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Resumo 

 

Como formador de opinião, o telejornal tem o papel de deixar a interpretação a cargo do 

indivíduo e não formá-la por ele. Baseado nisso, este trabalho se direciona à análise das 

reportagens feitas na cobertura do caso da médica Virgínia Helena Soares de Souza, ex-

chefe da UTI do Hospital Evangélico de Curitiba, por dois veículos de comunicação 

televisivos, Rede Record e Rede Globo. Para que fosse possível alcançar resultados 

satisfatórios, foram feitas avaliações dos termos, construção, fontes, imagens e tom dado a 

cada matéria. O processo de pesquisa se deu através do detalhamento e análise de 

reportagens, além de entrevistas com os responsáveis pelo material veiculado em cada 

emissora. Tratando-se de um caso ligado à saúde muito se recorreu à emoção e ao 

sensacionalismo em uma correria pela informação exclusiva.   
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INTRODUÇÃO 

Curitiba foi palco de uma das investigações mais noticiadas no país no início do ano 

de 2013. O caso da médica Virgínia Soares de Souza, acusada de acelerar mortes na 

Unidade de Terapia Intensiva Geral do Hospital Evangélico de Curitiba (PR), foi objeto de 

reportagens em todo o Brasil e também no exterior. A médica foi presa em 19 de fevereiro 

de 2013, acusada pela polícia civil de cometer homicídios e de chefiar uma quadrilha que 

antecipava mortes na UTI. A investigação teria durado mais de um ano e o resultado foi a 

apresentação de gravações de conversas telefônicas que apontavam a médica como 

responsável por várias mortes de pacientes que teriam condições de sobreviver. 

Vários jornais estamparam em suas capas e nos títulos e chamadas a classificação de 

Virgínia como a “Dra. Morte”. O jornal “O Dia” chamou assim a médica no título de uma 

reportagem: “Paciente escreveu bilhete para denunciar ‘Dra. Morte’”. O mesmo tratamento 
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foi dado à notícia por radiojornais, sites de notícias e telejornais. Em entrevista ao site de 

notícias UOL, o advogado de defesa da médica relata o fato:  

Minha cliente é uma pessoa mentalmente sadia, que nunca teve um 

problema ético-disciplinar no CRM (Conselho Regional de 

Medicina) em sua carreira. De repente, se viu 'monstrificada' (sic), a 

ponto de não sabermos se ela pode sair na rua com segurança. Ela 

virou a 'doutora Morte'", falou. (UOL NOTÍCIAS) 

 O inquérito corria em segredo de Justiça, porém, a imprensa teve acesso a 

informações e continuou a noticiar o fato. A delegada Paula Brisola, que comandava o 

inquérito, foi acusada de suposta quebra do sigilo de justiça nas investigações e foi 

ameaçada de afastamento do caso. 

Os Artigos Primeiro e Segundo do Capítulo Primeiro do Código de Ética do 

Jornalista regulamenta a fundamental importância da apuração da notícia jornalística: 

 I - a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios 

de comunicação e deve ser cumprida independentemente da linha 

política de seus proprietários e/ou diretores ou da natureza 

econômica de suas empresas;  

II - a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela 

veracidade dos fatos e ter por finalidade o interesse público; 

 Também o artigo quarto define a busca da verdade como premissa da profissão: 

“Art. 4º O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, 

deve pautar seu trabalho na precisa apuração dos acontecimentos e na sua correta 

divulgação”. 

 O Código de Ética do Jornalista, além das teorias do Jornalismo servirão como base 

para analisar como foi a cobertura do caso da Médica Virgínia com relação aos preceitos 

jornalísticos. 

 No caso desta pesquisa o foco são reportagens que foram vistas ao vivo nos 

telejornais, revistas inúmeras na internet pelos sites dos veículos de comunicação e 

compartilhadas em sites de relacionamento ao serem postadas no YouTube e em outros 

sites afins.  

