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Entre a medicalização e a promoção da 

saúde 

 

 

 O contraste entre a 

saúde como um recurso 

para a vida e a saúde 

como objetivo de viver 



 

Estilo de vida saudável 

 

 
Construção histórica 

 

 

 

 

 

 

Dinâmicas 

socioculturais 

Constituição e 

destituição de 

valores 

1. Forma irreversível do 

tempo; 

2. Forma do tempo 

calculável.   

(SILVA, 2006). 



 A saúde chega ao século 21 com o status de valor, 

ou seja, nos nossos dias a saúde é um valor. 

 Setores da economia que vão bem: saúde (bem-

estar, indústria farmacêutica e de alimentos 

saudáveis, cosméticos e estética, anti-aging). 

 Dos baby boomers ao ideal de longevidade (as 

faixas etárias interessadas em saúde). 

 O mercado da saúde está em expansão. 

 

A bola da vez... 
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Cenário contemporâneo 

Prazer imediato 

Prazer moderado 

 

 

 

 

 

Tecnologia e ciência 

Consumo = sucesso  
(BAUMAN, 1998). 

 

 

 

 

 Saúde : valor inestimável 

 Aumento do consumo de bens, 
serviços e produtos 
tecnocientíficos capazes de adiar 
a doença, o sofrimento, a velhice 
e a morte. 

 

 

 

 

Mídia – Ciência 

Reforço da voz autorizada 
 

 

 “A cultura midiática se tornou o 
ponto de confluência entre as 
práticas de saúde, estética e 
consumo”, (LUCAS E HOFF, 
2005). 



corpo 

Estigma de 

normalidade, 

vitalidade, 

longevidade 

Marcador das 

diferenças 

sociais, raciais, 

de etnia 

1. A forma 

irreversível do 

tempo 
(busca imediata do prazer 

por meio deste corpo: 

plástica, anabolizante, 

dietas – comida, bebida, 

sedentarismo: falta de 

regras) 

 

2. A forma do 

tempo 

calculável 
(Tentativa de controlar 

os efeitos do tempo: se 

abstém agora para não 

ter prejuízos depois) 

Consumo 

visual 

Mercado de 

trabalho 

Matriz da 

experiência 

cultural da 

saúde e da 

doença 

Conflito 
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 “A paisagem 

urbana das grandes 

cidades foi 

transformada pela 

multiplicação de 

academias, lojas de 

produtos naturais, 

farmácias, 

hospitais, prédios 

de empresas 

dedicadas a testes 

diagnósticos ou es-

pecializados em 

consultórios 

médicos”, 

(Portugal, 2012, p. 

52). 

 

“O crescimento da indústria farmacêutica 

se deveu a uma mudança cultural que 

elegeu o cuidado com o bem-estar 

mediado por objetos técnicos como valor 

maior a ser perseguido pelos indivíduos. 

Nossa cultura tecnológica é também uma 

cultura terapêutica”, (Portugal, 2012).  

  



a mídia pauta e é pautada, media conhecimento, 
mas se alimenta do que a própria sociedade 
produz. Ela ajuda a construir imaginários sociais, 
apresentando e reapresentando os valores da 
sociedade contemporânea. 

Qual é o papel e as 

implicações da mídia 

jornalística ao referendar a 

medicalização como forma 

de vida longeva saudável? 

PROBLEMA  



CENÁRIO 
CONTEMPORÂNEO 

OS SENTIDOS DA SAÚDE NA MÍDIA, PROMOÇÃO DA SAÚDE E 

MEDICALIZAÇÃO 

 Os conceitos da saúde na mídia (privilégio dos avanços 

científicos); 

 Não correspondência entre a prática comunicativa e as 

concepções de saúde do SUS (gerando disputa simbólica, de 

poder, de nomear, interpelar, etc.); 

 Raras exceções, há diálogo intersetorial e de saberes. Na maioria 

das abordagens o que se vê é o destaque para a intervenção 

médica especialista. 

 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

 

 

 Verificar qual é o papel da mídia 

jornalística na construção da 

medicalização como forma de 

longevidade saudável.  

 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Verificar se a mídia jornalística impressa, ao abordar a longevidade 

saudável e prevenção, coopera para que sejam produzidos sentidos de 

saúde que fomentam disputas simbólicas, abarcam as dimensões da 

promoção da saúde ou referendam a medicalização da vida.  

 

Investigar se a vida longa saudável e preventiva divulgada pela mídia 

considera determinantes sociais e contextuais ao falar de saúde; 

 

Analisar se a mídia jornalística impressa, ao falar de longevidade 

saudável, ajuda a promover um ideal de saúde que favorece a indústria 

da hiperprevenção; 

 

Investigar se a mídia jornalística impressa, ao tratar da prevenção 

capaz de promover longevidade saudável, divulga informações que 

dialogam intersetorialmente e com outros saberes. 

