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Resumo   
 

A Saúde é uma área de grande interesse para a sociedade, detendo, 

consequentemente, elevado valor de noticiabilidade junto dos media. No entanto, é um 

campo mediático ainda pouco estudado em Portugal, sendo escassos os trabalhos sobre 

as fontes que agem neste terreno e sobre a capacidade destas influenciarem a cobertura 

mediática da Saúde. 

 Usando uma abordagem essencialmente quantitativa, este trabalho tenta 

identificar as fontes que dominam este campo dos media no nosso país e procura avaliar 

a eficácia das estratégias de assessoria de imprensa/relações públicas (AI/RP) usadas 

pelas fontes de Saúde. Para alcançar este último ponto, foi adotada uma lógica de estudo 

de caso, utilizando-se a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto como 

paradigma.   

Os resultados demonstram que as fontes oficiais dominam a produção noticiosa 

sobre Saúde. Foi identificado um grupo de fontes particularmente influente composto 

pelas instituições políticas, hospitais, sociedades científicas e universidades. A análise 

revelou ainda que estas últimas entidades, quando empregam estratégias de AI/RP, 

granjeiam um nível significativo de influência na publicação de notícias de Saúde nos 

órgãos de comunicação social. 

Palavras-chave: media, fontes, saúde, universidades, assessoria de imprensa, relações 

públicas 
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Abstract 
 

Health is a critical area to society, holding high value of newsworthiness in the 

news media. However, in Portugal, only a few studies are focused on the sources who 

act in this area and on their ability to influence media coverage of Health.  

Using an essentially quantitative approach, this study attempts to identify the 

sources who dominate this field of media in our country and seeks to evaluate the 

efficiency of the strategies of media relations/public relations (MR/PR) of Health 

sources. To achieve this aim, we developed a case study using the Faculty of Medicine 

of University of Porto as paradigm. 

 The results show that official sources control the news production of Health. 

We identified a group of particularly strong sources composed by Political Institutions, 

Hospitals, Scientific Societies and Universities. The analysis also showed that these last 

institutions have a significant level of influence in the publication of Health subjects in 

the news media, when employing MR/PR strategies. 

 

Keywords: media, sources, health, universities, media, media relations, public relations 
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A construção da agenda no jornalismo de saúde é diferente das notícias tradicionais. 

Ao contrário do que acontece com as notícias generalistas, o valor da informação 

sobre saúde assenta na sua utilidade para o público. 

(LEN-RÍOS, 2009) 
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Introdução 

 

A Saúde ocupa um lugar central entre as principais preocupações das sociedades 

modernas. O aumento da esperança média de vida nos países ditos desenvolvidos trouxe 

novos desafios. E apesar de a morte não estar tão presente na mente de todos nós como 

estaria na dos nossos antepassados, a dicotomia saúde/doença passou a estar em 

evidência. 

A área dos media não é desconexa das principais preocupações sociais. Muito 

pelo contrário. Se, por um lado, se pode assumir que os media moldam muitas das 

nossas ideias sobre o que é ou não é importante, também é facto que eles hierarquizam 

os temas mediante a sensibilidade dos públicos aos quais se dirigem. Desta forma, a 

Saúde entrou no campo dos media e foi crescendo, durante as últimas décadas do séc. 

XX, até culminar, à entrada do séc. XXI, num tópico de grande relevância social 

(CAMACHO MARKINA, 2010, p. 141). 

Contudo, esta não é uma área mediática como as outras. A importância da 

informação em Saúde está intrinsecamente associada ao uso que podemos fazer dela 

(LEN-RÍOS, 2009). Na verdade, esta visão da mediatização da saúde remete para o 

conceito de literacia da Saúde. Ou seja, não importa apenas aceder à informação, nem 

tão-pouco percebê-la. Em última análise, o objetivo é usá-la em benefício próprio. Os 

responsáveis pelas escolhas editoriais dos órgãos de comunicação social percebem isto, 

pelo que privilegiam umas informações em detrimento de outras, tendo como critério a 

usabilidade dessa informação. 

Mas, afinal, que temas sobre Saúde chegam a todos nós diariamente através dos 

meios de comunicação social? E, ainda mais importante, quais são as fontes que estão 

por detrás da produção desses conteúdos? A dependência dos media relativamente às 

fontes de informação tem sido estudada em diferentes campos mediáticos, com 

particular insistência no que se refere à produção noticiosa sobre Política. No que 

concerne à área da Saúde, são vários os autores que aludem a uma dependência extrema 

das fontes (NELKIN, 1987; TANNER, 2004; TRAQUINA, 2005; LEN-RÍOS, 2009; 

ELIAS, 2010). Os constrangimentos normais das rotinas jornalísticas e as dificuldades 

relacionadas com a linguagem técnica do campo da Saúde são apontados como estando 

na base desta dependência exacerbada dos media relativamente às fontes (NELKIN, 

1987; ELIAS, 2010). 
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Contudo, convém ver também qual o papel desempenhado pelas fontes neste 

processo. Sabemos que são entidades interessadas e, com o advento da 

profissionalização da comunicação com os media, elas passaram a dispor de todas as 

ferramentas de que necessitam para serem capazes de influenciar eficazmente a 

divulgação das informações que é do seu interesse que sejam noticiadas. 

Assim, nesta dissertação, procuramos explorar a relação entre a comunicação de 

Saúde e as fontes. Para isso, dividimos o trabalho em três capítulos.  

No Capítulo I tentámos desenvolver uma revisão abrangente da literatura 

existente sobre a cobertura mediática da Saúde e as fontes utilizadas, através da 

pesquisa em bases de dados internacionais e nacionais e da consulta de obras de 

referência na área dos Media e da Comunicação de Saúde/Ciência. Procurámos rever 

trabalhos que refletissem: a relação entre os media, a Saúde e a Ciência; a relação entre 

os media e as fontes (em sentido lato e na área da Saúde); e a relação entre os media e 

os profissionais de assessoria de imprensa ou de relações públicas enquanto fontes na 

área da Saúde e da Ciência.  

O Capítulo II é dedicado à metodologia utilizada, à especificação dos objetivos e 

levantamento de hipóteses, e à descrição do corpus e método de análise. 

O Capítulo III compreende os estudos que encetámos no sentido de alcançar os 

objetivos deste trabalho: aferir quais são as fontes que “definem” as notícias sobre 

Saúde na imprensa nacional e avaliar a capacidade de influência das estratégias de 

assessoria de imprensa neste campo mediático. Na primeira parte, realizámos um retrato 

geral da cobertura da Saúde na imprensa portuguesa e avaliámos quais as fontes que 

“induzem” o noticiário de Saúde e o seu peso relativo. Na segunda parte do Capítulo III, 

tentámos aferir o impacto que as ações profissionalizadas de Assessoria de imprensa das 

fontes de Saúde têm junto da imprensa nacional. Tendo este objetivo em vista, optámos 

por usar como caso de estudo uma reputada instituição de interesse público associada à 

Saúde e à Ciência – a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP). 
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I Capítulo  

 

Os Media, a Saúde e a Ciência 
 

O poder de influência dos Media 

 

Os órgãos de comunicação social são um importante pilar da sociedade 

moderna. O seu papel no desenvolvimento das democracias é inegável e o seu poder 

enquanto força social inquestionável. Apelidados frequentemente de “quarto poder”, os 

media são o principal canal através do qual a sociedade recebe informação, quer 

estejamos a falar de Política, de Desporto ou de Ciência. 

 No campo da Saúde o cenário não é diferente, sendo vários os autores que 

afirmam que os media são a principal fonte de informação de Saúde da população 

(NELKIN,1987; FROST, 1997; CARVALHO e CABECINHAS, 2004). Um estudo da 

União Europeia realizado em 25 países-membros (Special Eurobarometer 238, Risk 

Issues) revelou que 17% dos inquiridos consideram os media como a fonte de 

informação mais credível, atrás dos grupos de consumidores (32%), dos médicos (32%), 

dos cientistas (30%) e até das autoridades públicas (22%) (BENNETT et al, 2001, p. 

94). Nos Estados Unidos, a situação é semelhante. Nelkin (1987) diz-nos que um 

inquérito do National Cancer Institute sobre a forma como as pessoas se informam 

relativamente à prevenção do cancro revelou que 63,6% obtêm a informação através das 

revistas, 60% através dos jornais e 58,3% através da televisão, sendo que apenas 13 a 

15% referiram ter abordado os médicos sobre este tópico. E a situação não se modificou 

significativamente nas últimas décadas, com Tanner a destacar um estudo de setembro 

de 2002 (Gallup Poll) que concluiu que quase metade dos norte-americanos diz que “às 

vezes pergunta ao seu médico questões específicas como resultado direto de alguma 

coisa que ouviu ou leu nos media ou na Internet” (TANNER, 2004). 

Steven Woloshin e Lisa M. Schwartz acrescentam, até, que não é só o público 

que se informa sobre os últimos avanços da investigação científica através dos media. 

Muitos profissionais de Saúde recorrem mais a esta fonte do que aos jornais médicos 

(SCHWARTZ & WOLOSHIN, 2002). Aliás, Phillips, Kanter, Bednarczyk e Tastad 
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(citados por LEN-RÍOS, 2009) demonstraram que os estudos referenciados nos media 

são depois mais citados nas revistas científicas. 

Ora, isto demonstra bem a capacidade dos media interferirem e influenciarem a 

agenda e a opinião públicas. “A imprensa exerce uma função de agenda-setting sobre os 

temas reportados nos media que são mais prováveis de serem vistos como importantes e 

meritórios de discurso público” (FROST, 1997).  

Mas o que é o agenda-setting ou agendamento? Segundo McQuail (2003, p. 

432), é o “processo pelo qual a atenção relativa dada a itens ou assuntos na cobertura 

das notícias influencia a ordem hierárquica da consciência pública dos assuntos e a 

atribuição de significado”. Isto é, no processo de escolha realizado diariamente nas 

redações dos órgãos de comunicação social são tomadas decisões sobre o que deverá 

integrar ou não a agenda mediática e o peso relativo que vai ter. E esse processo de 

seleção, que hierarquiza a informação, tem repercussões muito significativas na opinião 

pública e nas agendas de outras esferas, como a Política. Ou seja, o público percebe a 

importância dos temas de acordo com a saliência que esses temas detêm nos media, e, 

embora não se possa afirmar que os media definem o que o público pensa, eles são 

extremamente eficazes a estabelecer sobre o que é que pensamos (COHEN, 1965, The 

Press and Foreign Policy, 13). Este é, consequentemente, um processo competitivo que 

não é isento de pressões exteriores, muito pelo contrário. Nesta batalha, todos 

pressionam para marcar a agenda (políticos, grupos económicos, opinion makers, 

grupos profissionais, entre outros). O resultado é a construção de “uma” realidade 

mediática. Queremos com isto dizer que o “processo do agendamento é uma das 

maneiras em que é construído um quadro para ver o mundo” (MCQUAIL, 2003, p. 467) 

e essa realidade construída é capaz de influenciar as diferentes esferas da sociedade. 

 

 

Jornalismo científico – resenha histórica e conceito 

 

A Ciência marca presença nos meios de comunicação social desde os inícios do 

Jornalismo e, embora existam diferenças entre os periódicos dos países latinos e os 

anglo-saxónicos, em geral, podemos afirmar que todos eles dão conta das descobertas 

científicas (ELIAS, 2010, p. 126).  

No século XVIII, a Ciência tornou-se numa moda social, num espetáculo que 

atraía um número crescente da população, tendo começado pelas elites e passado às 
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classes ditas populares. Este interesse pelas experiências cativava a sociedade e, 

consequentemente, os jornais, que não perderam a oportunidade de relatar experiências 

insólitas. Mas foi só depois da II Guerra Mundial que se deu o crescimento do 

jornalismo especializado em Ciência, uma vez que a opinião pública, especialmente a 

“Aliada”, atribuiu a vitória ao conhecimento científico e tecnológico. No entanto, nos 

anos 70 do século XX, assistiu-se a uma postura mais crítica face à Ciência nos media, 

que foram acusados por instituições como a Royal Society de provocarem o desinteresse 

da sociedade pelo conhecimento científico (ELIAS, 2010, p. 127).  

Em resposta a este desinteresse pela Ciência, em 1985, cientistas britânicos 

lançaram um movimento para estimular a compreensão da ciência pelo público e, mais 

recentemente, em 2007, o Governo de Gordon Brown estabeleceu um programa 

intitulado A Vision for Science and Society que estimulou o crescimento de gabinetes de 

comunicação nas instituições científicas e a criação de formação de nível superior sobre 

comunicação de ciência (ELIAS, 2010, p. 127). 

No âmbito do jornalismo sobre Ciência, as notícias sobre Saúde e Medicina 

tornaram-se populares sobretudo a partir dos anos 80 e 90 do século passado 

(SCHWITZWER, 1992). Factos marcantes associados à Saúde Pública, tais como a 

epidemia do VIH/SIDA, por exemplo, fomentaram o interesse por este tipo de notícias. 

Segundo Camacho Markina, em Espanha, a Saúde ganhou mais peso no espaço 

redatorial na década de 80, devido a acontecimentos relacionados com o Síndrome de 

Choque Tóxico por óleo de colza e a SIDA (CAMACHO MARKINA, 2010, p. 141). 

Tanner considera que o público norte-americano despertou para a Saúde após o 11 de 

setembro de 2001 e as ameaças de bioterrorismo que se equacionaram (TANNER, 

2004). E em Portugal? Talvez o escândalo da contaminação dos hemofílicos com o 

vírus da SIDA, em 1986, tenha tido o mesmo efeito. 

Mas, dito isto, como definimos o jornalismo científico? Antes de mais, teremos 

de definir o jornalismo especializado. Segundo Berganza Conde, o jornalismo 

especializado é a “prática que os profissionais da informação exercem sobre uma área 

do saber na qual são especialistas que exige que coloquem em prática métodos de 

trabalho que objetivam eliminar a dependências das fontes oficiais de informação e se 

caracteriza por analisar, explicar e interpretar processos com rigor utilizando para isso o 

nível de linguagem adaptado às necessidades do público recetor” (BERGANZA 

CONDE, 2005, p. 60). 
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Dentro do jornalismo especializado, o jornalismo científico é, segundo Bertolli 

Filho, “Um produto elaborado pelos media a partir de certas regras rotineiras do 

jornalismo em geral, que trata de temas complexos de ciência e tecnologia e que se 

apresenta, no plano linguístico, por uma operação que torna fluída a leitura e o 

entendimento do texto noticioso por parte de um público não especializado”. 

(BERTOLLI FILHO, 2006, p. 4; citado por CALADO, 2006, p. 25).  

 

 

Pontos de divergência entre especialistas e jornalistas 

 

Embora parecendo, à primeira vista, que a Ciência e o Jornalismo são duas 

atividades totalmente diferentes, a verdade é que ambas aspiram ao mesmo objetivo – 

encontrar a verdade e torná-la pública (ELIAS, 2010, p. 124).   

Apesar da existência deste mínimo denominador comum, de resto, a relação 

entre os Media e a Ciência/Saúde foi pautada, durante décadas, pela existência de 

conflitos decorrentes do embate de diferentes culturas, de diversas linguagens, de 

valores distintos e de perspetivas díspares sobre a função dos media (NELKIN, 1996). É 

mais uma questão de forma do que de conteúdo, pelo que Dorothy Nelkin diz que 

“Tanto os cientistas como os jornalistas estão comprometidos com a comunicação da 

verdade, e as tensões sobre as notícias de ciência têm menos que ver com rigor do que 

com estilos de comunicação” (NELKIN, 1996). 

Aqueles que se dedicam à divulgação científica veem-se como tradutores da 

linguagem científica para a linguagem comum, colocando ênfase na dificuldade lexical 

produzida pelo crescente vocabulário especializado (ELIAS, 2010, p. 128). Idealmente, 

para escrever sobre Ciência é preciso aprender e dominar um idioma completamente 

diferente. Mas o domínio desse idioma complexo não resolve, por si só, o problema dos 

jornalistas, uma vez que eles têm de redigir a informação considerando as características 

do seu público, bem como a sensibilidade do seu editor. 

Não admira, portanto, que as diferenças no uso da linguagem sejam “um fator de 

tensão entre a Medicina e os media” (NELKIN, 1996), assim como o são entre os media 

e a Ciência em geral. O repórter tem como função servir de mediador entre os 

especialistas e a sociedade. Para isso, segundo Camacho Markina, “o jornalista deve 

informar a população de maneira inteligível sobre os termos biomédicos, utilizando uma 

linguagem médica, mas acessível à audiência a que se dirige, o que significa que tem de 
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alterar a forma da mensagem, sem afetar o conteúdo original (CAMACHO MARKINA, 

2010, p. 143). Todavia, esta professora espanhola não pensa que o jornalista se deve 

remeter a este papel de intermediário ou de tradutor, defendendo que uma das funções 

mais importantes deste tipo de jornalismo é a interpretação e a explicação dos factos 

(CAMACHO MARKINA, 2010, p. 147). Mas será que os jornalistas reúnem condições 

para assumirem esse papel? Não estarão eles dependentes das fontes? Voltaremos ao 

assunto mais à frente. 

Outro dos pontos de clivagem entre os jornalistas e a comunidade científica, 

médica ou não-médica, muitas vezes decorrente das diferenças de linguagem, é a 

existência de erros na divulgação noticiosa. Não é raro que, após a publicação de uma 

notícia sobre investigação, se ouçam vozes críticas a apontar erros às notícias 

publicadas, sendo que essas vozes podem ser as das próprias fontes ou a de outros 

especialistas na área. Nelkin defende que, apesar de os cientistas se queixarem de erros 

frequentes nas notícias de Ciência, quando pressionados, eles revelam que os problemas 

se devem essencialmente à omissão de informações que eles consideram relevantes, ou 

à falta de referências às suas qualificações, e não a “verdadeiros” erros. Muitos dos 

erros resultam da tentativa do jornalista traduzir para linguagem corrente os termos 

técnicos (NELKIN, 1987, p. 118) e do seu esforço de contextualização e explicação. 

Desta forma, esta socióloga atribui parte da responsabilidade às fontes, isto é, aos 

cientistas, acusando-os de se excederem na informação prestada para “criarem a ilusão 

de certeza e competência em situações confusas”, dificultando o trabalho do jornalista 

(NELKIN, 1987, p. 118).  

Os conflitos tendem a atenuar-se agora que os cientistas estão mais abertos a 

comunicar com o público através dos media, quer por terem consciência de que é uma 

das suas obrigações para com a sociedade, quer para angariarem parceiros e 

financiadores e influenciarem a agenda política através da agenda mediática (NELKIN, 

1987, p. 23; ELIAS, 2010, p. 125; CAMACHO MARKINA, 2010, p. 153; SILVA, 

2006, p. 26). Dunwoody, Brossard e Dudo consideram que esta aproximação da 

comunidade científica aos jornalistas resulta também do facto de a primeira ter 

aprendido a comunicar melhor com os segundos, como resultado de ações de media 

training fomentadas pelos consultores de comunicação das suas instituições, por 

exemplo (DUNWOODY, BROSSARD e DUDO, 2009). 

Para além dos pontos de discórdia apontados, os cientistas e os jornalistas 

também “divergem frequentemente na sua definição do que é que tem valor-notícia” 
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(NELKIN, 1996). Na visão dos investigadores, as descobertas científicas têm um caráter 

provisório e, por isso, não têm valor de noticiabilidade até essas descobertas estarem 

atestadas pelos pares (JASANOFFS, 1994; citado por NELKIN, 1996). Para os 

jornalistas, as ideias estabelecidas são old news, sendo que as notícias frescas são muito 

mais atrativas, embora possam ter um caráter menos definitivo. 

Além disso, a construção da agenda no jornalismo de Saúde é diferente da 

definição da agenda nas notícias tradicionais. “Ao contrário do que acontece com as 

notícias generalistas, o valor da informação sobre Saúde assenta na sua utilidade para o 

público” (LEN-RÍOS, 2009), pelo que os cientistas veem muita da informação que 

consideram relevante excluída das agendas mediáticas. Embora elas tenham valor no 

meio académico ou científico, falta-lhes aplicabilidade. O que há de pernicioso neste 

facto é que muitos dos avanços médicos começam por ser factos científicos resultantes 

de investigação básica, logo, sem aplicação prática a curto prazo. No entanto, 

atualmente, sem exposição mediática, poderá ser difícil para as equipas de investigação 

obterem financiamento, fora dos círculos convencionais, para darem os passos seguintes 

nas suas pesquisas e alcançarem, por fim, o patamar da aplicabilidade. 