 

A REPORTAGEM DE TELEVISÃO 

Dividir a reportagem de jornalismo em fases históricas não parece ser uma tarefa 

factível e nem é a intenção deste trabalho. Se entendermos ser difícil pensar a reportagem 

dentro de um contexto histórico, podemos, entretanto, traçar definições deste que é o 

instrumento fundamental do jornalismo. 
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Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari (1986: 11) indicam quatro características 

principais para que um texto seja considerado uma reportagem: “predominância da forma 

narrativa”, “humanização do relato”, “texto de natureza impressionista” e “objetividade dos 

fatos narrados”. A reportagem é o principal elemento do jornalismo por ser o meio pelo 

qual a maior parte das notícias é transmitida. Em seu manual de Telejornalismo, Vera Íris 

Paternostro usa os substantivos “matéria” ou VT como sinônimos de reportagem, e os 

define como: “o que é publicado ou se destina a ser publicado em qualquer veículo de 

informação” (1999: 145). A reportagem é utilizada para relatar uma notícia em qualquer 

veículo de comunicação, seja de comunicação impressa, rádio ou TV, como nos explicam 

Sodré e Ferrari.  

... é a reportagem – onde se contam, se narram as peripécias da 

atualidade – um gênero jornalístico privilegiado. Seja no jornal 

nosso de cada dia, na imprensa não-cotidiana ou na televisão, ela se 

afirma como o lugar por excelência da narração jornalística. E é 

mesmo, a justo título, uma narrativa – com personagens, ação 

dramática e descrições de ambiente – separada entretanto da 

literatura por seu compromisso com a objetividade informativa. 

(1986: 9) 

Embora o jornalismo incline-se a propor a existência, por meio da reportagem, da 

possibilidade de um registro fiel da realidade. Eugênio Bucci rebate esta afirmação: “O 

discurso jornalístico, agora como antes, muitas vezes, se vê erguido sobre uma ilusão: 

descrever a realidade sem nela interferir. Foi assim que encontrou na tela da TV o novo 

palco para fincar sua autoridade” (2004: 30).  

Se para o jornalismo existe a ilusão de descrever a realidade sem nenhuma 

interferência o público tende a acreditar nesta ilusão como realidade, sem buscar marcas 

que possam discutir a credibilidade de uma reportagem. As teorias do jornalismo são 

aplicadas ao telejornalismo e trazem como fundamento a apuração dos fatos. 

 

ÉTICA DO JORNALISTA 

A ética e as funções do jornalista têm se confundido com os interesses das empresas 

contratantes e com o apelo à divulgação de pesquisas de audiência que confirmem o agrado 

ao público. Divulgar informações de acordo com o interesse público é diferente do fato de 

buscar a satisfação do mesmo, pois: “O compromisso fundamental do jornalista é com a 

verdade no relato dos fatos, deve pautar seu trabalho na precisa apuração dos 

acontecimentos e na sua correta divulgação” (CÓDIGO DE ÉTICAO DO JORNALISTA, 

Art. 4°). 
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O que pode ser visto, principalmente, nas apurações de casos de grande repercussão, 

é a abordagem de apenas um lado dos fatos durante todo o processo de investigação, 

inclusive em seu fechamento. As testemunhas, imagens, áudios, e outros, são unicamente 

para embasar o que o veículo deseja mostrar: “O problema ético (...) está na ausência da 

pluralidade das fontes, que reflita diversidade de acontecimentos e interpretações” 

(KARAM, 1997, p.59). Ocorre então o denominado “controle da informação” que vai 

contra os princípios estabelecidos pela ética jornalística, pois é usado de modo a trazer 

benefícios a seus produtores.  

Além de controlar a abordagem da informação, alguns veículos também se valem de 

uma “artimanha” para emocionar e “tocar” o público, o sensacionalismo. Segundo o Código 

de Ética (Art. 11°), “O jornalista não pode divulgar informações: de caráter mórbido, 

sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente em cobertura de crimes e 

acidentes”, porém, é comum a prática contrária a essa declaração, sobretudo para alcançar o 

intuito de chamar a atenção do público através de apelo emocional.  

O jornalismo precisa lidar com as diferentes versões atribuídas aos acontecimentos, 

com os relatos e opiniões contraditórios e antagônicos. Segundo Karam, “eliminar isso é 

simplesmente querer que o jornalismo, o presente e o futuro se submetam à lógica pessoal e 

à moral particular” (1997, p. 79). Para Di Franco, é necessário um jornalismo fiel à verdade, 

sem omissões ou engajamentos políticos, porque “a mídia é uma arma carregada quando 

dirigida com intenção hostil contra um indivíduo” (1995, p. 18). 

