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O que é comunicação em saúde?

Contexto geral: 

● Relações entre dois campos com características distintas, mas que se 
entrecruzam em função de objetivos comuns;

● Passos para a institucionalização das práticas de comunicação em saúde no Brasil;
● Convergência de três eixos: Comunicação > Saúde > Educação em saúde (foco na 

prevenção e na promoção);

● A criação do SUS e a ruptura de paradigmas na comunicação (em saúde);
● Estratégias e políticas públicas coerentes com os princípios do SUS;
● O Direito à comunicação é correlato ao direito à saúde;
● A informação como insumo importante na tomada de decição e no 

exercício da cidadania. 



O que é comunicação em saúde?

Delimitando uma definição: 
Comunicação em saúde;

Processo dialógico                Estratégias e práticas comunicacionais

● O que levar em conta: direito à informação, direito à saúde e direito à educação.

●Objetivos comuns: 
1. prevenção / promoção da saúde;
2. acesso à informação e transparência;
3. promoção da ciência;
4. participação/controle social;
5. empoderamento popular em situações de risco.



Por que comunicação em saúde em situações de risco?

O que é uma 
comunicação de 

risco?

Disseminar 
informações para 

tomada de decisão, 
adoção de medidas de 
prevenção, mudança 
de comportamento e

manutenção da 
confiança.

OMS: abordagem 
multidisciplinar de 

comunicação e 
engajamento.

A eficiência depende 
da percepção.

(Quem e como se 
comunica)



Em quem os brasileiros mais confiam?

Alguns dados iniciais

34%

Cientistas

38%

Jornalistas

Médicos

49%

Fonte: Relatório Percepção pública da C&T no Brasil – 2019 – CGEE/MCTIC



Alguns dados iniciais

Nível de confiança em 
jornalismo - rádio.

Nível de confiança em 
programas e jornais de TV.

Nível de confiança em 
sites de notícias.

Nível de confiança em 
jornais impressos.

50%

61%

38%

56%

Fontes de informação mais confiáveis sobre a pandemia:

Fonte: Datafolha – 23/03/2020



Um paralelo inicial:

trílice epidemia zika-Dengue-Chikungunya (2016)

Falhas apontadas pelo relatório do Observatório de Análise 
Política em Saúde:

• inadequada infraestrutura de saneamento das cidades;
• inadequação das estratégias pedagógicas e de comunicação.

A pauta em saúde 
em tempos de 
pandemia



1. O profissional de saúde
2. O paciente
3. O Tratamento
4. A doença
5. A legislação e a ética

Cuidado com os dados
Muitas pautas são orientadas com base em 
dados oficias, mas eles estão sendo analisados? 
É preciso ter responsabilidade na divulgação de 
dados e na coleta deles.

Preocupação necessária
Pautar a saúde pode implicar comportamentos 
sociais, fomentar cuidados de saúde, facilitar a 
implementação ou induzir o abandono de 
recomendações oficiais. 

Divulgação ou publicação de informações 
médicas, por exemplo, pode ser passível de 
judicialização. E quem produz o conteúdo? 

Pontos para atenção

A responsabilização pela pauta

Problemáticas da pauta



rigor da 
informação e 

aspectos legais
Exemplo: Resolução CFM 1974/11.

Versa sobre a publicidade médica

“A necessidade de informar o paciente e a sociedade sobre 
os avanços científicos e tecnológicos, bem como o direito de 
divulgar a habilitação e a capacitação para o trabalho, entre 

outros aspectos, não pode ultrapassar os limites éticos“



Fazer propaganda de método ou 
técnica não aceito pela comunidade 

científica idem;

A questão da telemedicina e das 
teleconsultas com a liberação pelo 

Ministério da Saúde.

Expor a figura do paciente como forma 
de divulgar técnica, método ou 

resultado de tratamento é proibido.
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O prontuário é do paciente: desafios 
para assessores e para jornalistas que 

cobrem saúde.

E quem trabalha como social media? 
Todo conteúdo precisa estar de acordo 

com as diretrizes lançadas.

Informações que prezem pelo caráter 
educativo, visando esclarecer a 
população e promover a saúde.

Seis aspectos relevantes para ter em mente



1. A LGPD deve endurecer o cuidado 
sobre ações do tipo no Brasil.

2. Assessores precisam se atentar na 
divulgação de ações que envolvam 
coleta de dados.

3. Jornalistas precisam estar preparados 
para abordar essas questões.

E a responsabilidade sobre os dados pessoais?



A pauta que se sustenta em dados imprecisos

A problemática da validação científica E quando a comunicação oficial falha?



Levantamento da Open Knowledge Brasil (OKBR) avaliou  
dados divulgados nos portais oficiais de secretarias de saúde e 
governos dos estados e federal.