 

 

Interesse da Sociedade pela Ciência e pela Saúde 

 

De acordo com Nelkin (1987), inquéritos do National Science Board, datados de 

1988 indicam que 84% dos norte-americanos adultos discordavam, na altura, da ideia de 

que “não é importante para mim saber sobre ciência na minha vida diária” e 72% 

concordavam que “se o conhecimento científico for explicado claramente, a maioria das 

pessoas será capaz de o entender” (NELKIN, 1987, p. 68). O mesmo inquérito revelou 

que 69% dos respondentes acreditavam que as notícias sobre Ciência são tão 

importantes como as notícias sobre crime e 63% considerou-as tão importantes como as 

de Política.  

Estudos recentes, realizados no âmbito da União Europeia, também revelam este 

interesse pela Ciência entre os europeus, em geral, e os portugueses, em particular. Num 

estudo sobre o interesse e o nível de informação dos cidadãos europeus, cuja amostra 

incluía mais de 26 mil inquiridos (1.027 em Portugal), a Comissão Europeia concluiu 

que 30% da Europa a 27 está muito interessada nas novas descobertas científicas 

(Eurobarómetro 73.1). Em Portugal, a taxa situa-se nos 14%.   



21 
 

De salientar que, dentro da Ciência, a sociedade interessa-se por um tema em 

particular – a Saúde. “… as pessoas dão as boas-vindas às notícias sobre ciência que se 

relacionam com a Saúde e a Doença”, defende Nelkin, sugerindo que as notícias de 

Ciência são valorizadas tendo em conta a sua relação com os problemas da vida diária 

(NELKIN, 1987, p. 68).  

Também em Portugal, a população tem ganhado interesse pela área da Saúde, 

como ficou demonstrado num estudo intitulado “Saúde e Doença em Portugal” 

(CABRAL et al, 2002; citado por SILVA, 2005, p. 24) que revelou que, em 2001, a 

Saúde era, para três quartos da população, o setor de intervenção estatal prioritário. 

Noutro trabalho dos mesmos autores, sugere-se que a importância percebida da Saúde 

se pode dever à forte visibilidade que este tema tem nos nossos órgãos de comunicação 

social (CABRAL et al, 2002; citado por SILVA, 2005, p. 24), remetendo-nos para o 

poder de influência do agendamento. 

Contudo, outros autores referem que “Apesar do volume de artigos relacionados 

com a Saúde ser considerável, muitos assuntos considerados importantes recebem pouca 

ou nenhuma atenção” (SILVA, 2005, p. 24, referindo-se a ATKIN ARKIN, 1991). Silva 

refere-se ainda a Bennett (1988) que resume algumas tendências da informação sobre 

Saúde do seguinte modo: há uma dramatização das notícias; assiste-se a uma 

fragmentação, com as notícias descontextualizadas; as notícias apresentam 

características de normalização (por causa da dependência das fontes oficiais) e 

verifica-se uma tendência para a personalização. De facto, por norma, assim é. A 

procura dos jornalistas pelo fator humano e pelo dramatismo nas notícias sobre Saúde é 

notável, especialmente em televisão e na imprensa de índole popular. Não há tempo 

para a contextualização e a dependência das fontes leva-nos a ler as mesmas 

informações em órgãos de comunicação social muitas vezes diametralmente diferentes. 

 

 

A Saúde em particular  

 

A Saúde e a Medicina constituem um dos temas emergentes que mais interesse 

desperta na sociedade desde o início do século XXI, cada vez mais consciencializada da 

importância de adquirir hábitos saudáveis que contribuam para melhorar a sua qualidade 

de vida. Os meios de comunicação de massas responderam a este interesse social 

aumentando consideravelmente a quantidade de informações relacionadas com a Saúde, 
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sobretudo durante os últimos anos do século passado e os primeiros do atual…” 

(CAMACHO MARKINA, 2010, p. 141). 

Mas Karen Frost et al reportaram a existência de disparidades substanciais entre 

as causas de morte reais e a cobertura dada a essas causas na imprensa (FROST et al, 

1997, pp. 306-307). Ou seja, os media enfatizam mais ou menos um tema de acordo 

com interesses comerciais e com critérios noticiosos como a raridade e a novidade, por 

exemplo. Mas, de acordo com os autores, os media deviam prestar mais atenção ao risco 

relativo, uma vez que assumem um ascendente tão grande sobre a imagem que a 

população tem da Saúde e da Doença (FROST, 1997, p. 308).  

A comunicação de risco é uma das áreas da comunicação de Ciência e de Saúde 

mais sensíveis e mais importantes. A capacidade de as instituições comunicarem 

efetivamente às populações, através dos media, o risco de uma determinada situação, 

como a pandemia da gripe, pode influenciar de forma vital o desenrolar dos 

acontecimentos.  

Segundo Nelkin, “as reportagens sobre risco são largamente criticadas como 

histéricas, sensacionalistas e confusas” (NELKIN, 1987, p. 60). Mas a autora norte-

americana acrescenta que a confusão pode advir de constrangimentos próprios da 

profissão – os jornalistas não têm tempo para realizarem uma investigação que assegure 

uma análise cuidada dos eventos. “Na maior parte dos casos, os media são reativos, 

confiando nas fontes de informação técnica disponíveis”. 

Na obra Risk Communications and Public Health, Peter Bennet et al alegam 

que, no âmbito da comunicação de risco em Saúde, “os mass media têm claramente um 

papel importante. A cobertura mediática afeta tanto as perceções do risco em geral 

como a forma como os assuntos específicos são inicialmente enquadrados. Depois, à 

medida que um episódio se desenvolve, as notícias sobre as reações das pessoas ao risco 

inicial alimentam os efeitos indiretos. Contudo, os mass media não são all-important. 

As redes profissionais (como a médica) são frequentemente significativas, bem como as 

redes informais de amigos e conhecidos…” (BENNETT et al 2001, p. 19). Mas os 

autores dão um exemplo do nível de impacto que uma informação, verídica ou não, 

transmitida por um meio de comunicação social reputado pode ter, citando Rosenthal et 

al: “se a CNN define uma situação como crise, a situação será de facto uma crise’ 

(ROSENTHAL et al, 2001; citado por BENNETT et al 2001, p. 81)”. 
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Literacia e Literacia de Saúde 

 

De acordo com Freebody e Luke (1990), há três diferentes níveis de literacia: 

literacia funcional, literacia interativa e literacia crítica. Os autores definem a literacia 

funcional como “as competências básicas de leitura e escrita necessárias para ser capaz 

de lidar efetivamente com situações do dia a dia”. A literacia interativa implica 

“maiores competências cognitivas e de literacia que, conjuntamente com competências 

sociais, podem ser usadas para participar ativamente em atividades do dia a dia, para 

extrair informação e perceber o seu sentido de diferentes formas de comunicação e para 

aplicar as novas informações de forma a alterar as circunstâncias”. Por último, a 

literacia crítica corresponde ao nível mais elevado e autónomo de literacia, sendo 

definido pelos autores como competências cognitivas e de literacia elevadas que, 

“conjuntamente com competências sociais, podem ser usadas para analisar informação 

criticamente e para usar essa informação no sentido de exercer maior controlo sobre as 

situações e os acontecimentos da vida” (FREEBODY & LUKE, 1990; citados por 

NUTBEAM, 2000).  

Ora, existindo três diferentes níveis de literacia, com crescentes graus de 

autonomia, percebe-se que é importante fomentar a transição dos dois primeiros para o 

último. Essa transição não depende apenas do desenvolvimento cognitivo. Nutbeam 

defende que essa evolução pode resultar da exposição dos indivíduos a diferentes 

informações (NUTBEAM, 2000).  

Scott C. Ratzan concorda que a comunicação é a chave para aumentar a literacia, 

nomeadamente a literacia de Saúde. Mas o que é a literacia da Saúde? A expressão foi 

usada pela primeira vez num trabalho de 1974 intitulado Health Education as Social 

Policy (SIMONDS, 1974; citado por RATZAN, 2001). Discutindo a educação para a 

Saúde como um problema de política pública que envolve o sistema de Saúde, o sistema 

de educação e a comunicação de massas, a literacia da Saúde é descrita pelo autor como 

a “educação sobre Saúde que atinge um patamar mínimo para todos os níveis 

educacionais”. Mas o conceito evoluiu desde então. A Organização Mundial de Saúde 

entende a literacia da Saúde como as “competências cognitivas que definem a 

capacidade e motivação dos indivíduos para acederem, compreenderem e usarem 

informação de forma a promoverem e manterem uma boa Saúde”1. 

                                                            
1  Disponível em: http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/track2/en/ - Acesso em: 
24/02/12 
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À semelhança do que acontece com o conceito geral de literacia, a vertente 

prática demarca-se como essencial na literacia da Saúde. Isto é, não basta ter a 

capacidade de perceber temas relacionados com este assunto, é importante que esse 

conhecimento dote os indivíduos de capacidade para agirem em conformidade 

(HINNANT & LEN-RIOS, 2009).  

Assim, numa sociedade que cada vez mais pede às pessoas que assumam 

responsabilidade no que toca à sua Saúde, importa garantir uma educação prévia que 

contribua para a existência de níveis de literacia da Saúde razoáveis (RATZAN, 2001). 

 

 

O papel dos Media na Literacia da Saúde 

 

“Os meios de comunicação, como serviço público, têm a obrigação e, como 

informadores da sua audiência, o dever de veicular informação útil e rigorosa sobre 

Saúde”. Mas a investigadora espanhola Berta Garcia Orosa considera que “…as 

engrenagens entre uma informação científica e as rotinas de produção jornalística ainda 

estão a adaptar-se” (GARCIA OROSA, 2005, p. 102)”. 

De acordo com José Marques de Melo, investigador brasileiro que lidera uma 

Cátedra de Comunicação financiada pela UNESCO na qual se dá um enfoque especial 

ao campo da Saúde, há “evidências acumuladas internacionalmente que robustecem a 

hipótese de que quanto melhor e mais intensa for a comunicação coletiva sobre as 

questões da Saúde Pública, menor será o dispêndio estatal com a rede hospitalar e 

outros recursos de natureza curativa” (MELO, 2006, p. 10). Assim, os media podem 

desempenhar uma verdadeira função de serviço público se veicularem uma informação 

altamente dirigida e adaptada: por um lado cumprem o objetivo maior de contribuírem 

para a educação para a Saúde da população e, por outro, potenciam a racionalização dos 

custos associados aos sistemas de Saúde (MELO, 2006, p. 10). 

Pedro Alcântara da Silva defendeu, numa comunicação apresentada no Porto em 

2006, intitulada A Saúde e o Sistema de Saúde na Comunicação Social Portuguesa: 

contributos para uma reflexão sobre convergências, confiança e legitimidade do 

Sistema Nacional de Saúde, que “Sendo uma das áreas com maior visibilidade na 

comunicação social nos países da área geocultural de Portugal, não se pode descurar o 

papel que os mass media detêm na informação e formação da opinião sobre os assuntos 

relacionados com o setor da Saúde. Os mass media são decisivos na produção simbólica 
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sobre qualquer assunto, enquanto produtores de informação. Selecionam 

acontecimentos e hierarquizam os temas que devem merecer a atenção pública, 

assumem um papel primordial na propagação de significados e na formação de opinião 

e constituem o mais importante espaço de comunicação política” (SILVA, 2006, p. 23). 

Sabemos, portanto, que a indústria dos media controla maioritariamente o que todos nós 

ouvimos, lemos e vemos, pelo que, usá-los para promulgar a Saúde através da 

responsabilidade cívica como parte dos seus serviços básicos pode ser uma aposta 

vantajosa (RATZAN, 2001). 

 

 

O contributo das Relações Públicas na Literacia da Saúde 

 

As relações públicas são uma das áreas na qual é necessário apostar para 

aumentar a literacia da Saúde. Através das estratégias de assessoria mediática, é 

possível trabalhar o agenda-setting no sentido de ganhar mais espaço para a Saúde. E, 

neste âmbito, entidades credíveis como a Organização Mundial de Saúde, organizações 

não-governamentais e universidades podem ser muitos poderosas, educando o público 

através dos media (RATZAN, 2001). 

Gresham (2008) também salienta a importância destes profissionais. 

Socorrendo-se de Springston e Lariscy (2005), o investigador norte-americano defende 

que as agências de Saúde Pública precisam de empregar profissionais de assessoria de 

imprensa/relações públicas para cumprirem a sua missão, uma vez que a cobertura 

mediática é imprescindível para a prossecução dos seus objetivos fundamentais. 

As assessorias de imprensa/relações públicas podem constituir-se num 

instrumento poderoso que serve de ligação entre as organizações e os media e que 

promove um planeamento eficaz da utilização de estratégias de comunicação diferentes 

para se atingir o objetivo de dotar a sociedade de informações e de conhecimentos sobre 

Saúde úteis e capazes de alterar comportamentos.  
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A cobertura mediática da Ciência e da Saúde em Portugal 

 

Em Portugal, os pioneiros na publicação de notícias sobre Saúde e Medicina 

foram o Zodíaco Lusitano e o Diário Universal de Medicina, lançados em 1749 e 1768, 

respetivamente (LIMA, 2006, p. 40). 

Já no século XIX, em 1867, a primeira edição do Diário de Notícias dava conta 

na primeira página de uma notícia sobre investigação. Mas a cobertura da Ciência 

“caracterizava-se por ser pontual e espaçada no tempo, quase limitada à reprodução do 

noticiário estrangeiro” (MENDONÇA, 2006, p. 22) e assim continuou em grande parte 

do século XX. “Os anos 80 parecem ter constituído um momento de viragem”, segundo 

Helena Mendonça, que explica que, nessa altura, o semanário Expresso começou a 

incluir algumas informações sobre a Ciência portuguesa, seguindo-se-lhe os diários 

Público e Diário de Notícias, nos inícios dos anos 90 (MENDONÇA, 2006, p. 22). 

Hugo Mendes concluiu, num estudo sobre a visibilidade da Ciência em três 

jornais nacionais (Público, Correio da Manhã e Expresso), que as notícias sobre esta 

temática quadruplicaram entre 1990 e 1997 (MENDES, 2003, p. 44; citado por 

MENDONÇA, 2006, p. 24). O autor nota que os jornalistas preferem as informações 

com aplicação prática, sendo menos recetivos à publicação de notícias sobre 

investigação básica, mesmo que aplicada à Saúde, pelo facto de não terem repercussões 

imediatas na vida dos leitores. 

Mendonça salienta ainda a vulnerabilidade da secção Ciência, que aparece ou 

desaparece mediante os constrangimentos de espaço (MENDONÇA, 2006, p. 24). Mas 

as notícias sobre Saúde, dependendo do tema noticiado e do enquadramento dado, 

podem integrar outra secção com mais peso editorial e com lugar garantido nos meios 

de comunicação social – a Sociedade. 

Na análise de três jornais diários portugueses (Jornal de Notícias, Diário de 

Notícias e Público) conduzida por Helena Mendonça em abril de 2005, a investigadora 

e ex-jornalista concluiu que as notícias sobre Ciência ocupavam um espaço significativo 

nos diários em estudo. De referir, por exemplo, que entre 18,2 a 30% das notícias 

analisadas ocupavam uma página ou mais (MENDONÇA, 2006, p. 114) e 70,6% 

integravam, sem surpresa, a secção Sociedade. Neste trabalho, Helena Mendonça 

verificou ainda que são as Ciências da Saúde as que mais frequentemente são reportadas 

nas notícias, com uma percentagem situada entre os 32 e os 33% em cada um dos 

diários analisados (MENDONÇA, 2006, p. 116).  
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Atualmente, parece assistir-se a uma redução do interesse da imprensa pela 

Ciência, com os jornais a deixarem cair esta secção, limitando-a às suas versões 

eletrónicas. É uma altura atípica, em que a Economia ganha um relevo particular nos 

media devido à crise económica que afeta a Europa. Jornalistas que estavam dedicados 

em exclusivo à Saúde e à Ciência cobrem agora assuntos diversos nos mais importantes 

órgãos de comunicação social.  

Mas as notícias de Saúde continuam a ser bem acolhidas, especialmente quando 

a informação veiculada pode ter uma aplicação prática na vida das pessoas, a curto 

prazo. Se somarmos a isso a melhoria nas relações entre especialistas e jornalistas, que 

são agora “mais satisfatórias do que conflituosas” (MENDONÇA, 2006, p. 270), bem 

como a maior consciencialização da importância da comunicação com os media da 

maioria das instituições, públicas e privadas, ligadas à Saúde e à Investigação, podemos 

deduzir que a comunicação de Saúde tem tudo para crescer. 
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Os Media e as Fontes 
 

Fontes – natureza e motivação  

 

Apesar de todo o poderio que lhes é reconhecido como produtores e difusores de 

informação, os media não tiram notícias “da cartola”. As informações que recebem, 

selecionam, trabalham e divulgam, no âmbito das rotinas jornalísticas, provêm 

maioritariamente das fontes. 

As fontes são as verdadeiras “promotoras”, as “primeiras definidoras” das 

notícias (MOLOTCH e LESTER, 1974; HALL et al, 1978; GANS, 1979). Ou seja, são 

elas que estão na origem das informações que lemos, vemos e ouvimos nos media.  

Mas quem são as fontes? Herbert Gans define as fontes, na obra Deciding what’s 

news, da seguinte forma: “Ao mencionar ‘fontes’ refiro-me aos atores que os jornalistas 

observam ou entrevistam, incluindo entrevistados que aparecem na televisão ou são 

citados em artigos de revistas, e àqueles que apenas fornecem informação de base ou 

sugestões de histórias” (1979, p. 80). Segundo Hall et al (1978), as fontes autorizadas e 

objetivas são as representantes das principais instituições sociais, do poder institucional, 

os que detêm estatuto representativo (deputados, ministros, sindicatos, entre outros) e os 

especialistas. 

Nem todas as fontes têm o mesmo peso nem a mesma facilidade no acesso aos 

órgãos de comunicação. Governantes, responsáveis de empresas ou outras instituições e 

os designados para falar em interesse público são considerados como fontes fidedignas 

e os seus enunciados são avaliados como tendo valor para informação (SIGAL, 1986, p. 

20). Hall et al acrescentam que existe uma “hierarquia de credibilidade” que leva a que 

“os mais poderosos ou com estatuto mais elevado” tenham mais influência junto dos 

media (HALL et al, 1978, p. 58). Nelson Traquina corrobora: “uma das consequências 

da dependência dos ‘canais de rotina’ é que nem todas as fontes são iguais na sua 

capacidade de ter acesso aos meios de Comunicação Social, ou seja, o acesso aos media 

é ‘estratificado socialmente’” (TRAQUINA, 1993, p. 173). 

Gans defende até que as fontes determinam a qualidade da informação produzida 

pelos meios de comunicação social (GANS, 1979, p. 80). Este autor classifica as fontes 

da seguinte forma: institucionais, oficiosas ou estáveis e provisórias. Dependendo da 

atitude da fonte relativamente ao jornalista, apelida-as ainda de ativas ou passivas.  
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Já Rogério Santos concluiu que as fontes podem ser divididas em três categorias: 

oficiais, regulares e ocasionais, sendo que o seu trabalho revela que são as oficiais as 

preponderantes, seguindo o que está descrito na literatura científica internacional 

(SANTOS, 1997, p. 79). 

Por último, Chaparro (2009) propõe a divisão das fontes em sete tipologias 

distintas: empresarial, institucional, individual, testemunhal, especializada e de 

referência. 

No quadro representado em baixo, sistematizamos as diferentes tipologias das 

fontes referidas pelos autores mencionados. 