A cobertura feita pela imprensa do caso da médica do Hospital Evangélico 

apresentando imagens e depoimentos que condenavam a profissional, antes de o Ministério 

Público constatar a veracidade das mortes causadas por ela e outros companheiros de 

trabalho, pode ser analisada sobre este aspecto. O objetivo do telejornalismo pode ter sido 

justamente o de basear-se somente naquilo que alimentava as suspeitas sobre a médica. 

Desde o princípio das investigações, a primeira atitude da imprensa foi colocá-la como 

culpada, como objeto de repúdio, mas que base havia para tal atitude se as investigações 

estavam só começando? 

Se o compromisso do jornalista é com a apuração, com a veracidade dos fatos, não 

com o mero achismo, “buscar provas que fundamentem as informações de interesse 

público”, é o que consta no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (Art. 12 II). Não 

deve haver jornalismo com preconceito ou pré-julgamento, portanto, “a ética é o segredo da 
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credibilidade da imprensa e, exatamente por isso, a chave do seu sucesso” (DI FRANCO, 

1995, p. 22). 

Os critérios de produção de reportagem podem ser considerados muitas vezes como 

falhos ao excluir informações. Felipe Pena (2008) discute o que é a objetividade e defende 

que o jornalista jamais será objetivo. 

A objetividade, então, surge porque há uma percepção de que os 

fatos são subjetivos, ou seja, construídos a partir da mediação de um 

indivíduo, que tem preconceitos, ideologias, carências, interesses 

pessoais e outras idiossincrasias. E como essas não deixarão de 

existir, vamos tratar de amenizar sua influência no relato dos 

acontecimentos. Vamos criar uma metodologia de trabalho. (PENA, 

2008) 

A marca da objetividade jornalística nas reportagens é a presença de declarações de 

todos os personagens envolvidos em um fato. Felipe pena cita Gaye Tuchman, quando 

afirma que as reportagens hoje estão cheias de opinião. “Para a Socióloga Gaye Tuchman, 

no artigo ‘A objetividade como ritual estratégico’, isso acontece como um ritual estratégico 

dos jornalistas para evitar críticas ao seu trabalho e até eventuais processos na justiça”. A 

presença de declarações em uma matéria não significa uma total imparcialidade. As 

declarações se tornam mais importantes que fatos e, da forma com que são abordadas, 

podem apresentar opinião do jornalista. As declarações de todos os envolvidos em uma 

reportagem nos dias de hoje, pode ser considerada apenas como uma obrigatoriedade para 

que o profissional não tenha problemas futuros e não necessariamente, a exposição de 

argumentos para o telespectador tomar sua decisão. 

 

REPORTAGENS DO JORNAL NACIONAL E JORNAL DA RECORD 

Para a análise foi determinada a escolha do Jornal Nacional e do Fantástico da Rede 

Globo, e do Jornal da Record e Domingo Espetacular da Rede Record, por serem emissoras 

de maior audiência e programas de mesma periodicidade.  

A Rede Globo de televisão veiculou de fevereiro a junho de 2013, matérias sobre o 

caso da médica Virgínia Helena Soares de Souza. Desse total, quatro foram exibidas no 

Fantástico e 18 no Jornal Nacional. A Rede Record, no mesmo período, veiculou 15 

matérias sobre o caso da médica Virgínia, sendo que 14 eram do Jornal da Record e uma 

reportagem especial para o Domingo Espetacular. De todo o material analisado, quatro 

matérias foram selecionadas por veicularem um conteúdo com maior peso julgador sobre a 

profissional. 
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Na análise dos programas Jornal da Record e Domingo Espetacular, desde a 

primeira reportagem, há imagens que se repetem em todas as reportagens e algumas delas, 

de pouca qualidade. Na primeira matéria veiculada sobre o caso no Jornal da Record
5
, no 

dia 20 de fevereiro de 2013, são exibidas imagens do corredor do hospital para cobrirem os 

offs. As imagens são um pouco tremidas e parecem terem sido feitas por amadores. 

Segundo a gerente de jornalismo da RIC TV/ Record, Ivete Azzolini
6
, o maior desafio da 

cobertura do caso Dra. Virgínia foi conseguir imagens. 

