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Editorial

 
A comunicação em saúde tem vindo a ser identificada como uma das principais ferramentas
para a boa prática de Saúde Pública. No entanto, como refere Franklin Apfel (2013), os
profissionais tendem a ignorá-la, ou mesmo a evitá-la na sua prática quotidiana. De facto, a
comunicação em saúde é habitualmente mais receada que valorizada, seja pelo medo da
crítica, das questões do público, pela falta de formação, ou, ainda, pela falta de
confiança nos media.

 Conscientes destas inibições, medos e barreiras, a APPSP  tenta contribuir para que a
comunicação em saúde deixe de ser um "bicho papão". Em primeiro lugar, abrimos o ano com
quatro workshops dinamizados por experts em comunicação e informação em saúde, nos quais
estiveram presentes mais de 30 profissionais e investigadores de Saúde Pública. Depois,
incluiremos nas próximas newsletters sugestões de cursos, documentos ou dicas para facilitar
a comunicação com os media e com a população. Nesta edição temos um curso online em
comunicação de risco, um momento de análise por Miguel Mauritti, jornalista, e um
exemplo de como a comunicação pode contribuir para a integração social.

 Esperamos que desfrutem.
  

O que aconteceu

 Saúde Pública baseada na evidência
 OCDE, Tackling harmful alcohol use

 Este relatório analisa as tendências e
desigualdades no consumo de álcool, e avalia
o impacto social, económico e em saúde de
várias estratégias de controlo do consumo
abusivo.

 Ver mais 

 Saúde pública baseada na evidência
 Araújo J, Dietary patterns among 13y

old Portuguese adolescents
 Filhos de pais com maior nível de educação

apresentam dietas mais saudáveis, enquanto
que adolescentes que vêem mais televisão aos
fins de semana consomem mais fast food e
açúcares. 

 Ver mais 

O que vai acontecer
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 Economia aplicada à saúde
 A Nova Healthcare Initiative, unidade

composta por investigadores de economia da
saúde, gestão em saúde e saúde pública da
Universidade NOVA de Lisboa, realizará 8
módulos formativos, a decorrer entre 6 de
março e 7 de junho. 

 Ver mais 

 Curso comunicação de risco
 O portal OpenWHO disponibiliza um curso

de comunicação de risco em surto de gripe.  O
envolvimento da comunidade e a mobilização
social são dois dos tópicos abordados para
uma resposta efectiva a surtos sazonais ou
pandemias. 

 Ver mais 

 Investigação de surtos
 Especialmente destinado a profissionais de

saúde, o INSA estruturou um curso de
epidemiologia de campo com forte
componente prática de simulação de um
surto.  Decorrerá a 5 e 6 de abril, e a 22 e 23
de outubro nas instalações do INSA, Lisboa. 

 Ver mais 

 Curso doenças potencial pandémico
 A OMS oferece formação online com o

objectivo de capacitar os profissionais de
saúde na gestão das 13 doenças
transmissíveis com maior potencial
epidémico e pandémico, como a gripe aviária,
cólera, ébola, leptospirose, meningite, MERS,
febre amarela.

 Ver mais 

 XIII Congresso da Associação
Portuguesa de Epidemiologia

 Decorrerá de 11 a 14 de Setembro em Lisboa.
Os trabalhos podem ser submetidos até 9 de
Março.

 Ver mais 

 EuroEpi 2018
 O Congresso Europeu de Epidemiologia

decorrerá de 4 a 6 de Julho, em Lyon,
França. 

 Ver mais 
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Mostrar o bairro ao mundo e trazer o mundo ao bairro 
 (Fotografia: Câmara Municipal de Loures; Arte: Zësar Bahamonte)

  
 Parceiro da rede C4I (Communication for Integration), o Bairro do Mocho, em Loures, tem
uma das maiores galerias de arte urbana a céu aberto. A Galeria de Arte Pública do Mocho
alberga artistas portugueses e estrangeiros nas suas empenas, melhorando a auto-estima do
bairro e promovendo a integração dos seus moradores.

 Ver mais: CML | C4I | Público

Momento de análise

Jornalistas e Promoção da Saúde: uma combinação impossível?
  

 Os órgãos de comunicação social constituem hoje, gostese ou não, a mais profusa
fonte de informação sobre saúde a que o público leigo tem acesso. Não é, também,
possível recusar, que o maior caudal da informação difundida pelos media, não tem por objetivo
nem se constitui instrumento de promoção da saúde. Nem tão pouco é seu objetivo, ou traz como
consequência, a resolução das divergências que quase sempre marcam a avaliação do risco feita
pelos cientistas e aquela que é assumida pelo público e assim a adoção de comportamentos
saudáveis.

 Que razões justificam semelhante realidade?
 A resposta poder-se-ia esgotar na fixação de condutas que incorporam princípios

éticos/deontológicos presentes no Código Deontológico dos Jornalistas.
 Todavia, sabemos que mesmo cumprido o código, os órgãos de comunicação social

estão longe de desempenhar o papel que lhes é proposto pelos especialistas, em
campo de promoção da saúde das populações, contribuindo em grande medida, para a
construção de medos, proliferação de mitos e recusa da adoção dos
comportamentos prescritos pelos profissionais de saúde.