• conteúdo
• formato e nível de detalhamento das informações

O problema 
dos dados



A realidade imprecisa dos dados no Brasil

90% dos estados avaliados ainda não publicam 
dados suficientes para acompanhar 
a disseminação da pandemia de Covid-19 pelo 
país, incluindo o governo federal.

Achado 1

Mais de 80% dos entes avaliados não divulgam 
dados em formato aberto (apenas em boletins ou 
em meio ao texto corrido).

Achado 3

Nenhum estado divulga quantos leitos 
(sobretudo, UTIs) estão ocupados, em relação ao 
total disponível. Apenas 1 estado divulga em seu 
portal a quantidade de testes disponível.

Achado 2

Os dados não são inúteis, mas É preciso 
fazer mais do que replicá-los.



Isso influi na maneira 
como comunicamos e 
gera impactos na 
percepção sobre o 
problema.

Análise de dados é
Necessária no Jornalismo

Qualifique os dados para 
torná-los compreensíveis 
e diminuir o impacto do 
peso semântico e 
emocional dos números.

Explicar as vezes é a
melhor solução. 

Quando o dado pauta o debate



Dá para ir além do factual que os números mostram

Jornalismo 
alternativo

Pautando temas de saúde 
pública e populações 

vulneráveis.

Jornalismo local

Abordando assuntos mais 
locais em períodos de 
distanciamento social.

Pontos para explorar

> Impactos econômicos;

> Periferias;

> O percurso da doença e a 
desigualdade social.



Abordagem 
jornalística em tempos 
de crise na saúde

Toda pandemia é uma oportunidade de aprender.

O que vamos levar de aprendizagem dessa vez?



O que aprendemos antes e agora?

01
A cobertura midiática da última epidemia no Brasil se centrou na
espetacularização; na responsabilização das vítimas; e na sensação de
medo e risco* (AGUIAR, R. et al, 2016)

• Comunicar implica mobilização passional;
• Nosso trabalho pode manejar emoções;
• Ele afeta diretamente o dia a dia das pessoas;
• Inclusive o bem estar delas;
• A comunicação pode ser um fator de desestabilização da saúde.
• Na pandemia de 2020, o que temos feito de diferente?



Como 
comunicar

• Desafio:

1. Aliar rigor profissional, compromisso ético e responsabilidade social;

• Por meio de:

1. Precisão e prudência com os dados; cuidado na escolha das palavras e
tudo que as acompanha; arquitetura das notícias; investigação e
apuração.



Pontos importantes

Apure
Cautela com as informações 
que chegam em tempo real.

Informação é decisão
Quais diretrizes são realmente 
importantes para promover a 
saúde, não a doença. 

Responsabilidade emocional
Medo é a emoção que mais 
vende. Mas envolver o público 
não significa ser apelativo.

A abordagem da pessoa
Cuidado para não 
estigmatizar. Mantenha a 
privacidade das pessoas.

A escolha delas afeta a 
percepção sobre o problema 
de saúde pública.

Palavras têm carga semântica



Pontos importantes

Não explore a pandemia para 
gerar cliques 
Não há necessidade de 
relacionar o que não tem 
relação.

Nossa conduta online tem 
consequências na manutenção 
do ciclo midático pandêmico. 

Filtre as informações que 
realmente merecem 
destaque na pandemia. 

Ajude a desinfetar o feed

Reconheça os efeitos do seu 
conteúdo



Pontos importantes

Cautela com as informações 
que chegam em tempo real.

Cautela com imagens

Explore novas maneiras de 
abordar os conteúdos: invista 
na visualidade.

Arquitetura do conteúdo

Elas podem reforçar 
estereótipos e preconceitos.

Combata a desinformação
Elas afetam nosso trabalho e 
a saúde das pessoas. Há 
estudos nesse sentido.

Redirecione a percepção
Nem todos os dados são ruins. 
Compare, apresentes 
perspectivas diferentes. Não 
diminua a seriedade do 
momento.

A crise de saúde pública não se 
limita à ameaça imediata da 
doença. Então, é possível 
abordar seus desdobramentos 
(ambientais, econômicos, de 
gênero etc).

Aborde desdobramentos



O impacto das 
fake News na 
saúde

68% 
07 de 10 brasileiros
acreditam em pelo 

menos uma 
informação falsa 

sobre vacinas.

21 milhões de 
brasileiros já deixou 

de se vacinar ou 
vacinar crianças 

sob sua 
responsabilidade.

13% O novo coronavírus 

?



Fontes de informação 

Jornais e agências de 
notícias 

internacionais.

Canais oficiais 
nacionais e 

internacionais.

Entidades da área da 
saúde.

Centros de pesquisa
e universidades.

Entidades e coletivos
de ciência.

Agência Bori
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