A nossa maior dificuldade foi ter a imagem do bendito corredor e do 

local. Como é que eu fiz? Não dá para entrar com câmera no 

hospital. Naquele momento, um, dois dias depois, foi muito difícil o 

acesso. Então eu peguei um produtor meu e falei: “você vai com um 

Iphone”. Nós entramos dentro do hospital como se ele fosse visitar 

alguém. A gente não tinha condições de não ter o tal do “corredor 

da morte”. Foi assim que foi apelidado o corredor que dava acesso a 

UTI. (AZZOLINI, 2014) 

Além disso, nas primeiras reportagens somente a Rede Globo tinha a imagem da 

prisão da médica Virgínia. A Record, no entanto, pediu a concorrente o direito de uso 

daquele take.  

O nosso maior pânico: perdemos a imagem da Virgínia entrando na 

delegacia. Na hora que ela estava chegando à delegacia, a gente 

estava em outro local. A Rede, querendo me estrangular. Eu liguei 

pra Globo e falei: eu preciso que você me empreste aquela imagem. 

Eles me emprestaram e dei crédito. Porque naquele momento 

prevalecia a importância da imagem que eu não tinha. (AZZOLINI, 

2014) 

Entretanto, a Record não poderia ficar usando a imagem emprestada. A gerente 

colocou um cinegrafista no centro de triagem para que pudessem captar alguma imagem da 

médica. “Peguei um cinegrafista e coloquei dentro do centro de triagem. Aí eu falei: ‘você 

vai ficar com a câmera ligada quantas horas forem necessárias aqui’. Demos tanta sorte 

porque naquela manhã, ela saiu para pegar os livros”. (AZZOLINI, 2014) 

Diante do desespero para conseguir as imagens, é possível perceber a competição 

entre as duas redes para ter uma imagem exclusiva. Nessa corrida, pareceu aceitável para a 

Record um jornalista se passar por um familiar de paciente para conseguir um take. A 

imagem do “corredor da morte” além de poder ser considerada sensacionalista, pode, 

                                                 
5
 A matéria pode ser assistida em: http://rederecord.r7.com/video/policia-do-parana-investiga-mortes-na-uti-

do-segundo-maior-hospital-do-estado-512561ebb61c31dce4252ee0/ 
6
 Ivete Azzolini foi entrevistada por Isadora Nicastro no dia 29 de abril de 2014, na RIC TV, sede da Record 

em Curitiba.  

http://rederecord.r7.com/video/policia-do-parana-investiga-mortes-na-uti-do-segundo-maior-hospital-do-estado-512561ebb61c31dce4252ee0/
http://rederecord.r7.com/video/policia-do-parana-investiga-mortes-na-uti-do-segundo-maior-hospital-do-estado-512561ebb61c31dce4252ee0/
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também, burlar a ética do jornalismo, já que são imagens filmadas de forma ilegal e que 

podem ter influenciado na transmissão do conteúdo da matéria. 

A reportagem do Domingo Espetacular
7
 veiculada no dia 25 de fevereiro de 2013, 

feita pela apresentadora Adriana Araújo, trouxe alguns depoimentos dessas fontes nos 20 

minutos e 51 segundos de reportagem.  

No início, a primeira sonora é de uma mulher até então desconhecida. Ela, 

claramente alterada, diz: “Ela é um monstro com quem está lá dentro, ela é um monstro 

com os funcionários, ela é um monstro com os familiares. Ela é um monstro com todo 

mundo daquele lugar” (ESPETACULAR, Domingo. 25 de fevereiro de 2013). Depois, aos 

16 minutos e 24 segundos de reportagem, a mulher volta a dar um depoimento. É 

identificada como Márcia do Carmo. Segundo a testemunha, ela ficou na UTI por 

complicações no parto e esteve aos cuidados da médica. A paciente mostra sua cicatriz 

durante a entrevista e fica com a blusa levantada enquanto fala, mostrando o corte na 

extensão de sua barriga. Durante este depoimento, a testemunha mostra um vídeo em que 

aparece pelada e cheia de fezes, porque não tinha sido auxiliada pelos enfermeiros. O vídeo, 

no entanto, não é da UTI, segundo a própria paciente que já não estava mais sob os 

cuidados da médica. Conforme o depoimento, isso também acontecia na UTI, mas as 

imagens chocam e não são desse momento. Aqui é observada a utilização da imagem como 

um meio de sensibilizar, mas de forma forçada já que não são da UTI que a médica 

chefiava.  

Outro caso é o da reportagem exibida no Fantástico
8
, com entrevista exclusiva da 

médica, a qual termina com um apelo ao emocional. Na tela, o close no rosto choroso de 

Zenaide Pereira, viúva de Ivo Spitzner marca a declaração: “Era meu companheiro, né?! 