 Por que razão assim é?
 De uma forma muito telegráfica, poder-se-ia dizer que os mass media satisfazem,

prioritariamente, as necessidades de informação e de lazer da maior audiência para
a qual é possível encontrar, em sede de cultura, um qualquer denominador comum. É essa massa
maioritária que as grandes campanhas de promoção da saúde, muito especialmente, desejam
atingir.

 No processo de comunicação de risco em saúde pública dois atores desempenham
papéis de relevo: Os jornalistas e os profissionais de saúde. Procuremos caracterizar, em
termos genéricos, os objetivos de cada um deles e o modo como se relacionam.

 Não há como recusar o facto de que entre médicos e jornalistas existe muito pouco em
comum. Não falam a mesma linguagem; não têm as mesmas prioridades; receiamse
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mutuamente. Desenvolveram diferentes formas de olhar o mundo; de avaliar os factos que lhes
atravessam o percurso; de relatar o conhecimento adquirido. Os primeiros visam integrar-se num
dos 47 colégios de especialidade existentes na Ordem dos Médicos. Aos segundos não lhes
resta, o mais das vezes, outra alternativa que não a de se tornarem generalistas,
capazes de abordar, de manhã o facto político, à tarde o campeonato de futebol e à
noite um potencial foco de doença nascido da ingestão acidental de agriões
silvestres. E estes não hesitarão em lançar-se de paraquedas sobre qualquer um dos colégios de
especialidade médica, para aí alcançar elementos que possam dar consistência ao caso fortuito que
lhes foi dado a noticiar. 

 Na elaboração noticiosa, critérios como os da gravidade, oportunidade, proximidade,
proeminência, interesse humano, drama, impacto visual, entre outros, permitem a
construção de factos noticiosos investidos de gravidade falaciosa, muitas vezes dissociada de
qualquer risco real para os indivíduos. Note-se, todavia, que os critérios atrás referidos, a que no
caso do risco para saúde pública se poderiam acrescentar os docontrolo, justiça (no sentido
de merecimento), familiaridade, confiança, medo e responsabilização (entendida
como imputação de culpa) encontram a sua origem, não nos profissionais da comunicação
social, mas no público consumidor das notícias. São esses critérios, fixados pela apetência pública,
que determinam que o choque frontal entre dois veículos, do qual resulte um ferido grave, se
ocorrido entre Aveiro e Vilar Formoso, seja tema de abertura de todos os noticiários nacionais e
que a necessidade de vacinação em um determinado grupo etário, anunciada nesse mesmo dia não
chegue sequer a ser noticiada.

 Peço-vos que fixem o seguinte:
 Os órgãos de comunicação social são fornecedores de serviços que para serem aceites têm de estar

conformes com os requisitos enunciados pelos seus clientes, o público-alvo das notícias. Deste
modo e à semelhança do que sucede com todos os outros fornecedores, os jornalistas têm de
satisfazer as necessidades explícitas e implícitas dos seus clientes, no caso concreto
com um mínimo de negociação no respeito do código deontológico, sob pena de os perderem.

 Essas necessidades satisfazem-se pela aplicação, na elaboração noticiosa, dos critérios atrás
referidos.

 A todas estas condicionantes, que em muito afetam o relacionamento entre os médicos e os
profissionais da comunicação social, acrescentarei um outro, igualmente importante,
normalmente fonte de graves litígios: o da urgência. Na gestão do risco em Saúde Pública, a
comunicação processase em diferentes velocidades:

 os cientistas jogam xadrez, avaliando, demoradamente, para que casa irão deslocar
a rainha; já aos jornalistas, a guerra das audiências, só lhes deixa o Tetris. O seu
objetivo é capturar o maior número das peças que, como as informações, lhes caem
em catadupa sobre a cabeça, sabendo, à partida, que uma ou outra não encaixará na
precedente.

 Como ultrapassar o impasse?
 Parece-nos que a melhor e a mais útil das soluções passa pela revisão de todo o processo de gestão

das informações de risco, implicando todos os seus intervenientes: cientistas, poder político,
grupos de interesse, jornalistas e público, através da criação de um circuito bem oleado de canais
de comunicação.

 Um circuito tão bem desenhado, que permitisse filtrar os constrangimentos que
marcam o relacionamento entre os muitos parceiros que intervêm no processo de
gestão do risco em Saúde Pública, levandoos a uma maior cooperação entre si.

 Nesse circuito, o trabalho em parceria, não poderá em caso algum, derrogar os princípios básicos,
hoje aceites pela maioria dos estudiosos, de que o processo de comunicação sobre risco
deve envolver todos os parceiros importantes; atender às preocupações
manifestadas pelo público; informar sobre todos os riscos e aspetos negativos do
facto em causa… enfim… despoletar um sentimento generalizado de confiança.
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