
 

 

 

 

 

 

Fernanda Streck Fernandes 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO DE CURSO  

REVISTA ELETRÔNICA VIDA E SAÚDE: UMA ANÁLISE DE SEU S TEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2009 

 

 



 
 

 

2

 

Fernanda Streck Fernandes 

 

 

 

REVISTA ELETRÔNICA VIDA E SAUDE: UMA ANÁLISE DE SEU S TEMAS 

 

 

Trabalho final de graduação 

apresentado ao Curso de 

Comunicação Social – 

Jornalismo, do Centro 

Universitário Franciscano – 

Unifra, como requisito 

parcial para obtenção do 

grau de Jornalista – Bacharel 

em Jornalismo. 

 

 

Orientadora: Ms. Maria Cristina Tonetto 

 

 

Santa Maria, RS 

2009 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

3

 

Fernanda Streck Fernandes 
 
 

REVISTA ELETRÔNICA VIDA E SAUDE: UMA ANÁLISE DE SEU S TEMAS 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao Curso de Comunicação Social – Jornalismo, fo 

Centro Universitário Franciscano – Unifra, como requisito parcial para obtenção do grau de 

Jornalista – Bacharel em Jornalismo.  

 

___________________________________________________ 

Profª. Ms. Maria Cristina Tonetto – Orientadora (Unifra) 

 

___________________________________________________ 

                                Profª Drª. Viviane Borelli – Co – Orientadora (Unifra) 

 

___________________________________________________ 

Profª Glaíse Palma (Unifra) 

 

___________________________________________________ 

             Carlos Renan Sanchotene – Mestrando Ciências da Comunicação UNISINOS 
 

 
 

 

 

Aprovada em 29 de dezembro de 2009. 

 

 



 
 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico a minha monografia a quatro pessoas 
especiais que Deus me oportunizou conviver. Mãe Deliani 
Streck Puhlmann, Pai Joel Ribeiro Fernandes, “Paidrasto” 
Hugo Puhlmann e Vó Carolina. Sem vocês quatro nada 
disto teria sentido! Por isto esta conquista é nossa, sozinha 
eu nada conseguiria! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço com todo carinho e sinceridade a ajuda, o apoio e o incentivo prestado por 

toda minha família em especial, mãe, pai, Tio Hugo, Dinda e Ju. 

Agradeço a compreensão, o ombro amigo e o incentivo constante da Márcia 

praticamente 24 horas do dia. 

Luiziane, Mariana, Vivian e Thaís obrigada pelas palavras, pelas madrugadas de 

acompanhamento no MSN, pelo aconchego da companhia e por todas as horas que estiveram 

ao meu lado contribuindo para que eu jamais desistisse embora as circunstâncias 

favorecessem a isto. 

Agradeço a todo quadro docente do curso de Jornalismo que nestes quatro anos 

dividiram comigo seus conhecimentos, em especial ao Professor Bebeto, pelo 

acompanhamento, orientações, críticas, elogios, incentivo e amizade no decorrer da faculdade. 

Por fim agradeço a Professora Viviane Borelli e Rosana Zucolo, que nos momentos 

finais e de extrema importância da minha vida acadêmica estiveram presentes, sem medir 

esforços, atuando com total profissionalismo para que eu tivesse condições de concluir a 

atividade proposta.  

O meu sincero e especial muito obrigada à todos vocês!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6

 

                                                 MENSAGEM 

 

        20 e poucos anos 

 
Você já sabe 

Me conhece muito bem 
Eu sou capaz de ir 

Vou muito mais além 
Do que você imagina... 

 
Eu não desisto 

Assim tão fácil meu amor 
Das coisas que 
Eu quero fazer 
E ainda não fiz 

Na vida tudo tem seu preço 
Seu valor 

E eu só quero dessa vida 
É ser feliz 

Eu não abro mão... 
 

Nem por você 
Nem por ninguém 

Eu me desfaço 
Dos meus planos 

Quero saber bem mais 
Que os meus 20 
E poucos anos... 

 
Tem gente ainda 

Me esperando prá contar 
As novidades que eu 

Já canso de saber 
Eu sei também 

Tem gente me enganando 
Ah! Ah! 

Mas que bobagem 
Já é tempo pra crescer 

Eu não abro mão... 
 
 

Música de Fábio Jr 
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RESUMO:  

Esta pesquisa tem por objetivo analisar as matérias exibidas no programa televisivo Vida e 
Saúde. A proposta do trabalho foi a de observar as matérias jornalísticas do programa, com 
ênfase no processo de seleção da notícia e na construção da mesma. Entre os objetivos, estão, 
identificar o conteúdo envolvente e a forma como as matérias são apresentadas, levando em 
conta que o produto em estudo é do gênero revista eletrônica. A pesquisa baseou-se em 
conhecimentos teóricos para avaliar quais os critérios de noticiabilidade utilizados pela 
editora, mapear os diferentes modos de divulgar as reportagens e os recursos levados em 
conta para construir a narrativa jornalística. Tratando-se de um programa que trabalha com 
um tipo de jornalismo especializado, o científico, estudamos as características, regras e modo 
de escrita desta categoria jornalística. O trabalho transcorreu em quatro etapas: pesquisa 
bibliográfica e contextualização; entrevista via e-mail com a editora e apresentadora do 
programa; a gravação e a transcrição fonográfica de três edições do programa Vida e Saúde 
exibidas no mês de setembro de 2009; análises dessas edições.  

 

Palavras chave: gêneros televisivos, notícia, notícia televisiva, critérios de noticiabilidade e 
jornalismo científico.  

 

ABSTRACT: 

This research aims to analyze the materials displayed on the television show Life and Health. 
The purpose of this study was to observe the journalistic program, with emphasis on the 
process of news selection and construction of it. Among the goals, are, identify the 
compelling content and how the materials are presented, taking into account that the product 
in question is the genus electronic journal. The research was based on theoretical knowledge 
to assess the criteria used by news publishers, mapping the different ways to disseminate the 
reports and resources taken into account if the newspaper story. In the case of a program that 
works with a specialized type of journalism, the scientific study the characteristics, rules and 
mode of journalistic writing in this category. The work proceeded in four stages: literature 
review and contextualization; interview via e-mail to the editor and presenter of the program, 
a recording and transcription of three editions of the Life and Health program displayed in 
September 2009; analysis of these issues. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  No decorrer da graduação foi aprendido que para a elaboração de uma notícia 

há critérios de noticiabilidade, os valores-notícia. Neste contexto, esta monografia pretende 

delinear que conteúdos a revista eletrônica Vida e Saúde, programa exibido sábados ás 08 

horas na RBS TV, veicula e que critérios utiliza para escolher suas temáticas. O programa em 

questão foi escolhido como objeto de estudo para este trabalho, por falar sobre saúde, 

nutrição, atividade física, beleza, comportamento e terapias alternativas. 

 A partir disto, o objetivo deste trabalho é compreender que critérios de noticiabilidade 

são levados em conta para a construção de um programa de gênero revista eletrônica e se ele 

divulga temas vinculados à ciência e como o faz.  

 O Vida e Saúde é apresentado desde 2006, em formato revista eletrônica. O programa 

tem duração de 30 minutos, divididos em três blocos. Para tratar das temáticas já citadas, a 

produção do programa contata profissionais especializados e conceituados de cada área. As 

matérias divulgadas são construídas de diferentes formas, na busca de levar até o 

telespectador uma notícia por vezes com assunto científico de forma simples e objetiva.  

 Foi feita uma análise de conteúdo dos programas do dia 12, 19 e 26 de setembro de 

2009. Onde foi analisado diferentes aspectos, tais como: se as matérias exibidas têm 

chamadas de abertura, em que editoria se enquadram, o tempo de duração de cada uma, o 

formato que se apresenta, o tema proposto e as fontes utilizadas. Além disso, foi realizada 

uma entrevista com a editora do programa, Laura Medina, no dia 18 de dezembro, através de 

e-mail. 

 A técnica utilizada para a gravação dos programas, foi baixar via o site oficial do 

programa1, utilizando o Real Player. Posteriormente foi realizada uma decupagem dos 

programas, para que fosse possível fazer a análise de conteúdo. 

 Para a análise de conteúdo foi levado em conta, o gênero que o programa se apresenta, 

o veículo de comunicação que é divulgado e o campo de estudo que o Vida e Saúde trabalha. 

Há matérias exibidas no programa que tratam de estudos científicos realizados, com isto foi 

estudado também nesta pesquisa os cuidados na linguagem jornalística científica e os valores 

– notícia levados em conta para a construção das matérias.  

                                                 
1 
http://www.clicrbs.com.br/rbstv/jsp/default.jsp?programa=1&nome=vidaesaude&pSection=262&groupid=217&
uf=1&local=1 
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 A escolha pelo objeto de estudo Vida e Saúde, deve-se ao fato de tratar de uma área 

diferente e por ser um produto televisivo. A televisão é um instrumento ideal para disseminar 

notícias de diferentes campos e é através de programas de televisão como o Vida e Saúde, que 

pessoas leigas ficam sabendo de determinado conteúdo noticioso que pode ser aplicado e 

utilizado nas suas vidas. 

 O trabalho está divido em três capítulos: a notícia e os critérios de noticiabilidade, 

contextualizando o que é notícia e os critérios de construção, mídia e saúde no contexto da 

divulgação da ciência no gênero revista eletrônica e por fim o programa Vida e Saúde, com a 

descrição e análise das temáticas e dados do programa.  
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2) NOTÍCIA E CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

2.1 O QUE É NOTÍCIA 

A notícia é um modo de saber, ver, ler, ouvir e analisar o mundo em que se vive. O 

conceito de notícia é explicitado sob diferentes modos por parte de pesquisadores. O escritor e 

jornalista, Marcondes Filho descreve notícia como sendo,  

a informação transformada em mercadoria com todos apelos estéticos, emocionais e 
sensacionais; para isso a informação sobre um tratamento que a adapta às normas 
mercadológicas de generalização, padronização, simplificação e negação do 
subjetivismo. (MARCONDES FILHO, 1989, p.13) 

 
 A apresentação, o conteúdo e a estrutura são alguns dos aspectos que classificam as 

notícias, embora sejam distintos os meios de divulgação como: televisão, rádio, impresso e on 

line. No aspecto jornalístico, de acordo com Thaís de Mendonça Jorge (2006), “a notícia é 

classificada como um sinônimo de comunicação, informação e por fim uma unidade básica de 

produção que engloba modus faciendi, seguindo regras e oferecendo certo resultado: o relato 

publicado” (JORGE, 2006, p.2). 