Dia e noite, vinte e quatro horas juntos, né?! Voltar, ele não volta mais, mas ela vai ter que 

pagar” (FANTÁSTICO, 9 de junho de 2013). Esse trecho se enquadra na abordagem que 

vai da notícia à manipulação dos fatos através da emoção. Ainda, depois do rosto choroso, 

uma foto de Ivo Spitzner reafirma a tentativa de emocionar o público com a informação. 

Ela aparece cheia na tela, com um zoom lento, que aproxima do telespectador a imagem do 

senhor em um momento de pescaria.  

                                                 
7
 A matéria pode ser assistida em: http://noticias.r7.com/videos/exclusivo-veja-depoimentos-chocantes-de-

quem-conviveu-com-a-dra-morte/idmedia/512ab2a192bb7f23203d9f63.html 
8
 A matéria pode ser assistida em: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/06/medica-acusada-de-

acelerar-mortes-na-uti-se-diz-inocente.html 

 

http://noticias.r7.com/videos/exclusivo-veja-depoimentos-chocantes-de-quem-conviveu-com-a-dra-morte/idmedia/512ab2a192bb7f23203d9f63.html
http://noticias.r7.com/videos/exclusivo-veja-depoimentos-chocantes-de-quem-conviveu-com-a-dra-morte/idmedia/512ab2a192bb7f23203d9f63.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/06/medica-acusada-de-acelerar-mortes-na-uti-se-diz-inocente.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/06/medica-acusada-de-acelerar-mortes-na-uti-se-diz-inocente.html
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De acordo com a repórter responsável pela matéria, Ana Zimmermann
9
, nada disso 

foi feito com a intenção de formar algum juízo de valor sobre a médica.  

Muitas vezes essa questão de edição, de colocar a foto ou não, sai 

do nosso controle, porque é coisa do editor finalizar lá. 

Especificamente foto ou não, não é eu que decido, ‘Ah, vou por 

uma foto’, não! Ainda mais que estava todo o arquivo já lá (Rio de 

Janeiro – sede da emissora). ‘Vou colocar isso pra fazer as pessoas 

pensarem...’, não, a gente foi fazendo o contraponto. Até porque não 

são as pessoas que julgam, é o juiz. (ZIMMERMANN, 2014) 

Segundo Eugênio Bucci, para chamar a atenção - e consequentemente aumentar a 

audiência - preocupa-se em falar ao coração do telespectador. O sentimentalismo continua 

inabalável ao contar histórias de vida e denunciar casos como esse do Hospital Evangélico. 

“O telejornalismo soube acrescentar, à regra geral da espetacularização, um andamento 

melodramático, quase como se fosse, ele próprio, uma peça de ficção” (Bucci, 2000, p. 27).  

 

ESCOLHA DAS FONTES 

Foi observado também nas matérias assistidas que havia uma grande quantidade de 

pessoas testemunhando contra a médica. Parentes das supostas vítimas, pessoas que 

trabalhavam no hospital ou que passaram por lá e acabaram ouvindo alguma coisa.  

Na mesma reportagem do Domingo Espetacular há a utilização de duas fontes que 

não são identificadas. Um deles, um enfermeiro que cobria férias e outra, uma auxiliar 

administrativa que também declarou ter trabalhado com Virgínia. Há um questionamento 

sobre a utilização dessas fontes anônimas e a verificação do vínculo entre as testemunhas e 

a suspeita. Segundo o Manual de Redação da Folha de S. Paulo, essas fontes são 

consideradas tipo 2, não têm histórico de confiabilidade e todas as informações devem ser 

cruzadas para que se tornem confiáveis.  

A gerente de Jornalismo da RIC, no entanto, admite que aconteceram problemas na 

escolha dos testemunhos contra a médica.  

Teve a história do enfermeiro que um dia que chegou aqui e eu 

falei: esse cara está mentindo. E aí, no outro dia ele foi pedir 

dinheiro para a minha equipe. O cara não sabe o que está falando. 

Porque daí eu cheguei um momento e falei: ou a pessoa 

testemunhou ou eu não quero ninguém, não coloco no VT. Porque 

tinha um porteiro que ouviu falar que tinha matado duas quando 

acompanhava um familiar. Cara, parou né? Você tá num hospital, 

dentro de um caos, atendendo um familiar e daí você ouviu falar. 

