disponíveis na web, associada a gravação de episódios atuais que 
tratem da temática. As edições temáticas, assim como outras relacionadas ao câncer constituiram 
o documento audiovisual a analisado. Para o contato com a materialidade audiovisual, foi utilizado 
como modelo metodológico a investigação segundo a dramaturgia do telejornalismo, que 
identifica: conflitos evidenciados, personagens, papel desempenhado na trama, atores com direito 
a voz, entre outros aspectos. Por sua vez, durante a pesquisa de campo, buscou-se evidências 
acerca do grau de concordância dos enquadramentos jornalísticos ofertados na TV Pública, e a 
visão de médicos e pacientes do câncer. Para isso recorremos a duas técnicas de pesquisa: 
entrevista semi- estruturada e grupos de discussão, este especificamente com pacientes de 
câncer e suas famílias. Os médicos oncologistas, por sua vez, foram ouvidos por meio de 
entrevista. Como resultado acadêmico desse projeto de pesquisa destaca-se a apresentação de 
trabalhos em eventos científicos, pela docente coordenadora e pelos bolsistas a ele vinculados. 
Merece ainda destaque a própria consolidação do grupo de pesquisa “Jornalismo, imagem e 
representação”, com participação de docentes, estudantes de graduação e do mestrado em 
Comunicação. Além disso o projeto funcionou como uma forma de integração entre as pesquisas 
desenvolvidas no âmbito da graduação e do mestrado em Comunicação, na medida que um 
mestrando passou a integrar a equipe de investigação. 

	  