Para o jornalista e escritor Nilson Lage a atividade jornalística é descrita como um 

tripé, formado por linguagens, tecnologias e ciências sociais. O autor define notícia como 

relato de uma série de fatos, a partir do fato mais importante ao seu aspecto mais importante 

(LAGE, 1982, p. 36). Relacionado a este contexto, pode-se dizer que notícia é um texto que 

informa o que está acontecendo, de modo claro, breve, com objetivo de dizer a verdade. 

Lage ainda complementa que “o termo notícia poderia ser substituído por informação 

jornalística, porém com sentindo peculiar, coincidido com reportagem” (LAGE, 2003, p.112). 

Os autores mencionados tem diferentes pontos de vista, mas todos de um modo ou outro 

descrevem que a notícia é gerada depois de um fato, sendo imprescindível neste processo a 

presença de um mediador. O escritor Amaral, resume em uma única frase, os fatores 

importância, atualidade e interesse que norteiam a notícia, “é a informação atual, verdadeira, 

carregada de interesse humano e capaz de despertar a atenção e a curiosidade de grande 

número de pessoas” (AMARAL, 1982, p.60). 

O texto noticioso vai além da informação elaborada, é mais que um fato, uma 

novidade ou acontecimento. Logo é importante ressaltar que nem todo fato torna-se notícia, 

mas toda notícia é decorrente de um fato que se torna produto de um processo organizado. De 

acordo com Marconi Oliveira da Silva, “fatos do cotidiano e normais não virão notícia, mas 

sim os fatos que apresentarem graus de anormalidade” (SILVA, 1998, p. 22). 
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Há várias tipologias de fatos, entre eles: os fatos particulares e fatos gerais, os fatos 

positivos e fatos negativos.  Ressalta-se que um fato só se torna notícia, se for inusitado e 

insólito. 

Existe um dito proverbial segundo o qual é o inesperado o que acontece. Ora, como 
o que acontece faz notícia, daí se segue, ou parece seguir-se, que a notícia está 
sempre ou principalmente relacionada com insólito e o inesperado. Segundo tudo 
indica, até o acontecimento mais corriqueiro tem probabilidade de ser relatado na 
imprensa, contanto que represente um afastamento do ritual costumeiro e da rotina 
da vida cotidiana [...]É antes o fato de ser insólito que, publicado, surpreenderá, 
divertirá, comoverá o leitor de tal sorte que seja lembrado e repetido (STEINBERG, 
HARTLEY, 1972, p. 177 apud PARK, 1988, p.168 ). 

 

Destaca-se que a notícia deve conter uma informação de interesse público e ser escrito 

em linguagem jornalística, registrando os fatos, sem comentários ou qualquer modo de 

interpretação. A função da notícia é divulgar uma informação de um fato, referindo-se a um 

lugar, modo, causa, momento ou pessoas envolvidas. A notícia dispensa análise, interpretação 

ou comentários por parte do jornalista. O modo e o conteúdo da notícia que chega ao receptor 

é capaz de gerar diferentes emoções, como afirma Marcondes Filho “a notícia participa de um 

jogo psíquico, em que num momento ela desencadeia processos de preocupação e, noutro, de 

alívio e descontração” (MARCONDES FILHO, 1989, p.14). Porém o objetivo da notícia 

conforme Marcondes Filho é “incentivar permanentemente a passividade, a acomodação e a 

apatia em seus receptores” (2002, p.14).  

A fim de contribuir na credibilidade da informação que vai ser divulgada, o jornalista 

pode veicular a opinião de pessoas que presenciaram ou participaram do fato. Cabe a este 

colocar a citação entre aspas para reportagens de impressos e no caso da televisão e rádio usar 

sonoras. 

Jorge Pedro Sousa declara que a “notícia contenta-se em representar parcelas da 

realidade, independentemente da vontade do jornalista, da sua intenção de verdade e 

factualidade (SOUSA, 2002, p.3)”. Na medida em que isto acontece, os repórteres, através da 

divulgação de informações, mantém a sociedade informada. 

A informação é indispensável ao para as pessoas, o sentimento de estar ciente do que 

acontece no mundo que se vive corresponde a um fator necessário capaz de gerar diferentes 

opiniões. Marcondes Filho declara que: 

 
a dialética da preocupação e do alívio faz com que o jornalismo colabore 
efetivamente, junto com o processo de trabalho e a vinculação com as instituições 
normativas da sociedade, as unidades de reprodução simbólica, para a reformulação 
e a confirmação de opiniões e de atitudes políticas e sociais. (MARCONDES 
FILHO, 1989, p. 21) 
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Na forma de conhecimento, o texto jornalístico cuida do presente e chega ao público 

no modo de informação. Com isto o objetivo da notícia não é somente informar, mas também 

orientar o receptor a cerca do que esta acontecendo.  

O processo de produção jornalística para a seleção de uma notícia, respeita alguns 

elementos. Lage declara que a notícia é estudada como o relato 

de uma série de fatos a partir do fato mais importante, e este, de seu aspecto mais 
importante. [...] Permitindo-nos encarar a notícia como algo que se constitui de dois 
componentes básicos: a) uma organização relativamente estável , ou componente 
lógico e b) elementos escolhidos segundo critérios de valor essencialmente 
cambiáveis, que se organizam na notícia – o componente ideológico.” (LAGE, 1979, 
p.36/37) 

 

Há outros aspectos que se deve levar em conta no processo de criação das notícias, a 

fim de gerar um programa bem estruturado, com resultado positivo de audiência. Bourdieu 

descreve que “Os jornalistas têm os seus óculos particulares através dos quais vêem certas 

coisas e não outras, e vêem de certa maneira as coisas que vêem” (BOURDIEU, 1997, p.12).  

Os critérios de noticiabilidade vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos, pelos 

jornalistas que elaboraram critérios para aprimorar as técnicas produtivas da construção da 

notícia. Assunto que vamos abordar no próximo subtítulo. 

 

2.2 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

 

A imprensa e o público estão constantemente ligados, existe uma troca de interesses e 

informações. A mídia tem o objetivo de atingir um público alvo, mesmo que variado, 

enquanto o receptor busca nestes veículos as informações de seu interesse.  

Levando em conta esta troca de interesses, cabe a equipe de produção fazer uma 

seleção do tipo de notícia que se aproxima do interesse público de seus receptores. Antes de 

selecionar a notícia, o jornalista leva em consideração os valores-notícia, elementos que são 

levados em conta para identificar se tal fato é pertinente para ser construído um texto 

noticioso. Galtung e Ruge descrevem os principais valores-notícia utilizado pelos jornalistas: 

 

A freqüência, ou seja, a duração do acontecimento; a amplitude do evento; a clareza 
ou falta de ambigüidade; a significância; a consonância, isto é, a facilidade de inserir 
o novo numa velha idéia que corresponda ao que se espera que aconteça; o 
inesperado; a continuidade, isto é, a continuação como notícia do que já ganhou 
noticiabilidade; a composição, isto é a necessidade de manter um equilíbrio nas 
notícias com uma diversidade de assuntos abordados; a referência a nações de elite; 
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a referência a pessoas de elite, isto é, o valor-notícia da proeminência do ator do 
acontecimento; a personalização, isto é, a referência às pessoas envolvidas; e a 
negatividade, ou seja, segundo a máxima “bad news is good news”. (GALTUNG e 
RUGE, 1965/1993, p.65 apud TRAQUINA, 2005, p. 69/70) 

 

É importante destacar que existem dois tipos de valores notícias: de seleção e de 

construção. Sobre os valores – notícia de seleção, Wolf “refere-se aos critérios que os 

jornalistas utilizam na seleção dos acontecimentos, isto é, na decisão de escolher um 

acontecimento [...] à sua transformação em notícia e esquecer outro acontecimento”(WOLF 

1987, p.176). O valor-notícia de seleção divide-se em dois critérios, o substantivo do qual o 

jornalista leva em conta alguns fatores como: notoriedade, proximidade, relevância, tempo, 

notabilidade, inesperado, conflito e infração.  O outro critério para apuração da notícia refere-

se ao contexto, que tem como primeiro valor notícia a disponibilidade, seguindo do equilíbrio, 

visualidade, concorrência e o próprio dia noticioso. 

 “ Por valores-notícia de construção entendem-se os critérios de seleção dos elementos 

dentro do acontecimento dignos de serem incluídos na elaboração da notícia” (TRAQUINA, 

2005, p. 91). Os valores notícia de construção são descritos pelos critérios de: simplificação, 

amplificação, relevância, personalização, dramatização e consonância.  

Segundo o autor, os jornalistas fazem valer principalmente de três destes valores 

notícia citados: a simplificação, consonância e a dramatização textual. 

A simplificação é caracterizada pelo potencial de compreensão de uma notícia pelo 

receptor, sendo inversamente proporcional ao grau de ambigüidade e de complexidade. De 

acordo com Traquina: 

Uma notícia facilmente compreensível é preferível a uma outra cheia de 
ambigüidade. (...) Os jornalistas têm obrigação de escrever de uma forma fácil de 
compreender; por simplificação, portanto, entendemos tornar a notícia menos 
ambígua, reduzir a natureza polissêmica do acontecimento. (TRAQUINA, 2005, p. 
91) 

 
O segundo valor – notícia em destaque é a consonância, em que a noticiabilidade está 

ligada a um encadeamento prévio de fatos, uma vez que o acontecimento novo precisa ser 

inserido em uma narrativa já estabelecida. Seguindo este entendimento, Traquina afirma que  

“acontecimento específico é mais noticiável se for contínuo a acontecimentos prévios, no 

sentido em que o repórter é capaz de o colocar num enquadramento saliente” (TRAQUINA, 

2005,  p. 74). Um fato novo, por si só tem o mínimo de valor – notícia, sendo assim 

necessário que ele esteja inserido num contexto familiar, ou seja, é preciso que haja uma 

consonância, uma regularidade.  
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A dramatização textual é o terceiro valor-notícia em destaque para os jornalistas. 