                                                 
9
 Ana Zimmermann foi entrevistada por Kathulin Tanan, no dia 12 de maio de 2014, na RPCTV de Curitiba, 

afiliada da Rede Globo no Paraná. 
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Não vale, não vale! É muita exploração, é muito sensacionalismo 

em cima do caso. (AZZOLINI, 2014) 

Na matéria veiculada no dia 21 de fevereiro do ano passado, pelo Jornal Nacional
10

, 

há um relato não comprovado judicialmente, já que ela fora colocada no ar com base em um 

prontuário médico que levava o nome de Virgínia Helena Soares de Souza, mas que não 

havia passado ainda pelas mãos da justiça.  

Mulher não identificada: “Eu escrevi o seguinte: eu preciso sair 

daqui, pois tentaram hoje me matar, desligando os aparelhos toda a 

noite. Por isso que tenho que sair”.  

Repórter (off) “Em dezembro do ano passado, esta mulher que 

prefere não se identificar, ficou vinte e seis dias na UTI do Hospital 

Evangélico com infecção generalizada. Ela diz que estava 

consciente quando ouviu a médica Virgínia Helena Soares de Souza 

mandar desligar o respirador”.  

Mulher não identificada: “Ela falou assim que era pra desligar, pra 

ver se eu aguentasse sobreviver. Se eu não conseguisse, eu não tinha 

chance. Isso eu ouvi da boca dela. Só que daí uma enfermeira viu 

que eu ‘tava’ agoniando, ela veio e ligou de novo”. (JORNAL 

NACIONAL, 21 de fevereiro de 2013) 

A repórter Ana Zimmermann, responsável também por essa matéria, alega que 

“Aquele tipo de pessoa, humilde daquele jeito, falando daquele jeito, contando a história da 

vida dela, não está mentindo. A gente toma como verdade. Não a expomos por risco de 

vida, pois por ela não teria problema. Nós vimos o prontuário dela”. No entanto, não há um 

balanceamento de lados, já que nenhum funcionário do hospital, por exemplo, foi ouvido 

para falar sobre o caso específico da mulher em anonimato. E se o foi, isso não é mostrado. 

Portanto, o relato coloca em cheque, sem direito a defesa suficiente, os atos da médica. Por 

mais que as informações tenham sido cruzadas entre depoimento e prontuário, o que a 

repórter diz sempre ter sido feito, não havia uma fonte que também comprovasse isso, 

apenas o que a mesma pessoa tinha em mãos. Uma pessoa que em nenhum momento havia 

visto a médica, apenas ouvido uma voz que poderia ser dela. 

Na primeira reportagem feita no dia em que a médica foi presa, a cabeça da matéria 

dita por Ana Paula Padrão foi: “E agora uma história cruel: o caso da Chefe de UTI que é 

suspeita de antecipar mortes de pacientes no Paraná. Segundo a Polícia a médica não agia 

sozinha e os funcionários que trabalhavam com ela também vão ser investigados”. Somente 

nessa cabeça, ao declarar que essa é uma história cruel, o telejornal já está condenando a 

                                                 
10

 A matéria pode ser assistida em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/02/ex-paciente-de-

medica-suspeita-de-eutanasia-conta-como-escapou.html 

 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/02/ex-paciente-de-medica-suspeita-de-eutanasia-conta-como-escapou.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/02/ex-paciente-de-medica-suspeita-de-eutanasia-conta-como-escapou.html
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médica, sendo que nesse caso ela era apenas suspeita e foi presa para uma investigação 

mais aprofundada do caso.  

No Jornal Nacional, William Bonner também recorre a um tom sensacionalista. Na 

cabeça do VT do dia 21 de fevereiro, o jornalista ressalta uma tentativa de assassinato.  

A polícia do Paraná vai analisar mais uma denúncia gravíssima 

contra aquela médica que foi presa anteontem, suspeita de ter 

provocado várias mortes na UTI que chefiava, num dos maiores 

hospitais de Curitiba. Hoje, uma ex-paciente dela contou ao Jornal 

Nacional e ao G1, o portal de notícias da Globo na internet, como 

conseguiu escapar com vida. (JORNAL NACIONAL, 21 de 

fevereiro de 2013) 

 

TEMPO: DEFESA X ACUSAÇÃO 

Dois dias após a prisão da médica, uma matéria de três minutos e vinte e cinco 

segundos, da repórter Ana Zimmermann, deu o espaço de uma nota pé, de quatorze 

segundos, para a defesa. O trecho em questão é este: O advogado da médica, Elias Assad, 

declarou que as denúncias de funcionários e de ex-funcionários do hospital não são 

fundamentadas em provas. Ele também disse que não considera prova o bilhete escrito pela 

ex-paciente. (JORNAL NACIONAL, 21 de fevereiro de 2013). 