 

 
 

Autor 
 

Ano 
 

Categorização das Fontes 
 
Hall et al 

 
1978 

Divide assim as fontes autorizadas e objetivas: 
• Representantes das principais instituições sociais 
• Poder institucional (fontes “autorizadas”) 
• Estatuto representativo (deputados, ministros, outras funções 

do Estado, sindicatos) 
• Especialistas 

 
Gans 

 
1979 

• Institucionais 
• Oficiosas ou estáveis 
• Provisórias 
• (Ativas ou passivas) 

 
Sigal 

 
1986 

• Oficiais 
• Não oficiais 

 
Ericson et al 

 
1991 

• Jornalistas 
• Porta-vozes de instituições e organizações governamentais 
• Porta-vozes de instituições e organizações não-

governamentais 
• Cidadãos individualizados 

 
Santos 

 
1993 

• Oficiais 
• Regulares 
• Ocasionais ou acidentais 

 
Chaparro 

 
2009 

• Oficial 
• Empresarial 
• Institucional 
• Individual 
• Testemunhal 
• Especializada 
• Referência 

Tabela 1: Categorização das Fontes por Autor 
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Mas o que querem as fontes? O que é que as motiva? De acordo com Rogério 

Santos as fontes profissionais (assessores de imprensa e relações públicas) visam 

promover e proteger as organizações que representam e também apoiar os media na 

identificação de matérias e na obtenção de entrevistas (SANTOS, 1997, p. 81). Manuel 

Pinto acrescenta: “As fontes são pessoas, são grupos, são instituições ou são vestígios – 

falas, documentos, dados – por aqueles preparados, construídos, deixados. As fontes 

remetem para posições e relações sociais, para interesses e pontos de vista, para quadros 

espácio-temporalmente situados. Em suma, as fontes a que os jornalistas recorrem ou 

que procuram os jornalistas são entidades interessadas, isto é, estão implicadas e 

desenvolvem a sua atividade a partir de estratégias e com táticas bem determinadas. E, 

se há notícias, isso deve-se em grande medida ao facto de haver quem esteja interessado 

que certos factos sejam tornados públicos (GOMIS, 1991: 59)” (PINTO, 2000, p. 278). 

O autor acrescenta ainda que as motivações das fontes são, essencialmente, visibilidade, 

marcação da agenda pública, angariação de apoio ou adesão a ideias, prevenção ou 

reparação de prejuízos, neutralização dos interesses de adversários e criação de uma 

imagem pública positiva (PINTO, 2000, p. 280). 
 

 

Constrangimentos dos Media e passividade relativamente às Fontes 

 

Segundo Hall et al (1978) e Gans (1979), os meios de comunicação social são 

passivos, o que oferece uma vantagem estratégica às fontes. A ideia romântica do 

jornalista numa busca ativa e intensa pelo “furo” está bastante afastada da realidade das 

rotinas jornalísticas e, na dança que é a interação entre as fontes e os jornalistas, a 

iniciativa tende a partir das primeiras.  

Gans define as relações entre estes dois grupos de forma menos harmoniosa, 

considerando até que se trata de uma “luta”, na qual as fontes fazem tudo para divulgar 

a informação que pretendem sob um halo positivo, enquanto os jornalistas querem das 

fontes as informações que lhes interessam (GANS, 1979, p. 117). O investigador insere 

então o conceito de negociação entre as fontes e os jornalistas e define o conjunto de 

fatores subjacentes a este processo, tais como o poder da fonte, a capacidade de fornecer 

informações credíveis ou a proximidade social e geográfica.  

Também Jay Blumler e Michael Gurevitch abordam dois modelos diferentes da 

relação das fontes com os jornalistas: o modelo adversarial e o modelo de troca, sendo 
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que consideram o último mais vantajoso (BLUMLER & GUREVITCH, 1995, pp. 27-

28). 

Rogério Santos diz, referindo-se a Tixier-Guichard e Chaize, que “os jornalistas 

têm necessidade de fontes de informação fiáveis, que lhes evitem trabalho (SANTOS, 

1993, p. 167)”. “Fontes de informação e jornalistas funcionam como parceiros e 

adversários, cooperam e trabalham com autonomia, defendem objetivos comuns mas 

também interesses antagónicos” (SANTOS, 1993, p. 161). 

Dorothy Nelkin acrescenta que “eles (os jornalistas) normalmente escrevem as 

suas histórias rapidamente, pressionados para cumprirem os seus deadlines e baterem os 

seus rivais noutros jornais”. A busca competitiva por histórias dramáticas afeta o ritmo 

do trabalho noticioso diário, encorajando o enfoque nas breaking news e desencorajando 

a cobertura de temas de longo prazo ou que requeiram um extensivo background 

técnico” (NELKIN, 1987, p. 105). 

Mas o tempo não é o único obstáculo contra o qual os jornalistas têm de lutar 

regularmente. Os orçamentos apertados e o espaço limitado também constrangem o 

trabalho destes profissionais. O primeiro leva a que a maioria dos jornais não possa 

suportar o custo de ter um jornalista dedicado exclusivamente à Ciência. O segundo faz 

com que os repórteres lutem pelo espaço redatorial contra outras secções e tenham de 

convencer os editores de que as suas histórias têm valor-notícia (NELKIN, 1987, p. 

106). 

A atual crise económica, que leva a uma contração do mercado dos media e a 

cortes nas redações dos principais órgãos de comunicação social, também influi 

negativamente no processo. Um trabalho sobre a relação entre jornalistas e relações 

públicas, assinado por Carolina Enes, revelou que “61% dos jornalistas concordam que 

a redução do tamanho das redações estimula a utilização de fontes de informação 

externas ligadas às organizações” (ENES, 2011, p. 94). 

Há ainda a “psicodinâmica da gestão das fontes”, como lhe chamou um 

jornalista num estudo de Conrad. Ou seja, os jornalistas usam as fontes que querem 

manter disponíveis em contactos futuros (CONRAD, 1999). E alienar as fontes oficiais 

não é uma opção, pelo que o seu uso sistemático é potenciado. 

Em suma, “Os recursos e a organização da redação em que trabalham, o tempo 

outorgado pelas chefias para a apresentação dos trabalhos, os interesses e as pressões 

provenientes dos grupos a que os órgãos de comunicação pertencem constituem outros 

tantos condicionalismos que limitam ou potenciam o posicionamento dos profissionais 



32 
 

face às suas fontes de informação” (PINTO, 2000, p. 285). Por isso, não é de estranhar 

que sejam vários os estudos que apontam para a supremacia das fontes governamentais 

ou oficiais. Sigal (1973) refere que 78% das fontes são de origem governamental e 

Ericson et al (ERICSON et al, 1991; citado por RIBEIRO, 2006) demonstrou que as 

fontes do Governo são duas vezes mais citadas do que as fontes do setor privado, na 

imprensa e na rádio. Em Portugal, a situação não é diferente – Vasco Ribeiro (2006), 

Rogério Santos (1997) e, no campo da Saúde, Nelson Traquina (2005, p. 12) 

corroboram a conclusão de que as fontes oficiais são as que mais peso têm na cobertura 

mediática. Também Estrela Serrano (1998, p. 119) conclui, num inquérito conduzido 

pela Escola Superior de Comunicação Social, que seis em cada dez jornalistas 

utilizavam predominantemente informações de fontes institucionais, como assessorias 

de imprensa e gabinetes de relações públicas. 

 

 

As Fontes na Saúde e Ciência 

 

Idoia Camacho Markina compartilha da opinião de Gans, considerando que a 

qualidade da notícia depende em larga medida da fonte. Mas a investigadora espanhola 

acrescenta que cabe ao jornalista saber manter várias fontes de informação fidedignas e 

de qualidade (CAMACHO MARKINA, 2010, p. 153). Esta autora divide as fontes 

utilizadas pelos jornalistas especializados em Saúde em dois grupos – fontes pessoais e 

fontes documentais. Das fontes pessoais contam os especialistas, os gabinetes de 

comunicação dos hospitais e de outras instituições públicas (como centros de 

investigação e universidades, acrescentamos), os movimentos sociais (tais como as 

associações de cidadãos e doentes) e os laboratórios ou empresas farmacêuticas. Das 

fontes documentais fazem parte as agências noticiosas, as revistas científicas, outros 

órgãos de comunicação social e as bases de dados científicas nacionais e internacionais 

(CAMACHO MARKINA, 2010, pp. 154-156). 

Já Carlos Elias apresenta-nos uma categorização das fontes distinta, 

classificando-as em três grandes grupos: universidades, organismos públicos de 

investigação e revistas científicas (ELIAS, 2010, p. 135). 

Berta Garcia Orosa, numa comunicação sobre o tratamento de informação sobre 

Saúde na imprensa espanhola, distingue sete tipos de fontes ativas dentro da informação 

de Saúde: os laboratórios farmacêuticos, as sociedades científicas, os hospitais (públicos 
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e privados), as instituições políticas, os profissionais, os investigadores e outros 

(GARCIA OROSA, 2005, p. 100). 

Numa tese sobre jornalismo na Saúde defendida na Universidade do Minho, 

Azevedo (2009, p. 30) categoriza as fontes, quanto ao seu estatuto, da seguinte forma: 

oficiais, especializadas institucionais, especializadas não-institucionais e não-

especializadas. 

Em baixo, incluímos um quadro com a categorização das fontes definida pelos 

autores referidos. 

 

 
 

Autor 
 

Ano 
 

Categorização das Fontes na Saúde 
 
Garcia Orosa 

 
2005 

Fontes ativas  
• Laboratórios 
• Sociedades Científicas 
• Hospitais (públicos e privados) 
• Instituições políticas 
• Profissionais 
• Investigadores 
• Outros 

 
Azevedo 
 

 
2009 

 

Estatuto das fontes de Saúde 
• Oficial 
• Especializada institucional 
• Especializada não-institucional 
• Não-especializada 

 
Elias 

 
2010 

Classifica as fontes de informação no jornalismo científico da 
seguinte forma: 

• Universidades 
• Organismos públicos de investigação 
• Revistas científicas 

 
Camacho Markina 

 
2010 

Fontes pessoais 
• Experts/especialistas 
• Gabinetes de comunicação de hospitais e administrações 
• Movimentos sociais 
• Laboratórios e empresas farmacêuticas 

 
Fontes documentais 

• Agências de notícias e de comunicação 
• Revistas científicas 
• Outros órgãos de comunicação social 
• Bases de dados internacionais 
 

Tabela 2: Categorização das Fontes na Saúde por Autor 
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A dependência das Fontes da Saúde e Ciência 

 

De acordo com Gans (1979), os jornalistas especializados estabelecem relações 

diferentes com as fontes comparativamente aos jornalistas não-especializados. Enquanto 

os primeiros estabelecem relações muito próximas, quase pessoais, com as suas fontes, 

o que origina uma reciprocidade acentuada, os jornalistas não-especializados cultivam 

menos este tipo de relações, recorrendo sobretudo às fontes autorizadas, consideradas 

fiáveis. 

Elias adianta que “O jornalista cai amiúde na tentação de basear-se 

excessivamente no comunicado de imprensa da fonte e trabalhar com informação 

embargada, um facto que não sucede com tanta frequência noutras áreas” (ELIAS, 

2010, p. 131). Mas admite que esta opção se justifica, muitas vezes, na medida em que 

as informações dadas têm rigor informativo e evitam todo um trabalho difícil, moroso, 

e, por isso, incompatível com os “tempos” jornalísticos. 

Contudo, não é só a conveniência que dita que os jornalistas se baseiem tão 

literalmente nas fontes da Saúde e da Ciência. A questão é que as diferenças de 

linguagem e a falta de domínio científico por parte dos jornalistas os deixam 

vulneráveis e dependentes da informação que as fontes lhes dão, como já tivemos 

oportunidade de salientar anteriormente. Isso explica a homogeneidade de que Nelkin 

fala na cobertura da Ciência. “A maioria dos artigos sobre um dado tema foca-se nas 

mesmas questões, usam as mesma fontes e interpretam o material de forma similar” 

simplesmente porque usam a mesma fonte (NELKIN, 1987, p. 9). Para além da 

linguagem, o tempo (ou a falta dele) também induz o jornalista a depender da fonte, 

porque os ritmos de trabalho e a constante proximidade do deadline não lhes permitem 

pesquisar mais informações, procurar outras fontes e inteirarem-se dos assuntos 

científicos complexos com os quais trabalham. 

Nelkin afirma que “De acordo com um estudo da analista dos media Sharon 

Dunwoody, metade dos artigos produzidos num encontro científico por jornalistas que 

têm deadlines diários cita apenas uma fonte” (NELKIN, 1987, p. 107). Naturalmente, as 

fontes que souberem fornecer a informação que os jornalistas querem nos moldes em 

que precisam estão em vantagem. Por isso é que a importância dos profissionais de 

comunicação, de assessoria de imprensa e de relações públicas cresce no meio 

académico e científico – “…as exigências da produção noticiosa diária continuam a 
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encorajar o uso de informação empacotada que tenha sido organizada especialmente 

para a imprensa…”, diz-nos Nelkin (1987, p. 107) …e a comunidade médico-científica 

começa a perceber isso. 

Todavia, os jornalistas não dependem destas fontes só por necessidade. Eles 

reconhecem nelas valores que não reconhecem às fontes noutros campos, como a 

Política. Mendonça defende que “os cientistas são fontes diferentes das de outras áreas, 

nomeadamente são fontes mais seguras e credíveis” (MENDONÇA, 2006, p. 266). No 

entanto, Nelkin lembra que os cientistas não são fontes de informação neutrais, 

procurando uma imprensa que associe o interesse do público ao apoio à investigação 

(NELKIN, 1987, p. 6). 

Nelson Traquina afirma, num trabalho que comparou a cobertura dada pelo 

Diário de Notícias e pelo Correio de Manhã à SIDA desde 1981 até 2000, que “são 

sobretudo as fontes de informação que marcam o passo na dança entre fontes e 

jornalistas no processo de produção de notícias; raramente são os jornalistas que tomam 

a iniciativa, presos como estão pela luta de dar resposta à abundância de acontecimentos 

que têm lugar todos os dias (TRAQUINA, 2005, p. 18). Nas notícias analisadas, as 

fontes médico-científicas (consideradas como “oficiais” pelo autor) foram as mais 

citadas. 

“Quando desenvolvem notícias sobre Saúde, os jornalistas recebem 

frequentemente informações que surgem na forma de ‘subsídios de informação’” (LEN-

RIOS, 2009). Maria Len-Ríos explica o conceito de “subsídio de informação”, 

socorrendo-se de Berkowitz (1990), que nos diz que se trata de um pacote de 

informação noticiosa disponibilizada gratuitamente aos jornalistas por aqueles que 

procuram visibilidade (LEN-RIOS, 2009). Já Nelkin (1987) tinha usado a metáfora da 

informação “empacotada” (NELKIN, 1987). 

Tanner chegou a resultados importantes, revelando uma dependência extrema 

dos jornalistas das fontes de Saúde – 60% dos jornalistas de TV inquiridos no seu 

trabalho sobre a seleção de fontes nas notícias de Saúde das televisões locais revelaram 

que tinham de encontrar um especialista que explicasse informação técnica 

frequentemente e seis em cada dez admitiram também que os conteúdos que vão para o 

ar são muitas vezes influenciados pelas fontes. De referir ainda que mais de metade dos 

jornalistas recebeu ideias para as suas histórias através de contactos diretos de 

profissionais de relações públicas (TANNER, 2004). Os press releases ocuparam o 

segundo lugar. Os jornalistas também usaram os contactos com os profissionais de 
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relações públicas para obterem recomendações sobre os especialistas mais indicados 

para comentarem determinado assunto (CONRAD, 1999). 

A dependência do material providenciado pelos profissionais de relações 

públicas levanta preocupações éticas a alguns críticos e estudiosos que se preocupam 

com o poder que estes subsídios podem ter no enquadramento noticioso, conferindo 

poder aos grandes grupos. Mas, com os ciclos de notícias de 24 horas e todos os 

constrangimentos que afetam os jornalistas, não é “prático nem possível evitar usar os 

subsídios de informação” neste campo específico do jornalismo (LEN-RIOS, 2009). 

 

 

As Universidades como Fontes 

 

Enquanto fontes de informação, as universidades apresentam algumas 

particularidades. Uma delas é que a sua imagem pública tem um enorme peso, o que 

pode originar algumas distorções na seleção das fontes. Isto porque, para os media, um 

cientista de uma Faculdade com maior notoriedade pode ser considerado uma fonte 

melhor para comentar um dado assunto, mesmo que noutra instituição de Ensino 

Superior menos reputada haja investigadores cujos currículos atestam um maior nível de 

especialização nessa área científica. Da mesma forma, “Acredita-se que uma citação de 

um diretor de uma prestigiada Escola Médica será mais persuasiva do que uma citação 

de um pós-doc ou de um cientista sentado num laboratório que podem ser muito 

superiores tecnicamente” (CONRAD, 1999). 

E relativamente a estas instituições em particular, Len-Ríos ainda acrescenta que 

os jornalistas são menos desconfiados das universidades e de outras organizações não-

governamentais, uma vez que estas servem a sociedade” (LEN-RÍOS, 2009).  

O investigador espanhol Carlos Elias também aponta algumas vantagens às 

universidades enquanto fontes de informação, salientando a sua autonomia e a isenção 

dos académicos face aos seus superiores hierárquicos (ELIAS, 2010, p. 135).  
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As Relações Públicas na Saúde e na Ciência  
 

As instituições científicas e técnicas investem cada vez mais dinheiro em 

serviços de informação e de relações públicas para melhorarem as suas imagens 

(NELKIN, 1987 p. 110). De acordo com Berta Garcia Orosa, esses gabinetes de 

comunicação e relações públicas encarregam-se de planear, de implementar e de avaliar 

uma política comunicacional global da entidade (GARCIA OROSA, 2005, p. 100), 

sendo que uma das suas funções principais é a gestão da relação com os media, com o 

objetivo último de conseguir uma presença quantitativa e qualitativa positiva nos meios 

de comunicação. A autora acrescenta que Espanha conheceu uma grande proliferação 

dos gabinetes de comunicação nas últimas décadas e a área da Saúde não foi exceção. 

Garcia Orosa afirma que seis em cada dez entidades têm um gabinete deste género e 

acrescenta, socorrendo-se de Tuchman (1993), que a “existência de uma mediação 

importante de gabinetes de comunicação e a rotinização do processo produtivo leva a 

que uma percentagem muito alta do discurso dos meios de comunicação tenha como 

única fonte a institucional” (GARCIA OROSA, 2005, p. 101). 

Nelkin defende que “o seu trabalho (dos profissionais de comunicação e relações 

públicas) é assegurar que a investigação da sua instituição é coberta pelos media de 

forma proeminente, rigorosa e favorável” e acrescenta que “os relações públicas das 

instituições médicas jogam com uma imprensa recetiva e ansiosa por publicar histórias 

sobre os mais avançados transplantes experimentais, a mais recente terapia genética ou 

a última investigação sobre tecnologia reprodutiva” (NELKIN, 1987 p. 130). Assim 

sendo, pode ser fácil para estes gabinetes conseguir uma cobertura noticiosa 

proeminente, desde que possuam informações que correspondam aos desejos dos 

jornalistas e da sociedade em geral e que possam ser aplicadas a curto prazo. 

Os profissionais de relações públicas veem-se a si próprios como “um 

importante braço dos media”, um meio para salvar os editores de horas de trabalhos à 

procura das notícias. “Na área das ciências, os profissionais de relações públicas 

contribuem de forma importante para informar o público sobre produtos, ideias e 

serviços. Eles podem ser úteis como fontes de informação para os jornalistas. 

Apresentando materiais complexos de uma forma gerenciável, eles servem de ligação 

entre os cientistas e os jornalistas, facilitando o trabalho noticioso sobre Ciência” 

(NELKIN, 1987, pp. 140-141).  
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Mas a socióloga norte-americana alerta: “Os relações públicas têm de fazer com 

que o seus clientes tenham uma boa imagem. Eles sabem como a imprensa funciona e 

usam esse conhecimento para promover os interesses das instituições que os empregam 

(NELKIN, 1987, pp. 140-141).” O objetivo desses especialistas em assessoria mediática 

é aparecer nas notícias, sendo que para isso têm de competir com outras fontes de 

informação e corresponder aos critérios jornalísticos.  

Os jornalistas sabem disso, pelo que existem diferentes conceções dos 

profissionais de assessoria mediática e de relações públicas entre a classe dos 

jornalistas. Len-Ríos diz que um inquérito administrado a editores demonstrou que 62% 

concordavam que os profissionais de relações públicas fornecem informações úteis, mas 

76% concordaram que os editores não confiam nesses profissionais. Na tese intitulada 

Jornalistas e Relações Públicas: Que (co)relação? (2011), Carolina Enes traça-nos a 

situação entre os profissionais portugueses. De acordo com a assessora de comunicação 

do Programa UT Austin-Portugal, 38% dos jornalistas acreditam que a relação entre as 

duas classes (jornalistas e assessores de comunicação/relações públicas) é de confiança, 

mas outros tantos não subscrevem esta ideia (ENES, 2011, p. 77). 

Apesar dos eventuais conflitos, o certo é que a relação entre as duas classes é de 

interdependência, sendo que Berkowitz afirma mesmo que estes dois grupos 

profissionais são parte da mesma cultura (Berkowitz; citado por LEN-RÍOS, 2009).  
 

