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RESUMO 
 

A finalidade deste artigo é identificar os agendamentos noticiosos construídos por dois 
telejornais brasileiros sobre a saúde pública. Entende-se que o jornalismo cumpre um 
importante papel na consolidação da cidadania e que pode contribuir também com o 
desenvolvimento do sistema público de saúde brasileiro. Para a análise, foram escolhidos os 
telejornais Repórter Brasil, da TV Brasil, emissora pública de televisão, e o Jornal 
Nacional, programa da Rede Globo. A partir do entendimento do papel exercido pelas 
emissoras públicas e privadas, pretende-se identificar contrastes e semelhanças no 
agendamento das notícias desses dois telejornais. Para tanto, são trabalhados os conceitos 
de cidadania e saúde dentro do telejornalismo, bem como a noção de acesso às informações 
sobre saúde enquanto direito dos cidadãos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: comunicação e saúde; agendamento; comunicação e cidadania; 
saúde pública; telejornalismo. 
 
 
Introdução 

 

No Brasil, pelo menos 47 milhões são usuários de planos privados de saúde (ANS, 

2012), o que corresponde a 25% dos 190 milhões de habitantes do país. Ou seja, a maior 

parte depende dos serviços de saúde pública – de uma simples consulta até uma complexa 

cirurgia do coração. Portanto, o sistema público de saúde possui grande importância para a 

maior parte dos brasileiros, financiado pelos próprios contribuintes e gerenciado pelo 

Estado.  

No Brasil, a saúde é assegurada como direito de todos os cidadãos, conforme 

determinado pela Constituição de 1988, que em seu Artigo nº 196 determina que “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado”, (BRASIL, 1988). Assim, é possível enxergar o acesso à 

saúde, tanto no tratamento quanto na prevenção de doenças, como uma questão de 

cidadania, um direito constitucional assegurado a todos os brasileiros. Portanto, qualquer 

                                                 
1  Trabalho apresentado no GP Telejornalismo do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2  Mestrando do Programa de Pós-graduação da FAAC-Unesp, email: 
guitavares85@gmail.com. 
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brasileiro, mesmo aquele que possui plano privado de saúde, tem direito ao atendimento em 

qualquer unidade de saúde do país.  

 

Público e privado na televisão aberta brasileira 

 

Por seu apelo em audiência, as matérias sobre saúde aparecem com frequência nas 

páginas das revistas e nos blocos dos programas televisivos das empresas de comunicação 

de capital privado, adquirindo lugar de destaque. O assunto é de significativa amplitude: diz 

respeito a todas as faixas etárias e tem uma grande receptividade pelas famílias em geral. 

Nesse cenário, a imprensa contribui para manter informados os próprios usuários do sistema 

público de saúde – que, por sua vez, é mantido com o dinheiro desses contribuintes.  

As emissoras abertas têm especial interesse no assunto, que atrai a atenção dos 

telespectadores, representando maiores audiências. Na busca pelo novo, pela novidade, a 

informação mais atual, “as empresas privadas de comunicação pautam-se de uma forma que 

reafirma seus interesses mercantilistas em seus critérios de noticiabilidade” (KUSCINSKY, 

2000). 

No caso da Rede Globo, emissora aberta que se constitui como empresa privada3, 

seu conteúdo atinge uma grande parte dos brasileiros, por seus altos índices de audiência. 

Portanto, a empresa possui um importante papel no cenário nacional, com grande potencial 

para contribuir com informações sobre a gestão desse sistema público de saúde.  

As emissoras públicas, que também estão disponíveis em sinal aberto, pois estão no 

espectro público de transmissão, definem-se de modo diferente das emissoras privadas. A 

TV Brasil, em sua página institucional, afirma que veio atender uma antiga aspiração da 

sociedade brasileira “por uma televisão pública nacional, independente e democrática. Sua 

finalidade é complementar e ampliar a oferta de conteúdos, oferecendo uma programação 

de natureza informativa, cultural, artística, científica e formadora da cidadania” (SOBRE A 

TV, 2012).  