Levam-se em conta os aspectos emocionais e conflituais dos fatos, remetido na narrativa da 

redação jornalística. Desta forma o discurso da narrativa é sustentado na caracterização e 

detalhamento do acontecimento, direcionando o leitor a tornar-se testemunha do fato. 

Embasado neste contexto, os pesquisadores Sodré e Ferrari declaram que: 

 

[A narrativa] traz os fatos para um enunciado, isto é, exprime a manifestação desses 
fatos através de um discurso que se oculta como discurso: não se percebe que há 
alguém narrando; mais parece que os acontecimentos têm vida própria e se exibem 
diante do leitor”. (SODRÉ e FERRARI, 1986, p. 2) 
 
 

Ao encontro com a opinião de Ventura (2009) o valor – notícia dramatização é o que 

conduz o texto narrativo, com um desdobramento das clássicas perguntas do lead, fazendo 

com que os personagens da história sejam direcionados pelo repórter. 

É importante ressaltar, que embora seja uma prática das equipes jornalísticas para 

seleção e produção das notícias, levarem em conta estes valores descritos, existe uma outra 

influência superior a este quadro teórico que é a política editorial do veículo de comunicação. 

Esta influência ocorre tanto nos recursos para produção da matéria, como no espaço liberado 

para a mesma.  

Ao encontro dos embasamentos teóricos utilizados neste capítulo, parte-se para o 

entendimento de como funciona um jornalismo específico, no caso a divulgação da ciência. 
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3. MÍDIA E SAÚDE 

 

3.1 A DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA 

 

As equipes de produção televisiva estão cada vez mais preocupadas em fidelizar seus 

telespectadores e uma das alternativas encontradas para isto é segmentar seus programas. 

Desta forma o público assiste aquilo que é de seu interesse e relevante em seu dia a dia. Focar 

em assuntos segmentados em saúde, entre outras temáticas é uma das apostas dos meios de 

comunicação. Abordar esta temática se tornou essencial, uma vez que os receptores estão cada 

vez mais interessados em manter uma vida saudável e por vez toda informação que chega até 

ele é filtrada e utilizada em benefício de seu bem estar. 

 Para tratar de uma narrativa sobre saúde em qualquer que seja o meio de comunicação 

é necessário uma formação especializada na área.A divulgação científica refere-se a uma 

atividade de difusão, direcionada para fora do seu contexto original, com conhecimentos 

científicos produzidos por uma comunidade restrita. Desta forma a divulgação da ciência 

mobiliza diferentes recursos, técnicas e processos para a veiculação dos estudos científicos 

para o público em geral. 

 É fato que a ciência faz parte do dia-a-dia dos cidadãos. Pesquisa realizada pelo 

Instituto Gallup em 1987, encomendada pelo CNPq, sobre o tema “O que o brasileiro pensa 

da Ciência e da Tecnologia,revelou que 70% da população urbana brasileira têm interesse em 

Ciência e Tecnologia”. (OLIVEIRA, 2000, p.314-315) 

 Escrever sobre o segmento científico também inclui temas como a aplicação da ciência 

através da engenharia e tecnologia, e principalmente as ciências da medicina e cuidados com a 

saúde. Ao redigir sobre ciência o jornalista pode escrever, por exemplo no caso estudado, 

matérias sobre medicamentos novos, cuidados com a pele no verão, comportamento – uso 

abusivo da telefonia pelos jovens, entre outras. 

 De um modo geral, os jornalistas que escrevem sobre ciência consideram que o 

objetivo deste novo modo de comunicação é explicar ou traduzir conhecimento científico para 

pessoas. A professora Lilian Zamboni destaca que “ na caracterização da divulgação científica 

dirigida a leigos, o peso que os especialistas em comunicação atribuem é ao fator linguagem. 

No trabalho de recodificação parece residir a tarefa de maior envergadura que cabe ao 

divulgador.” (ZAMBONI, 2001, P. 47) 
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 A divulgação científica pressupõe em ser um processo de recodificação, ou seja, a 

adaptação de um vocabulário especializado para uma linguagem acessível, objetivando a 

partilha do saber para diferentes níveis e classes de público. Aos olhos de José Reis, citado 

por Zamboni (2001) divulgar notícias de ciência é 

 
Comunicar ao público, em linguagem acessível, os fatos e princípios da ciência, 
dentro de uma filosofia que permita aproveitar o fato jornalisticamente relevante 
como motivação para explicar os princípios científicos, os métodos de ação dos 
cientistas e a evolução das idéias científicas. ( REIS, 1964, p. 353 apud ZAMBONI, 
2001, p.47) 

 

 Portanto, o jornalismo científico deve ser focado para o externo, para audiências além 

da estreita especialidade científica de onde a informação é gerada. Ao encontro da opinião do 

escritor Warren Burkett (1990), destaca-se que o jornalista que redige sobre ciência faz parte 

de um sistema de educação e comunicação tão complexo quanto a ciência moderna, ou seja, a 

redação científica colabora na comunicação entre cientistas e não-cientistas.  

 Nesse processo, cabe a mídia divulgar conhecimentos novos, sustentando a função de 

partilhar o saber, função esta com destacável necessidade social devido a velocidade que se 

emerge novos saberes, se conquistam técnicas e gera-se procedimentos. Zamboni completa 

“além do caráter informativo, atribui-se à divulgação uma função educativa” (ZAMBONI, 

2001, p. 49). Isto acontece ao fato de que os estudos científicos divulgados contribuem no 

campo educacional, já que o conteúdo contém um embasamento teórico decorrente de um 

estudo realizado, com resultados que não convém ficar restrito ao campo da ciência, mas sim 

disseminar a informação. 

 Ao desenvolver o jornalismo científico é necessário adequar a linguagem entre o 

público comum e aquele conhecedor da ciência.  

 Com isto, evita-se a falta das informações, difundindo o saber em coletividade, tarefa 

esta destinada ao jornalista, Hermando afirma que  

 

Ao alcance da maioria o patrimônio científico da minoria e realizar em seus escritos, 
suas palavras e suas imagens o direito de todo ser humano de participar da sabedoria 
e integrar-se na cultura e na civilização, que os manterão unidos em um saber 
comum. (HERMANDO, 1970, p. 38 apud ZAMBONI, 2001, p. 49) 

  

 A relação entre os meios de comunicação de massa e a ciência permite que se 

discutam questões de cunho ideológico, cultural e da relação entre o saber e o poder. Desta 

forma, Warren Burkett (1990) declara que “a valorização da informação científica, a 
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divulgação de estudos de ciência na escala de massa, pelo intermédio dos meios de 

comunicação, torna-se fenômeno cotidiano” (BURKETT, 1990, p. 79).  

Embora Zamboni afirme que  “ a dificuldade a vencer, sob essa ótica, resumir-se-ia a 

um problema de comunicação, ou seja, transforma em inteligível para muitos a linguagem 

hermética e difícil da ciência, entendida por apenas uns poucos.” (ZAMBONI, 2001, p. 49) 

 Para o professor Burkett(1990), repórteres especialistas no segmento científico 

acreditam que a “ciência é o conhecimento público. Mas esta afirmação oculta obstáculos, 

pois o termo público causa problemas, uma vez que a ciência inclui pesquisa secreta, uma 

prática combatida em muitas universidades?”(BURKETT, 1990, p.6) 

 Sabe-se, no entanto que o alvo do saber científico é o grande-público, para que se 

torne pública a produção cientifica é mediada por um repórter especializado. A divulgação 

atua na partilha do saber através de uma mediação essencialmente discursiva. 

 A divulgação é primordial para o avanço da ciência no Brasil. É através do jornalismo 

científico que são abordados os resultados de pesquisas sobre saúde, informadas as causas e 

prevenções de epidemias, entre outras pesquisas. A inserção de pautas científicas em 

programas segmentados é essencial a fim de possibilitar que a sociedade entenda e participe 

de assuntos sobre ciência e tecnologia.  

 É aí que entra o papel dos veículos de comunicação, ajudar a comunicar o 

conhecimento científico estudado por especialistas: 

 

(...) é impossível que todas as pessoas sejam cientistas. No entanto, é possível para o 
público geral entender os fundamentos básicos da ciência, entender os métodos 
científicos de pensar, entender a abordagem prática para a investigação científica, 
entender as relações entre ciência e sociedade, entender os potenciais e as limitações 
dos cientistas. Não podemos esperar que todas as pessoas se tornem compositores, 
mas elas podem apreciar e desfrutar música e entender Mozart e Beethoven. De 
modo similar, não é fácil se tornar um cientista, mas é possível para o público obter 
uma compreensão da ciência e se beneficiar dos frutos da ciência. (KAIXUN 1996 
apud MASSARANI,1998, p.20) 
 
 

 Assim como qualquer outra notícia, as redações científicas de programas segmentados 

em saúde precisam respeitar determinados critérios noticiosos, uma vez que, os jornalistas 

científicos redigem para diferentes níveis e públicos. Koch (1984, p.24) explica que “toda 

atividade de interpretação presente no cotidiano da linguagem fundamenta-se na suposição de 

que quem fala tem certas intenções ao comunicar-se. Compreender uma enunciação é, nesse 

sentido, apreender essas intenções”.  
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 A televisão é a mediadora entre o público e o especialista da área, ela interfere na 

transmissão das informações. Zamboni (2001), afirma que com um diálogo polifônico, o texto 

televisivo se torna dependente de vários campos.  E a interação com o espectador acontece 

quando o contrato de leitura com a compreensão do texto está garantido.  