 

As rotinas e as estratégias dos Assessores de Imprensa e Relações Públicas 

 

Hess (1984, p. 108) não concorda com aqueles que desconfiam dos assessores e 

que dizem que estes pretendem manipular e controlar as notícias. Segundo ele, estes 

profissionais passam grande parte do tempo em busca de material informativo solicitado 

pelos jornalistas. “Malgrado a reputação negativa que transportam consigo, muito do 

seu trabalho (caso dos press releases) aparece com mais precisão que os apressados 

relatos escritos pelos jornalistas na sala de redação” (SANTOS, 1997 p. 36). 

Schlesinger apresenta um modelo teórico no qual destaca quatro fatores 

essenciais para o sucesso das estratégias dos profissionais de assessoria de imprensa e 

relações públicas: deter uma mensagem definida segundo os valores jornalísticos; 

determinar os meios de comunicação adequados; reunir as condições prévias adequadas 

e prever ou neutralizar as reações dos opositores (SCHLESINGER, 1992; citado por 
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SANTOS, 1997, p.52). E alguns profissionais de relações públicas tornaram-se muito 

bons a fazer isto. 

De acordo com Rogério Santos, “as fontes desenvolvem múltiplas rotinas nos 

seus contactos com as organizações noticiosas, que vão dos comunicados, conferências 

de imprensa, recortes de imprensa, até às fugas de informação e à comunicação de 

crise” (SANTOS, 1997, p. 84). O investigador português defende que “o contacto 

regular permite o estabelecimento de uma confiança e compreensão mútua” (SANTOS, 

1997, p. 86). Santos acrescenta que, no seu estudo, foi claro que as fontes valorizam a 

sua atividade através do envio de comunicados (31%), telefonemas a jornalistas 

conhecidos (28%), almoços (16%) e outros, como conferências de imprensa ou visitas 

(25%). São estas estratégias que tornam a informação veiculada por esta classe 

profissional tão “apetecível” para os media. Isto e o seu vasto conhecimento sobre o que 

é que os jornalistas valorizam nas fontes.  

Segundo Conrad, os jornalistas procuram fontes conhecidas, associadas a 

instituições prestigiadas. De preferência, que sejam pessoas sucintas, diretas e 

eloquentes, e disponíveis para os jornalistas (CONRAD, 1999). Assim, os assessores e 

os relações públicas procuram corresponder às expectativas dos “colegas” – produzem 

informação clara, precisa e sucinta, fazem-no com a máxima urgência e respeitando os 

deadlines dos jornalistas, sabem que devem dizer sempre a verdade, estão sempre 

disponíveis e agilizam o contacto dos jornalistas com os seus “clientes”.  

Mas será que os profissionais de assessoria de imprensa/relações públicas são 

apenas facilitadores da informação ou têm um papel essencial na qualidade da 

informação veiculada nos órgãos de comunicação social? No campo da Saúde, os 

profissionais de comunicação lutam com as mesmas dificuldades dos jornalistas quando 

contactam com os médicos e cientistas. No entanto, há uma diferença essencial – os 

assessores de imprensa e relações públicas, embora sofram constrangimentos próprios 

das suas carreiras têm, geralmente, mais tempo para preparar as informações libertadas, 

quando esta é planeada. Desta forma, não surpreende que consigam preparar notas de 

imprensa de boa qualidade, como defende Berry (BERRY, 1967; citado por 

GRESHAM, 2008, p. 20). Hess também argumenta que os press releases são produtos 

bem elaborados, ao nível dos serviços jornalísticos das agências (HESS, 1984, p. 48). E 

não são os únicos. Uma tese defendida numa universidade norte-americana por Emily 

Gresham, sob a orientação da estudiosa dos media da Missouri School of Journalism 

Maria Len-Ríos, avaliou o papel dos profissionais de relações públicas no processo 
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comunicativo e determinou que estes profissionais podem contribuir para aumentar o 

rigor noticioso (GRESHAM, 2008).  

Gresham alegava que “a capacidade dos cientistas, jornalistas e profissionais de 

Saúde Pública comunicarem é crucial para a transferência rigorosa da informação sobre 

Saúde Pública” (GRESHAM, 2008, p. 7). Os resultados do seu trabalho vieram 

demonstrar que os profissionais de relações públicas estavam envolvidos em mais de 

metade (51,5%) das notícias incluídas no estudo. Na maior parte dos casos, foram estes 

profissionais que fizeram os arranjos logísticos para a entrevista decorrer. Mais: o 

estudo revelou que o número de erros decresceu com o envolvimento de um profissional 

de relações públicas.  

Para além de prepararem os subsídios informativos, na forma de press releases, 

por exemplo, os profissionais de relações públicas conseguem indicar aos jornalistas os 

melhores especialistas para cada caso e tratam da logística necessária para as entrevistas 

(WHERLE, citado por LEN-RIOS, 2009). Esta é uma mais-valia sem preço porque 

habitualmente um profissional de comunicação de uma instituição pública, como uma 

universidade, uma sociedade científica ou um hospital, tem acesso a um vasto leque de 

especialistas e é capaz de providenciar o acesso a essas fontes nas formas mais 

convenientes para os jornalistas, cumprindo o compasso noticioso. Este potencial dá 

poder de negociação ao assessor de imprensa ou relações públicas – isto é, porque ele 

pode facultar ou não o acesso a uma vasta lista de fontes, o jornalista não o vai querer 

alienar quando recebe uma proposta noticiosa, uma vez que quer manter esse 

“gatekeeper institucional” disponível. Da mesma forma, os assessores de imprensa e 

relações públicas têm todo o interesse em providenciar as informações solicitadas pelos 

jornalistas rapidamente (desde que não firam a imagem institucional), para garantir que 

esse profissional dos media estará recetivo e de boa vontade no momento em que recebe 

os seus subsídios de informação. 

 

 

As Assessorias de Imprensa/Relações Públicas nas Universidades 

 

A maioria das universidades com grande investigação emprega assessores de 

imprensa ou relações públicas para publicitarem o seu trabalho e melhorarem a imagem 

da sua instituição. Nelkin explica que, para estas instituições, é importante ter boas 
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relações públicas (…) que devem atrair bons estudantes e staff, obter dinheiro para 

investigação e manter legitimidade pública (NELKIN, 1987, p. 130). 

Também em Portugal, as universidades já reconheceram a importância da 

comunicação para a prossecução dos seus objetivos, sendo que as maiores instituições 

de Ensino Superior nacionais têm gabinetes de comunicação desde os anos 90 do século 

XX e algumas possuem até gabinetes sedeados em várias das suas Faculdades (como a 

Universidade Nova de Lisboa e a Universidade do Porto). 
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II Capítulo  

 

Metodologia 
 

Num mundo repleto de conteúdos de vários tipos e que são disponibilizados nos 

mais diversos suportes, é essencial, para fins de investigação, possuir ferramentas que 

nos permitam organizá-los, analisá-los e atribuir-lhes um significado que transcenda as 

mensagens literais desses materiais. 

A análise de conteúdos (AC) é um instrumento metodológico cujas raízes se 

poderiam reportar ao século XVII, época em que a Igreja “dissecou” diversos textos 

religiosos (KRIPPENDORF, 2004). Mas é na primeira metade do século passado que 

observamos a sua emergência, associada ao desenvolvimento das Ciências Sociais. 

Lasswell utilizou, desde 1915, este método de estudo para analisar a imprensa e a 

propaganda nos EUA (BARDIN, 1977), e, desde então, a AC tem sido usada pelas 

Ciências Sociais para avaliar variadíssimos tipos de conteúdos, nas áreas da 

Comunicação, Psicologia, Sociologia, entre outras. De acordo com Laurence Bardin 

(1977), a AC é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/receção (variáveis inferidas) destas mensagens” 

(BARDIN, 1977, p. 34). 

Segundo Krippendorf (2004), esta metodologia caracteriza-se pelo uso de 

técnicas fiáveis e replicáveis, que permitam a investigadores diferentes chegarem a 

resultados similares, ou seja, trata-se de uma análise que confere características típicas 

de outro tipo de Ciências às Ciências Sociais. 

Este trabalho adota este método na tentativa de descobrir, de forma 

sistematizada, padrões e tendências latentes nas notícias de Saúde publicadas na 

imprensa nacional, sobretudo no que se refere às principais fontes utilizadas e à 

capacidade de influência dessas mesmas fontes. 
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Objetivos e Hipóteses de Estudo 
 

No âmbito da realização deste trabalho, definimos dois objetivos fundamentais. 

Em primeiro lugar, procurámos aferir quem são os “primeiros definidores” das notícias 

sobre Saúde na imprensa em Portugal. Ou seja, procurámos identificar quais são as 

fontes que promovem e alimentam a publicação dessas informações. Em segundo lugar, 

foi nosso objetivo avaliar a capacidade de influência exercida pelas atividades de 

assessoria de imprensa de uma instituição de âmbito nacional, associada à Saúde, na 

cobertura da imprensa portuguesa. 

Com base nos objetivos definidos, e apoiando-nos na revisão da literatura 

executada, definimos as seguintes hipóteses: 

 

Hip. 1) No âmbito da cobertura da Saúde, a imprensa nacional destaca as 

notícias que se referem a assuntos de Política de Saúde. 

Hip. 2) A maioria das notícias sobre Saúde veiculadas pela imprensa nacional 

usa fontes oficiais de informação. 

Hip. 3) As universidades são uma fonte de informação importante na área da 

Saúde, sendo suplantada apenas pelas fontes ligadas à tutela (Ministério da 

Saúde, Direção-Geral da Saúde, Administrações Regionais de Saúde…). 

Hip. 4) As assessorias de imprensa/relações públicas das universidades têm uma 

influência relevante na publicação de notícias sobre Saúde. 

 

 

Corpus e Método da Análise 
 

Dividimos o estudo empírico em duas partes: na primeira, procedemos à 

avaliação de uma amostra de notícias de Saúde publicadas na imprensa nacional. Assim, 

analisámos as notícias sobre este tema publicadas em dois jornais diários portugueses – 

o Jornal de Notícias e o Público – durante o primeiro semestre do ano de 2010. Os 

títulos em causa foram escolhidos por representarem dois estilos de jornalismo diferente 

(popular e de referência, respetivamente), o que – pensámos – nos daria maior 
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diversidade e representatividade das notícias de Saúde publicadas na imprensa do nosso 

país.  

Posto a circular em 1990, o jornal Público é tido, consensualmente, como um 

jornal de referência, dado o seu posicionamento editorial e as suas caraterísticas 

gráficas, ambos assentes na sobriedade. No seu Livro de Estilo, este título é definido 

como “um jornal diário de grande informação, orientado por critérios de rigor e 

criatividade editorial, sem qualquer dependência de ordem ideológica, política e 

económica”, inscrevendo-se “numa tradição europeia de jornalismo exigente e de 

qualidade, recusando o sensacionalismo” 2 . Neste diário predominam os temas 

relacionados com a Política, a Economia, a Sociedade e a Cultura. De destacar ainda a 

sua grande atenção aos assuntos internacionais. No primeiro semestre de 2010, a 

tiragem do Público situou-se entre os 48 e os 50 mil exemplares, com uma circulação 

que rondou os 34 mil jornais (dados da Associação Portuguesa para o Controlo da 

Tiragem e Circulação)3. Este diário dirige-se essencialmente a classes socioeconómicas 

mais privilegiadas.   

O Jornal de Notícias é detentor de um património histórico com outra dimensão. 

Fundado em 1888, este diário começou por ter um enorme pendor político, mas 

depressa adotou algumas das caraterísticas que ainda hoje o distinguem. O título 

apresenta-se como “um jornal popular de qualidade que pratica um jornalismo que 

coloca como protagonista o interesse dos leitores” (Sítio do JN)4. Este diário possui um 

grafismo mais vivo e adota uma abordagem popular dos temas que trata e que passam 

pela cobertura dos assuntos de Sociedade, Crime e Desporto. É também uma “referência 

nos temas locais”, dedicando uma área editorial muito substancial a estas notícias. Não 

se pode deixar de referir a sua relação de proximidade com os leitores do Grande Porto 

e do norte do país. No período em análise, o JN registou uma tiragem compreendida 

entre os 106 e os 119 mil exemplares. A circulação deste diário oscilou entre os 80 e os 

90 mil números (dados da Associação Portuguesa para o Controlo da Tiragem e 

Circulação)5. O JN é lido pelas camadas sociais mais populares. 

Embora este trabalho tenha sido desenvolvido em 2012, optou-se por analisar 

um período do ano de 2010, e não de 2011, por causa do excecional ascendente que os 

assuntos de economia e política financeira tiveram nos órgãos de comunicação nesse 
                                                            
2 Disponível em: http://static.publico.pt/nos/livro_estilo/05-estatuto-e.html - Acesso em 18/09/12 
3 Disponível em http://www.apct.pt/Analise_simples.php - Acesso em 20/09/2012 
4 Disponível em: http://www.jn.pt/info/quemsomos.aspx - Acesso em 20/09/12 
5 Disponível em http://www.apct.pt/Analise_simples.php - Acesso em 20/09/2012 
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ano, devido ao contexto de crise internacional vivenciado, que poderia enviesar a 

avaliação que pretendemos promover. 

Definimos como unidade de análise (“segmento de conteúdo a considerar como 

unidade de base, visando a categorização e a contagem frequencial” (BARDIN, 1977, p. 

104)), os textos publicados nos jornais mencionados que abordavam assuntos de Saúde. 

Foram considerados todos os conteúdos informativos sobre este tema publicados nos 

cadernos principais destes diários, nos cadernos locais e, no caso do Público, 

considerámos ainda o caderno P2 que inclui, frequentemente, reportagens e notícias 

sobre Saúde, sobre investigação e sobre temas tradicionalmente tratados na secção 

Sociedade. Outros cadernos e outras revistas foram excluídos desta análise (tais como o 

Inimigo Público, o Ípsilon e a revista Pública – pertencentes ao jornal Público – e os 

Dossiês especiais e a revista Notícias Magazine – do JN). 

Desta forma, o corpus da análise da primeira parte do estudo empírico foi 

constituído por 1413 notícias sobre Saúde, publicadas nos dois diários em estudo, 

durante o primeiro semestre de 2010. Da totalidade das notícias avaliadas, 902 notícias 

foram encontradas no JN (64%) e 511 no Público (36%). 

O estudo desta amostra teve como objetivo a verificação das Hipóteses 1, 2 e 3. 

Tendo isso em vista, foi criada uma grelha de análise constituída por 15 variáveis. 

Foram tidas em consideração as variáveis utilizadas noutros trabalhos que incidiram 

sobre a cobertura da Saúde, nomeadamente as utilizadas por Azevedo (2009), Camacho 

Markina (2010) e Garcia Orosa (2005). Contudo, devido à especificidade dos propósitos 

deste trabalho, houve necessidade de adaptar algumas delas.  

Desta forma, a grelha6 foi constituída pelas seguintes variáveis: a) ID (número 

de identificação); b) Nome do Jornal; c) Data; d) Número de Página; e) Título; f) Tema; 

g) Tipo de Fonte; h) Natureza da Fonte; i) Nacionalidade da Fonte; j) Género; k) 

Dimensão; l) Secção; m) Foto/Ilustração; n) Presença na 1.ª página; o) Autor. 

As primeiras alíneas – de a) a e) – destinaram-se a permitir a segmentação das 

notícias por título e a sua identificação e localização inequívocas. A alínea f) organiza 

as notícias por tema, sendo que, para isso, nos baseámos na categorização usada por 

Azevedo e adaptámo-la, de forma a permitir, por exemplo, a subcategorização das 

notícias de “Investigação” em “Investigação Básica”, “Investigação Clínica”, 

“Investigação de Translação/Tecnologia” e “Investigação/Outra”, ou a identificação dos 

                                                            
6 A grelha de análise pode ser consultada integralmente nos Anexos desta dissertação (Grelha de Análise 
1 – A Saúde na Imprensa e as Fontes). 
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artigos sobre “Gestão Hospitalar” (uma área de crescente importância no atual contexto 

económico e que ganhou um novo ímpeto com o advento das Entidades Públicas 

Empresariais (EPE), por exemplo).  

Já as variáveis “Tipo”, “Natureza” e “Nacionalidade da Fonte” dizem 

diretamente respeito a um dos objetivos principais deste trabalho, pretendendo definir se 

a fonte é oficial ou não de acordo com o conceito de Sigal (1986); identificar a natureza 

dessa fonte (sociedades científicas; hospitais; instituições políticas; universidades e 

centros de investigação públicos; centros de investigação privados, etc.) e estabelecer a 

sua nacionalidade. Para a identificação da “Natureza das Fontes” apoiámo-nos nas 

categorias criadas por Camacho Markina (2010) e Garcia Orosa (2005), que adaptámos, 

acrescentando, por exemplo, a categoria “Autoridades Europeias e Mundiais”, por nos 

parecer relevante ter uma perceção do peso de entidades como a Organização Mundial 

de Saúde na imprensa portuguesa.  

As restantes alíneas pretendem auxiliar na caracterização de vários parâmetros 

das notícias que apoiarão as leituras que se pretendem realizar, como, por exemplo, qual 

é a dimensão das notícias alimentadas pelas universidades? São acompanhadas de foto? 

As respostas a questões como estas dão-nos pistas sobre a importância relativa que os 

órgãos de comunicação (e consequentemente os leitores) vão dar às notícias de Saúde.  

Na segunda parte, procedeu-se à avaliação da eficácia das estratégias de 

assessoria de imprensa implementadas pelo gabinete de comunicação de uma instituição 

de Ensino Superior de elevada reputação associada à Saúde e à Medicina – a Faculdade 

de Medicina da Universidade do Porto - FMUP (PINHO, 2010). 

À semelhança do que acontece nos serviços de comunicação de outras entidades, 

este gabinete recolhe diariamente as notícias com interesse institucional, nomeadamente 

as que fazem referência direta à instituição. Dessa base de dados, constituída por 873 

registos relativos a 2010, selecionámos as notícias do Jornal de Notícias e do Público 

(versões impressas). Assim, recolhemos as notícias publicadas pelos dois diários em 

estudo durante todo o ano de 2010, presentes nos registos de Clipping do Gabinete de 

Comunicação e Imagem (GCI) da FMUP, num total de 77 notícias. Optámos por alargar 

o período do primeiro semestre a um ano de forma a termos uma amostra mais 

significativa e, consequentemente, capaz de expressar o real impacto das ações de 

assessoria de imprensa junto dos títulos em estudo. 

Excluímos as notícias sobre temas não diretamente relacionados com a Saúde, 

tais como a polémica em torno dos acessos da Estrada da Circunvalação ao Hospital de 
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São João e à FMUP, por exemplo, ou as comemorações do Dia da Faculdade, que 

redundaram em notícias com títulos alusivos à candidatura de Fernando Nobre à 

Presidência da República. Os temas associados exclusivamente ao acesso ao Ensino 

Superior também não foram tidos em consideração. 

No final, foram identificadas e analisadas 54 notícias cumprindo os critérios 

apresentados – 29 publicadas no Jornal de Notícias (54%) e 25 no Público (46%). 

Esta etapa do estudo foi desenvolvida no sentido de testar a Hipótese 4. Através 

do cruzamento das notas de imprensa enviadas por esta fonte institucional com as 

notícias publicadas nos órgãos de comunicação em análise, pretende inferir-se qual é o 

grau de permeabilidade da imprensa a este tipo de fonte oficial com características tão 

particulares, como foi explicado no final do primeiro capítulo. Não deixámos de tentar 

registar quais são os temas informativos e as estratégias mais eficazes para assegurar a 

presença da fonte nos media em análise.  

Assim, utilizámos uma grelha 7  com 13 variáveis: a) ID (número de 

identificação); b)Título; c) Tema; d) Data; e) Jornal; f) Resultante de uma ação de 

Assessoria de imprensa da FMUP; g) Evento; h) Conferência Imprensa; i) Press 

Release; j) 1.ª Mão/Exclusivo; k) Dimensão; l) Foto; m) Primeira Página. 

A análise dos resultados e os gráficos apresentados nas duas fases da 

investigação foram realizados no programa EXCEL, com apoio do programa de 

estatística SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

 

 

 

 

   

                                                            
7 A grelha de análise pode ser consultada integralmente nos Anexos desta dissertação (Grelha de Análise 
2 - A Influência das Universidades enquanto fontes: o Caso da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto). 
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III Capítulo  

Parte I – A Saúde na Imprensa e as Fontes 
 

Para podermos perceber de que forma as fontes se fazem representar nas notícias 

e como influenciam os conteúdos produzidos pelos profissionais de jornalismo importa 

traçar um perfil da cobertura da Saúde na imprensa nacional. Afinal, a produção 

noticiosa relativa a esta temática de extrema importância social é elevada ou reduzida? 