A TV pública no Brasil constitui-se como um canal de comunicação com o 

compromisso de atender aos anseios da sociedade, às expectativas da população e com o 

propósito de oferecer uma programação diferenciada daquelas veiculadas pelas TVs 

                                                 
3 “O produto da televisão pública é a programação, voltada para a formação crítica do telespectador. 
O produto da televisão comercial é a audiência, baseada no entretenimento. Na TV estatal, o 
produto é a divulgação de ações e atos do Poder Executivo” (LIMA, 2007). 
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privadas. Isso é possível pelas fontes de financiamento e gestão dos recursos, uma vez que 

as TVs públicas são empresas sem fins lucrativos e que, apesar de receberem verbas estatais 

e privadas, não se pautam (ou não deveriam se pautar) pelos interesses de seus 

mantenedores. 

Pensando nisso, foram escolhidos dois telejornais para o corpus de um estudo 

comparativo, sendo um de emissora privada e o outro de uma emissora pública – Jornal 

Nacional, da Rede Globo, e Repórter Brasil, da TV Brasil, respectivamente, para, dessa 

forma, identificar os contrastes e semelhanças nas coberturas de temas de saúde desses dois 

canais. Para o estudo, foram levantadas as edições dos dois programas durante os meses de 

setembro, outubro e novembro de 2011, totalizando quase 90 horas de material4. 

 

Saúde pública no Brasil  

 

Até a segunda metade dos anos 80, o acesso à saúde no Brasil não era visto como 

um direito igualitário e universal. Apenas os trabalhadores com carteira assinada eram 

usuários do Inamps (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social), o 

sistema público vigente. Aqueles que não tinham carteira de trabalho dependiam das 

instituições filantrópicas, que eram, na grande maioria, as santas casas de misericórdia 

espalhadas pelo país (SOUZA, 2002, p.12). 

Esses eram reflexos de uma política de saúde antiga, praticada no Brasil há pelo 

menos três décadas, que, tendo em vista diversos processos de transformações sociais que 

se desenhavam no cenário mundial do período, sinalizava a necessidade de mudanças, 

conforme aponta a pesquisadora Líria Maria Bettiol (2006): 

 

A década de 1980 foi importante para redesenhar a saúde mundial. No 
Brasil, o movimento popular renasceu das cinzas e iniciou um amplo 
processo pela redemocratização do país. (...) O governo instaurou uma 
política de enxugar gastos e benefícios e aumentar as contribuições. 
Assim, a estrutura arcaica da saúde foi mantida, desde os tempos de 
Getúlio Vargas, num contexto econômico que se desenvolve em 
descompasso com o aumento da população urbana e usuários da 
previdência. As condições de vida da maior parte da sociedade 
deterioravam-se, com repercussão nas doenças ligadas à questão social. A 
saúde pública viveu um momento de abandono, assim como viu surgir 
novas doenças como a AIDS. (BETTIOL, 2006, p.48-9) 

 

                                                 
4 O período amostral foi escolhido aleatoriamente.  
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Na esteira da redemocratização, desse cenário resultariam em novas propostas de 

reformas sanitárias. O acesso aos serviços de saúde passaria por grandes transformações a 

partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1987, apontada como um marco 

para a Saúde Pública brasileira. A partir das discussões das plenárias desse evento é que se 

traçou um novo conceito de como deveria ser o atendimento à saúde do brasileiro, 

sintetizando os anseios dos movimentos sociais de reforma sanitária que há anos vinham 

sendo discutidos. 

Definiu-se que as modificações necessárias no setor transcendiam os limites 

administrativos e financeiros; era necessário ampliar o conceito de saúde e rever “a 

legislação que diz respeito à promoção, proteção e recuperação da saúde” (RELATÓRIO..., 

1986, p.2). Para Líria Maria Bettiol (2006), o conceito de promoção da saúde passa por 

estratégias que orientam para mudança de comportamento necessária à sociedade, o que 

“engloba alteração de estilos de vida da população, reorientação do sistema de saúde, por 

meio de políticas públicas adequadas, de parcerias intersetoriais e da ação comunitária” 

(p.55). Dessa forma, todo brasileiro passava a ter o acesso aos serviços públicos de saúde 

como direito fundamental, o que significa, segundo o Relatório Final da 8ª Conferência 

(1986), “a garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida e de acesso universal e 

igualitário às ações de saúde, em todos os seus níveis, a todos os habitantes do território 

nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade” (p.4). 