De acordo com a repórter, o advogado sempre foi procurado e a nota pé pode ter 

sido usada devido a três possibilidades: o advogado teria dito o mesmo em outro momento e 

não teria por que a sonora dele entrar novamente; teria se pronunciado por telefone ou 

viajado e deixado sua filha para representá-lo, o que não faria sentido. 

No entanto, o telespectador não tem essa justificativa, pra ele fica a mensagem que 

recebeu mais importância naquele momento, aquela que teve o maior espaço dentro do 

tempo de abordagem do assunto. Aí então, o trabalho jornalístico peca, pois tem a 

responsabilidade de não pesar pra nenhum dos lados e não formar em quem assiste um juízo 

de valor. Deve ser feita uma construção dentro dos padrões éticos – abordados no início 

deste trabalho-, com o balanceamento das partes, para que a formação de opinião fique a 

cargo de cada um. A imparcialidade é ilusória, porém há maneiras de tratar a notícia de 

forma que nenhum dos lados fique em evidência, nem a acusação, nem a defesa. 

A mesma situação pode ser vista em outra matéria veiculada no Fantástico, no dia 9 

de junho. Nesse caso, a médica concedeu uma entrevista com exclusividade ao programa, a 
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qual é rebatida a todo momento por outros profissionais. Num primeiro momento, Virgínia 

Helena se refere ao paciente Ivo Spitzner, que faleceu na UTI do Hospital Evangélico em 

janeiro de 2013: “Foi um quadro que não tinha mais retorno. Não tanto pela sequela 

cerebral que ele já tinha, mas certamente cem minutos de parada foram absurdos. Isso é um 

quadro sem retorno. Então, isso é definido com o cirurgião que participa, com todos que 

participam”. (FANTÁSTICO, 9 de junho de 2013) 

Em seguida, o cardiologista José Eduardo Siqueira rebate a declaração: “Não há 

justificativa técnica para se usar o pavulon, porque ele já está entubado”. Após a próxima 

fala da médica – “Isso é definido sempre em grupos. O doente não é de um, nós atendemos 

doentes de muitos médicos, com uma série de patologias. E tudo isso é definido, se tem 

prognóstico ou não” – mais uma pessoa é colocada para mostrar outro lado, dessa vez a 

promotora de Justiça Fernanda Garcez: “Nos prontuários médicos dos pacientes não havia 

registro de que tenha sido consultado o paciente ou sua família, muito menos uma equipe 

médica”. 

Sobre o mesmo trecho da entrevista da médica, José Eduardo Siqueira, membro da 

Associação Internacional de Bioética, tem espaço ao dizer:  

Toda decisão o médico tem que tomar junto com a família e com o 

paciente, ou seja, não se pode imaginar que cuidados paliativos 

significa você isolar o indivíduo em um canto, e o médico tomar 

procedimentos sem consultar a pessoa e a família. Não existe isso. 

(FANTÁSTICO, 9 de junho de 2013) 

E dessa vez, a médica vem depois para colocar o seu lado: “Com a família a gente 

coloca o quadro né?! Você detalha, mas você coloca o quadro”. Mas, quem a rebate é a 

viúva de Ivo, Zenaide Pereira: “Ninguém comentou nada comigo. Só fui ver ele de noite, 

quando eles já levaram no cemitério e já estava no caixão”. 

Nessa construção de defesa e acusação, com a defesa ficando a cargo apenas da 

médica, sem nenhum alicerce adicional, fica mais fácil do peso de culpa cair sobre ela. Mas, 

segundo a repórter: 

É uma forma de fazer contraponto. Porque se você for num tribunal, 

não é só um lado. Você está levando ela se defendendo e continua 

levando as pessoas da acusação. Ela não exigiu em nenhum 

momento que fosse a entrevista só dela. Coloco só a acusação e não 

coloco ela, então por que que eu coloco só ela e não coloco a 

acusação? Até o espaço a ela foi maior, o tempo, enfim. Mas, a 

gente levou outras coisas contestando aquilo. (ZIMMERMANN, 

2014) 