 Fabíola Oliveira(2002) relata algumas diferenças no discurso televisivo, tratando-se de 

jornalismo científico: 

A redação do texto científico segue normas rígidas de padronização e normatização 
universais, além de ser mais árida, desprovida de atrativos. A escrita jornalística 
deve ser coloquial, amena, atraente, objetiva e simples. A produção de um trabalho é 
resultado não raro de anos de investigação. A jornalística rápida e efêmera. O 
trabalho científico normalmente encontra amplos espaços para publicação nas 
revistas especializadas, permitindo linguagem prolixa, enquanto o texto jornalístico 
esbarra em espaços cada vez mais restritos, portanto deve ser enxuto, sintético. 
(OLIVEIRA, 2002, p. 43)  
 

Compreende-se que o texto científico entra em sintonia com o texto jornalístico, no 

momento que o primeiro identifica o outro como um tradutor de determinado conhecimento 

para o público leigo.  Oliveira (2002), afirma que “quando uma teoria científica é associada a 

algo que lhes é familiar, se torna mais fácil compreender o assunto e a comunicação se torna 

eficaz” (OLIVEIRA, 2002, p. 44). 

É função do jornalista que escreve notícias científicas, compreender o “como ou o 

porquê” de algum processo científico, transmitindo isto ao espectador com a máxima 

precisão. De acordo com Alves (2006),  

 

(...) quando vier como notícia, à informação sobre ciência virá estruturada dentro de 
uma forma que se diz axiomática, com lead, sub-lead e todo o funcionamento 
lingüístico-discursivo próprio a esse produto jornalístico, ícone do objetivismo: 
apresentando baixíssima reversibilidade, o que o caracteriza como um discurso 
autoritário (como no dito popular, “contra fatos não há argumentos”), altamente 
parafrásico com os discursos do poder institucionalizado, e tendente à ampla 
estabilização lógico-discursiva. (ALVES, 2006, p. 5) 
 
 

 A partir da explicação da autora, compreende-se que a redação científica é adequada 

dentro dos parâmetros jornalísticos e não se configura como sendo um segundo texto, mas 

sim um outro, sob mudança do cenário discursivo e a inserção dos interlocutores científicos.  

Após detalhamento da forma como se procede a divulgação do texto jornalístico 

científico, no próximo capítulo abordaremos a questão da saúde na televisão, o modo como os 

jornalistas exploram esta temática.  
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3.2 A TELEVISÃO E A TEMÁTICA DA SAÚDE 

 

A televisão possui o recurso de imagens, o que pode facilitar a forma com que o 

receptor vai ter contato com a informação, ou seja, a televisão tem o poder do impacto, 

mesmo que por segundos de exibição de um determinado fato.  

Em um universo de “tragédias humanas” e de “dramas” sobre as piores doenças, 

epidemias, pesquisas e novas descobertas é raro existir programas televisivos direcionados a 

educação em saúde e bem estar da sociedade. Serra classifica que: 

 
No que se refere aos produtos que cria e transmite, seria absurdo afirmarmos que a 
televisão nos “obriga” a ver determinados programas ou a vê-los de uma 
determinada forma. Um e outro acto– ou mesmo a ausência deles – resultam, 
obviamente, de uma decisão livre do sujeito, e é com essa liberdade do sujeito que a 
televisão tem de lidar, procurando tentá-lo a “ver televisão.(SERRA, 2006, p.2)” 
 

Pode-se compreender o conceito televisão de diversas formas, entre elas considerá-la 

como “um dispositivo audiovisual através do qual uma civilização pode exprimir aos seus 

contemporâneos os seus próprios anseios e dúvidas, as suas crenças e descrenças, as suas 

inquietações, as suas descobertas e os vôos de sua imaginação” (MACHADO, 2005, p.11). 

Com isto, nos últimos anos, as emissoras de televisão demonstraram um maior 

interesse em focar programas do gênero entretenimento para a temática saúde.   

A pesquisadora Caroline Petian Pimenta declara que “A televisão é um veículo de 

comunicação transformador e o ser humano, na condição de poder optar por aquilo que quer, 

tem papel fundamental nessa transformação” (PIMENTA, 2006, p.27). 

 A televisão criou um vínculo de interação com o espectador muito intenso, gerando 

espaço para que parte da programação seja estruturada com as idéias dos telespectadores. Nos 

seus mais de 50 anos de existência, gerou um repertório de programas criativos, partindo de 

sugestões e desejos de recepção por parte do público alvo. Essa é a opinião de Machado: 

 
...a televisão é e será aquilo que nós fizermos dela. Nem ela, nem qualquer outro 
meio, estão predestinados a qualquer coisa fixa. Ao decidirmos o que vamos ver ou 
fazer na televisão, ao eleger as experiências que vão merecer a nossa atenção e o 
nosso esforço de interpretação, ao discutir, apoiar, ou rejeitar determinadas políticas 
de comunicação, estamos, na verdade, contribuindo para a construção de um 
conceito e uma prática de televisão. (MACHADO, 2005, p.12) 
 

Os programas televisivos estão cada vez mais focalizados em diversificar os quadros 

de atrações para que deste modo haja uma maior amplitude no seu índice de audiência.  
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A linguagem mais coloquial é predominante em programas específicos da área de 

saúde, embora o discurso científico e didático esteja  presente em algumas reportagens. 

Pimenta afirma que “ O especialista da área de saúde não é colocado como uma figura que 

traz a verdade absoluta e sim como alguém que traz aperfeiçoamentos e soluções.” (Pimenta, 

2006, p.10) 

A posição do especialista é colocada de diversos modos nos programas televisivos 

específicos em saúde, respeitando a característica de cada formato e gênero. É necessário que 

se conheça os gêneros da televisão para depois caracterizá-lo de acordo com cada temática. 

No caso deste trabalho o objeto de pesquisa desenvolve matérias focadas na temática saúde, 

como já referido. 

Baseado nestes conceitos já citados, passa-se para a compreensão do gênero revista 

eletrônica, característico do objeto de trabalho desta pesquisa, o programa Vida e Saúde. 

Composto de diversos formatos como entrevistas e reportagens sobre saúde, nutrição, 

atividade física, beleza, comportamento e terapias alternativas, o programa é exibido aos 

sábados pela RBS TV, das 8h ás 8h30, com aproximadamente 30 minutos de duração. 

    

            3.3 REVISTA ELETRÔNICA 

 

 Segundo o autor José Carlos Aronchi de Souza, os programas televisivos brasileiros 

dividem-se em cinco categorias -  entretenimento, informação, educação, publicidade e 

outros. O entretenimento abrange gêneros variados como: programas de auditório, desenho 

animado, filme, musical, revista, série, reality show, teledramaturgia, talk show, entre outros. 

Enquanto a categoria de informação classifica-se em programas de debate, documentário, 

entrevista e telejornal. Na área educacional a televisão exibe programas instrutivos, inclusive 

em forma de cursos. Mas tratando-se de publicidade televisiva enquadram-se chamadas, filme 

comercial, tele - compra, sorteio e político.  

  Aronchi de Souza(2004, p.40) relata que a separação dos programas de televisão em 

categorias atende à necessidade de classificar os gêneros correspondentes. Neste modo uma 

categoria é composta de diversos gêneros e cada gênero em vários formatos. Conforme 

ilustração abaixo reproduzida por Aronchi de Souza (2004,p.47): 
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Figura 1. Ilustração explicativa de gêneros e categorias. Reproduzida de Aronchi 

de Souza (2004,p.47) 

 

A divisão das categorias vai de acordo com os anseios dos produtores culturais e os 

desejos do público receptor. Cada gênero possui uma função específica para gerar diferentes 

reações no espectador, Aronchi de Souza declara que: 

 
O entretenimento serve para toda produção. Todo programa deve entreter, afim de 
ter audiência. Entreter não significa fazer sorrir e cantar, mas sim interessar, 
surpreender, divertir, chocar e estimular a audiência. E programas informativos 
devem possibilitar que a pessoa ao final da exibição saiba um pouco mais do que 
sabia ao inicio do programa, sobre determinado assunto. (ARONCHI DE SOUZA, 
2004, p. 38) 
 

 Indiferente da categoria do programa, ele pode entreter, e também informar.  

Conforme relato de Marques de Melo,  

 
A televisão brasileira é quase exclusivamente um veículo de entretenimento. Para 
cada 10 horas de programas exibidos., 8 se classificam nessa categoria. 
Completamente, ela dedica uma hora a programas informativos (jornalísticos) e uma 
hora a programas educativos ou especiais. (MELO, 1985, p. 79)  
 
 

De acordo com Aronchi de Souza, “a tentativa de classificar gêneros da televisão já 

presume uma padronização de conceitos e de elementos identificáveis, típicos da chamada 

indústria cultural”. (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p.49) 

 A programação televisiva do Brasil é caracterizada por diversas opções de programas 

que buscam cada vez mais vencer a concorrência. Em televisão as informações, tem diversos 

caminhos para chegar ao espectador, não apenas em gênero telejornal. Um exemplo é através 

de revista eletrônica, hoje muito presente na televisão brasileira, exemplifica-se através dos 

dois programas exibidos na Rede Globo:  O Fantástico, programa exibido aos domingos, 
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das 20:30 ás 22:30 horas, com duração de duas horas e que mostra ao espectador notícias 

destaques da semana no mundo e no país, quadros de humor e séries que relatam problemas 

na rotina de famílias brasileiras. O Globo Repórter, programa exibido nas sextas – feiras, com 

duração de aproximadamente uma hora e meia, revista que aborda diferentes temáticas por 

semana, atingindo diversos públicos de acordo com o segmento apresentado. Na RBS TV, aos 

sábados, os telespectadores podem assistir ao programa Vida e Saúde, objeto de estudo deste 

trabalho. Este programa aborda a Saúde dos homens e animais de estimação, com duração de 

meia hora, exibe informações através de reportagens e entrevistas com dicas de saúde e 

tratamentos alternativos.  