Os apontamentos resultantes da 8ª Conferência Nacional de Saúde resultaram no 

projeto de um novo sistema público de saúde brasileiro: o SUS (Sistema Único de Saúde), 

criado com a publicação da Constituição de1988. A criação do SUS implicou em uma série 

de ações não só de tratamento, mas também de prevenção das doenças, para realizar então a 

promoção da saúde dos indivíduos. 

Essa mudança de visão acerca do conceito de saúde, aliado à mobilização da 

sociedade civil, resulta em uma profunda transformação política no gerenciamento e 

disponibilização dos serviços de saúde no país. A implantação de um novo sistema de saúde 

significou a ampliação dos direitos civis da população brasileira e, consequentemente, da 

cidadania.  
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O acesso às informações como exercício da cidadania 

 

De acordo com o sociólogo T.H. Marshall (1967), ser cidadão é participar da 

herança social, ou seja, ser admitido como membro completo da sociedade. Participar 

completamente de uma sociedade implica tanto cumprir seus deveres quanto usufruir de 

seus direitos, a partir do momento que integra uma determinada sociedade, política e 

economicamente organizada. 

Cidadão é aquele que usufrui de seus direitos e se realiza enquanto tal em uma 

sociedade cujo regime político é a democracia – sistema no qual um candidato é eleito para 

governar a nação, escolhido por meio do voto direto. O povo tem, portanto, tanto o poder de 

eleger seus representantes, como também a responsabilidade de escolher corretamente, cujo 

principal instrumento para o exercício desse direito é o voto. Para exercer seu voto, seu 

direito de escolha, os cidadãos precisam acompanhar a vida política seja de seu município, 

estado ou nação. Responsabilidade traduzida em dever, obrigação política. E a forma como 

esse povo obtém as informações sobre seu governo influencia diretamente na condução do 

poder político do Estado. 

É impensável que atualmente, nas complexas sociedades contemporâneas, alguém 

possa acompanhar de perto as atividades dessas áreas para fazer suas escolhas políticas. O 

jornalismo é uma atividade que oferece parte das informações necessárias para que os 

cidadãos mantenham-se cientes do andamento político em suas várias esferas de atuação. 

Para Victor Gentilli (2002), cabe à imprensa fazer esse papel de fiscalizador do poder 

público, a fim de informar os cidadãos sobre o andamento das atividades políticas de um 

governo, o que inclui a economia e políticas de educação, de saúde, sociais entre outras. 

 

A informação jornalística é, simplesmente, indispensável para o estar no 
mundo nos dias de hoje. O que alguns autores chamam de “necessidade 
social da informação” é hoje suprida sobretudo pelo jornalismo. Não se 
quer dizer com isso que seja impossível a vida em sociedade sem o 
consumo da informação jornalística produzida pela mídia. Mas a realidade 
é que todas as informações indispensáveis para a vida em sociedade 
chegam, hoje, aos homens, de forma mediada e não direta. (GENTILLI, 
2002, p.125) 

 

Para que de fato se concretize um regime democrático, é preciso, em primeiro lugar, 

que aqueles que desejam ser votados tenham ampla liberdade de manifestação, expressão e 
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organização partidária. Segundo, aqueles que escolherão seus representantes entre todas 

alternativas disponíveis devem fazê-lo sem constrangimento. 

O direito à informação, portanto, passa então a ser entendido como um direito da 

sociedade que basicamente fornece condições para que os outros direitos sejam cumpridos. 

Diferentemente dos direitos civis, sociais e políticos (MARSHALL, 1967)5, o direito a ter 

acesso a informações não se constitui como um direito que se encerra em si mesmo, o que 

leva Gentilli (2002) a classificá-lo como um direito-meio, um direito que possibilita a 

realização dos três anteriores. 