Como é que essa produção é organizada e a que temas diz respeito? Qual é o nível de 

profundidade dos textos elaborados? Tudo isto interessa no sentido de aferir as 

características destas notícias. Assim, de seguida, analisamos a produção noticiosa sobre 

Saúde dos jornais portugueses no que se refere ao volume informativo, à organização 

editorial, à presença de conteúdos na primeira página, à dimensão desses conteúdos, aos 

géneros jornalísticos, à presença de foto ou outro tipo de ilustração e à identificação da 

autoria dos textos. 

 

Perfil da Saúde na Imprensa Nacional 
  

Volume Informativo 

 

Em termos gerais, concluímos existir um volume informativo sobre Saúde 

assinalável na imprensa portuguesa. No período de um semestre, o número total de 

artigos identificados no Público superou os 500 e, no caso do JN, ultrapassou os 900, 

perfazendo um total de 1413 notícias identificadas, o que se traduz numa média de 3,9 

notícias de Saúde publicadas por jornal por dia. 

Os dados do nosso estudo revelam também existir uma estabilidade interessante 

na cobertura dos temas sobre Saúde na imprensa nacional. A evolução do número de 

notícias publicadas em cada um dos dois jornais durante o período analisado pode ser 

vista em pormenor na Tabela 3, representada adiante. Como se pode constatar, o Jornal 

de Notícias publica um número elevado de notícias de Saúde em cada edição, atingindo 

uma média de 5 notícias por dia, muito acima das 2,8 publicadas pelo diário de 



49 
 

referência. Aliás, o número total de notícias publicadas no JN chega mesmo a ser o 

dobro das editadas pelo Público (ver fevereiro de 2010). 

 

Notícias publicadas por mês 
Total % Público Jornal de Notícias 

  Notícias/mês Média de notícias/edição Notícias/mês Média de notícias/edição 

Jan-10 80 2,6 182 5,9 262 19% 
Fev-10 67 2,4 134 4,8 201 14% 
Mar-10 81 2,6 134 4,3 215 15% 
Abr-10 107 3,6 177 5,9 284 20% 
Mai-10 95 3,1 140 4,5 235 17% 
Jun-10 81 2,7 135 4,5 216 15% 

 Total 511 2,8 902 5 1413 100% 
Tabela 3: Notícias de Saúde publicadas na Imprensa Nacional por mês 

 

No entanto, mais do que a quantidade, importa aferir a “qualidade” das notícias 

publicadas. Assim, para podermos ter uma visão mais sólida da importância relativa 

atribuída à Saúde em cada um dos títulos, atentaremos mais à frente à dimensão dos 

artigos publicados por cada um dos jornais e à sua organização editorial. 

 

 

Organização Editorial 

 

Relativamente à organização editorial, verificámos que há diferenças 

substanciais na forma como estes dois títulos dispõem as notícias de Saúde. Enquanto o 

JN prefere incluir estas notícias na secção Sociedade, o Público privilegia a secção 

Nacional, associando estas informações aos conteúdos de índole política (note-se que o 

Público não possui uma secção intitulada Política, incluindo estes assuntos no segmento 

Nacional). Já Azevedo tinha verificado a “tendência deste jornal a olhar as notícias de 

saúde sob uma perspetiva política” (AZEVEDO, 2009, p. 31). Além disso, e sem 

surpresas dada a natureza do periódico, o JN produz mais notícias sobre Saúde para as 

suas secções locais (Local e Porto) e presta menos atenção às notícias sobre Saúde 

referentes a outros países, que o Público inclui na secção Mundo.  
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Uma das surpresas destes resultados é a enorme “leveza” da secção Ciência, sem 

representatividade no Público8 e com uma tímida presença no JN. Este resultado é 

particularmente surpreendente quando constatámos que um número interessante das 

notícias publicadas se refere a investigação científica básica, considerada “ciência 

pura”. 

 

 

Tabela 4: Notícias de Saúde por Secção 

 

 

 

                                                            
8 Em 2010, o Público já não editava a secção Ciência na sua versão impressa, distribuindo as notícias 
sobre esta temática pelas secções Portugal, Mundo e Caderno P2. A secção Ciência foi suprimida em 
2007, após a maior remodelação gráfica do jornal. Foi recuperada já em 2012. 

Secções 
Total % 

Sociedade 438 31% 
Ciência 2 0% 
Política 1 0% 

Nacional 537 38% 
Local 180 13% 

Mundo 35 2% 
Destaque/1.º Plano 71 5% 

Outras 149 11% 

Gráfico 1: Notícias de Saúde por Secção, por Título
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De referir ainda que o Público inclui uma parte importante dos seus conteúdos 

sobre Saúde no caderno P2, o que explica a taxa apresentada na secção Outras (11%). 

Embora reconheçamos que o caderno P2 foi criado com o intuito de abarcar diversos 

temas tipicamente retratados em secções de Sociedade e Cultura, e entendendo que esta 

opção permite ao diário a publicação de artigos mais extensos, parece-nos que os 

conteúdos relegados para este caderno poderão perder alguma visibilidade, só 

colmatada com chamadas de primeira página ou com a publicação de uma maior 

mancha de texto acompanhada de fotos. De facto, assim acontece em muitos dos casos 

avaliados. Mas também é comum encontrar notícias muito breves sobre Ciência neste 

suplemento. 

Quanto à presença de conteúdos noticiosos sobre Saúde nas secções 

Destaque/1.º Plano, constatámos que os dois diários selecionam 5% dos seus artigos 

para estes segmentos. Embora utilizando um método diferente para aferição da 

organização editorial, Pedro Alcântara Silva reporta que “3,8% das notícias sobre o 

Sistema de Saúde são colocadas logo na segunda ou na terceira página do jornal” 

(SILVA, 2006, p. 139), sendo que essas páginas são habitualmente dedicadas às secções 

Destaque/1.º Plano. Azevedo também faz referência a uma taxa de 5% de conteúdos 

sobre Saúde incluídos na secção Destaque, no âmbito da sua análise do diário de 

referência português (AZEVEDO, 2009, p. 34). Em suma: os resultados são 

consistentes com as conclusões de outras investigações e demonstram que o espaço 

dedicado à Saúde nas páginas mais importantes dos diários nacionais é diminuto.  

 

 

Primeira Página 

 

No seu estudo de 2006, Pedro Alcântara da Silva concluiu que 7,6% das notícias 

de Saúde eram referenciadas na capa (SILVA, 2006). No nosso trabalho, embora tanto o 

Público como o Jornal de Notícias destaquem uma percentagem relativamente baixa de 

notícias de Saúde na primeira página (9%), o Público parece dotar estes artigos de 

maior importância editorial, apresentando uma taxa de 13% de notícias sobre este tema 

na capa, um valor que chega quase a ser o dobro do aduzido pelo JN (7%). Ou seja, 

tendo menos notícias, o Público confere-lhes um maior destaque, chamando-as à 

primeira página, o que nos leva a deduzir que se trata de notícias de maior 

desenvolvimento. Confirmaremos mais adiante. 
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Primeira Página 
Total % 

Sim 132 9% 
Não 1281 91% 

Tabela 5: Notícias de Saúde publicadas na Primeira Página 

 

 

 

Mas que temas são chamados à primeira página da imprensa nacional? São os 

grandes temas de Políticas de Saúde e Saúde Pública que fazem as capas dos jornais, 

com headlines como Portugal cancela dois milhões de vacinas para a gripe A e poupa 

15 milhões de euros ou Mulheres estão a vencer a obesidade, homens não. As 

manifestações também recolhem valor-notícia suficiente para constarem da primeira 

página, traduzindo-se em títulos tais como Povo contra o fecho das urgências. 

 

 

Dimensão 

 

Analisando os dois diários conjuntamente, verificámos existir uma distribuição 

equitativa das peças noticiosas no que se refere à sua dimensão (a rondar os 25% em 

cada uma das quatro categorias). Nos dois diários, cerca de um quarto das notícias de 

Saúde é longo, isto é, superior a meia página. No entanto, observámos uma diferença 

considerável no que se refere às restantes dimensões, com o JN a publicar um número 

muito superior de breves comparativamente ao Público (32% vs. 18%). Aliás, cerca de 

60% das notícias editadas pelo JN são breves (32%) ou de pequena dimensão (25%), 
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Gráfico 2: Notícias de Saúde publicadas na Primeira Página por Título 
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enquanto o Público edita a mesma percentagem de notícias com as dimensões média 

(32%) e longa (25%). 

 

Dimensão 

Total % 
Breve 387 27% 

Pequena 352 25% 
Média 308 22% 
Longa 366 26% 

Tabela 6: Dimensão das Notícias de Saúde 

 

 

 

A menor dimensão das notícias de Saúde do JN explica, em parte, o facto de este 

diário apresentar um número total de artigos sobre este tema tão elevado por 

comparação ao Público. Na verdade, o que parece acontecer é que, para além de ter 

mais mancha noticiosa (maior número de páginas), o JN publica mais notícias de Saúde 

por edição porque estas têm um nível de desenvolvimento significativamente inferior. 

Indo ao encontro do esperado de um jornal de referência, o Público publica menos 

notícias de Saúde por edição, mas com um nível de desenvolvimento elevado. Acresce 

ainda o facto de destacar uma percentagem maior desses conteúdos na primeira página. 

 

 

Géneros Jornalísticos 

 

A maioria (88%) dos conteúdos identificados são notícias: 84% no Público e 

91% no JN. Estas taxas são superiores ao número reportado por Silva (79,7%), por 
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Gráfico 3: Dimensão das Notícias de Saúde por Título 
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exemplo. No entanto, o autor analisou um diário de referência, um diário popular e um 

semanário, sendo possível que o último publicasse um maior número de conteúdos 

jornalísticos de outra natureza (SILVA, 2006). 

 

 

Género Jornalístico
Total % 

Notícia 1247 88% 
Reportagem 77 5% 
Entrevista 7 0% 
Opinião 30 2% 
Editorial 4 0% 

Carta/Outro 48 3% 
Tabela 7: Notícias de Saúde por Género Jornalístico 

 

 

Importa salientar que o Público editou, no período em estudo, 42 reportagens 

(8%), tendo o JN ficado pelas 35 (4%). As entrevistas encontraram pouco espaço nos 

dois títulos (cinco no Público e duas no JN, perfazendo 1 e 0,2%, respetivamente), 

assim como os editoriais (dois em cada um dos títulos, traduzindo-se em taxas de 0,4% 

no Público e de 0,2% no JN). É interessante ver que, embora a publicação de notícias 

sobre Saúde seja constante na imprensa portuguesa, e apesar do destaque concedido a 

este tema na primeira página e nas secções Destaque/1.º Plano, só muito raramente os 

responsáveis pelos diários redigem editoriais que abordem estes assuntos. Dada a 
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Gráfico 4: Notícias de Saúde por Género Jornalístico, por Título 
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pertinência social do tema, esperaríamos encontrar um número de editoriais condicente 

com a representatividade destas notícias nas áreas mais “nobres” dos diários.  

 

 

Fotos/Ilustrações 

 

Também a presença de fotos ou de ilustrações é indicativa da importância que 

cada órgão de comunicação social atribui aos temas noticiados e da visibilidade e 

impacto que esses conteúdos vão ter nos leitores. Neste âmbito, o Público volta a 

destacar-se, fazendo acompanhar mais de 60% dos seus conteúdos sobre Saúde de fotos 

ou outras representações gráficas, enquanto o JN se fica pelos 46%. O facto deste 

matutino editar um maior número de notícias sem foto está, provavelmente, relacionado 

com a publicação de artigos mais pequenos. Ainda assim, no total, o saldo é positivo: 

mais de metade (52%) das notícias avaliadas foi acompanhada de fotos ou de 

infografias. E sabemos que a presença de elementos gráficos é indicativa da importância 

atribuída à informação pelos editores e da valorização que os leitores farão dessa 

informação. 

 

Foto 
Total % 

Sim 735 52% 
Não 678 48% 

Tabela 8: Fotos nas Notícias de Saúde 
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Gráfico 5: Fotos nas Notícias de Saúde, por Título 
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Autoria 

 

No que se refere à variável Autoria, concluímos que a maioria das notícias sobre 

Saúde publicadas na imprensa é devidamente assinada, estando a sua autoria 

identificada (57%). No entanto, há que ver que o Público e o JN têm posturas quase 

antagónicas relativamente a este ponto. Enquanto representante da imprensa de 

referência, o Público prima por identificar a autoria dos conteúdos jornalísticos em 

cerca de 80% dos casos, quer sejam assinados por jornalistas do próprio periódico ou 

por agências de informação. Já no JN metade das notícias não está assinada, o que 

poderá estar relacionado com a reduzida dimensão dos artigos e também com a 

utilização de conteúdos pré-fabricados fornecidos pelas fontes e pelas agências de 

comunicação. Ou seja, parece-nos que a falta de assinatura nas notícias poderá ser 

considerada um indicador de que o artigo não foi elaborado por iniciativa do próprio 

órgão de comunicação, mas por influência de uma fonte externa. 

 

 

Autoria 
Total % 

Sim 808 57% 
Não 580 41% 

Leitor 25 2% 
Tabela 9: Autoria das Notícias de Saúde 
 

 

 

 

Verifica-se que 2% dos conteúdos sobre Saúde publicados nos jornais são 

redigidos pelos próprios leitores (cartas) que aproveitam o espaço que lhes é concedido 
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Gráfico 6: Autoria das Notícias de Saúde, por Título 
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para se pronunciarem sobre tópicos como o testamento vital (Testamento vital: o que 

pensa um médico), a greve dos enfermeiros (Sobre a greve dos enfermeiros) e o 

funcionamento do Serviço Nacional de Saúde (Nós, vós e os outros ou os "picheleiros" 

da Saúde; Passar um dia no Serviço de Urgência e Como vai a Saúde no S. Marcos). 

De salientar que é nas cartas publicadas pelo Jornal de Notícias que se observam mais 

queixas relativas ao funcionamento do Sistema Nacional de Saúde, sendo que muitas 

dão exemplos de situações experienciadas pelos leitores que as redigiram. 

 

 

Temas 

 

É interessante verificar que, apesar do caráter distinto que estes dois jornais 

possuem, dedicam sensivelmente a mesma atenção a certos temas de Saúde e 

hierarquizam-nos de forma similar. Podemos adiantar duas interpretações para esta 

situação. Em primeiro lugar, isto poderá dever-se à universalidade dos critérios 

jornalísticos e à consistência com que estes títulos os aplicam. Por outro lado, pode 

também indicar que ambos os jornais são igualmente influenciados por fatores externos, 

tais como as fontes. 

 

Temas 
 Total % 

Políticas de Saúde 247 17% 
Risco e Saúde Pública 207 15% 

Dias Mundiais/Nacionais 21 1% 
Efemérides/Eventos 49 3% 

Falhas/Negligência/Queixas 235 17% 
Greves/Condições Laborais 68 5% 

Prática Clínica/Novos Serviços 102 7% 
Promoção da Saúde 67 5% 
Histórias Individuais 62 4% 

Investigação 179 13% 
Ética Médica 28 2% 

Gestão Hospitalar 45 3% 
Outros 103 7% 

Tabela 10: Notícias de Saúde por Temas 
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Na análise que realizámos concluímos que os 4 temas mais frequentes nas 

notícias de Saúde dos dois títulos estudados são “Políticas de Saúde”, 

“Falhas/Negligências/Queixas”, “Risco e Saúde Pública” e – surpreendentemente – 

“Investigação”.  

O Público concentra 65% da sua produção noticiosa sobre Saúde nestas 

categorias, enquanto o JN revela uma distribuição temática ligeiramente maior – 60% 

das suas notícias reportam a estes quatro temas. Note-se que o Público dedica mais 

notícias (18%) à temática “Falhas/Negligências/Queixas” do que o JN (16%), sendo que 

se poderia esperar o inverso, dada a natureza mais popular do último jornal. Por outro 

lado, é o Público que afeta mais espaço à “Investigação” (14% vs. 12% no JN).  

 

Temas mais representados 
 Público % Jornal de Notícias % 

Políticas de Saúde 93 18% 154 17% 
Falhas/Negligência/Queixas 94 18% 141 16% 

Risco e Saúde Pública 71 14% 136 15% 
Investigação 72 14% 107 12% 

  330 65% 538 60% 
Tabela 11: Temas mais representados nas Notícias de Saúde, por Título 
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Mas há temas nos quais os dois jornais se distinguem – o Público dedica mais 

espaço ao tratamento de temas associados à “Ética Médica e Bioética” (testamento vital, 

eutanásia, entre outros) e à “Gestão Hospitalar”. Já o JN privilegia artigos sobre 

“Promoção de Saúde”, “Eventos e Efemérides” e “Dias Nacionais/Mundiais” 

relacionados com a Saúde. Analisando estas informações à luz do conhecimento que 

temos dos dois diários, somos induzidos a concluir que estas diferenças se relacionam 

com a natureza destes jornais e com os seus públicos. Dirigido a classes económico-

sociais mais privilegiadas, o Público dá realce à gestão dos serviços de saúde e a 

grandes questões do âmbito da Bioética. No entanto, estes temas exigem mais 

desenvolvimento e podem interessar pouco a um público menos escolarizado. Assim, 

vemos que o popular JN se dedica mais a informações que se podem traduzir num 

benefício imediato para os seus leitores, através da publicação de pequenas notícias que 

dão conta de ações gratuitas de rastreio, campanhas de sensibilização, entre outras 

iniciativas. 

As “Histórias Individuais” apresentam taxas similares nos dois diários, um 

pouco acima dos 4%. Seria de esperar, numa primeira leitura, que o Jornal de Notícias 

se sobrepusesse ao seu congénere nesta categoria, o que não se verifica. No entanto, há 

que sublinhar as diferenças claras na forma como os dois jornais encaram esta categoria 

– no JN couberam nesta categoria notícias sobre pacientes e respetivos familiares que 

passam por situações dramáticas, muitas vezes sem apoio suficiente do Sistema 

Nacional de Saúde ou da Segurança Social; no Público a categoria “Histórias Individuais” 

dá voz a médicos e a cientistas, às suas carreiras e aos seus pontos de vista. Também aqui os 

públicos de cada um dos diários parecem ditar a abordagem a adotar. Mas há que avaliar 

este resultado sob um outro prisma – o Jornal de Notícias, como exemplar do estilo 

popular, revela-se mais “democrático”. Queremos com isto salientar que concede, pelo 

menos nesta categoria, voz ao cidadão comum, quebrando com uma lógica mais elitista 

adotada pelo Público na qual só os detentores de cargos ou de insígnias académicas de 

relevo são merecedores de se pronunciarem em espaço público (TOMÉ & LOPES, 2012). 

 

 

A cobertura da Investigação em Saúde 

 

A cobertura da investigação em Saúde merece ser tratada com maior 

profundidade nesta dissertação. Isto porque ela se relaciona diretamente com uma parte 
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essencial do trabalho das universidades que é divulgado pelos media e valorizado pela 

sociedade. Durante a revisão da literatura, não encontrámos estudos que traçassem um 

perfil da cobertura da investigação científica biomédica nos media nacionais ou 

internacionais. No entanto, é lícito assumir que diferentes tipos de Ciência Médica 

possam ter diferentes graus de aceitabilidade juntos dos editores dos órgãos de 

comunicação social. Sabemos que a investigação básica, a investigação clínica ou a 

investigação de âmbito epidemiológico têm caraterísticas diferentes que podem ser mais 

ou menos apelativas para os jornalistas e para o público em geral. Com o advento da 

investigação de translação e da associação da tecnologia ao campo da Medicina, torna-

se ainda mais importante perceber afinal que tipo de investigação biomédica é noticiada 

pelos órgãos de comunicação social e com que visibilidade. 

Neste trabalho, verificámos que tanto o Público como o JN privilegiam o 

tratamento noticioso dos resultados de “Investigação Clínica” que apresentam, 

normalmente, leituras transponíveis para a prática médica e dados úteis à promoção da 

Saúde dos leitores. No entanto, ambos os jornais concedem um espaço considerável à 

“Investigação Básica”, ainda que importe verificar a dimensão dessas notícias. No caso 

do Público, a maioria destas notícias (38%) é de média dimensão, querendo isto dizer 

que os conteúdos ocupam entre um quarto e meia página. Mas, no Jornal de Notícias, 

54% das notícias produzidas sobre este tipo de investigação são breves, tendo, no 

máximo, dois parágrafos.  