A divisão da grade de programação da televisão brasileira iniciou com a separação de 

gêneros em informativo e entretenimento, uma vez que as condições técnicas e profissionais 

proporcionavam a estes no período. Posteriormente foram criados novos gêneros bem como 

categorias de programas diferenciadas, como: telenovela, anúncios publicitários, reality 

shows, revista eletrônica entre outros. 

O gênero revista eletrônica está entre o preferido para produções televisivas que 

desejam um programa com o maior número de formatos possíveis, para que preencha sua 

programação. Oferecendo desta forma, diversas atrações ao receptor.  

É importante o cuidado na elaboração deste tipo de programa, para não confundir o 

público, a partir de uma descaracterização do gênero. Parte-se do principio que o expectador 

desconhece a estrutura dos blocos, o que pode inclusive levar a troca de canal se a atração 

exibida no momento não lhe agradar. 

Sobre o programa Fantástico, Aronchi de Souza afirma que: 

o entra e sai de formatos, característica principal do gênero, tem contribuído para o 
desgaste do programa. Uma pesquisa encomendada pela Globo em 1993 mostrou 
que o público achava o Fantástico previsível e que os jovens o rejeitavam. Esse é o 
risco que o gênero corre com a mudança permanente de formatos.”(ARONCHI, 
2004, p. 130) 

 

A revista eletrônica apresenta diferentes formatos, entre eles: telejornalismo, quadros 

humorísticos, musicais, reportagens, enfim editorias diversas como as utilizadas nos veículos 

impressos. A revista eletrônica assemelha-se a programas de variedades, diferenciando-se no 

comprometimento com a categoria informativa.  Baseada neste contexto e ao encontro da 

opinião de Aronchi de Souza(2004), há uma necessidade que se alie informação e 

entretenimento, utilizando-se de uma linguagem diferenciada. 

Outro diferencial marcante do gênero revista eletrônica para variedades, é que no 

gênero variedades há presença de platéia, com um apresentador padrão e fixo, já no caso de 
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revistas eletrônicas, estas não deixam de ser descontraídas, mas sem a interação do publico, 

podendo inclusive ter alternâncias nos apresentadores. 

Exemplo de outra emissora é o Domingo Espetacular na Rede Record De Televisão, 

que é um programa do gênero revista eletrônica e é apresentado aos domingos das 18 ás 20 

horas. 

O Domingo Espetacular é produzido durante toda a semana, com reportagens 

investigativas, esportivas, comportamento, ciência, turismo e aventura. De acordo com o site2 

oficial, o programa possui um diferencial dos outros relacionados a este formato, a cada 

edição é exibido uma matéria de jornalismo investigativo com pautas factuais. A equipe é 

formada por 50 profissionais, entre repórteres, editores, produtores e cinegrafistas.  

Existe ainda no gênero revista eletrônica, os programas segmentados a um único tema, 

como por exemplo, o Globo Rural, transmitido pela Rede Globo desde 1980 de segunda a 

sexta – feira com edições especiais aos domingos. A equipe jornalística do Globo Rural é 

composta por quatro apresentadores e três repórteres que produzem um programa composto 

de reportagens, séries, indicadores econômicos rurais e informações gerais do setor agrícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Informações retiradas do site http://programas.rederecord.com.br/programas/domingoespetacular/home.asp 
acessado em 2 de novembro de 2009 
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4. VIDA E SAÚDE 
 
 
4.1 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
 

O programa Vida e Saúde da RBS TV faz parte da grade de programação da emissora 

desde 22 de novembro de 2003. Exibido aos sábados, o programa começa às 08 horas e tem 

duração de aproximadamente 30 minutos. 

A RBS TV é a segunda emissora fundada no Rio Grande do Sul, posterior a Tv 

Piratini que iniciou suas atividades em 1959.  A RBS TV foi criada em 1961 por Maurício 

Sirostky Sobrinho. Conforme pesquisa no site3 da emissora, a concessão do Canal 12 foi 

assinada pelo então presidente da época Juscelino Kubitschek. A inauguração oficial 

aconteceu em 20 de dezembro de 1962, chamando-se Tv Gaúcha. 

De acordo com as informações do site oficial da emissora4, três anos após a criação, o 

jornalista Maurício Sirostky Sobrinho finaliza a construção do prédio específico para a 

emissora no Morro Santa Tereza em Porto Alegre. Os primeiros equipamentos utilizados para 

as produções e transmissão da televisão foram importados da Inglaterra e Estados Unidos. 

Quanto a programação inicial da televisão, a escritora Laura Schirmer declara que  

Na disputa da audiência com a TV Piratini, Maurício Sirotsky passou a lutar com a 
sua arma preferida: a valorização da produção local. Enquanto a TV Piratini, por 
força da vinculação com a rede associada, baseava sua programação nos enlatados 
das TVs Tupi de São Paulo e Rio, a Gaúcha tornou-se a imagem viva do Rio Grande 
(Schirmer, 2002, p.40). 

No ano de 1967, segundo Schirmer (2002), a emissora afiliou-se a Rede Globo de 

Televisão dirigida pelo jornalista Roberto Marinho, a partir deste momento grande parte de 

sua programação era produzida pela Rede Globo. Em junho de 1972, a RBS TV, 

anteriormente chamada de Tv Gaúcha sofreu um grande incêndio, danificando parte de seus 

equipamentos. 

O nome RBS TV passou a ser utilizado em 1979, quando o grupo RBS fez a compra 

da Tv Catarinense, a partir de então todas as emissoras do grupo, receberam a mesma 

nomenclatura.  

Conforme o site oficial da emissora5, a RBS TV é composta de 18 emissoras, 

distribuídas no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, atingindo 790 municípios na 

                                                 
3 Informações retiradas do link http://www.gruporbs.com.br/midias Acessado em 15 de novembro de 2009 
4 Informações retiradas do link http://www.gruporbs.com.br/midias Acessado em 15 de novembro de 2009 
5 http://www.gruporbs.com.br/midias Acessado em 15 de novembro de 2009 
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cobertura e mais de 17 milhões de telespectadores nos dois estados. Com 85% da grade de 

programação da Rede Globo e 15% voltada ao público local.  

A emissora possui dezenas de jornalistas e cinegrafistas responsáveis por uma vasta 

programação local: Anonymous Gourmet, Bom dia Rio Grande, Campo e Lavoura, Galpão 

Crioulo, Globo Esporte, Jornal do Almoço, Lance Final, Patrola, RBS Esporte, RBS Notícias, 

Redação RS, Tele Domingo e Vida e Saúde. Todos os programas, exceto o Jornal do Almoço 

em que cada sucursal produz seus quadros locais, são produzidos na sede da televisão no 

Morro Santa Tereza em Porto Alegre. 

 De acordo com a editora chefe do Vida e Saúde Laura Medina6, a equipe jornalística 

do programa é composta por Laura Medina como editora chefe e apresentadora, Isabel Ferrari 

na reportagem e apresentação, Flavia Marroni como repórter, Paulo Vitor como cinegrafista 

principal, Paulo Sérgio operador de áudio, Gerson Cordeiro editor de imagens e a finalização 

sob responsabilidade de Rafael Peçanha. A equipe de cinegrafistas é a mesma que trabalha em 

outros programas da emissora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 2. As apresentadoras Flavia Marroni, Laura Medina e Isabel Ferrari7 

 

De acordo com a editora chefe Laura Medina há um destacável trabalho em conjunto 

entre repórter, editores, apresentadora, cinegrafistas e sonoplasta na produção das matérias 

                                                 
6  Laura Medina, a partir de informações cedidas via e-mail no dia 18/12/2009 (em anexo roteiro de perguntas 
encaminhado) 
7 Foto produzida por Fernanda Streck Fernandes, no dia 22 de outubro de 2009, em visita a redação do programa 
Vida e Saúde. 
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exibidas no Vida e Saúde8. O escritor Yorke ( 2007 ) define que para um programa televisivo 

ter um resultado eficaz de produção deve conter uma equipe de jornalismo formada por 

produtores, repórteres e editores cada um exercendo sua função. Diferenciada deste conceito, 

a produção do Vida e Saúde comparada aos outros programas do grupo RBS, não possui um 

profissional responsável apenas pela edição. No caso do programa em estudo é de 

responsabilidade das três jornalistas que compõem a equipe, atuarem além de repórteres e 

apresentadora também como produtora. 

Segundo a editora – chefe Laura Medina, o Vida e Saúde se classifica como gênero  

revista eletrônica por oferecer diversos formatos na composição do programa. Este é 

caracterizado na informalidade da apresentação de temas científicos ou com linguagem 

técnica distante do telespectador.  

 Ressalta-se que o gênero revista eletrônica é determinado para programas que 

conciliam informação e entretenimento. De acordo com Aronchi (2004, p.130), “a formatação 

do gênero revista é muito parecida com a dos programas de jornalismo e variedades, tendo 

como diferencial a postura mais comprometida com a categoria informativa do que com a de 

entretenimento”. 