No caso da TV, as informações sobre saúde assumem importância por seu alcance e 

linguagem facilitada e ajudam a complementar o papel do Estado de promover a saúde da 

população. Para o pesquisador Isaac Epstein (2001, p.178), é por meio da imprensa que o 

público toma conhecimento da pesquisa médica e do noticiário da saúde, e não pelos 

periódicos especializados em temas de medicina. 

No caso do telejornalismo, ao veicular informações dessa natureza, confere 

importância e relevância às questões do setor. Na visão de Bernardo Kucinski (2000), essa 

noção de acesso à informação enquanto direito confere ao jornalismo um valor político na 

esfera da cidadania, tornando-se objetos privilegiados de vigilância e crítica. 

É possível encontrar ações governamentais de comunicação para a promoção da 

saúde. Em sites oficiais, como os da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo 

(www.saude.sp.gov.br) e do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br), é possível encontrar 

cartilhas disponíveis para download com informações sobre alimentação, medicação, 

vacinas e até hipertensão. No entanto, ações como essas são de alcance limitado, tanto pela 

plataforma na qual são disponibilizadas (meio eletrônico, através da publicação de textos), 

quanto pelo formato – que pressupõe alfabetização prévia.  

Nesse aspecto, é importante reforçar a ideia de que conteúdos jornalísticos sobre 

saúde, principalmente programas veiculados em TV aberta, são de grande relevância no 

tocante tanto à promoção da saúde, quanto à fiscalização das políticas públicas da área, seja 

                                                 
5 De acordo com Marshall (1967, p.63-4), “os direitos podem ser divididos em três categorias: o 
elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual - liberdade de ir e vir, 
liberdade de imprensa, pensamento e fé (...) Por elemento político se deve entender o direito de 
participar no exercício do poder político, como um membro de um organismo investido da 
autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal organismo (...) O elemento social se 
refere a tudo que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de 
participar, por completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acôrdo com os 
padrões que prevalecem na sociedade”. 
 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 
 
 

 7 

por sua linguagem de fácil acesso, seja pelo seu alcance – por isso conseguem significativo 

agendamento nos meios de comunicação.  

 

 

Agenda-setting e o conteúdo dos noticiários  

 

A hipótese do agendamento defende a ideia de que os consumidores de notícias 

tendem a considerar mais importantes os assuntos que são veiculados na imprensa, 

sugerindo que os meios de comunicação agendam nossas conversas. Ou seja, a mídia nos 

diz sobre o que falar e pauta nossos relacionamentos (PENA, 2006, p.142). O agenda-

setting defende que a mídia é responsável por selecionar e definir as pauta em discussão 

pelo público. “É a hipótese segundo a qual a mídia, pela seleção, disposição e incidência de 

suas notícias, vem determinar os temas sobre os quais o público falará e discutirá” 

(BARROS FILHO, 2003, p.169). 

Segundo Donald Shaw (apud Wolf, 1999), a pessoa molda seu conhecimento de 

acordo com o conteúdo dos meios de comunicação, que também têm a função de classificar 

a importância de um fato e definir se um assunto fará ou não parte de seu dia-a-dia: 

 
Em conseqüência da ação dos jornais, da televisão e dos outros meios de 
informação, o público sabe ou ignora, presta atenção ou descura, realça ou 
negligencia elementos específicos dos cenários públicos. As pessoas têm 
tendência para incluir ou excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo 
que os mass media incluem ou excluem do seu próprio conteúdo. Além 
disso, o público tende a atribuir àquilo que esse conteúdo inclui uma 
importância que reflete de perto a ênfase atribuída pelos mass media aos 
acontecimentos, aos problemas, às pessoas (SHAW apud WOLF, 1999, 
p.144) 
 

De acordo com esse conceito, a mídia define a relevância dos assuntos de acordo 

com o espaço em que eles aparecem nos veículos. Por exemplo, as manchetes são assuntos 

que tendem a gerar maior discussão, acompanhadas por outros fatos que ocupam a primeira 

página de um jornal ou revista.  