 

 

Notícias sobre Investigação 
 Total % 

Investigação básica 45 3% 
Investigação clínica 67 5% 

Investigação de Translação/Tecnologia 34 2% 
Outra/Não identificável 33 2% 

Tabela 12: Notícias sobre Investigação 
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Como se pode constatar na tabela de cima, muitas das notícias de investigação do 

JN (22%) e algumas do Público (13%) estão classificadas como “Outra/Não identificável”. 

Isto deve-se ao facto de muitas das notícias não terem dimensão suficiente para incluírem 

informações que nos permitissem distinguir que tipo de investigação estava em causa.  

É interessante constatar que o Público presta muita atenção à investigação de 

translação ou ligada à tecnologia – um terço das suas notícias sobre Ciências Biomédicas 

reporta a este grupo mais “inovador” da investigação científica. Esta é a subcategoria menos 

representada no JN. 
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Fontes de Saúde na Imprensa Nacional 

 
 Para aferir quais são as fontes que influenciam a produção noticiosa sobre Saúde 

em Portugal, criámos três variáveis: “Tipo de Fontes”, “Natureza das Fontes” e 

“Nacionalidade”. Estas são variáveis centrais do nosso estudo e foram criadas com o 

objetivo de nos permitir avaliar o peso relativo das fontes oficiais, não oficiais e não 

identificadas; a representatividade das fontes nacionais e internacionais e, ainda, a 

índole dessas fontes. A última variável permite-nos perceber objetivamente quais são os 

grupos sociais que marcam a agenda mediática no que toca à Saúde. Neste trabalho, 

optámos por não contabilizar todas as fontes referidas em cada um dos textos 

analisados, na medida em que o nosso objetivo se centra em perceber qual é a fonte que 

espoleta o interesse jornalístico. Assim, o que os resultados que apresentamos de 

seguida nos mostram não são as fontes mais referidas no total, mas as fontes com maior 

capacidade de desencadear a produção noticiosa, desempenhando um papel central nas 

notícias. 

 De modo a complementar a nossa análise, tentámos perceber de que forma as 

fontes se relacionam com a presença de conteúdos na primeira página, com a dimensão 

dos textos produzidos, com a presença de fotos ou ilustrações e com os géneros 

jornalísticos utilizados.  

 

 
Tipo de Fontes 

 

Sem surpresas, face à informação compilada durante a revisão da literatura sobre 

este assunto, concluímos que a maioria das fontes citadas pelo Público e pelo JN é do 

tipo oficial. No entanto, não podemos deixar de sublinhar as elevadas taxas encontradas, 

que rondam os 80% nos dois casos. Importa também referir que o Público tende a ser 

mais cuidadoso na identificação das fontes, sendo que apenas em 3% dos casos a fonte 

principal não pôde ser identificada claramente. No JN esta taxa atinge os 7%. O peso 

das fontes não oficiais é igual nos dois diários – apenas 14%. 
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Tipo de Fontes 
Total % 

Fonte oficial 1139 81% 

Fonte não-oficial 196 14% 

Não identificada 78 6% 
Tabela 13: Tipo de Fontes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como defendem Bruno Tomé e Felisbela Lopes, “É nos órgãos do poder 

dominante que se encontram as fontes oficiais, fontes de informação com um elevado 

nível de credibilidade e precisão discursiva. Por isso, tanto na área da ciência e da 

saúde, como em qualquer outra, ignorar este tipo de fontes poderia ser um erro crasso 

para qualquer meio de comunicação jornalístico” (TOMÉ & LOPES, 2012). De facto, 

as fontes oficiais são as mais referenciadas pelos media, mesmo noutros âmbitos 

sociais, como na Política (RIBEIRO, 2006). Mas, talvez devido às especificidades 

técnicas e à dificuldade lexical que certos assuntos implicam, na Saúde a posição 

hegemónica destas fontes consegue ser ainda mais evidente. 
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Tabela 14: Nacionalidade das Fontes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As fontes mais representadas nos jornais em estudo são de nacionalidade 

portuguesa. Do total das notícias analisadas, apenas 14% das fontes citadas são 

estrangeiras. Estes resultados são corroborados por outros autores, tais como Azevedo 

(AZEVEDO, 2009, p. 47) e Lopes (LOPES et al, 2009). De referir ainda que 5% delas 

não são passíveis de identificação.  

O JN recorre menos do que o Público às fontes de índole internacional. Este 

resultado parece-nos previsível, na medida em que o Público, enquanto jornal de 

referência, tem maior atenção aos assuntos internacionais. A primeira leitura decorrente 

destes resultados pode levar-nos a pensar que o Público dá mais espaço às autoridades e 

agências internacionais, tais como a Organização Mundial de Saúde ou os órgãos 

ligados à Comissão Europeia. Veremos se esta leitura se confirma mais adiante, quando 

analisarmos a natureza das fontes. 

 

 

 

   

Nacionalidade das Fontes 
Total % 

Nacional 1139 81% 

Internacional 198 14% 

Não identificada 76 5% 

Gráfico 10: Nacionalidade das Fontes por Título 
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Natureza das Fontes 
  

Natureza das Fontes 
Total % 

Sociedades Científicas 113 8% 

Hospitais 135 10% 

Instituições Governamentais e Políticas 389 28% 

Universidades e Centros de Investigação Públicos 117 8% 

Centros de Investigação Privados 14 1% 

Profissionais 30 2% 

Ordens Profissionais 25 2% 

Experts e Investigadores 79 6% 

Movimentos Sociais e Sindicatos 101 7% 

Laboratórios e Empresas 19 1% 

Agências de Notícias 56 4% 

Revistas Científicas 30 2% 

Órgãos de Comunicação 34 2% 

Bases de Dados internacionais 1 0% 

Doentes e Familiares 54 4% 

Outros 70 5% 

Fonte Não Identificada 79 6% 

Autoridades e Agências Europeias e Mundiais 67 5% 
Tabela 15: Natureza das Fontes 
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Relativamente às fontes identificadas como principais para o desenvolvimento 

das notícias analisadas, constatámos que o poder político e governamental tem um peso 

preponderante na cobertura da Saúde em Portugal. Na verdade, cerca de três em cada 

dez das notícias publicadas nos órgãos avaliados baseiam-se numa fonte deste tipo 

(27% no Público e 28% no JN). Dada a proeminência destas fontes relativamente às 

outras, optámos por analisá-las com um pouco mais de detalhe, subdividindo esta 

categoria em duas – uma referente aos órgãos de Governo e aos partidos políticos e 

outra referente a um conjunto de instituições dependentes dos órgãos da tutela, mas com 

menor pendor político-partidário (em teoria). Os resultados são apresentados em baixo. 

 

Fontes Políticas 
Total % 

Órgãos de Governo 242 62% 
Outras instituições governamentais 147 38% 

389 100% 
Tabela 16: Fontes Políticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora, tanto um diário como outro recorrem de igual forma aos dois subtipos de 

fontes – em 62% dos casos as fontes citadas estão diretamente relacionadas com os 

órgãos de Governo ou com partidos políticos e, nos restantes, os jornalistas recorrem a 

outras instituições dependentes da tutela, tais como a Direção-Geral de Saúde, a 

Entidade Reguladora da Saúde ou o INFARMED. Esta enorme aproximação na 

representação destas fontes em dois jornais diferentes é sugestiva da existência de um 

forte efeito definidor das notícias por parte destas fontes oficiais que se “impõem” a si e 

aos seus assuntos às agendas de títulos distintos. Se observarmos o peso destas 
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Gráfico 12: Fontes Políticas por Título 
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subcategorias perante a totalidade das fontes consideradas, concluímos que tanto o JN 

como o Público desenvolvem 17% das suas notícias com recurso a órgãos políticos e de 

Governo e 10% com recurso a outras instituições dependentes do Estado. 

Em segundo lugar no ranking das fontes mais citadas surgem os “Hospitais” 

(10%) e, depois, as “Universidades e Centros de Investigação Públicos” e as 

“Sociedades Científicas”, com taxas que rondam os 8%. As diferenças encontradas 

entre os dois jornais no que se refere à representação destes três grupos de fontes não 

são significativas, ficando aquém de 1%. De referir apenas a seguinte nuance – o Jornal 

de Notícias cita mais fontes hospitalares do que o Público e este, por sua vez, concede 

mais espaço editorial do que o seu congénere às “Universidades e Centros de 

Investigação” e às “Sociedades Científicas”. 

Seguem-se os “Movimentos Sociais e Sindicatos”, com um peso de 7% nas 

notícias dos dois diários. Note-se que o período em análise foi profícuo em notícias 

sobre atividade sindical, sobretudo por parte dos Enfermeiros, que encetaram diversas 

greves com diferentes reivindicações.  

De notar que este grupo de fontes conseguiu mais espaço editorial do que as 

“Ordens Profissionais”, referidas como fonte principal em apenas 2% das notícias de 

ambos os diários. Dada a importância social das Ordens Profissionais relacionadas com 

a Saúde (Ordem dos Médicos, Ordem dos Enfermeiros, Ordem dos Farmacêuticos, 

Ordem dos Médicos Dentistas…), surpreendeu-nos encontrar uma taxa tão diminuta, 

especialmente quando a revisão da literatura dava conta da presença destas entidades em 

12% das notícias sobre o Sistema de Saúde (SILVA, 2006).  

Os “Profissionais” e os “Experts e investigadores” foram identificados como 

fonte principal em 3% e 6% das notícias dos jornais analisados, respetivamente. Poder-

se-ia supor que estes números seriam mais elevados, mas há que ter em conta que, na 

maior parte dos casos, os profissionais e investigadores são mencionados enquanto parte 

integrante de uma instituição (de um hospital, de uma universidade ou de um centro de 

investigação), sendo o enfoque dado ao cargo ocupado e não ao profissional ou 

investigador per se. Isto explica o baixo resultado apresentado por estas fontes, pois só 

em casos de grande reconhecimento social é que estes especialistas possuem peso 

enquanto fonte isoladamente das instituições onde operam. 

As “Autoridades e Agências Europeias e Mundiais” também marcam presença 

nas notícias, com uma taxa de 5%. O JN recorre mais à Organização Mundial de Saúde 

enquanto o Público se divide entre este órgão e outras instituições, nomeadamente as 
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dependentes da União Europeia. Contrariamente à hipótese que levantámos 

anteriormente, a disparidade apresentada entre os dois diários relativamente ao recurso a 

fontes internacionais não advém do facto de o Público recorrer mais ao grupo de fontes 

“Autoridade e Agências Europeias e Mundiais”. 

Os “Centros de Investigação Privados” são fontes pouco referidas, apresentando 

uma taxa de 2%. Os “Laboratórios e Empresas” são representados em apenas 1% dos 

textos noticiosos avaliados, o que pode indicar um cuidado extra por parte dos media 

quando se relacionam com fontes ligadas a entidades que visam o lucro. 

Relativamente à referência a outro tipo de fontes, como as “Revistas 

Científicas”, encontrámos diferenças substanciais entre os dois diários. O Público usou 

as revistas científicas internacionais como fonte em 4% dos seus textos noticiosos, 

enquanto o JN se ficou por um ponto percentual. Grandes títulos científicos como a 

Nature, a Science ou o The Lancet foram referidos no diário de referência. Este é um 

dos motivos pelos quais as fontes internacionais são mais prevalentes neste periódico. 

Tanto o JN como o Público citam as “Agências de Informação” em 4% dos seus 

conteúdos sobre Saúde. Refira-se que Silva encontrou uma taxa de 3% no seu estudo de 

2006. Mas, enquanto o Público identifica outros “Órgãos de Comunicação” (nacionais 

ou internacionais) como fonte em 4% dos seus artigos, o JN só refere outros títulos 

noticiosos em 1% dos seus conteúdos. Entre os órgãos citados pelo JN encontra-se o 

português Diário de Notícias, o site de informação científica Ciência Hoje, a BBC (BBC 

Brasil e BBC News) e o El Mundo, por exemplo. Já o Público recorreu a órgãos anglo-

saxónicos tais como The New York Times, The Guardian e o The Independent…mas 

cita também, curiosamente mais do que uma vez, o Jornal de Notícias. Já Tomé e Lopes 

advogavam que “parte do noticiário (do Público) sobre doenças é replicado de outros 

media, principalmente da agência Lusa e de órgãos internacionais de comunicação 

social” (TOMÉ & LOPES, 2012). 

Os “Doentes e Familiares” constituem 4% das fontes do JN e 3% do Público, 

reiterando a ideia do difícil acesso das fontes não oficiais aos meios de comunicação. 

Por último, a categoria “Outras” apresenta taxas em torno dos 5%. Incluem-se 

aqui entidades tais como o Tribunal de Contas. 
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Fontes na Primeira Página 

 

São as “Instituições Governamentais e Políticas” que fazem as primeiras páginas 

dos jornais quando o tema é Saúde. Estas fontes motivam chamadas à capa dos diários 

nacionais em quase um terço dos casos (28%), o que reforça o seu enorme peso 

enquanto definidores de notícias e da agenda mediática. No entanto, verificámos que 

existe uma diferença relevante nas fontes governamentais e políticas que ambos os 

jornais utilizam nos conteúdos que enchem a página mais importante de um jornal: o 

Público beneficia os órgãos do Governo e os partidos políticos (18% vs. 11% registados 

no subgrupo das outras instituições dependentes do Governo), mas o JN concede igual 

espaço a essas fontes e às fontes associadas às instituições dependentes da tutela menos 

politizadas (14%), tais como as Administrações Regionais de Saúde ou a Direção-Geral 

de Saúde.  

Seguem-se os “Hospitais”, dos quais dependem 13% das notícias destacadas na 

primeira página, as “Universidades e Centros de Investigação Públicos” (10%) e as 

“Sociedades Científicas” (9%), assim como os “Movimentos Sociais e Sindicatos” e os 

Doentes e Familiares (ambas as categorias com sete pontos percentuais). 

Note-se a consonância existente entre a ordem pela qual as fontes marcam 

presença na primeira página e a sua representação geral na totalidade dos conteúdos 

analisados (ver Tabela 15 – Natureza das Fontes). 

 

Fontes na Primeira Página 
Total % 

Sociedades Científicas 12 9% 
Hospitais 17 13% 

Instituições Governamentais e Políticas 37 28% 
Universidades e Centros de Investigação Públicos 13 10% 

Centros de Investigação Privados 4 3% 
Profissionais 6 5% 

Ordens Profissionais 3 2% 
Experts e Investigadores 5 4% 

Movimentos Sociais e Sindicatos 9 7% 
Laboratórios e Empresas 4 3% 

Agências de Notícias 2 2% 
Revistas Científicas 2 2% 

Órgãos de Comunicação 0 0% 
Doentes e Familiares 9 7% 

Outros 5 4% 
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Fonte Não Identificada 1 1% 
Autoridades e Agências Europeias e Mundiais 1 1% 

Tabela 17: Fontes na Primeira Página 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes e Dimensão dos Conteúdos  

 

No que concerne à representatividade das fontes nos conteúdos jornalísticos de 

maior dimensão, verificámos que são as “Instituições Governamentais e Políticas” 

nacionais que espoletam um terço destas notícias. De salientar que só 4% das notícias 

mais desenvolvidas têm como fonte principal entidades importantes como as agências 

internacionais com funções relacionadas com a Saúde. 

 A forma como os dois jornais associam fontes e artigos de média/grande 

dimensão é, em quase tudo, similar, divergindo apenas no que se refere aos “Experts e 

Investigadores” (com o Público a conceder mais espaço por conteúdo do que o JN a este 

tipo de fonte) e aos “Doentes e Familiares” (onde encontrámos o inverso). 
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Gráfico 13: Fontes na Primeira Página, por Título 
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Fontes e Dimensão dos Conteúdos (Notícias médias e grandes) 
Total % 

Sociedades Científicas 44 7% 
Hospitais 74 11% 

Instituições Governamentais e Políticas 201 30% 
Universidades e Centros de Investigação Públicos 57 8% 

Centros de Investigação Privados 9 1% 
Profissionais 19 3% 

Ordens Profissionais 12 2% 
Experts e Investigadores 50 7% 

Movimentos Sociais e Sindicatos 43 6% 
Laboratórios e Empresas 11 2% 

Agências de Notícias 15 2% 
Revistas Científicas 11 2% 

Órgãos de Comunicação 11 2% 
Doentes e Familiares 38 6% 

Outros 39 6% 
Fonte Não Identificada 12 2% 

Autoridades e Agências Europeias e Mundiais 28 4% 
 
Tabela 18: Fontes e Notícias de Média/Grande Dimensão 
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Fontes e Fotos 

 

No que respeita à presença de fotos e de infografias, apurámos que também 

neste âmbito o peso relativo de cada tipo de fonte se mantém, com as “Instituições 

Governamentais e Políticas” a liderar (28%), seguidas pelos “Hospitais” (11%) e as 

“Universidades e Centros de Investigação Públicos” (9%).  

É o Público que mais ilustra as notícias das “Universidades e Centros de 

Investigação Públicos”, dos “Experts e Investigadores” e das “Sociedades Científicas”. 

Já o JN privilegia, por comparação ao seu congénere, a utilização das fotos no caso das 

notícias decorrentes de fontes hospitalares e das categorias “Doentes e Familiares” e 

“Autoridades e Agências Europeias e Mundiais”.  

 

Fontes - Foto e Ilustração 
Total % 

Sociedades Científicas 42 6% 
Hospitais 80 11% 

Instituições Governamentais e Políticas 204 28% 
Universidades e Centros de Investigação Públicos 67 9% 

Centros de Investigação Privados 10 1% 
Profissionais 22 3% 

Ordens Profissionais 11 1% 
Experts e Investigadores 50 7% 

Movimentos Sociais e Sindicatos 46 6% 
Laboratórios e Empresas 11 1% 

Agências de Notícias 20 3% 
Revistas Científicas 15 2% 

Órgãos de Comunicação 19 3% 
Doentes e Familiares 46 6% 

Outros 41 6% 
Fonte Não Identificada 17 2% 

Autoridades e Agências Europeias e Mundiais 34 5% 
Tabela 19: Relação entre Fontes e Fotos 
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Fontes e géneros jornalísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes e Géneros Jornalísticos 

 

Vimos, anteriormente, que o género mais representado entre os conteúdos sobre 

Saúde publicados na imprensa portuguesa é a notícia. Contudo, interessa saber também 

que fontes estão na base da produção de géneros jornalísticos mais “nobres”, tais como 

a reportagem e a entrevista. 

Através do cruzamento das fontes com os géneros jornalísticos percebemos que 

a hegemonia dos quatro tipos de fontes predominantes (“Instituições Governamentais e 

Políticas”, “Hospitais”, “Universidades e Centros de Investigação” e “Sociedades 

Científicas”) não se repete entre os géneros reportagem, entrevista e opinião. As fontes 

mais representadas nas reportagens são do tipo não oficial – “Doentes e Familiares”. De 

destacar aqui a forte contribuição do Jornal de Notícias para este resultado. Embora o 

Público utilize mais a reportagem na cobertura da Saúde, o JN reserva este género para 

fontes não oficiais, dando mais espaço aos cidadãos. 
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Gráfico 15: Relação entre Fontes e Fotos, por Título 
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Fontes - Géneros Jornalísticos 
Notícia Reportagem Entrevista Opinião Editorial Outro 

Sociedades Científicas 112 1 0 0 0 0 
Hospitais 122 9 0 2 0 2 

Instituições Governamentais  
e Políticas 372 9 2 4 0 2 

Universidades e Centros de  
Investigação Públicos 110 5 0 1 0 1 

Centros de Investigação Privados 12 2 0 0 0 0 
Profissionais 19 11 0 0 0 0 

Ordens Profissionais 24 1 0 0 0 0 
Experts e Investigadores 51 8 2 15 0 3 

Movimentos Sociais e  
Sindicatos 97 3 0 1 0 0 

Laboratórios e Empresas 18 0 1 0 0 0 
Agências de Notícias 56 0 0 0 0 0 
Revistas Científicas 28 2 0 0 0 0 

Órgãos de Comunicação 26 0 0 3 4 3 
Doentes e Familiares 31 14 0 4 0 5 

Outros 36 4 1 1 0 29 
Fonte Não Identificada 74 1 0 0 0 3 
Autoridades e Agências 
 Europeias e Mundiais 59 6 1 0 0 0 

Total 1247 76 7 31 4 48 
% 88% 5% 0,5% 2% 0,3% 3% 

Tabela 20: Relação entre Fontes e Géneros Jornalísticos 

 

Este grupo de fontes é seguido pelos “Profissionais de Saúde” e pelos 

“Hospitais”. Só depois surgem as “Instituições Governamentais e Políticas”. 

