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Os mundos da saúde e da medicina são um elemento central na agenda mediática
(Hallin & Briggs, 2014);

A cobertura mediática da saúde mental pode ter um impacto directo na opinião
pública e nas políticas públicas;

Muitos estudos olham para as representações que os media fazem das doenças
mentais: estigmatização;

Os doentes mentais enfrentam frequentemente um duplo desafio (Corrigan & Watson,
2002);

Os media podem promover o preconceito e a discriminação (Corrigan et al., 2005):

estruturas sociais que perpetuam o estigma

Os Media e a Saúde Mental



Relação entre doença mental e violência e/ou crime: perpetua o estigma e promove 
medo em relação ao doente mental

Promoção de uma “pandemia da depressão”

Generalização do retrato da doença mental a todos os pacientes

Uso de linguagem inapropriada ou incorreta 

Predomínio do ângulo negativo: representações mediáticas contribuem para a imagem 
pública negativa da doença mental

Erros mais comuns



Estudo Empírico



2012 a 2014
10736

Notícias de saúde

173
Notícias de saúde mental

1,6%



Quais os temas mais mediatizados?



Quem são os especialistas mais citados?



Especialidade 
Médica

%

Pediatria 7,3

Ginecologia/Obstetrícia 6,8

Oncologia Médica 6,3

Psiquiatria 5,4

Cirurgia Geral 4,7

Cardiologia 3,6

MGF 3,3

Médicos: que especialidades?



A saúde mental é retratada através de notícias (90%): reportagens e entrevistas não têm 
muito espaço no noticiário de saúde;

O ângulo das notícias é geralmente negativo (57%): tendência dos media em representar 
a saúde mental de forma negativa

A depressão não é a doença mental mais mediatizada nos jornais portugueses

Os motivos de noticiabilidade associados às doenças mentais são os retratos de situação
(46%), a investigação (17%), e as políticas de saúde (14%)

A prevenção não é um tema muito apetecível para os jornalistas que cobrem a saúde 
mental

Resultados



Normas para os jornalistas de saúde
• Cautela na leitura de estudos científicos: interesses da indústria na divulgação de resultados positivos 

(Schwitzer, 2010);

• Necessidade de especificar o tamanho e natureza do estudo científico e suas limitações (Science Media 

Centre, UK);

• Interpretação cuidada e correta das estatísticas (OMS);

• Atenção com as generalizações (OMS);

• Importância da identificação e diversificação das fontes de informação: multiplicidade de perspetivas 
(Wahl, 2003);

• Valor da apresentação de ângulos alternativos;

• Publicação de estórias de “sucesso”: luta contra a estigmatização do doente mental (Wahl, 2003).



Os media analisados tendem a representar a saúde e as doenças 
mentais de forma negativa;

A imprensa portuguesa não parece promover uma “pandemia da 
depressão”;

Seria desejável que os jornalistas de saúde dedicassem mais espaço à 
prevenção da doença e à promoção da saúde;

Notas conclusivas



A redução do estigma em 
relação às doenças mentais 

poderia facilitar o acesso dos 
pacientes aos cuidados de 

saúde e a tratamentos

As autoridades de saúde 
pública e os media devem 
trabalhar em conjunto, de 

forma a assegurar uma 
cobertura responsável e correta 

da saúde mental



Obrigada pela vossa atenção!

rita.manso.araujo@gmail.com
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