 
A essência do conceito não está muito longe da realidade, pois se tem, 
constantemente uma enxurrada de informações que são selecionadas e 
dispostas de maneira que algumas notícias recebem ênfase maior, como é 
o caso das notícias que aparecem na capa dos jornais, revistas, telejornais 
(BRUM, 2003). 
 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 
 
 

 8 

Os temas abordados pela mídia construirão a realidade social do público e daí 

vem a importância da seleção de assuntos a fim de facilitar a leitura que o indivíduo tem 

sobre a realidade. “A triagem temática não é apenas decorrente de um determinismo técnico 

do meio. Também o receptor necessita de uma seleção informativa do universo 

crescentemente complexo que está imerso” (BARROS FILHO, 2003, p.185). 

 

Análise do corpus  

 

Tendo em vista as diferentes naturezas de cada uma dessas emissoras apresentadas e 

sabendo-se que autores da área consideram a cobertura do tema saúde como importante 

para a cidadania, foi realizada uma análise de conteúdo contabilizando o tempo que cada 

emissora destinou no período para saúde pública. Em seguida, a partir de uma leitura 

flutuante do material selecionado (BARDIN, 2009), foi feita uma categorização para 

tipificar esses conteúdos, a fim de identificar quais reportagens, notas ou outros materiais 

referem-se ao sistema público de saúde brasileiro e com qual frequência eles aparecem 

nesses noticiários. 

Para a análise de conteúdo, foi feita uma leitura flutuante de todo o material, 

levando em consideração apenas o fade6 dos jornais, excluindo, portanto, os intervalos 

comerciais. No total, foram recolhidas 89 horas, 28 minutos e dez segundos de material – 

não foram contabilizados os intervalos comerciais. O Repórter Brasil é o telejornal que 

forneceu mais material, totalizando 51 horas, 47 minutos e 57 segundos de programa nesses 

três meses. De segunda a sexta-feira, o programa é extenso, chegando frequentemente a 50 

minutos de duração. 

No trimestre, foram gravadas 69 edições do telejornal da TV Brasil, num período 

em que foram exibidos 78 programas, sendo que 11 programas não foram gravados por 

problemas técnicos, como problemas no gerenciamento do software e falta de energia 

elétrica no local de gravação. Dentro das 69 edições gravadas, duas delas (dia 12 de 

setembro e dia 30 de novembro) apresentaram problemas e os arquivos de vídeo não 

puderam ser abertos. Outros dois arquivos (dias 7 e 8 de setembro) apresentaram problemas 

no áudio, não sendo possível compreender o conteúdo dos programas, o que confere, na 

                                                 
6 Fade é o termo usado em telejornalismo para o tempo total do espelho do programa, ou seja, a 
somatória de todos os elementos noticiosos.  
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contagem final, 65 programas em condições de serem avaliados. Dentro desse corpus, em 

apenas 12 edições nenhum assunto relacionado à saúde pública foi veiculado. 

Entre setembro e novembro, o Jornal Nacional ofereceu a mesma quantidade de 

programas: 78. No entanto, foram coletadas 76 edições, pois duas delas (dias 22 de outubro 

e 19 de novembro) não estavam disponíveis no site da emissora no período de coleta do 

material. Na somatória dos tempos, o programa contabilizou 37 horas, 28 minutos e 13 

segundos de material (lembrando novamente que foram retirados da contagem os intervalos 

comerciais). O tempo de duração do telejornal varia bastante ao longo da semana: há 

edições curtas, com 21 minutos de duração, assim como em outras datas o programa chegou 

a registrar 34 minutos de informações veiculadas. Das 76 edições coletadas para análise, 36 

não apresentaram conteúdos sobre saúde pública.  