 Nas poucas entrevistas identificadas (sete, num total de 1413 conteúdos!), são os 

“Experts e Investigadores” e as personalidades com cargos em “Instituições 

Governamentais e Políticas” que se destacam. 

 A opinião também é dominada pelo grupo dos especialistas (“Experts e 

Investigadores”). 
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Parte II – A Influência das Universidades enquanto fontes: o Caso da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
 

Como tivemos oportunidade de verificar no Capítulo I (p. 49), as universidades 

são fontes com características especiais, tais como autonomia e isenção. Somam-se a 

estes atributos a competência académica e científica. 

A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) é uma instituição 

pública de Ensino Superior dependente do Ministério da Educação e Ciência, dedicada à 

“criação, difusão e aplicação de conhecimentos na área da Medicina, outras Ciências da 

Saúde e Biologia Humana, visando tanto a formação científica, tecnológica e 

humanística de médicos e de outros profissionais de Saúde, como a melhoria da Saúde 

da população” (Estatutos da FMUP, Despacho n.º 1795/2010, Diário da República, 2.ª 

série — N.º 17 — 26 de Janeiro de 2010).  

Integrando a Universidade do Porto, reconhecida como sendo a maior instituição 

de Ensino Superior nacional e a mais bem classificada nos rankings internacionais, a 

FMUP acolhe mais de 3200 estudantes em todos os Ciclos de Estudos e quase 800 

docentes e investigadores nas mais diversas áreas da Saúde e da Medicina. É também 

responsável pela produção de um artigo científico por dia, tendo registado 409 

publicações originais indexadas de circulação internacional, com um fator de impacto 

médio de 3,356 e aplicado mais de seis milhões de euros na produção de Ciência no ano de 

2010 9. 

Assim, esta instituição é detentora de uma reputação de exigência e qualidade 

(PINHO, 2010) que lhe tem granjeado, na última década, a preferência dos estudantes 

que se candidatam a cursos de Medicina. Dessa forma, quer pelo elevado estatuto social 

que envolve a profissão médica, quer pela posição cimeira que a instituição ocupa a 

nível académico a científico, a FMUP tem conseguido marcar presença no espaço 

mediático nacional. 

Desde 2004 que a Faculdade dispõe de um Gabinete de Relações Públicas que, 

em 2005, passou a integrar também serviços de Assessoria de imprensa. Atualmente, 

esse Gabinete (agora intitulado Gabinete de Comunicação e Imagem – GCI) tem como 

objetivos essenciais “a definição de políticas e estratégias de comunicação e imagem a 

nível interno e externo, em linha com as orientações da Direção da FMUP, de forma a 

                                                            
9 Disponível em: https://sigarra.up.pt/fmup/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=2425 – Acesso em: 04/06/12 
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garantir o fluxo interno de informação institucional e a promover a notoriedade desta 

Faculdade junto da sociedade”10. 

No âmbito das ações de assessoria de imprensa, o GCI-FMUP procura: 

promover ativamente a presença da FMUP nos órgãos de comunicação social nacionais, 

através do envio periódico de press releases, da promoção de conferências de imprensa, 

da marcação de entrevistas e do acompanhamento da interação entre os jornalistas e os 

representantes da FMUP; recolher e tratar informação noticiosa com interesse para a 

instituição; gerir as bases de dados de contactos dos órgãos de comunicação social e 

avaliar periodicamente os níveis de notoriedade da FMUP. 

Os resultados referentes aos estudos desenvolvidos por este Gabinete para 

avaliar a evolução da exposição mediática da instituição demonstram que o nível de 

notoriedade da Faculdade tem crescido nos últimos anos: entre 2006 e 2010, por 

exemplo, o número de conteúdos noticiosos com referências à instituição quase 

triplicou. De acordo com dados desta instituição, o GCI-FMUP elabora e divulga cerca 

de 60 notas de imprensa e acumula mais de 800 registos de media com referência à 

instituição, por ano. 

De seguida, analisaremos o impacto que as ações de assessoria de imprensa 

desenvolvidas pelo GCI-FMUP granjearam junto do Público e do JN no ano de 2010. A 

partir dos resultados deste estudo de caso, pretende perceber-se a capacidade de 

influência das universidades, enquanto fontes de Saúde, junto da imprensa nacional. 

 

 

Impacto das Ações (diretas e indiretas) de Assessoria de Imprensa da 

FMUP na publicação noticiosa sobre Saúde na imprensa nacional 

 

Os media são sensíveis à regularidade com que recebem informações pertinentes 

do ponto de vista jornalístico e premeiam as fontes capazes de lhes fornecerem esses 

conteúdos com a publicação dessas informações (SANTOS, 1997, p. 86). Como vimos 

anteriormente, a FMUP tem uma forte atividade de assessoria de imprensa (AI), 

enviando conteúdos pré-preparados para os órgãos de comunicação nacionais com 

frequência. Os resultados a que chegámos revelam que esse esforço compensa: a 

                                                            
10  Disponível em: https://sigarra.up.pt/fmup/unidades_geral.visualizar?p_unidade=195, Acesso em: 
09/07/12 
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maioria das notícias publicadas no Público e no JN sobre a FMUP resulta diretamente 

das ações de AI desenvolvidas por esta Faculdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliás, verificámos que 72% das notícias têm algum tipo de participação dos 

serviços de AI da instituição, querendo isto dizer que, mesmo quando a iniciativa parte 

do jornal, os serviços profissionais de AI desempenham um papel em cerca de 10% dos 

conteúdos noticiosos que vêm a referir a FMUP no Público e no Jornal de Notícias. 

Da comparação do uso que o Público e o JN fazem destes serviços (ver Gráfico 

16), concluímos que o diário popular é mais permeável do que o jornal de referência às 

ações de comunicação levadas a cabo pela FMUP. Enquanto as notícias sobre a FMUP 

publicadas no JN dependem, em 62% dos casos, de ações diretas do Gabinete de 

Comunicação da Faculdade, apenas 38% dos conteúdos do Público com referência a 

esta instituição são consequência direta das atividades de AI.  

No entanto, se atentarmos aos conteúdos que tiveram algum tipo de participação 

da AI da FMUP, verificámos que a taxa do Público sobe para os 46%, o que significa 

que este periódico recorre ao GCI-FMUP para obter apoio no desenvolvimento dos 

Notícias resultantes da ação direta de AI da FMUP 
Total 34 

% 63% 

Notícias com participação de AI da FMUP 
Total 39 

% 72% 

Tabela 21: Notícias resultantes da Ação Direta e com participação de AI da FMUP 
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Gráfico 16: Notícias resultantes da Ação Direta e com participação de AI da FMUP 
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conteúdos noticiosos que publica. Se dissecarmos estas notícias percebemos que o GCI-

FMUP foi requisitado para identificar especialistas e estabelecer o contacto entre estes e 

os jornalistas do Público, tal como sucedeu durante a redação da notícia intitulada Há 

um novo manual da doença mental. No âmbito da preparação deste artigo, o Público 

solicitou o contacto de um especialista na área da Psiquiatria e Saúde Mental para obter 

esclarecimentos e comentários sobre as novas guidelines da Associação Americana de 

Psiquiatria. Como nos diz Wherle, para além de prepararem os subsídios informativos, 

os profissionais de relações públicas conseguem indicar aos jornalistas os melhores 

especialistas para cada caso e tratam de logística necessária para as entrevistas 

(WHERLE; citado por LEN-RIOS, 2009). O Público parece reconhecer essas 

competências no GCI-FMUP. 

Foi ainda identificada uma notícia que, embora não resulte diretamente do envio 

de uma nota de imprensa, usa informações divulgadas pelo GCI-FMUP num press 

release anterior para enriquecer um artigo sobre tabagismo com informações científicas 

(Mulheres fumam mais). Ora, isto demonstra que, mesmo quando os profissionais de AI 

não são os promotores diretos da informação, eles - e os conteúdos por eles produzidos - 

são importantes para as instituições e úteis para os jornalistas.  

 

 

Eficácia de diferentes estratégias de Assessoria de Imprensa 

 

Relativamente às estratégias mais usadas pelo GCI-FMUP no âmbito das suas 

atividades de AI e às rotinas que se revelam mais eficazes (na medida em que se 

repercutem em notícias publicadas), constatámos que os “Press Releases” são 

imbatíveis, assegurando 82% das notícias influenciadas pela FMUP publicadas nos 

órgãos em estudo. Na verdade, esta é a estratégia de comunicação que a FMUP utiliza 

de forma mais frequente. Durante o ano em estudo, os serviços de AI desta Faculdade 

redigiram e “libertaram” para os órgãos de comunicação nacionais 60 notas de 

imprensa, 33 das quais associadas a outras iniciativas, tais como eventos e conferências 

de imprensa. 
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Notícias resultantes da ação direta de AI da FMUP 

 Total % 

Evento 8 24% 

Conferência Imprensa 3 9% 

Press Release 28 82% 

Primeira Mão/Exclusivo 5 15% 

Tabela 22: Notícias resultantes da ação direta de AI da FMUP por estratégia 
  

 

 

 

 

 

 

 

Os “Eventos” foram responsáveis por 24% dos resultados de Clipping desta 

instituição nos diários avaliados, seguidos do “Primeira Mão/Exclusivo” que parece ser 

utilizado unicamente para a negociação com o Público. Entre as notícias associadas a 

eventos, encontrámos títulos alusivos à cerimónia de atribuição do Prémio Corino de 

Andrade à FMUP, à realização Dia Aberto da Faculdade ou, ainda, à organização da I 

Conferência sobre Abuso de Crianças e Jovens. 

É provável que o recurso ao “Primeira Mão/Exclusivo” nas interações com o 

Público se deva ao facto de o diário se mostrar menos permeável aos conteúdos 

fornecidos pela AI da Faculdade do que o JN. Afinal, as fontes mais valorizadas pelos 

jornalistas são as que dão as “dicas”, por telefone ou pessoalmente, sobre determinado 

evento com interesse noticioso (WILKIE, 1996). E os profissionais de AI têm 

consciência disso. Nos casos identificados, as informações, relativas a dois estudos 

sobre violência (um sobre violência nos idosos e outro sobre violência nos jovens), 
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Gráfico 17: Notícias resultantes da ação direta de AI da FMUP por estratégia, por Título 
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foram concedidas ao jornal de referência em primeira mão, o que aumentou o seu valor-

notícia.  

As “Conferências de Imprensa” tiveram um impacto baixo (9% ou três notícias). 

Assim, considerámos importante verificar qual é o peso relativo do uso desta estratégia 

face às outras, de forma a perceber se as conferências de imprensa se revestiram de 

baixa eficácia ou se o seu aparente fraco desempenho se deveu a uma utilização seletiva 

e pontual desta estratégia. Concluímos que, durante todo o ano, a FMUP promoveu 

apenas duas conferências de imprensa, o que poderá explicar este resultado. Esta 

estratégia foi reservada para a apresentação pública da proposta de documento formal de 

Testamento Vital e da proposta de adoção de guidelines internacionais para Sedação de 

Doentes Terminais. 

 

 

Temas com maior impacto 

 

Quanto aos temas promovidos pela FMUP de forma mais impactante, destaca-se 

a categoria “Investigação”, com 41% das notícias decorrentes de ações diretas da 

Faculdade a serem subordinadas a este tópico. Destas, 40% referiam-se a “Investigação 

Clínica”, uma percentagem menor (20%) dava conta de resultados de “Investigação de 

Translação/Tecnologia” e cerca de um terço foi categorizada como “Investigação 

Básica”. Registámos apenas uma notícia da categoria “Investigação/Outra”, dizendo 

respeito a um estudo de âmbito psicossocial. Estas informações estão em consonância 

com os dados das avaliações realizadas pelo GCI-FMUP sobre as ações de AI que 

promove, que referem que 28% das notícias sobre a FMUP divulgadas em todos os 

tipos de meios (imprensa, online, rádio e televisão) estão relacionadas com resultados de 

investigações científicas (dados de 2009). 

A investigação básica tende a ser menos valorizada do que a investigação de 

âmbito clínico pelos órgãos de comunicação social, quer pelo seu grau de complexidade 

quer pelo seu distanciamento da realidade clínica. Ou seja, habitualmente, este tipo de 

investigação diz respeito a estudos desenvolvidos em laboratório com recurso a modelos 

celulares, moleculares ou animais. Muitos dos avanços alcançados a este nível, mesmo 

quando revestidos de grande importância no meio científico, levam anos (por vezes 

décadas!) até desembocarem num avanço clínico palpável (a comercialização de um 

novo fármaco, por exemplo). Isto se granjearem o sucesso! Por isso, são compreensíveis 
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as reservas dos órgãos de comunicação social na divulgação dos resultados da 

investigação científica básica.  

Contudo, por vezes, os media abrem exceções, como aconteceu com o caso de 

uma nota de imprensa da FMUP intitulada Álcool, tabaco e outras drogas de abuso 

reduzem a captação de ácido fólico pelas células da placenta. Ao contrário da 

divulgação de outros estudos básicos, esta informação resultou numa notícia de grande 

dimensão (superior a meia página) no Jornal de Notícias. Outra das notas que encontrou 

eco nos media analisados tinha como título Cientistas da Faculdade de Medicina da 

U.Porto descobrem efeitos benéficos do chá verde no tecido adiposo e resultou em 

títulos muito apelativos, como o evidenciado pelo JN: Chá verde reduz gordura 

abdominal. Divulgada em julho, esta informação beneficiou do sentido de timing do 

GCI-FMUP. Em primeiro lugar, porque nessa altura do ano os media estão mais 

recetivos à publicação de informações em geral, dada a redução no fluxo informativo 

que chega às redações. Por outro lado, qualquer tópico associado à estética e dietética 

parece ganhar uma importância suplementar no verão. Já Nelkin referia esta tendência 

para valorizar as notícias que se relacionam com dietas (NELKIN, 1996). Importa 

esclarecer que as notícias sobre este tema identificadas no Público e no JN são breves 

(menos de dois parágrafos). Porém, no total, a FMUP registou 35 resultados de media 

(de imprensa nacional, regional e online, de rádio e de televisão) relativos a este estudo. 

Temos, depois, a categoria “Outras”, na qual se incluíram notícias sobre 

prémios, estabelecimento de protocolos entre a FMUP e unidades hospitalares e 

atividades de Educação Médica. Estes são assuntos importantes para a instituição, não 

sendo de admirar que esta lhes dedique um quinto das suas comunicações externas 

(21%). Estão aqui incluídas notícias sobre a atribuição do Prémio Corino de Andrade à 

FMUP, o estabelecimento de protocolos com o programa Harvard Medical School 

Portugal, a criação de parcerias com hospitais públicos e privados para o ensino clínico 

dos estudantes do curso de Medicina e, ainda, a organização do Dia Aberto da 

Faculdade – uma iniciativa que visa permitir aos inúmeros aspirantes a médicos 

conhecer a FMUP e o curso de Medicina, por exemplo. Trata-se de conteúdos mais 

pequenos (entre a breve e o artigo de média dimensão), por vezes acompanhados de foto 

(metade dos registos estava associada a imagens), cuja publicação dependeu 

inteiramente da intervenção da AI da FMUP. 

Na categoria “Risco e Saúde Pública” – um dos temas de maior interesse para os 

órgãos de comunicação nacionais – enquadraram-se 10 notícias com perspetivas de 
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Saúde Pública. Neste âmbito, há que distinguir as notícias decorrentes de ações diretas 

de AI da FMUP (n=5) e aquelas para as quais os jornalistas utilizaram a instituição para 

obtenção de comentários de especialistas (n=5).  

No caso das notícias decorrentes da atividade de AI da Faculdade, encontram-se 

estudos desenvolvidos no Departamento de Epidemiologia, Saúde Pública e Medicina 

Preditiva da FMUP e uma dissertação do Mestrado em Saúde Pública. Esses estudos 

tinham como tema a violência sobre os idosos (projeto europeu ABUEL – Abuse of 

Elderly in Europe), a violência entre os jovens dentro e fora da escola e os hábitos de 

higiene oral dos adolescentes. Dada a relevância social dos temas e a abertura da 

imprensa à temática “Risco e Saúde Pública”, não surpreende que cinco das notícias 

sobre estes assuntos ocupem mais de meia página e que uma tenha motivado mesmo 

uma chamada de primeira página. 

 

 

 

 

 

Se avaliarmos as notícias desta categoria temática que contaram com o apoio da 

AI da Faculdade (n=5), verificámos que tratam assuntos diversos (Gula é Doença 

Psiquiátrica; Excesso de sal no pão; Drogas Digitais; Mulheres fumam mais). São 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Bioética e Ética
Médica

Efemérides Investigação Outras Risco e Saúde
Pública

Público

JN

Temas com maior impacto 
(Notícias resultantes da ação direta de AI da FMUP) 

Ética Médica e Bioética 18% 
Efemérides 6% 

Investigação 41% 
Outras 21% 

Risco e Saúde Pública 15% 

Tabela 23: Temas com maior impacto entre as notícias resultantes da ação direta de AI da FMUP 

Gráfico 18: Temas com maior impacto entre as notícias resultantes da ação direta de AI da FMUP, por Título
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notícias de grande dimensão, com chamadas de primeira página e quase sempre com 

foto a acompanhar o texto, publicadas no diário Público. 

Segue-se a categoria “Ética Médica e Bioética”, decorrente de uma forte ação de 

divulgação levada a cabo pelo GCI-FMUP em colaboração com a Associação 

Portuguesa de Bioética no sentido da promoção do debate público em torno do 

Testamento Vital. O tema interessou tanto ao Público como ao JN que foram sensíveis a 

este tópico em 15 e 19% das notícias com referências à FMUP, respetivamente. 

Por último, temos as “Efemérides” que interessaram apenas ao JN (n=2) mas que 

obtiveram grande exposição, vistas a dimensão dos artigos (um médio e um grande) e a 

presença de fotos. As notícias desta categoria relacionaram-se com a presença do Nobel 

da Química num evento organizado no Porto por estudantes da FMUP (Young 

European Scientists Meeting) e com a organização do Dia da Pré-Mamã – um evento 

organizado pelo GCI-FMUP com o intuito de contribuir para a educação para a Saúde, 

de fortalecer laços com a comunidade na qual se insere e, ainda, de fomentar a 

notoriedade da Faculdade nos media. Note-se que estes foram dois acontecimentos que 

beneficiaram da relevância que o JN atribui ao valor-notícia “proximidade”. 
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Discussão dos Resultados e Conclusões  

 

Os resultados do nosso trabalho permitiram-nos verificar que a Saúde ocupa uma 

posição importante no noticiário produzido pela imprensa nacional. Tanto a imprensa 

popular como a imprensa de referência são sensíveis aos temas de Saúde, embora 

adotem posturas distintas no que se refere ao grau de desenvolvimento que concedem a 

cada conteúdo, à abordagem que lhes imprimem e até à secção onde disponibilizam 

essas notícias.  

Com uma produção noticiosa mais profícua em termos quantitativos, o Jornal de 

Notícias publica uma média elevada de notícias de Saúde por edição, mas estes 

conteúdos são na sua maioria de pequena dimensão, o que afeta diretamente o nível de 

desenvolvimento das informações veiculadas e a sua visibilidade perante o leitor. O 

Público, por seu turno, produz menos artigos, mas com um maior grau de 

desenvolvimento. Atribui-lhes uma importância diferente, sendo mais recorrente na 

inclusão de fotos e infografias e tendendo a privilegiar uma leitura política dos assuntos 

de Saúde. 

Ainda assim, só 9% dos artigos sobre este tema são merecedores de constarem 

na primeira página dos jornais portugueses e apenas 5% são incluídos nas secções de 

maior destaque. 

Mas estarão estas diferenças, essencialmente formais, associadas a grandes 

disparidades nos temas que os dois periódicos elegem para reportar aos seus públicos e 

nas fontes que usam? Concluímos que não. Apesar de possuírem índoles 

diametralmente distintas em termos de lógica editorial e de públicos a que se dirigem, 

os dois diários hierarquizam os temas e as fontes segundo o mesmo sistema de valores. 

Constatámos que os temas que comportam maior valor de noticiabilidade são os 

que se associam a 1) Políticas de Saúde, 2) Falhas, Queixas ou Negligência e 3) Risco e 

Saúde Pública. Logo a seguir, com uma taxa superior a 10%, destacam-se as notícias 

sobre Investigação.  