A gente procura “entrar” na casa do telespectador da forma mais agradável possível, 
levando em conta o horário de exibição que acontece no inicio da manhã de final de 
semana. Contudo não deixamos de levar a informação esperada por ele. O que 
acontece de diferenciado é a linguagem utilizada e o ambiente optado para gravar a 
entrevista ou reportagem. (Laura Medina - Editora-chefe do Vida e Saúde)9 
 

O Vida e Saúde não segue um padrão na ordem de exibição das temáticas saúde, 

comportamento, bem estar, nutrição, entre outras, propostas para o programa, a única 

definição é que além de reportagens e entrevistas que tratam da vida humana, o programa 

conta com um quadro sobre animais domésticos. Segundo Laura Medina, a implantação deste 

quadro foi feita após uma pesquisa realizada pelo departamento de marketing da RBS TV, que 

observaram para quais emissoras o programa disputava audiência,  

 
Por surpresa da equipe de jornalismo e marketing do Vida e Saúde, grande parte do 
público que não nos assiste, escolhe por assistir um programa específico do mundo 
animal. Sendo a maioria destes telespectadores crianças até 12 anos que por costume 
acordam bem no horário que inicia o nosso programa. (Laura Medina - Editora-
chefe do Vida e Saúde)10 
 

                                                 
8 Laura Medina, a partir de informações cedidas via e-mail no dia 18/12/2009 (em anexo roteiro de perguntas 
encaminhado) 
9 Laura Medina, a partir de informações cedidas via e-mail no dia 18/12/2009 (em anexo roteiro de perguntas 
encaminhado) 
10 Laura Medina, a partir de informações cedidas via e-mail no dia 18/12/2009 (em anexo roteiro de perguntas 
encaminhado) 
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 Partindo destas informações coletadas na pesquisa realizada, de acordo com Laura 

Medina a produção do Vida e Saúde optou por disponibilizar um espaço no programa que 

abordasse temas focados em animais domésticos, já que a cada dia estão mais inseridos na 

rotina das pessoas, em alguns casos sendo inclusive tratados como membros da família.  

 No quadro direcionado ao mundo animal, as temáticas variam entre tratamentos de 

saúde, higiene, comportamento e ambientalização. Ressalta-se que toda e qualquer pauta 

envolvendo os animais domésticos é de acordo com a proposta principal do programa, dar 

dicas de bem – estar.  

 O Vida e Saúde é caracterizado por abranger tanto pautas factuais, como outras 

variadas, desde que abordem sobre saúde, nutrição, atividade física, beleza, comportamento e 

terapias alternativas.  

Toda reportagem, entrevista ou notícia exibida no programa, segue o processo de 

seleção de notícias já referenciado através dos autores Traquina (2004) e Wolf (1987) neste 

trabalho. Um dos principais pauteiros participantes na produção da reportagem, conforme 

Traquina (2004) é o próprio telespectador que interage com a produção do programa através 

de cartas, emails e telefonemas.  

O programa Vida e Saúde disponibiliza aos telespectadores um canal de interação em 

seu site11, que possibilita o envio de sugestões de pautas para a realização de reportagens e 

entrevistas. A prioridade para discussão nas reuniões de pautas que ocorrem nas segundas -

feiras são os pedidos recebidos via email, telefonema e inclusive correspondência. 

Após a reunião, Laura Medina12 declara que cada repórter fica responsável pela 

produção da pauta determinada. A apresentadora e repórter Laura Medina é quem realiza a 

pauta principal do programa, que na maioria das vezes é uma entrevista sem tempo 

determinado, variando de acordo com o tema abordado. As demais pautas definidas pelo 

programa são produzidas pelas jornalistas Isabel Ferrari e Flavia Marroni. 

 Entre os critérios de noticiabilidade citados por Laura Medina, estão os rotineiros no 

processo de construção da notícia (estudados por WOLF, 1987; VIZEU 2000; TRAQUINA, 

2004; MARTINI, 2004): o novo, o impacto, o inusitado, e principalmente ao critério da 

relevância. Para as jornalistas do programa, a notícia depende muito do número de pessoas 

que ela pode atingir e o impacto que essa notícia pode causar na vida das pessoas. A este 

                                                 
11 Informações retiradas do site: 
http://www.clicrbs.com.br/rbstv/jsp/default.jsp?programa=1&nome=vidaesaude&pSection=262&groupid=217&
uf=1&local=1 Acessado em 10 de novembro de 2009. 
12 Laura Medina, a partir de informações cedidas via e-mail no dia 18/12/2009 (em anexo roteiro de perguntas 
encaminhado) 
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respeito, Laura Medina, acrescentou que pelo horário que o Vida e Saúde vai ao ar, é 

necessário ter cuidado ao que for exibido, como por exemplo, da solicitação de 

telespectadoras por assuntos ligados à temática de relações íntimas, por conveniência não foi 

posto em pauta para produção, uma vez que o público infantil está inserido em grande parte 

da audiência. 

Conforme a editora – chefe, entre os critérios citados até o momento, tudo que é 

exibido está ligado ao interesse dos telespectadores. Laura ainda completa dizendo que 

quando definidas as pautas prioriza-se as sugestões do público, já que para a reportagem obter 

uma receptividade positiva, ela deve estar próxima ao interesse dos telespectadores. 

 Laura Medina relatou que o Vida e Saúde é gravado até a quarta-feira, quando Sérgio 

Cordeiro faz todas as edições de imagem, passando o programa para o sonoplasta Paulo 

Sérgio que este por fim entrega para Rafael Peçanha responsável por toda finalização do 

programa marcada para todas quintas-feira ás 08 horas da manhã. 

 É importante destacar que todo programa produzido, vai ao ar apenas na semana 

seguinte, com isto se alguma epidemia acontece neste intervalo de tempo não será exibida. 

 Outro diferencial do Vida e Saúde é que sua produção  não contém reportagens vindas 

das 18 emissoras do Grupo RBS distribuídas em SC e RS. Toda produção é própria. 

 Estes diferenciais são compensados com o vasto conhecimento das fontes escolhidas 

pela produção para participar das reportagens. De acordo com Laura Medina, os profissionais 

da área da saúde são contatados em hospitais conceituados de Porto Alegre como Moinhos de 

Vento, Mãe de Deus e Hospital da PUC. Ressaltando inclusive que a escolha pelos 

entrevistados ocorre de acordo com a ideologia do Grupo RBS, o departamento comercial não 

interfere de forma alguma na escolha por determinado profissional. Cabe a equipe de 

produção do Vida e Saúde filtrar os entrevistados, conforme  o conhecimento e a experiência 

do profissional a ser convidado para a realização da entrevista. É a partir deste cuidado que as 

reportagens obtêm um resultado eficaz de audiência, bem como a forma diferenciada de 

desenvolver a matéria jornalística. 

 A equipe de produção do Vida e Saúde, se preocupa em explorar as diferentes áreas 

ligadas à temática principal do programa, e quando repetidas, ela é elaborada e exibida com 

um foco diferenciado. Isto foi possível constatar através dos três programas gravados, em que 

foi exibida uma reportagem sobre a convivência dos cachorros de formas diferentes, entre elas 

o melhor ambiente para mantê-los, relação cão – dono em tratamentos de saúde, cuidados na 

alimentação, entre outros diferentes aspectos. 
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 Gravamos três edições do programa Vida e Saúde no mês de setembro, a fim de 

analisar quais as principais temáticas escolhidas pela equipe de jornalismo, relacionando-se 

com os critérios de produção citados pela editora – chefe Laura Medina. 

 

4.2 ANÁLISE TEMÁTICA 

 

 No decorrer desta pesquisa, foram gravadas três edições do programa Vida e Saúde, as 

gravações foram realizadas nos dias 12, 19 e 26 de setembro. Nossa análise será apresentada 

da seguinte forma: primeiro descrevemos cada programa, a forma como foram distribuídas as 

matérias, o tempo destinado a cada reportagem e o conteúdo envolvente. 

 

4.2.1 PROGRAMA VIDA E SAÚDE 12 DE SETEMBRO DE 2009 

 

Quadro 1. Primeiro bloco do programa 

Bloco Chamada 
de 

abertura 

Quadro Tempo formato Tema Fontes Produ-
ção 

1° 
B 
L 
O 
C 
O 

Sim 
“E pra 
começar 
o progra-
ma, tem 
assuntos 
para pais 
e 
filhos....” 

Comportamento 4 min Reporta
gem 

uso de 
celulares por 
adolescentes 

Psicóloga 
Fabiana 
Verza / 
setes 

adolescen
tes 

Isabel 
Ferrari 

Não 
 

Mito ou verdade 1min nota 
coberta 

ingestão de 
abacaxi 

-------- Laura 
Medina 

 
 

A abertura do primeiro bloco contou com a presença das duas apresentadoras: Laura 

Medina e Isabel Ferrari. No primeiro momento elas realizaram comentários entre si, sobre a 

pauta principal a ser exibida no programa, a auto-medicação. Logo após foram feitas 

chamadas informando as outras matérias que seriam expostas no Vida e Saúde.  

Para a edição deste dia, as produtoras optaram em colocar a reportagem que abordava 

comportamento, no primeiro bloco.  
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Figura 2. Jovem entrevistada na 1ª reportagem. Foto reproduzida do programa 

do dia 12 de setembro de 2009 

 

Com foco no uso do celular por adolescentes, a reportagem foi feita embasada em um 

estudo realizado nas escolas públicas e particulares de Porto Alegre, abordando o porquê os 

jovens desta faixa etária são tão fãs dos aparelhos telefônicos. Composta por sonoras com sete 

adolescentes e a psicóloga Fabiana Verza, cada entrevistado relatou a sua opinião a respeito 

do uso abusivo do celular na adolescência, bem como as formas de diminuir este 

comportamento. 

Posterior a exibição da reportagem, ao final do primeiro bloco foi inserido um quadro 

extra, não citado por nenhuma das apresentadoras, ou seja, o mesmo iniciou sem uma 

chamada e intitula-se “Mito ou Verdade”. O quadro foi em off13 no qual foi esclarecido os 

benefícios e cuidados que deve-se ter na ingestão do abacaxi, iniciando com: “ Mito ou 

verdade? Comer abacaxi depois da refeição ajuda emagrecer?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Abertura do quadro Mito ou Verdade. Foto reproduzida do programa do dia 

12 de setembro de 2009 

                                                 
13 Off é um instrumento de trabalho dos jornalistas, é o texto noticioso coberto com imagens e produzido pelo 
repórter que desenvolveu a reportagem. 
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Antes de encerrar o primeiro bloco, a apresentadora Laura Medina faz a chamada para o 

próximo bloco, citando o quadro entrevista que será exibido após o intervalo comercial. E a 

apresentadora Isabel Ferrari faz a chamada para o quadro reportagem sobre automedicação, 

posteriormente encerrando o bloco, a repórter Dayanne Rodrigues comenta a respeito do 

quadro animal. 