Os resultados de ambos podem ser conferidos nas seguintes tabelas: 

 

Repórter Brasil – setembro a novembro de 2011 

65 edições Fade Saúde pública 

Setembro 17h36m14s 1h08m16s 

Outubro 17h16m43s 1h16m43s 

Novembro 16h22m00s 1h05m46s 

Total 51h47m57s 3h30m45s 

 

Jornal Nacional – setembro a novembro de 2011 

76 edições Fade Saúde pública 

Setembro 12h19m01s 0h42m22s 

Outubro 12h59m22s 1h31m24s 

Novembro 12h09m50s 0h33m19s 

Total 37h28m13s 2h47m05s 

 

Para a análise, foram considerados todos os conteúdos veiculados pelos telejornais 

que se referissem ao sistema público de saúde, ou seja, foram contabilizadas as reportagens, 

notas e links cujo conteúdo fosse relacionado a essa temática. Portanto, alguns assuntos 

relacionados a saúde foram excluídos – como as informações sobre o estado de saúde do 

ex-presidente Lula, que passou por um tratamento quimioterápico para combater um câncer 

na laringe, no final de outubro e começo de novembro, ou o estado de saúde do ator 
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Reynaldo Gianecchini, que também faz tratamento contra câncer linfático nesse período. 

No caso do Repórter Brasil, foram desconsideradas as passagens de bloco. O telejornal usa 

esse espaço para exibir um fala-povo7 temático, cujo assunto muda a cada programa. Em 

várias edições, foram elencados assuntos relacionados à saúde, no entanto como são apenas 

entrevistas curtas não foram contabilizadas entre os materiais de natureza informativa, 

principal foco de nossa análise. 

A partir da leitura flutuante, foram criadas dez categorias de análise, a fim de 

classificar os conteúdos sobre saúde veiculados pelos dois programas ao longo do período 

de coleta. O objetivo dessas categorias era exibir um panorama mais detalhado do material, 

permitindo a comparação entre os assuntos destacados ou inferiorizados. A seguir, a relação 

das categorias com breves apontamentos sobre os temas encontrados nas mesmas: 

 

1) Atendimento e serviços de saúde: procedimentos médicos realizados por 

dispositivos do sistema público de saúde; atendimento à população nas unidades de saúde; 

2) Medicamentos e outros produtos: agências de fiscalização, controle e 

distribuição de remédios e outros produtos; novas determinações para proteção da saúde da 

população; 

3) Campanhas e Epidemias: novos surtos de doenças; prevenção e controle de 

doenças endêmicas; 

4) Administração da saúde pública: medidas administrativas do poder público; 

fiscalização da aplicação e gestão de recursos;  

5) Novas políticas de saúde: novos procedimentos, leis e determinações 

adotados pelos dispositivos do sistema público de saúde; 

6) Novas tecnologias em saúde: recentes descobertas científicas; novos 

procedimentos médicos em fase de teste; 

7) Saneamento: abastecimento de água; coleta de esgoto; poluição de 

mananciais; 

8) Pesquisa em saúde: diagnósticos setoriais; levantamentos estatísticos; 

indicação de panoramas de situações setoriais;  

9) Promoção da saúde: ações de educação em saúde; atividades de promoção da 

saúde; 

                                                 
7 Em telejornalismo, um fala-povo é uma série de entrevistas curtas, relacionadas a um assunto, feita 
para mostrar a opinião geral das pessoas sobre determinado tema. 
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10) Não categorizável: assuntos não classificáveis; 

 

A quantificação do corpus foi feita com base na duração dos telejornais, pois 

contabilizar o número de reportagens ou de notas não conferiria uma comparação segura. O 

Repórter Brasil é um telejornal mais extenso que o Jornal Nacional, portanto, com mais 

espaço para distribuir VTs8 ao longo do espelho. 

A partir desse levantamento, foi possível avaliar o percentual de espaço que o tema 

saúde pública ocupa dentro de cada telejornal. No caso do Repórter Brasil, as informações 

dessa temática alcançaram 6,37% do volume total de horas gravadas nesses três meses. No 

caso do Jornal Nacional, as informações dessa natureza atingiram 6,65% do tempo total de 

gravações. 