Na continuação, outras declarações pesam sobre Virgínia, como neste outro 

momento, em que Ana Zimmermann faz a seguinte pergunta em um dos offs: “A senhora é 
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inocente dessas acusações? O que a senhora tem a dizer sobre essas acusações?”, e recebe a 

resposta: “Inocente ou culpado, depende de você agir errado e com má fé. Eu exerci a 

medicina”. Mas, a médica é novamente contestada, e dessa vez com mais intensidade nos 

termos, pela mesma promotora de justiça que fala anteriormente: “Isso não retrata a 

medicina intensiva que se pratica no Brasil. Se trata apenas como homicídio” 

(FANTÁSTICO, 9 de junho de 2013).  

Temos, então, a profissional sendo apontada indiretamente como homicida. O peso 

de uma acusação como essa no ar age como um tribunal, onde há pessoas inocentadas e 

apontadas como responsáveis por um crime. Não há problemas na declaração, pois parte de 

uma profissional conhecedora do que se considera medicina intensiva e o que não, 

entretanto isso compõe um trabalho jornalístico, o qual se torna tendencioso ao concordar 

com tais palavras.  

Na Rede Record, acontece a mesma coisa. Na matéria do Domingo Espetacular, dos 

20 minutos e 51 segundos de VT, apenas 20 segundos foram utilizados para a defesa, com 

uma fala do Advogado de Virgínia, Elias Mattar Assad: “Quando você pensa estar diante de 

um monstro, quando você supõe que alguém é um monstro, cuidado para não se 

transformar num” (ESPETACULAR, Domingo. 25 de fevereiro, 2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O termo “Dra. Morte” utilizado no off por Adriana Araújo, na matéria do Domingo 

Espetacular: “Vítima de um grande mal entendido? Ou ela seria mesmo a doutora Morte?”, 

se configura como um pré-julgamento da imprensa que induz ao telespectador a associação 

da médica à morte. Quando na verdade, a imprensa não tem o poder de julgar, nem de 

nominar, ainda mais quando se trata de um veículo que leva os assuntos a tomarem uma 

proporção enorme. A RIC (Rede Record) fala para 120 mil pessoas somente na hora do 

almoço. Depois o conteúdo transmitido pela televisão ainda é postado nas redes sociais e 

isso atinge outras milhões de pessoas. Então, a palavra e a imagem acabam tomando uma 

proporção enorme, criando uma figura sem provas.  

Não falamos aqui de um caso isolado, isso ocorre todos os dias. É preciso lembrar 

que compete a Justiça julgar, condenar, colocar atrás das grades um bandido ou pra fora 

delas um inocente. À imprensa, compete levantar a informação verdadeira e colocar os 

elementos para que a população faça seu próprio julgamento.  Mas ainda é preciso 

amadurecer nesse quesito.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 13 

É notório, na análise feita, que a RPCTV (Rede Globo) procurou manter uma 

postura mais distanciada dos fatos, com maior cuidado na utilização de termos e expressões 

julgadoras, na escolha de fontes e na construção das matérias como um todo, enquanto que 

a outra emissora optou por um tom diferente, trouxe essa denominação de “Dra. Morte” de 

forma pesada e escancarada.  

Além disso, a competição entre as emissoras para dar a informação exclusiva, ou 

não deixar de dar em um jornal algo que a outra emissora já comentou, provocou erros 

graves de apuração. O inquérito foi liberado à imprensa aos poucos e alguns repórteres 

acabavam dando a informação pela metade e até mesmo, equivocada. Independentemente 

de se tratar de uma médica que deveria preservar a vida, que estava em um hospital público 

lidando com pessoas inconscientes, as gravações citadas no inquérito e usadas como prova 

da acusação eram muito fortes e deveriam ter sido articuladas com um cuidado maior, para 

que não houvesse interpretações erradas.  

Até porque, é importante lembrar que o julgamento da médica Virgínia Helena 

Soares de Souza ainda não foi concluído, portanto, não está condenada pela Justiça. Diante 

disso, a imprensa não tem elementos e nem capacidade para esses julgamentos e para 

condená-la perante milhões de pessoas. “Acho que na ansiedade de chegar primeiro, de dar 

o exclusivo, foram cometidos erros de informação. E julgamento. Acho que isso beirou uma 

coisa quase irresponsável” (AZZOLINI, 2014). 
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