  

Averiguar se ao falar de estilo de vida saudável, a mídia jornalística 

sugere a identificação de aspirações, satisfaz necessidades, propõe 

modificações favoravelmente o ambiente, capacita a comunidade a 

ser um promotor de saúde também (Otawa, 1986); 

 

  

 



MATERIAL EMPÍRICO 





CATEGORIAS 

Subcategorias 
 Bloco temático 

Matéria principal, Editoria (das matérias que foram chamadas de capa), Linha 

fina/lead/subtítulo 

 

 Palavras mais citadas (nos editoriais) 

 

 Conotação 
Interdisciplinar, Generalista, Interface, Democrático ou 

Seletivo 

 

 Propaganda 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

“Ao concentrarem o foco na 

doença, estas matérias não 

permitem a elaboração de uma 

proposta informativa que 

privilegie a prevenção, a 

educação para a saúde e o 

debate sobre as condições 

econômicas e socioculturais 

que podem conduzir a uma 

melhor qualidade de vida”, 

(Bueno, 2005. p.1). 

  



Dessa forma, a 

configuração atual da 

sociedade, em que 

situações indeterminadas 

de perigo afetam o 

paradigma imunitário, 

demanda  

“estratégias de 

imunização 

hiperpreventiva. Temos aí 

um dispositivo 

fundamental da vida 

contemporânea que 

assume um estatuto 

epidemiológico: há riscos 

que devem ser detectados 

para que se possam 

desenvolver medidas de 

proteção para 

intervenções 

preventivas”, (Caponi et 

al., 2010).  

 

Bom comportamento 

“Todos os temas têm forte ligação com a 

experiência da vida cotidiana e são 

dirigidos diretamente aos indivíduos 

comuns, aos leitores singulares, mas 

sempre marcados por uma mesma rotina 

discursiva baseada e apoiada 

centralmente no conhecimento científico, 

nos recursos da medicina e de seus 

aparatos tecnológicos e farmacêuticos 

referendados por especialistas”, (Oliveira, 

2013). 

  



Vida saudável e mídia 

“Na atualidade, é a normatividade de base 

epidemiológica que rege os preceitos e 

recomendações que pretendem disciplinar 

as populações humanas no interior dos 

discursos de promoção da saúde 

centrados no comportamento saudável”, 

(Castiel, 2011. p. 77). 

 

“A relação que os 

indivíduos 

estabelecem consigo e 

a constituição da 

identidade é 

modelada pelo padrão 

de saúde e de boa vida 

oferecido pelos meios 

de comunicação 

(Bruno, 1992).  



“LIBERDADE DE ESCOLHA” 
 
 

Falso empoderamento do indivíduo; 
Gestão do próprio corpo, da vida e da saúde; 
Paciente expert; 
Comportamento socialmente adequado: Consciência 
coletiva intangível e onipresente; 
Mídia impressa: Percepção da realidade 
  Valores e comportamentos ditados 
 
 
 
 
 

Mídia e 

midiatização 

Saúde: campo, 

fator biológico ou 

social, sistema 

cultural.  

 

Mídia jornalística: 

Conjunto de 

técnicas 

representativas ou 

aparatos de 

comunicação 

 

Instrumento de 

retroalimentação 

da cultura secular.  



Revista Saúde! É vital 



Revista Vida e Saúde 



Revista Saúde 



Revista Vida e Saúde 



Generalista ou Interdisciplinar? Sim Não 

1. O texto tem foco no indivíduo ou na reeducação comunitária?     

2. O texto dialoga com outros saberes e setores, além da ciência? 

  

    

3. O texto considera as diferenças sociais?     

4. O texto trabalha contextos (depoimento de pessoas, regiões, 

peculiaridades)? 

    

5. O texto considera as multicausas relacionadas ao tema?     

6. O texto é generalista (aborda o assunto de modo geral)?     

7. O texto relaciona a vida saudável a aparatos tecnocientíficos?     

8. O texto relaciona a vida saudável a produtos, bens ou serviços 

de saúde? 