 

Quadro 2. Segundo bloco do programa 

Bloco Chamada 
de 

abertura 

Quadro Tempo formato Tema Fontes Produ-
ção 

2° 
B 
L 
O 
C 
O 

Sim 
“E você 
vai 
descobrir 
o que é 
DTM. 
Um 
proble-
ma de 
saúde 
que 
poucos 
conhe-
cem, 
mas 
muita 
gente 
tem.” 

Saúde  4 min Entrevis
ta 

DTM - 
Disfunção 
temporo-

mandibular 

Cirurgião
Dentista 
Fabrício 
Finamor 

Laura 
Medina 

 

O segundo bloco do programa teve inicio com a entrevista especial. Neste momento a 

equipe de imagens escolheu por mostrar o ambiente e as atividades realizadas antes de iniciar 

a gravação oficial.  
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Figura 4. Inicio da entrevista de Laura Medina com Fabrício Finamor. Imagem 

reproduzida do programa do dia 12 de setembro de 2009. 

 

Com duração de aproximadamente quatro minutos, Laura Medina entrevista o 

cirurgião dentista Fabrício Finamor, para falar sobre DTM, a disfunção temporomandibular. 

A conversa foi desenvolvida através de oito perguntas que a apresentadora fez para o 

convidado, de modo coloquial. O foco das perguntas baseou-se nas causas, tratamentos, 

conseqüências, sintomas e prevenção desta enfermidade.  

O segundo bloco terminou sem a sonora das apresentadoras, pois finalizou com a 

entrevista do cirurgião dentista. 

 

Quadro 3. Terceiro bloco do programa 

Bloco Chamada 
de 

abertura 

Quadro Tempo formato Tema Fontes Produ-
ção 

3° 
B 
L 
O 
C 
O 

Sim 
“Olha só, 
uma 
coisa é 
verdade, 
Laura, 
todo 
mundo 
um dia 
na vida 
precisou 
de 
remédio 
pra dor 
de 
cabeça, 
um 
compri-
mido pra 

Automedicação 5 min Reporta
gem 

Nova lei de 
regulamenta-
ção na 
compra de 
medicamen-
tos 

Farmacêu
ticas: 

Giovana 
Fernandes 
e Maria 

de 
Lourdes 
Quevedo  

Daya-
nne 

Rodrigu
es 
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dor de 
estôma-
go 

Sim 
“E mais! 

No 
quadro 

Bicho de 
Estima-
ção  tem 
filhote 

novo em 
casa” 

Animais de 
estimação 

3 min Reporta
gem 

Cuidados e 
dicas com 
cachorro 

novo em casa 

Médica 
Veteriná-
ria: Silvia 
Schmitz 

Laura 
Medina 

 

 

O terceiro e último bloco do programa, ficou destinado à reportagem principal que 

tratava sobre a automedicação.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Inicio da reportagem sobre automedicação. Foto reproduzida do 

programa do programa do dia 12 de setembro de 2009 

 

O conteúdo da reportagem foi referente à nova lei da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), que regulamenta a venda de medicamentos nas farmácias para que deste 

modo contribua para diminuir o hábito da automedicação por determinadas pessoas.  

Ao iniciar a matéria, a equipe de produção utilizou determinados recursos de animação 

para identificar que a reportagem exibida no momento era oriunda de sugestão de um 

telespectador, posteriormente a repórter também mencionou na cabeça14 da reportagem, que o 

assunto a ser tratado foi via pedido realizado no site por parte de um determinado receptor.  

A reportagem foi exibida no terceiro e último bloco do programa, contando com 

sonoras de duas farmacêuticas a Giovana Fernandes e Maria de Lourdes Quevedo. Giovana 

relatou como se procede à venda de medicamentos nas farmácias, antes e depois da 

                                                 
14 Linguagem jornalística utilizada ao que se refere a introdução da matéria a ser exibida, trata-se de um texto 
com poucas informações passadas do estúdio através da apresentadora. 
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regulamentação da nova lei, já Maria de Lourdes em nome da Vigilância Sanitária falou sobre 

os malefícios da automedicação. Com a participação de cinco pessoas, foi realizada uma 

enquete para saber o comportamento das pessoas quanto ao processo de medicação pessoal.  

Para encerrar a reportagem foi exibido imagens de medicamentos com um fundo musical. 

Posteriormente sem a participação das apresentadoras, com formato reportagem inicia 

o quadro sobre os animais de estimação.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Quadro Animais de estimação. Foto reproduzida do programa do dia 

12 de setembro de 2009 

 

A reportagem sobre cachorros foi introduzida no quadro que é exibido todos os 

sábados chamado “bichos de estimação”. Com a participação da médica veterinária Silvia 

Schimitz, ela expôs as informações solicitadas sob o modo de sonora, sem a presença da 

repórter. Silvia descreveu aos telespectadores que recém adotaram um cachorro, dicas de 

segurança, alimentação, higiene e hábitos com seu animal de estimação, mas o maior destaque 

da profissional foi quanto ao comportamento que o cachorro tem na fase de adaptação em seu 

novo lar. Para encerrar a reportagem foi exibida imagens de alguns cães com um fundo 

musical. 

O terceiro e último bloco finaliza-se com a participação das duas apresentadoras, 

Isabel Ferrari se despede comunicando que o programa retorna no próximo sábado: “E o Vida 

e Saúde fica por aqui. A gente volta sábado que vem às oito da manhã”. Laura Medina fez 

referência ao próximo programa que na seqüência entraria no ar na emissora: “Quem está 

chegando agora é o Anônimos Goumert. Tchau! E um ótimo fim de semana pra você”. 
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5.2 VIDA E SAÚDE GRAVADO EM 19 DE SETEMBRO DE 2009 

 

Quadro 4. Primeiro bloco do programa 

Bloco Chama
da de 

abertu-
ra 

Quadro Tempo Formato Tema Fontes Produ-
ção 

1° 
B 
L 
O 
C 
O 

Sim 
“E 
para 
começ
ar o 
pro-
grama, 
um 
toque 
para 
deixar 
a noite 
das 
ma-
mães” 

Comportamento 4 min Reportagem Posição 
correta para 
o bebê 
dormir 

Médico 
Pediatra: 
Roberto 
Issler e a 
fisiotera-
peuta 
Jéssica 
Lima    

Gabrie-
la 
Lerina 

Não Saúde 5 min Entrevista Pesquisa 
sobre HIV, 
realizada em 
Porto Alegre 

Médica 
Infectolo-
gista 

Laura 
Medina 
 

 

 O segundo programa analisado iniciou de forma semelhante ao primeiro. A abertura 

era composta de chamadas com imagens que exibiam as principais matérias do programa. 

Comportamento foi o tema da primeira matéria exibida no Vida e Saúde de 19 de 

setembro. Com o título a melhor posição para o bebê dormir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Inicio da reportagem sobre posição dos bebês dormir. Foto reproduzida 

do programa do dia 19 de setembro de 2009. 
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A reportagem foi realizada pela repórter Gabriela Lerina, que iniciou a matéria 

descrevendo o modo como a bebê Luana Lima, é posicionada para dormir. Em entrevista, 

Jéssica Lima fisioterapeuta e mãe de Luana, descreveu a posição que ela acomoda sua filha ao 

ir dormir.  

Em forma de sonora, ou seja, sem a presença da repórter, o médico pediatra esclareceu 

sobre determinadas dúvidas de como deitar seu filho no berço, tanto para dormir como para 

mamar. Intercalada a fala da mãe a pediatra esclarecia as dúvidas, alertando dos riscos em não 

seguir as dicas ali explanadas. Com duração de dois minutos. 

 A segunda entrevista realizada no primeiro bloco ainda, iniciou com a ambientalização 

do local escolhido para gravar a matéria. Destaca-se que a troca de reportagem para entrevista 

aconteceu sem nenhuma chamada diretamente do estúdio.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 8. Laura Medina em entrevista com a Drª Cynara Nunes no programa do dia 19 

de setembro de 2009 

 

O resultado de uma pesquisa sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), 

realizada em Porto Alegre, foi o tema da entrevista realizada com a infectologista e 

pesquisadora da Secretaria Municipal de Saúde da capital, Cinara Nunes. A caracterização 

dos tipos e fases da doença, o índice de infectados no estado, tratamentos, campanhas, causas 

e os cuidados com a prevenção e os sintomas da AIDS, foram os assuntos tratados durante a 

entrevista.  

 Com um tempo estimado em aproximadamente cinco minutos, a entrevista transcorreu 

através de uma conversa informal. Facilitando assim a interpretação por parte dos 

telespectadores de um tema minucioso e delicado hoje em dia.  
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 O primeiro bloco encerrou com offs e sonoras convidando o receptor para continuar 

assistindo o programa após o intervalo comercial. 

  

Quadro 5. Segundo bloco do programa 

Bloco Chamada 
de 

abertura 

Quadro Tempo formato Tema Fontes Produ-
ção 

2° 
B 
L 
O 
C 
O 

Não Bichos de 
estimação 

5 min Reporta-
gem 

Cão contribui 
em 

tratamento 
psíquico  

Veterinári
a Silvia 

Schmitz e 
a 

psicóloga 
Marilhan 
Brenner 

Laura 
Medina 

 

 

O quadro bichos de estimação foi a primeira atração do segundo bloco, com foco na 

história de um cão que contribuiu no tratamento psíquico de uma clinica em Porto Alegre. A 

reportagem contou com a sonora da psicóloga Marilhan Brenner que relatou como foi a 

receptividade do cachorro Feliz na clinica que a profissional administra. Marilhan conta que o 

cachorro foi passar uma noite na clinica, mas para sua surpresa no dia seguinte, a presença do 

animal ali naquele ambiente tinha sido muito positiva e logo solicitada pelos pacientes para 

que ele permanecesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cão Feliz e os pacientes da clínica. Foto reproduzida do programa do 

dia 19 de setembro de 2009 

De acordo com a psicóloga Marilhan, o uso de um animal para o tratamento de alguma 

enfermidade pode ser produtivo, desde que se tenha noção na hora de escolher o cachorro 
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adequado, não é qualquer um que pode colaborar, deve ser dócil, carinhoso, sociável, 

tolerante e respeitador.  

