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Resumo 
 
O campo da Comunicação e Saúde representa uma nova área do conhecimento, com 
conformação própria e que nasce no espaço de intercessão entre a comunicação e a 
saúde, significando, no entanto, muito mais do que a mera sinergia entre duas áreas 
isoladas, cada uma com seus princípios e saberes. Esse trabalho objetiva apresentar, a 
partir da conformação de um grupo de pesquisa interdisciplinar na Universidade Federal 
do Espírito Santo, as ideias centrais, a metodologia e resultados parciais do projeto de 
Comunicação e Saúde intitulado “Análise da cobertura midiática sobre saúde no período 
de 2011 a 2012 no Espírito Santo”. Os resultados parciais apresentam 3.044 matérias de 
saúde coletadas, com previsão de 11.500 matérias coletadas até o final do período de 
estudo.  
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Introdução 

 

O campo da comunicação e saúde é entendido como um espaço de múltiplas 

dimensões formado por história, teorias, metodologias, tecnologias, atores, instituições, 

políticas, práticas, agendas, interesses e as relações de poder e disputa de sentidos 

(ALAIC, 2012). É considerada uma nova área do conhecimento, com conformação 

própria e que nasce no espaço de intercessão entre a comunicação e a saúde, 

significando, no entanto, muito mais do que a mera sinergia entre duas áreas isoladas, 

cada uma com seus princípios e saberes (XAVIER; NORONHA, 2003). Abrange os 

estudos da comunicação interpessoal (profissional-paciente) de campanhas de saúde, de 

comunicação de massa, novas mídias, dentre outras áreas de interface educação, 

comunicação e saúde. 

Há que se ressaltar que não se pode pensar a comunicação e saúde como uma 

divulgação ou uma transmissão verticalizada de “saberes” de saúde por meio de 

estratégias persuasivas, que posicionam a população como meros receptores da 

comunicação institucional, seres acríticos e homogêneos. Deve-se prezar, minimamente, 

por estabelecer um debate público sobre temas de interesse e garantir à sociedade 

informações relevantes para a ampliação de sua participação cidadã nas políticas de 

saúde (ARAÚJO; CARDOSO, 2007). 

Paralelamente, deve-se considerar que o modo como as pessoas constituem seus 

saberes sobre saúde não está centrado apenas na mídia, mas no modo como articulam os 

discursos midiáticos com os discursos circulantes por outras vias, como escolas, 

unidades e agentes de saúde, família, amigos, vizinhos, etc (ARAÚJO, CARDOSO, 

2007). Entretanto, entender como a saúde se apresenta na mídia é essencial para 

compreender como se desenvolvem os círculos de atenção social nesses espaços. 

A relação entre mídia e saúde tem sido intensa e multifacetada, despertando o 

interesse de pesquisadores da área de Saúde Coletiva de diversos centros de pesquisas 

no Brasil e no mundo (NJAINE; MINAYO, 2004; BALA; STRZESZYNSKI; CAHILL, 

2008; STRASBURGER, 2009; RATZAN, 2011). 

Sabe-se que a informação jornalística possui suma importância para suprir a 

necessidade social da informação, uma vez que grande parte dos conhecimentos 

indispensáveis para a vida, como por exemplo, as informações em saúde pública, 

chegam aos cidadãos de forma mediada (GENTILLI, 2008). 
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O direito à informação representa um direito que fomenta o exercício da 

cidadania e assegura aos sujeitos condições de igualização, oferecendo visibilidade ao 

poder e ao mundo. Todavia, a tarefa de construção da cidadania não representa uma 

qualidade intrínseca do jornalismo e sim de uma prática jornalística consciente. Logo, o 

jornalismo só coopera de fato na formação do cidadão, se promover a reflexão e o 

pensar-por-si, característicos da verdadeira educação (XAVIER; NORONHA, 2003). 

Apesar de ter alguma frequência o espaço dedicado à saúde nos grandes jornais 

diários das grandes cidades, verifica-se que esses espaços usualmente são preenchidos 

com uma agenda cujos fatos contêm atributos dos “valores notícia” do jornalismo. Ao 

comparar esses atributos das matérias da agenda jornalística referentes à saúde com os 

atributos que determinariam matérias mais úteis à população em geral, principalmente a 

população mais carente, verifica-se um descompasso. O interesse jornalístico definido 

pelos “valores notícia” pode, algumas vezes, coincidir com as carências de informação 

da saúde da população, mas em muitos casos a agenda puramente jornalística pouco 

oferece nessa direção (EPSTEIN, 2008). 