    

9. O texto relaciona a vida saudável à intervenção especialista?     

10. O texto tem como foco sintomas e diagnósticos?     

Questionário 



Revista Saúde 



Revista Vida e Saúde 



Revista Saúde 



Revista Vida e Saúde 



Revista Saúde 

82,5%

36%

33%

13,5%

Propagandas
2004

Total de propagandas de

bens, serviços ou
produtos de saúde

% propagandas 10/2004

% propagandas 11/2004

% propagandas 12/2004

86%

40%

34%

26%

Propagandas
2014

Total de propagandas de

bens, serviços ou

produtos de saúde

% propagandas 10/2014

% propagandas 11/2014

% propagandas 12/2014



Revista Saúde 2004 e 2014 

79%

21%

Propagandas de 
Saúde

bens, serviços ou produtos

Página Inteira

Outros formatos

97%

3%

Propagandas de 
Saúde

bens, serviços ou produtos

Página Inteira

Outros formatos



Revista Vida e Saúde 

97,6%

34%

34%

29%

Propagandas

Total de propagandas de

bens, produtos ou
serviços de saúde

% propagandas 10/04

% propagandas 11/04

% propagandas 12/04

69%

32%

36%

32%

Propagandas

Total de

propagandas de

bens, serviços ou

produtos de saúde

% propagandas

10/2014

% propagandas

11/2014



Revista Vida e Saúde 2004 e 2014 

22%

78%

Propagandas de 
saúde

bens, serviços ou produtos

Página inteira

Outros formatos

59%

41%

Propagandas de 
Saúde

bens, serviços ou 
produtos

Página Inteira

Outros formatos



1. A saúde = mercadoria ficou mais concreta.  

2. Interesses econômicos neste segmento. Algumas edições 

parecem ter matérias “encomendadas”, como ocorre com a 

revista Saúde É vital. A edição número 382 de outubro de 

2014 traz uma matéria sobre a importância da vitamina D e 

os prejuízos à saúde pela carência dela.  

3. Aqueles que fazem parte da nova classe média passam a 

ser um público com potencial consumidor de bens, produtos 

e serviços de saúde. Essa nova classe tem ainda maior 

acesso ao monitoramento de doenças, por meio do 

conhecimento dos sintomas, e de exames que 

proporcionam uma infinidade de diagnósticos. 

 

 







RESULTADOS e CONSIDERAÇÕES 

• A extensão da existência na forma de estilo de vida saudável 

aquece o mercado em várias vertentes: alimentação, atividade 

física, cirurgias plásticas, turismo, moda, medicina, fármacos, 

entre outros; 

• Mas, para quem são todas essas inovações da longevidade saudável? 

Como aplicá-las a todas as camadas sociais? Quem são seus 

consumidores?  

 

 



• A mídia jornalística, ao pautar vida longeva saudável, relaciona a 

qualidade de vida a descobertas científicas, favorecendo a construção de 

uma mentalidade pró-saúde voltada para a onipotência técnica da Big 

Science. Isto ficou ainda mais evidente a partir do exame das editorias das 

matérias que compunham as chamadas de capa dos veículos. 

 

• Este trabalho também confirmou a hipótese inicial de que mídia 

jornalística, na maioria das vezes, aponta, em vez de questionar, o 

surgimento de novas doenças, novos tratamentos, bens, serviços e 

produtos de saúde. Tal postura fortalece a medicalização e 

consequentemente o complexo industrial da saúde. 



A prevenção, referendada pela mídia jornalística, conforme o 

material aqui explorado, comprovou que ela vem apoiada por uma 

gama de produtos anti-aging como alimentos saudáveis, 

atividade física orientada (academias/personal training), 

cirurgias plásticas e fármacos que possam ajudar a prolongar a 

vida, mas que acabam por aquecer o mercado econômico, 

transformando a vida e a saúde em mercadorias. Isso se 

evidenciou de maneira ainda mais profunda em espaços editoriais 

“casados”, ou seja, em que a matéria sinalizava a importância de um 

produto que seria, logo adiante, anunciado. 

 

E, finalmente, a mídia jornalística impressa, ao divulgar saúde, nem 

sempre considera as diferenças sociais e contextuais de seus 

leitores, oferecendo uma abordagem mais generalista dos seus 

temas. Dessa forma, a impressão que se tem é que a mídia 

jornalística ao falar de longevidade saudável, promove mais o 

acúmulo de informações sobre saúde do que o debate colaborador 

de um diálogo entre outros saberes e setores. 



CONCLUSÃO 

 A mídia jornalística referenda a medicalização 

como forma de vida longeva saudável. A vida 

saudável estampada nas capas e páginas das 

revistas avaliadas colabora para a manutenção 

do imaginário coletivo em duas direções: a 

esperança depositada sobre a ciência e a 

cobrança da responsabilidade pela gestão da 

própria saúde. 

 

= moralização da saúde = culpa = consumo de 

bens, produtos e serviços de saúde 

 



MUITO OBRIGADA!!! 

Dissertação: 

https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/14472/3/ag

atha_lemos_icict_mest_2015.pdf 


