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Editorial
Em Portugal, o jornalismo não privilegia a prevenção e a promoção da saúde. Porque os
temas não se revelam atrativos para os jornalistas e porque as fontes de informação não
se implicam ativamente na comunicação. Há, pois, um caminho a percorrer para ambas
as partes.
Qualquer leitura do espaço público contemporâneo nunca poderá estar completa sem
integrar os média, nomeadamente na sua vertente jornalística, de indiscutível
protagonismo e centralidade sociais. Hoje, a informação mediática assume-se como
mecanismo privilegiado na transformação dos factos sociais em factos públicos,
operando nas sociedades atuais as maiores mudanças qualitativas do mapa social.
Como vários estudos nacionais e internacionais mostram, os meios de comunicação
social dão uma atenção particular ao campo da saúde, mas nem todos os temas são
valorizados, como é o caso da prevenção e da promoção da saúde. A agenda noticiosa
prefere temas relacionados com as políticas da saúde ou com as situações de crise.
No entanto, o noticiário da saúde não pode fazer-se apenas com fontes organizadas ou
com o traço negativo daquilo que acontece. Há igualmente uma noticiabilidade
positiva, muitas vezes protagonizada por atores sem grande notoriedade pública, mas
que promovem ações de grande repercussão na vida de todos os dias das instituições e
das pessoas. Que importaria desenvolver mais no campo mediático. A este nível, são
necessários pro ssionais de saúde mais proactivos a comunicar o que fazem. E a
desenvolver isso de um modo mais pro ssional. Porque só assim conseguem reter
alguma atenção no meio de um ambiente que se satura de mensagens de todo o tipo.
Precisamos, pois, de investir mais nos campos da comunicação e do jornalismo da
saúde. Nas academias a área exige um estudo mais alargado; nas redações é necessário
dar mais espaço ao conjunto (restrito) de jornalistas especializados neste campo e
diversi car mais a agenda noticiosa que aí se constrói; nas instituições é urgente formar
as fontes de informação para falar melhor com os media noticiosos, nomeadamente
aquelas para quem isso é uma obrigação. Há mesmo um longo caminho para comunicar
e cazmente a saúde que queremos para todos.

Felisbela Lopes
Professora associada com agregação do Departamento de Ciências da Comunicação da
Universidade do Minho.

O que aconteceu

Seminário Saúde e Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável

Grupo de docentes da ENSP-UNL
recebe Menção Honrosa
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Ver mais

Menção Honrosa no âmbito do Peter
Reizenstein Prize para o melhor artigo
publicado no Int J Qual Health Care em
2018. O prémio será entregue na 36th
International Conference of ISQua, que
se realizou de 20 a 23 de Outubro 2019,
na Cidade do Cabo.
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Ver mais

Curso de Especialização em Saúde
Pública visita OMS Genebra
Os alunos do 58º Curso de Especialização
em Saúde Pública e os coordenadores do
Curso, Professores Adalberto Campos
Fernandes e Paulo Sousa, visitaram nos
dias 23 e 24 de Setembro 2019 uma visita
de estudo à Organização Mundial de
Saúde (OMS), em Genebra, e à Unisanté,
em Lausanne.
Ver mais

O que vai acontecer

XXV Encontro Nacional
A Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública (APPSP) realiza o seu XXV
Encontro Nacional no próximo dia 29 de outubro 2019, na Fundação Calouste
Gulbenkian, este ano dedicado ao tema “Comunicação e Saúde”.
Foram recebidos 30 resumos para apresentação de comunicações cienti cas no XXV
Encontro, os quais foram apreciados pelo júri que alocou 4 para apresentação oral e os
restantes para apresentação como poster.
Toda a informação sobre o Encontro pode ser consultada aqui.

Fórum de Investigação em Saúde: Uma convergência de prioridades
O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) realizará no próximo dia 31
de outubro na sua sede, em Lisboa, o “Fórum de Investigação em Saúde: Uma
convergência de prioridades”. Esta reunião tem como

nalidade dar a conhecer a

investigação e desenvolvimento (I&D) em Saúde realizada em Portugal por
investigadores portugueses, assim como identi car lacunas de conhecimento, fazendo
convergir as prioridades em Saúde com as prioridades da Investigação em Saúde. Ver
mais

Fora (e dentro) da caixa

Alterações Climáticas
2018 foi o quarto ano mais quente de que há registo, atrás de 2016, 2017 e 2015, e à
frente de 2014. Os últimos cinco anos foram os mais quentes de que há registo. Factos de
que não se pode fugir para “fora da caixa”, pois não há caixa B. Ver mais.