 
 JORNAL NACIONAL REPÓRTER BRASIL 

TEMPO TOTAL 37:28’13 100% 51:47’57 100% 
SAÚDE 2:29’39 6,65% 3:18’13 6,37% 

 

Tais resultados mostram uma relativa preocupação de ambos os programas com a 

temática, levando em consideração que durante o período o país passava por turbulências 

políticas que ganhavam bastante destaque no noticiário televisivo9. Por esses números, 

percebemos que os telejornais dedicaram espaço praticamente igual para essa temática, 

apesar da grande diferença das pautas elencadas. A seguir, a categorização, conforme 

relação anteriormente descrita: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 VT – sigla para Vídeo Tape, que no jargão telejornalístico quer dizer o mesmo que uma 
reportagem. 
9 O então ministro do Esporte, Orlando Silva de Jesus Júnior (PCdoB), demitiu-se por pressão 
popular por um suposto envolvimento em um esquema de desvio de verbas da pasta que dirigia. No 
mesmo período, que Carlos Lupi (PDT), então ministro do Trabalho, entregou o cargo por estar 
supostamente envolvido em um esquema de desvio de verbas.  
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JORNAL NACIONAL REPÓRTER BRASIL  SAÚDE 
2:29’39 100% 3:18’13 100% 

1 Atendimento e serviços de 
saúde 

24’18 16,23% 20’34 10,37% 

2 Medicamentos e outros 
produtos 

30’50 20,6% 15’57 8,04% 

3 Campanhas e epidemias 14’53 9,94% 24’18 12,25% 
4 Administração da saúde 

pública 
21’05 14,08% 11’27 5,77% 

5 Novas políticas de saúde 14’46 9,86% 28’34 14,4% 
6 Novas tecnologias em saúde 18’05 12,08% 17’16 8,71% 
7 Saneamento 9’27 6,31% 9’47 4,93% 
8 Pesquisa em saúde 12’10 8,13% 39’32 19,94% 
9 Promoção da saúde 2’24 1,6% 28’56 14,59% 

10 Não categorizável 1’41 1,12% 1’52 0,94% 
 

Os resultados mostram que o Jornal Nacional dedicou mais espaço às matérias que 

se enquadravam na categoria de medicamentos e outros produtos, ou seja, reportagens de 

prestação de serviços, que mostravam decisões recentes sobre o uso ou comercialização de 

medicamentos e produtos. Uma grande parte dessas reportagens dizia respeito a proibições 

ou suspensões do uso de produtos e medicamentos. No entanto, a temática ganhou destaque 

no telejornal a partir de outubro com uma série de reportagens sobre a utilização de lençóis 

hospitalares usados para confecção têxtil em Pernambuco. Fábricas da capital 

pernambucana estavam importando lençóis usados em hospitais norte-americanos para 

serem usados como forro para bolsos de calças jeans. As imagens mostravam grandes 

pilhas de lençóis sujos de sangue e calças em lojas nas quais era possível ler nos forros dos 

bolsos o nome do hospital estampado. Havia a preocupação de que o material pudesse estar 

contaminado e, assim, prejudicar a saúde dos consumidores. Pelo menos sete reportagens 

foram feitas sobre o assunto. O Repórter Brasil, no entanto, não veiculou nenhuma 

informação sobre esse caso. 

Ainda vale destacar o espaço que o Jornal Nacional dedicou às matérias sobre 

atendimento e serviços de saúde, com 16,23% do total dos materiais sobre saúde. Nesse 

caso, apesar da categorias elencar matérias que tratassem dos serviços e atendimento aos 

pacientes da rede pública de saúde, foi possível notar que o clima de denuncismo dominou 

esse espaço no telejornal da Rede Globo. A maior parte das matérias dizia respeito a 

morosidade no atendimento, falhas na regulação de vagas e mortes de usuários do sistema 

público vítimas de negligência no atendimento. Pouco espaço foi dedicado às matérias que 

tratavam de ações de promoção da saúde, como atividades educativas. 
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Os números obtidos com a análise do material do Repórter Brasil mostram um 

cenário diferente. A maior parte do espaço foi usado para veicular informações sobre 

pesquisa em saúde: diagnósticos setoriais, que traçavam panoramas e cenários no país, 

representaram a maior parte das pautas desse programa durante o período de coleta. 