Dessa maneira, entendendo a importância de se analisar as notícias veiculadas na 

mídia impressa sobre o tema da saúde e doenças, estruturou-se, a partir do ano de 2013, 

um grupo de pesquisa em Comunicação e Saúde no espaço de circulação e falas da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Essa trajetória iniciou-se com a 

dissertação de mestrado de Aline Guio Cavaca nesta mesma instituição quando esta se 

propôs a estudar a representação de saúde bucal na mídia impressa do estado. Ao 

ingressar em seu doutorado, na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ), a 

abordagem sobre o tema saúde foi ampliada e surgiu então a proposta de estudo de 

“Doenças Midiaticamente Negligenciadas” (DMN) que corresponde às doenças que 

possuem pequena ou inoperante exposição midiática frente à sua grande relevância 

social e em saúde. Este projeto, de caráter quantitativo e epidemiológico, resultou em 

um desdobramento qualitativo de uma dissertação de mestrado de Tatiana Breder 

Emerich, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFES (PPGSC/UFES). 

Estas parcerias metodológicas e também institucionais resultaram em um grande projeto 

intitulado “Doenças Midiaticamente Negligenciadas”: cobertura e invisibilidade de 

temas sobre saúde na mídia impressa do Espírito Santo, que tem por objetivos entender, 

através de pesquisa quali-quantitativa, quais as condições de saúde do Espírito Santo 
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(ES); identificar os atores-chave envolvidos na discussão/veiculação da saúde na mídia 

impressa; problematizar/discutir a coerência entre a pauta das notícias de saúde com as 

necessidades de saúde no estado, através dos indicadores de saúde e a percepção de 

atores-chave e compreender e apontar quais são as “Doenças Midiaticamente 

Negligenciadas” e propor metodologias de pesquisa relacionadas ao tema. Este projeto 

foi submetido ao edital de financiamento FAPES/CNPq/MS-Decit/SESA n° 10/2013 – 

Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão compartilhada em saúde – PPSUS, tendo 

sido já habilitado e aguardando o resultado.  

Atualmente, este grupo de pesquisa interdisciplinar em Comunicação e Saúde é 

composto por 11 pesquisadores, sendo: dois professores doutores do Programa de Pós-

graduação de Saúde Coletiva da UFES, um professor doutor do Programa de Pós-

graduação em Comunicação e Territorialidades da UFES, e dois professores doutores da 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Além disso, compõe o grupo uma aluna de 

doutorado da ENSP/FIOCRUZ, uma aluna de mestrado do PPGSC/UFES, três bolsistas 

de Iniciação Científica, sendo duas do curso de fisioterapia e uma do curso de 

jornalismo e uma aluna do curso de Odontologia voluntária de Iniciação Científica. 

Este trabalho, portanto, trata-se de um recorte com resultados parciais deste 

projeto e tem como objetivo analisar as matérias relacionadas à saúde e às doenças 

publicadas na mídia impressa capixaba (A Tribuna e A Gazeta) nos anos de 2011 a 

2012. 

 

Metodologia 

 Trata-se de uma análise documental quantitativa da cobertura midiática, a partir 

do levantamento das matérias sobre saúde e doenças nos periódicos “A Tribuna” e “A 

Gazeta” no período de janeiro de 2011 e dezembro de 2012. 

 A coleta das matérias no jornal “A Tribuna” foi iniciada a partir do acesso ao 

banco de dados digital fornecido gratuitamente pelo jornal, gravado em DVDs e 

atualizado periodicamente para abranger o período de estudo selecionado. A seleção das 

matérias foi realizada através da leitura individual de cada exemplar do jornal em busca 

de matérias de saúde. A coleta do Jornal A Gazeta foi realizada também através da 

leitura individual de cada jornal, porém o acervo deste periódico em formato digital foi 

comprado pelos pesquisadores.  

 Foram incluídas no estudo as matérias publicadas nos Jornais A Tribuna e A 

Gazeta, no período de primeiro de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2012, que 
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façam referência às doenças identificados como relevantes, no estado do ES, seja como 

foco principal da matéria (quando a pauta é a doença) ou como foco derivado (quando a 

pauta é outro assunto de saúde, mas faz-se referência de maneira consistente à doença). 