 Também as fontes são as mesmas. Mais de 80% das informações sobre este tema 

provêm de fontes oficiais de informação. Verificámos que as fontes preponderantes são 

as ligadas direta ou indiretamente às instituições políticas e governamentais, que 

“influenciam” a produção de três em cada dez informações sobre Saúde veiculadas na 
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imprensa nacional. São, verdadeiramente, fontes hegemónicas. Seguem-se os hospitais 

e, depois, as universidades e centros de investigação.  

 É este grupo de fontes dominantes, esta “confraria das fontes”, como lhe 

chamaram Lopes, Ruão e Marinho num trabalho sobre a Gripe A (LOPES et al, 2009) 

que “induz” cerca de metade do noticiário de Saúde da imprensa portuguesa. São 

presença assídua nos conteúdos de maior dimensão, estão associadas às notícias com 

fotos ou infografias e são citadas nos artigos que logram as primeiras páginas dos 

jornais. 

 São diversos os trabalhos que dão conta do peso das fontes oficiais na 

construção do noticiário. Dados referentes à política evidenciam a importância destas 

fontes na produção jornalística, apresentando taxas superiores a 60%! Sabemos que este 

é um campo altamente profissionalizado em termos de comunicação das instituições 

com os media. Mas, então, porque é que o peso das fontes oficiais é ainda mais evidente 

no campo da Saúde? São vários os autores que atribuem responsabilidade às 

dificuldades técnicas e às particularidades lexicais deste campo (NELKIN, 1987, pp. 

120-122; ELIAS, 2010). O segredo do sucesso das fontes pode estar em facultar a 

informação já preparada aos jornalistas (NELKIN, 1986; LEN-RÍOS, 2009). E, como 

vimos anteriormente, os profissionais responsáveis pela gestão da comunicação dessas 

instituições sabem o que os jornalistas valorizam nas fontes. Sabem, por consequência, 

posicionar-se estrategicamente na esfera mediática de forma a tornarem-se valiosos para 

os jornalistas e a marcarem o passo da agenda mediática (PINTO, 2000, p. 282). 

 Neste trabalho quisemos medir a eficácia das estratégias utilizadas pelos 

profissionais de assessoria de imprensa no âmbito das universidades. Os dados 

referentes à análise que realizámos das atividades encetadas pela FMUP junto da 

imprensa portuguesa evidenciaram a importância da profissionalização da comunicação 

institucional e da criação de rotinas de comunicação. Mais de seis em cada dez notícias 

com referências diretas à FMUP foram promovidas pelos serviços de assessoria de 

imprensa desta instituição. E para a produção de uma das restantes quatro notícias, os 

profissionais de comunicação da Faculdade foram chamados a intervir de alguma forma.  

Se uma instituição universitária consegue atingir um nível de eficácia tão 

elevado no que respeita à sua capacidade de influenciar a publicação de determinadas 

informações na imprensa nacional, podemos supor que as instituições de maior 

dimensão e peso social, tais como as de natureza política (Ministério da Saúde, Direção-
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Geral de Saúde, entre outras), o fazem de forma ainda mais eficiente e, sobretudo, mais 

impactante.   

 Estes resultados estão em linha com trabalhos internacionais similares. Num 

estudo que avaliou a recolha de material noticioso sobre Saúde e Medicina do ponto de 

vista dos jornalistas, nas televisões locais norte-americanas, Tanner concluiu que mais 

de metade dos repórteres recebe as ideias para as reportagens de uma fonte relacionada 

com a saúde (um profissional de relações públicas, habitualmente) que o contacta 

diretamente. E, não só os jornalistas usam as informações que lhe são fornecidas pelos 

profissionais de comunicação, como oito em cada dez mostram-se satisfeitos com o 

esforço que essas fontes fazem no sentido de lhes facilitarem o trabalho (TANNER, 

2004). 

 Mas há outras lições, talvez mais valiosas, a retirar deste estudo. Sabemos que 

há espaço na imprensa portuguesa para a Saúde e que as instituições com caráter de 

interesse público conseguem penetrar na agenda mediática. Para isso, têm de saber 

utilizar as rotinas próprias, imiscuir-se dos valores jornalísticos e tornarem-me fontes de 

valor, fornecedoras de conteúdos relevantes mas facilmente apreensíveis. Ou seja, têm 

de saber lutar contra as outras fontes pelo espaço mediático.  

Sabendo nós que as universidades têm, assim como outras entidades (sociedades 

científicas e institutos públicos, por exemplo) responsabilidades sociais no que toca à 

educação da população para a Saúde e ao aumento da literacia neste campo, 

consideramos que devem apostar na profissionalização da sua comunicação, através da 

criação de estruturas de assessoria de imprensa. Ao mesmo tempo que servem os 

interesses mais prosaicos das universidades (como construir uma imagem pública sólida 

e auxiliar assim na angariação de mais estudantes, de investigadores de qualidade e de 

novos investidores) (NELKIN, 1987, p. 130), estas estruturas devem ser orientadas 

pelas altas esferas institucionais para apostarem na divulgação de informações que 

contribuam para o crescimento do conhecimento da sociedade sobre os assuntos mais 

prementes da Saúde. “A definição sistemática da agenda na literacia da Saúde em geral 

podia ser de grande valor. É aqui que organizações altamente credíveis, como a 

Organização Mundial de Saúde, as sociedades profissionais, as organizações não-

governamentais e as nossas universidades podiam ser mais poderosas, educando os 

media e, consequentemente, o público”, diz-nos RATZAN (2001).   

A assessoria de imprensa e as relações públicas em geral não têm de estar 

conotadas como “profissões de transgiversação”. Na verdade, os profissionais destas 
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áreas desenvolvem um trabalho útil para as instituições e para os media, e contribuem 

para a redução dos erros na comunicação sobre Saúde (GRESHAM, 2008). Eles são, de 

facto, marriage brokers, aproximando os especialistas dos jornalistas (NELKIN, 1987, 

pp. 140-141). Quer isto dizer que, em última análise, os assessores de imprensa e 

relações públicas podem prestar um bom serviço … serviço público, desde que sejam 

administrados para esse fim.  

Acresce a isto que, na área da Medicina, estes profissionais jogam com “com 

uma imprensa recetiva e ansiosa por publicar estórias sobre os mais avançados 

transplantes experimentais, a mais recente terapia genética ou a última investigação 

sobre tecnologia reprodutiva” (NELKIN, 1987, p. 130). Assim, Springston and Lariscy 

(2005) defendem que “as agências de saúde pública precisam de empregar profissionais 

de relações públicas para cumprirem a sua missão, recomendando que divulguem notas 

de imprensa e fact sheets, e patrocinem workshops de media training para aumentar a 

cobertura mediática” (citado por GRESHAM, 2008, p. 5). Nós acrescentamos que esse 

passo deve ser dado também pelas universidades com atividade académica e científica 

no campo da Saúde. 

A FMUP constitui um bom exemplo neste âmbito. Como observámos na Parte II 

do Capítulo III, algumas das iniciativas de assessoria de imprensa desta Escola 

integraram uma lógica de educação da comunidade (Dia da Pré-Mamã) e de promoção 

do debate público de temas de Saúde (promoção de conferências de imprensa sobre o 

Testamento Vital). Portanto, a instituição intercalou o envio de informações de interesse 

institucional com a promoção de informações de interesse público, satisfazendo os seus 

objetivos no que se refere à manutenção da sua imagem pública, mas zelando também 

pelo cumprimento da sua missão social de educar a sociedade. 

Concluindo, desenvolvemos este trabalho tendo em vista testar quatro hipóteses, 

sendo que três delas foram confirmadas. Vejamos: 
Hip 1) No âmbito da cobertura da Saúde, a imprensa nacional destaca as notícias 

que se referem a assuntos de Política de Saúde. 

Hip 2) A maioria das notícias sobre Saúde veiculadas pela imprensa nacional 

usa fontes oficiais de informação. 

Hip 3) As universidades são uma fonte de informação importante na área da 

Saúde, sendo suplantada apenas pelas fontes ligadas à tutela (Ministério da 

Saúde, Direção-Geral da Saúde, Administrações Regionais de Saúde…). 
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Hip 4) As assessorias de imprensa/relações públicas das universidades têm uma 

influência relevante na publicação de notícias sobre Saúde. 

 

Como vimos atrás, a Hipótese 1 foi confirmada. As Políticas de Saúde ocupam o 

topo da lista dos temas de Saúde mais mediatizados na imprensa nacional, a par com o 

tema Falhas/Queixa/Negligência, ambas apresentando um peso relativo de 17%. 

A Hipótese 2 obteve a confirmação mais cabal – 81% das fontes definidoras das 

notícias de Saúde presentes na imprensa são do tipo oficial. 

Não confirmámos inteiramente a Hipótese 3. Embora os resultados tenham 

evidenciado que as universidades são um tipo de fonte com um peso interessante na 

definição dos conteúdos jornalísticos sobre Saúde, ocupando o terceiro lugar no ranking 

das fontes mais citadas, elas foram suplantadas não só pelas instituições políticas e 

governamentais, mas também pelos hospitais. Mas é interessante verificar o seguinte: as 

instituições hospitalares mais referidas são, naturalmente, as de maior dimensão (Centro 

Hospitalar de São João, Centro Hospitalar de Santa Maria, entre outros). Mas estes 

hospitais têm uma particularidade – são hospitais universitários e é provável que a sua 

ligação às Academias estimule (ainda mais) a sua importância enquanto fontes. 

Por último, no que toca à Hipótese 4, podemos inferir que, de facto, as 

assessorias de imprensa/relações públicas das universidades têm uma influência 

relevante na publicação de notícias de Saúde na imprensa portuguesa: o estudo de caso 

revelou que seis em cada dez das notícias com referências a esta Faculdade resultaram 

diretamente das ações levadas a cabo pelo seu Gabinete de Comunicação e Imagem. 
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Considerações Finais  

 

O presente trabalho adotou uma metodologia de âmbito quantitativo, assente na 

análise de conteúdo. Esta opção metodológica pareceu-nos a mais acertada, vistos os 

objetivos deste trabalho, o caráter abrangente e exploratório da investigação e as 

restrições (de espaço e de tempo) que constrangem o desenvolvimento das dissertações. 

No entanto, estamos cientes das limitações que esta abordagem implica, pelo que é 

nossa intenção que este trabalho possa ser continuado. 

Assim, propomos duas linhas de continuação desta investigação, ambas de teor 

qualitativo. Em primeiro lugar, parece-nos importante entrevistar os editores dos jornais 

estudados na tentativa de perceber as causas por detrás da eleição de um tema de saúde 

em detrimento de outro e, mais importante ainda, da seleção de uma fonte em prejuízo 

de outra. Em segundo lugar, seria de todo o interesse mimetizar o trabalho Can Public 

Relations Professionals Help Span the Boundaries Between Scientists and Journalists, 

and Does This Function Help Increase Accuracy of News Articles About Public Health, 

realizado por Emily Gresham em 2008. Um dos objetivos deste estudo foi verificar se o 

envolvimento de um profissional de AI/RP na comunicação de conteúdos sobre Saúde 

Pública aumentava a precisão das notícias. Ora, também nós gostaríamos de avaliar, 

através de uma análise de discurso, se o trabalho realizado pelos profissionais de 

comunicação tem um impacto positivo na redução dos erros e no aumento da clareza da 

informação sobre Saúde veiculada pela imprensa ao público. 
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ANEXOS 

 



 

Grelha de Análise 1 - A Saúde na Imprensa e as Fontes 
 
Variáveis 

 
 
V1 – ID 
 (número de identificação de cada unidade de análise) 
 
V2 – Nome do Jornal 

 (por extenso) 
 
V3 – Data 
 (dia/mês/ano) 
 
V4 – Número de página  

(ordinal) 
 
V5 – Título 
 (por extenso) 
 
V6 – Tema (categorização baseada em Azevedo, com adaptações): 

1) Políticas de Saúde: notícias sobre Políticas de Saúde nacionais e internacionais. 
2) Risco e Saúde Pública: notícias sobre Risco e Saúde Pública, incluindo estudos 

epidemiológicos com enfoque na Saúde Pública, tais como os relacionados 
com a pandemia da Gripe A, entre outros. 

3) Dias Mundiais/Nacionais: notícias alusivas aos Dias Mundiais, Europeus e 
Nacionais associados a doenças/Saúde. 

4) Efemérides: notícias sobre eventos organizados sobre temáticas associadas a 
doenças/Saúde (rastreios, conferências, congressos científicos, ações de 
sensibilização, entre outros). 

5) Protestos/Negligência: notícias associadas a protestos, denúncias de 
negligência ou outras reclamações relacionadas com falhas, efetuadas pelos 
utentes, pelos cidadãos e pelos profissionais de saúde. 

6) Condições Laborais e Greves: notícias relacionadas com as condições de 
trabalho dos profissionais do setor da Saúde, reivindicações dessas mesmas 
classes, atividade sindicais, greves e manifestações. 

7) Prática Clínica/Atendimento/Novos Serviços: notícias relacionadas com 
alterações/melhorias/inovações na prática clínica, processos de atendimento e 
novos serviços facultados aos cidadãos. 

8) Promoção da Saúde/Conselhos para lidar com Doença/Informações aos 
Utentes: conteúdos contendo informações de Educação para a Saúde e 
conselhos práticos visando a educação dos leitores e, ainda, informações úteis 
para os cidadãos (encerramento temporário de uma Unidade de Saúde, por 
exemplo). 

9) Histórias Individuais: notícias sobre a vida/experiência/trabalho de indivíduos 
particulares, sejam eles doentes, profissionais de saúde, investigadores, 
especialistas, entre outros. 

10) Investigação 
a. Básica: notícias sobre investigação básica, isto é, de índole 

laboratorial, com recurso a modelos celulares, moleculares e/ou 
animais. 

b. Clínica: notícias sobre investigação clínica, isto é, com recurso ao 
estudo de material humano ou a ensaios clínicos realizados com 
humanos. 

c. Translação/Tecnologia: notícias sobre investigação de translação (que 
associa investigação laboratorial e investigação com recurso a 
material humano) ou sobre investigação sobre saúde assente no uso de 
tecnologia. 



 

d. Outra/Não identificável: notícias sobre investigação epidemiológica 
ou outras não mencionadas acima; notícias sobre investigação que não 
possibilitaram a identificação da natureza da mesma. 

11) Ética Médica e Bioética: notícias sobre Bioética e Ética Médica, tais como as 
subordinadas aos temas aborto, eutanásia, morte medicamente assistida, etc. 

12) Outros: notícias sobre temas não enquadráveis nas restantes categorias 
apresentadas; direitos de resposta. 

 
V7 – Tipo de fonte  

1) Oficial/Institucional 
2) Não-oficial/Não-institucional 
3) Não identificada 

 
V8 – Natureza da Fonte (categorização baseada em Camacho Markina e Garcia 
Orosa, com adaptações) 

1) Sociedades Científicas 
2) Hospitais (públicos e privados) 
3) Instituições políticas 
4) Universidades e Centros de Investigação Públicos 
5) Centros de Investigação Privados 
6) Profissionais 
7) Ordens Profissionais 
8) Experts/especialistas e investigadores 
9) Movimentos sociais e sindicatos 
10) Laboratórios, empresas farmacêuticas e outras empresas 
11) Agências de notícias 
12) Revistas científicas 
13) Outros órgãos de comunicação social  
14) Bases de dados internacionais 
15) Doentes e familiares 
16) Outros 
17) Fonte não-identificada 
18) Autoridades Europeias e Mundiais 

 
V9 – Nacionalidade da fonte 

1) Nacional 
2) Internacional 
3) Não identificada 

 
V10 – Género 

1) Notícia 
2) Reportagem 
3) Entrevista 
4) Opinião 
5) Editorial 
6) Outro 

 
V11 – Dimensão  

1) Breve: notícia com dois parágrafos ou menos 
2) Pequena: superior a uma breve mas inferior a um quarto de página 
3) Média: de um quarto a meia página 
4) Longa: superior a metade de uma página 

 
V12 – Secção 

1) Sociedade 
2) Ciência 
3) Política 
4) Nacional 
5) Local 
6) Mundo 



 

7) Destaque/1.º Plano 
8) Outras 

 
V13 – Foto/Ilustração 

1) Sim 
2) Não 

 
V14 – Presença na 1.ª página 

1) Sim 
2) Não 

 
V15 – Autor  

1) Sim 
2) Não 

   



 

Grelha de Análise 2 - A Influência das Universidades enquanto fontes: 

o Caso da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
 

Variáveis 
V1 – ID 

(número de identificação de cada unidade de análise) 
  
V2 - Título  
 (por extenso) 
 
V3 – Tema 

13) Políticas de Saúde: notícias sobre Políticas de Saúde nacionais e internacionais. 
14) Risco e Saúde Pública: notícias sobre Risco e Saúde Pública, incluindo estudos 

epidemiológicos com enfoque na Saúde Pública, tais como os relacionados 
com a pandemia da Gripe A, entre outros. 

15) Dias Mundiais/Nacionais: notícias alusivas aos Dias Mundiais, Europeus e 
Nacionais associados a doenças/Saúde. 

16) Efemérides: notícias sobre eventos organizados sobre temáticas associadas a 
doenças/Saúde (rastreios, conferências, congressos científicos, ações de 
sensibilização, entre outros). 

17) Protestos/Negligência: notícias associadas a protestos, denúncias de 
negligência ou outras reclamações relacionadas com falhas, efetuadas pelos 
utentes, pelos cidadãos e pelos profissionais de saúde. 

18) Condições Laborais e Greves: notícias relacionadas com as condições de 
trabalho dos profissionais do setor da Saúde, reivindicações dessas mesmas 
classes, atividade sindicais, greves e manifestações. 

19) Prática Clínica/Atendimento/Novos Serviços: notícias relacionadas com 
alterações/melhorias/inovações na prática clínica, processos de atendimento e 
novos serviços facultados aos cidadãos. 

20) Promoção da Saúde/Conselhos para lidar com Doença/Informações aos 
Utentes: conteúdos contendo informações de Educação para a Saúde e 
conselhos práticos visando a educação dos leitores e, ainda, informações úteis 
para os cidadãos (encerramento temporário de uma Unidade de Saúde, por 
exemplo). 

21) Histórias Individuais: notícias sobre a vida/experiência/trabalho de indivíduos 
particulares, sejam eles doentes, profissionais de saúde, investigadores, 
especialistas, entre outros. 

22) Investigação 
a. Básica: notícias sobre investigação básica, isto é, de índole 

laboratorial, com recurso a modelos celulares, moleculares e/ou 
animais. 

b. Clínica: notícias sobre investigação clínica, isto é, com recurso ao 
estudo de material humano ou a ensaios clínicos realizados com 
humanos. 

c. Translação/Tecnologia: notícias sobre investigação de translação (que 
associa investigação laboratorial e investigação com recurso a 
material humano) ou sobre investigação sobre saúde assente no uso de 
tecnologia. 

d. Outra/Não identificável: notícias sobre investigação epidemiológica 
ou outras não mencionadas acima; notícias sobre investigação que não 
possibilitaram a identificação da natureza da mesma. 

23) Ética Médica e Bioética: notícias sobre Bioética e Ética Médica, tais como as 
subordinadas aos temas aborto, eutanásia, morte medicamente assistida, etc. 

24) Outros: notícias sobre temas não enquadráveis nas restantes categorias 
apresentadas; direitos de resposta. 



 

25) Gestão Hospitalar: notícias sobre modelos de gestão hospitalar, falhas/sucessos 
na gestão, entre outros assuntos de foro administrativo dos hospitais públicos e 
privados. 

  
V4 – Data 
 (dia/mês/ano) 
  
V5 – Jornal 
 (por extenso) 
  
V6 - Resultante de uma ação de AI da FMUP 

1) Sim 
2) Não 

  
V7 – Evento 

1) Sim 
2) Não 

 
V8 - Conferência Imprensa 

1) Sim 
2) Não 

 
V9 - Press Release  

1) Sim 
2) Não 

 
V10 - 1.ª Mão/Exclusivo  

1) Sim 
2) Não 

 
V11 - Dimensão  

1) Breve: notícia com dois parágrafos ou menos 
2) Pequena: superior a uma breve mas inferior a um quarto de página 
3) Média: de um quarto a meia página 
4) Longa: superior a metade de uma página 

 
V12 - Foto  

1) Sim 
2) Não 

 
V13 - 1.ª Página 

1) Sim 
2) Não 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
  