Momento de análise
Comunicação e Saúde

1. Nomeiam-se os furacões. Atenção aumentada e alterações climáticas fazem-nos
conviver com maior insistência essa familiaridade dos nomes próprios das tempestades.
Há alguns anos, em Junho de 2014, nos Proceedings of the National Academy of
Sciences, Kiju Jung publicou um estudo mostrando que os furacões com um nome
feminino eram mais mortais que aqueles designados com um nome masculino. Da
observação de um facto, da informação recolhida - mais mortes associadas com um
furacão nomeado no feminino – que conhecimento retirar? Como contar esta história,
como a comunicar? A primeira preocupação talvez seja pensar se isso é possível, que o
nome determine a gravidade de um furacão. O que em saúde, em saúde pública,
tomariamos como uma relação que leva de uma exposição, uma causa – o nome, a um
efeito – mais mortes. E porque é isto relevante? Porque na nossa maquinaria de pensar
(chamemos-lhe assim...) somos levados pelo caminho da decisão: se mudar o nome
diminuem as mortes! É o labor da prevenção: modi car o que pode ser modi cado. Mas
não. Não era por causa de um nome, nem o que apressadamente e de jeito misógino
poderia fazer imaginar como mecanismo relevante. Pelo contrário: um nome de mulher
abrandava a guarda, fazia esperar menos violência, não despertava tanto receio e
consequentemente uma postura tão defensiva. Os nomes femininos eram menos
atemorisadores. E então, talvez mudando o nome se mudasse, ou se mude, o
prognóstico. Mas não é a designação que muda o efeito. Como as políticas de saúde o
mostram sem cessar! É antes o ato de designar e a compreensão da escolha. Na verdade
tudo é muito mais complexo nesta relação entre meteorologia, geociência e expetativas
baseadas no género. E a observação, embora metodologicamente cuidada, era
essencialmente enviesada. Até porque só a partir de 1979 é que os furacões passaram a
ter alternadamente nomes femininos e masculinos.
2. Muito do que temos para dizer às pessoas, traduzindo em linguagem leiga o labor
cientí co,

tropeça

com

demasiada

frequência

–

voluntariamente

ou

involuntáriamente – em erros de perspetiva, em preconceitos, em ignorância ou até
na vontade deliberada de embaciar os contornos das imagens. Vamos a um exemplo.
Como avaliar os serviços de saúde? Como perceber qual a melhor escolha perante uma
situação determinada num contexto concreto. Tanto quanto medir o efeito, a relação
entre as vantagens e os prejuizos, a qualidade das escolhas para as pessoas
individualmente ou enquanto populações, importa saber como se descreve o que é
medido. Uma vez mais: como se conta, como se comunica. De forma honesta e
democrática, isto é, respeitando a liberdade e a pessoa do interlucotar seja quem for
esse outro. Sabendo que algumas versões colam mais à realidade (o que não é
necessariamente sinónimo de verdade) e podem ser por isso melhor compreendidas,
partilhadas e com maior probabilidade aceites. Vamos então ao exemplo: numa decisão
tecnicamente informada, respondendo ao conhecimento disponível e ao resultado de
boas práticas, um Ministro da Saúde (António Correia de Campos) decidiu fechar
pequenas maternidades tendo como objetivo racionalizar recursos e melhorar
resultados em saúde. Por um passe de mágica, como se nomeando furacões,
despoletou-se uma epidemia de nascimentos em ambulâncias num sobressalto social
impressionante. A uma boa medida seguiu-se uma demissão. E o surto, como seria
próprio dos outros surtos, desvaneceu - como acontece quando desaparece a fonte, a
fonte nomeada, porque do mesmo modo se comportam os casos de contágio social.
Moral simples de uma preocupante situação: é fundamental ser capaz de separar a
substância das coisas e das situações daquilo que alguns porta-vozes pretendem que
seja a nossa interpretação, o ponto de vista que sendo deles querem fazer nosso.

Comunicar saúde, tem que ser também, ir além da distorção, ajudar a ler as variadas
linguagens da comunicação.
3. Quando se pensa como comunicar, insisto, tem que se sublinhar ou pelo menos
deixar intuível que há uma imensa área de incerteza e um in nito espaço para
melhorar o que agora sabemos, para sermos surpreendidos. Deixar claro que o
conhecimento evolve mas que nem por isso tudo tem o mesmo valor. Temos agora uma
espécie de crença – tantas vezes beata – no elixir da literacia em saúde. Importa
melhorar a educação (em quantidade e qualidade!) no que tem de aprensão mais culta
do mundo, de libertador; melhorar a educação cientí ca em geral, que nos fornece
chaves para inquirir o mundo e dialogar com o os outros, sobretudo com o futuro;
continuar a aprender ao longo da vida, com gosto e curiosidade. Essa é uma boa
proposta de literacia, onde a saúde encontrará também o seu lugar. A ignorância é
péssima e pior ainda é erigi-la em virtude, como se viveu entre nós tantos anos e parece
por vezes despontar ameaçadoramente na ideia de que somos simplesmente
manipulados por interesses gananciosos (que existem) e por isso tudo na prática é igual.
Indiferente.
4.

Comunicar

em

saúde

é

um

exercício

delicadíssimo

entre

partilhar

o

desconhecimento, dialogar sobre o que em cada momento parece ser o mais adequado
e deixar sempre abertas as portas da imaginação e do espanto. Comunicar em saúde é
um programa de emancipação, de fornecimento de chaves para interpretar a realidade,
para tomar decisões educadas. Sobre um direito humano, convem lembrar. É,
sobretudo, uma tarefa que exige treino intenso, capacidade pro ssional especí ca,
investigação continuada e uma sínteses de disciplinas por vezes pouco preparadas para
se encontrarem. É uma pro ssão na verdade embora tenha que corresponder a uma das
competências centrais dos pro ssionais de saúde qualquer que seja o seu campo
especí co de trabalho: promover a saúde, prevenir a doença, tratar ou cuidar. Há que
formar pro ssionais dedicados à comunicação em saúde, há que fazer de todos os
pro ssionais de saúde comunicadores

áveis. Há, portanto, um longo caminho para

percorrer!

Henrique Barros

Professor Catedrático do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
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