Foram excluídas as matérias que citam as doenças em contexto irrelevante ao estudo 

(propagandas, promoção de eventos privados, palavras sinônimas, referência a 

concursos, vestibulares, entre outros). 

 Após a seleção das matérias de saúde, será preenchida uma ficha de análise para 

cada uma, contendo as variáveis de identificação da matéria e das características da 

temática de saúde (Quadros 1 e 2). As fichas serão digitadas em um banco de dados no 

programa SPSS versão 17.0, no qual serão realizadas as análises das reportagens e serão 

construídos os indicadores de noticiabilidade a partir das seguintes informações: 

Temática das doenças e sua frequência; Época de publicação; Hierarquização especial 

na página do jornal (quadrantes); Posicionamento especial: Destaque na primeira 

página, Caderno especial; Matéria assinada ou não; Elementos de edição (fotografias, 

gráficos, boxes, infográficos) ou não; Citação de fontes ou não; Localização geográfica 

do tema da notícia. 

 Nesse sentido será possível calcular as frequências absolutas, relativas e intervalos 

de confiança de 95%, dos indicadores de noticiabilidade, e realizar as inferências 

pertinentes. 
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IDENTIFICAÇÃO DA MAT ÉRIA  

 
1 – Número da matéria 
2 – Número da pagina  
3 – Nome do jornal 
4 – Data da matéria 
5 – Caderno ou editoria 
6 – Página da matéria 

 
 
HIERARQUIA 

 
7 – Dia da semana 
8 – Chamada na primeira página 
9 – Elementos de edição na 1ª página 
10 – Localização na página 
11 – Gênero da matéria 

 
 
 
 
ELEMENTOS DE EDIÇÃO 

 
12 – Fotografias 
13 – Ilustrações 
14 – Infográficos 
15 – Tabela ou Box 
16 – Gráficos 
17 – Origem da matéria 
18 – A matéria é assinada? 
20 – Jornalista responsável 

Quadro 1: Variáveis de análise das matérias de saúde 
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DOENÇAS 
 

 
1 – Aborda doença? 
2 – CID-10 da doença abordada 
3 – Aborda alguma faixa etária da população 
capixaba? 
4 – Faixa etária 
5 – Área geográfica do Espírito Santo 
6 – Tipo de área geográfica 
7 – Localização geográfica nas microrregiões 
do Espírito Santo 

 
 
 
 
 
 
 
 
ASSUNTO ABORDADO/ENFOQUE 

 
8 – Acesso à assistência médica 
9 – Prevenção a doenças 
10 – Promoção da saúde 
11 – Bem estar e qualidade de vida 
12 – Saúde privada 
13 – SUS 
14 – Denúncias de saúde 
15 – RH e formação profissional 
16 – Tecnologias de saúde 
17 – Divulgação/inovação científica 
18 – Estética 
19 – Alimentação 
20 – Medicamentos 
21 – Saúde bucal 
22 – Saúde mental 
23 – Reabilitação física 
24 – Abordagem exclusivamente informativa 

 
 
 
FONTE DAS MATÉRIAS   

 
25 – Oficial 
26 – Especialistas 
27 – Movimentos não governamentais 
28 – Classistas 
29 – Cidadãos 
30 – Sem referência 
31 – Outros 

 

Resultados parciais 

No decorrer do trabalho ocorreram momentos semanais de desenvolvimento 

teórico, através da discussão de textos sobre a temática de Comunicação e Saúde com a 

participação de todo o grupo de pesquisa.  

Foram realizados treinamentos e um processo de calibragem entre as três 

examinadoras, as quais farão levantamento das matérias sobre doenças e agravos na 

mídia impressa. Destaca-se que as examinadoras deverão ter o mesmo critério de 

seleção das notícias (ESTRELA, 2003). Desse modo, nessa etapa de estudo piloto, 

foram selecionados aleatoriamente dez exemplares do Jornal A Tribuna do ano de 2009 

para realização do teste Kappa, a fim de verificar a concordância na seleção e 

Quadro 2: Variáveis de análise das temáticas de saúde 
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classificação das matérias, tendo como resultado um índice de concordância superior a 

0.5. 

Foi iniciada a análise das matérias referentes ao período de estudo (2011-2012) do 

Jornal A Tribuna, obtendo-se até o presente momento o quantitativo de 3.044 matérias 

classificadas e analisadas conforme as variáveis apresentadas. 