Estatísticas sobre relevantes causas de mortes, altos índices de gravidez na adolescência, 

altas taxas de jovens contaminados por Aids foram assuntos recorrentes nos blocos do 

telejornal. O Jornal Nacional dedicou 8,13% do espaço para o assunto, no entanto apenas as 

pautas sobre os resultados das pesquisas sobre novas contaminações por Aids foram 

comuns aos dois telejornais (mesmo assim, o Repórter Brasil trouxe duas reportagens, 

enquanto o Jornal Nacional veiculou apenas uma nota). 

Outra categoria de destaque no Repórter Brasil diz respeito às matérias sobre as 

ações de promoção e educação em saúde, justamente um aspecto pouco explorado pelo 

Jornal Nacional no período. O programa da TV Brasil trouxe quase 30 minutos de material, 

nos quais orienta os telespectadores como evitar a morte de bebês durante o sono, mostra 

como policiais militares cariocas ajudam idosos a manterem a forma ou então explicando o 

que são medicamentos fitoterápicos. 

Vale notar que pouco espaço (5,77%) foi dedicado a reportagens sobre gestão dos 

recursos e medidas administrativas do poder público. Quando o fez, o telejornal chegou a 

mostrar problemas estruturais em hospitais ou a não aplicação de verbas destinadas para 

infraestrutura. No entanto, nesse ponto o Jornal Nacional mostrou-se um jornal mais 

incisivo, dedicando pouco mais de 20 minutos de material para mostrar o caos na saúde 

pública de vários estados ou irregularidades apontadas por relatórios da Controladoria Geral 

da União. A categoria foi a terceira mais significante no telejornal da Rede Globo, 

engrossada principalmente por uma série de reportagens que acompanharam possíveis 

desvios de verbas públicas para postos de saúde no Mato Grosso.  

Ambas emissoras dedicaram pouco espaço para informações sobre saneamento, 

justamente um dos maiores e mais antigos problemas de saúde pública que grande parte dos 

municípios brasileiros enfrenta. A categoria foi uma das que recebeu menos destaque, 

chegando a apenas 9 minutos e 27 segundos no Jornal Nacional (6,31%) e 9 minutos e 47 

segundos no Repórter Brasil (4,93%). 
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Considerações finais 

 

A partir desses dados obtidos, é possível perceber que, mesmo que o agendamento 

das matérias nos dois telejornais tenha sido significativamente diferente, ambos priorizaram 

assuntos bastante factuais (medicamentos e outros produtos, no caso do Jornal Nacional; 

pesquisa em saúde, no caso do Repórter Brasil), assim como relevaram para segundo plano 

as informações sobre assuntos que dizem respeito a demandas permanentes, como 

saneamento. Isso confirma a característica imediatista que as pautas de telejornais 

costumam assumir, procurando notícias que sejam recentes e de relevância para um grande 

número de pessoas. 

Pelos resultados obtidos, é possível dizer que os telejornais cumpriram, no período 

analisado, com o que se esperava de suas propostas editoriais: o JN noticiou mais casos 

inusitados e que envolviam problemas nos serviços prestados pela saúde pública, enquanto 

que o RB utilizou mais espaço para fazer diagnósticos do setor. De acordo com a proposta 

dessa segunda, o telejornal busca uma abordagem diferente dos assuntos, compondo 

materiais que ofereçam ao telespectador uma abordagem diferenciada dos problemas. Isso 

ficou evidente no agendamento das notícias levantadas no período. 

No entanto, a busca pelo novo também está presente na TV pública. É preciso dar a 

informação nova, que (supostamente) ninguém conhece, no entanto com liberdade de 

pautar-se de forma diferenciada. Também vale ressaltar que o espaço destinado pela Globo 

para o assunto revela o cumprimento de um importante papel, principalmente pelo seu 

apelo em audiência, capaz de levar esses conteúdos a milhões de brasileiros.  
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