De acordo com os resultados parciais obtidos até o presente momento, percebe-se 

que os citados veículos midiáticos atribuem considerável relevância às matérias de 

saúde, as quais se destacam aquelas que abordam determinados assuntos envolvendo 

celebridades, como no caso das neoplasias do ator Reynaldo Gianecchini e do ex-vice-

presidente José de Alencar, além das enfermidades dos ex-presidentes Lula e Hugo 

Chávez. Além disso, percebe-se que a sexualidade é muito discutida, sendo 

materializada em conselhos a uma vida sexual satisfatória, como a melhora 

do desempenho sexual. 

A despeito da pouca importância atribuída à prevenção, doenças tais como 

dengue, câncer, diabetes, problemas cardíacos e obesidade, as quais foram objeto de 

destaque. Majoritariamente foram  abordados temas de caráter informativo referentes ao 

surgimento de novas tecnologias na área da saúde. 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) consiste em um dos grandes cernes de notícias 

capixabas. O Caderno “Cidades” cujo foco principal parte da noticiabilidade do que 

ocorre no Estado disponibiliza diversas matérias com abordagem sobre o SUS, 

geralmente tornando público denúncias de saúde, conforme observado na figura abaixo 

(Figura 1). 
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A charge, um gênero jornalístico opinativo e utilizado como uma sátira demonstra 

a realidade cotidiana e, ocasionalmente, homenageia assuntos da saúde como tema 

(Figura 2). 

Figura 1: Matéria de saúde Jornal A Tribuna. 
Fonte: Jornal A Tribuna, Caderno Cidades. Data: 04/02/11. 
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A coluna de denúncias “Qual é a bronca?” frequentemente apresenta alguma 

denúncia ligada à saúde. A dengue se manifesta como assunto recorrente no cotidiano 

brasileiro e, no que diz respeito à coluna, tendo como foco a denúncia do cidadão leitor. 

A doença, no entanto, possui muitas vezes um maior destaque, aparecendo como 

reportagens extensas. 

 

Figura 2: Charge de saúde Jornal A Tribuna. 
Fonte: Jornal A Tribuna, Caderno Opinião. Data: 05/04/11. 

Figura 3: Coluna “Qual é a bronca?”. Jornal A Tribuna. 
Fonte: Jornal A Tribuna, Coluna “Qual é a bronca?”. Data: 27/01/12. 
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Considerações finais  

 Torna-se importante ressaltar que o presente estudo trata de resultados parciais 

do projeto de pesquisa em andamento. Assim sendo, representa uma iniciativa de iniciar 

a reflexão e debate acerca da veiculação da saúde na mídia capixaba. Apresentam-se 

como perspectivas futuras quanto ao desenvolvimento e conclusão do presente trabalho: 

o término da coleta das matérias do período de estudo, com previsão de 

aproximadamente 11.500 matérias e a análise e discussão do material empírico, a partir 

dos referenciais teóricos da comunicação e saúde.  

 Ao analisar previamente o material coletado, percebe-se que o jornal A Tribuna 

veicula uma quantidade significativa de notícias sobre saúde, que abrange desde notas 

exclusivamente informativas até reportagens completas. 

 Entretanto, a função do jornal em alcançar o cerne dos problemas, saindo do  

senso comum das ruas pode ser questionada. Muitas vezes, a notícia ajuda a concretizar 

estereótipos sociais. Na estética, por exemplo, quando o assunto é “perder uns 

quilinhos” para a chegada do verão, a notícia é completamente voltada à mulher, o que 

parte do pressuposto de que a mulher tem de ter o corpo perfeito, já o homem nem é 

citado. 

 O SUS é outro exemplo. Não há nenhuma matéria de cunho explicativo; que 

aborde o quão o Sistema Único de Saúde é importante, como ele afeta a população, 

como ele funciona. As notícias ou são de denúncias sobre assistência médica, falta de 

remédios, filas enormes, erro médico, ou são sobre a inauguração de um novo hospital 

em algum lugar do Estado. 

 Observa-se, portanto, que apesar da quantidade de notícias sobre saúde ter um 

grande peso no jornal, a pauta repete-se com frequência. Assim, almeja-se que o 

presente trabalho desenvolva uma reflexão crítica acerca da veiculação da saúde na 

mídia, a fim de colaborar para uma discussão a respeito da coerência entre as 

necessidades de saúde da população capixaba e sua veiculação midiática.  
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