 A presença do animal de estimação na clinica, não só favoreceu na questão de ser 

aceito como companheiro, mas também na relação com a vida pessoal de cada paciente da 

necessidade em tomar os medicamentos de forma correta. Alguns integrantes da clinica são 

responsáveis em acompanhar Feliz até a veterinária e ficar ciente dos horários e remédios que 

devem ser dados ao cachorro.  

A reportagem encerrou com a veterinária Silvia Schimtz declarando a importância da 

relação homem e o animal. O quadro animais de estimação durou aproximadamente cinco 

minutos, tempo suficiente e bem aproveitado para divulgar informações com relevância a 

diversos receptores.  

 As chamadas para o terceiro bloco foram diferenciadas, com a presença de uma  

apresentadora, sem a utilização de off’s. 

 

Quadro 6. Terceiro bloco do programa 

Bloco Chama
da de 

abertu-
ra 

Quadro Tempo Formato Título Fontes Produ-
ção 

3° 
B 
L 
O 
C 
O 

Sim 
“de 
olho 
no sal” 

Nutrição 4 min Reportagem O consumo 
de sal. 

Nutricio-
nista 
Valéria 
Uhr e o 
cardiolo-
gista 
Domingos 
Vitola 

Daya-
nne 
Rodrigu
es 

Não Beleza 4 min Reportagem Tchau 
Flacidez 

Silvia 
Bauer 

Laura 
Medina 
 

 

 

O terceiro e último bloco começou com a reportagem sobre nutrição, focada no risco 

em utilizar o sal nos alimentos. Ela teve inicio com o uso de off, relatando a história do sal nas 

civilizações, posteriormente a repórter foi até um restaurante e realizou uma enquete para 

saber o nível de preocupação e do uso do sal pelas pessoas. A reportagem seguiu com o uso 

de uma animação gráfica explicando o percurso do sal no organismo.  
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Figura 8. A repórter Dayanne Rodrigues no restaurante onde foi gravada a reportagem. 

Imagem reproduzida do programa do dia 19 de setembro de 2009 

 

O cardiologista Domingos Vitola participou na seqüência através de uma sonora 

relatando os motivos que levam o sal a alterar a pressão arterial. Destaca-se nesta matéria a 

excelente edição de som e imagem.  

A nutricionista Valéria Uhr foi quem passou as dicas de uma boa alimentação com uso 

reduzido do sal e a receita de como cozinhar o arroz e o bife sem sal, utilizando outros 

temperos.  O encerramento desta reportagem foi com um convite aos telespectadores para que 

acessem o site e confiram mais dicas de cuidados no uso do sal.  

 Antes de ser exibida a última reportagem do bloco e do programa com a temática 

beleza, a apresentadora Laura Medina faz uma chamada no estúdio com comentários a 

respeito do foco da reportagem, a flacidez e o balanço do braço no ato de abanar. Uma 

enquete realizada em determinada academia de Porto Alegre marca o inicio da matéria, 

mulheres relataram o que mais incomoda ao dar o famoso abano para as pessoas. Logo em 

seguida, o uso de um off contemplado com imagens gráficas explicavam o funcionamento da 

musculatura do braço e as causas do balançar da pele  a partir de determinada idade ou falta 

de exercícios físicos.  
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Figura 9. Ilustração gráfica da musculatura do braço. Imagem reproduzida do 

programa do dia 19 de setembro de 2009. 

 

 Posteriormente a profissional de educação física Silvia Bauer realizou uma sonora 

relatando o porquê desta característica física, que inclusive acontece mais no público 

feminino. A matéria encerra com dicas de refeições e exercícios básicos para evitar a flacidez 

do braço, acrescentadas com declarações de pessoas que sofrem deste problema e buscaram a 

solução de alguma forma.  

 Destaca-se nesta edição analisada três pontos: novamente a produção do programa não 

sugere o acesso a ferramenta do site que recebe sugestões de pautas, o quadro mito ou verdade 

não foi exibido e as matérias mais extensas foram veiculadas no inicio do programa. 

 

5.3 VIDA E SAÚDE 26 DE SETEMBRO DE 2009 

 

Quadro 7. Primeiro bloco do programa 

Bloco Chamada 
de 

abertura 

Quadro Tempo formato Título Fontes Produ-
ção 

1° 
B 
L 
O 
C 
O 

Sim 
“E pra 
começar 
o progra-
ma a 
gente 
mostra a 
história 
da 
Miriam 
que não 

Bichos de 
estimação 

4 min Reporta-
gem 

Adoção dos 
cães de rua 

Márcia 
Simch e 
Mirian 

Balbinot 

------- 
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resistiu 
aos 
encantos 
da 
bichara-
da 

 

 

 O último programa analisado pela pesquisadora também seguiu a mesma forma de 

iniciar dos outros. As apresentadoras Laura Medina e Isabel Ferrari, realizaram as chamadas 

utilizando offs e sonoras de entrevistadas.  

 O quadro animal foi à primeira reportagem do programa nesta edição. O foco foi na 

história de uma mulher que adotava animais abandonados na rua. Mirian, moradora de Porto 

Alegre, começou hospedando os cachorros que circulavam pela sua casa, a partir daí o apego 

aos animais se intensificou e hoje ela tem dezenas de cachorros em diferentes raças na sua 

casa. Mirian justifica que o carinho dos cães adotados com ela é tão gratificante que você só 

entende quando toma esta atitude.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. A advogada Mirian Balbinot com seus cães adotados. Imagem 

reproduzida do programa do dia 26 de setembro de 2009. 

 

A diretora da Organização Não Governamental (ONG) Bichos de Rua, Márcia Simch, 

concedeu uma sonora alertando que para adotar um cachorro de rua é necessário ter em mente 

que este animal, assim como qualquer outro possui um tempo de vida, tem o risco de ficar 

doente, precisa ter espaço compatível e um tempo de amparo regular. Para encerrar Márcia 

destaca que o mais importante de todo processo de adoção do cachorro é que toda família 

aceite que este novo integrante faça parte da casa. 

A reportagem encerra com uma sessão de fotos, em que a equipe de produção não 

divulgou a origem das mesmas e ainda depoimentos de pessoas que adotaram animais e 

descrevem o amor em tê-los na sua rotina diária, por mais que tenha sido modificada. 
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O primeiro bloco foi formado apenas pelo quadro animais de estimação e encerrou 

com chamadas através de sonoras e off’s das matérias que seriam exibidas no segundo bloco. 

Este foi o bloco mais curto de todas programas analisados, com tempo máximo de quatro 

minutos. 

 

Quadro 8. Segundo bloco do programa 

Bloco Chama
da de 

abertu-
ra 

Quadro Tempo Formato Título Fontes Produ-
ção 

2° 
B 
L 
O 
C 
O 

Sim 
“E 
mais! 
É 
prima
vera e 
já é 
hora 
de 
ficar 
de 
olho 
nos 
efeitos 
do 
sol.” 

Saúde 4 min Reportagem Cuidados na 
exposição da 
pele ao sol. 

Dermato-
logista 
Riccardi 
Guima-
rães e a 
metereolo
gista 
Estael 
Ribas  

 

Sim Curiosidade 1 min Nota coberta O consumo 
do pimentão 

--------- Laura 
Medina 
 

 

 

A reportagem exibida no inicio do segundo bloco tem a temática cuidados com a pele 

exposta ao sol. Dos três programas analisados esta matéria é a única que inicia com uma 

passagem da repórter. Posteriormente a meteorologista Estael Sias explica em que horários e 

o porque o sol esta cada vez mais forte, alertando que o mormaço também causa lesões na 

pele. Intercalada a explanação de Estael, a produção colocou imagens gráficas animadas do 

sistema solar. 

O dermatologista Riccardi Guimarães encerra a reportagem citando os males causado 

pelo sol, com dicas de cuidado na limpeza e o tratamento da pele e descreve como funciona o 

processo das queimaduras oriundas de excesso da luz solar em horário inadequado.  
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Figura 11. A metereologista Estael Ribas em entrevista para o Vida e Saúde. 

Imagem reproduzida do programa do dia 26 de setembro de 2009. 

 

Um quadro diferente foi exibido neste bloco, chamado curiosidade, através de off foi 

descrito como proceder o uso do pimentão, formas de consumo e como escolher o melhor na 

hora da compra: “...ele também é fonte de vitamina A, cálcio, fósforo e ferro. Alem disso tem 

uma grande quantidade de folato, um tipo de de vitamina B, responsável pela produção de 

novas células. O folato também protege o DNA de algumas alterações que podem levar ao 

câncer. A diferença entre o pimentão amarelo, vermelho e verde é o tempo de maturação. Ou 

seja o verde, só não é vermelho ou amarelo, porque ele foi colido antes”. 

 Este quadro é curto com no máximo um minuto de duração. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Imagem de pimentões em prateleira de supermercado. Imagem 

reproduzida do programa do dia 26 de setembro de 2009. 
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Quadro 9. Terceiro bloco do programa 

Bloco Chamada de 
abertu-ra 

Quadro Tempo Formato Título Fontes Produ-
ção 

2° 
B 
L 
O 
C 
O 

Sim 
“É mais ou 
menos isso 
por-que 
todo mundo 
sabe que, 
quando os 
filhos 
brigam, 
muitas 
vezes, é 
uma 
comfusão na 
fa-mília, 
Laura,que 
envolve 
mãe, pai, 
todo 
mundo.” 

Comportament
o 

6 min Entrevista Briga entre 
irmãos 

Psicóloga  
Márcia 
Tomazzi 

Laura 
Medina 

Sim Bem - estar 5 min Reporta-
gem 

Menopausa Duas 
vítimas de 
menopau-
as e a 
ginecolo-
gista 
Susana 
Lago 

Gabrie-
la 
Lamei-
ra 
 

 

Com a temática comportamento, foco em brigas de irmãos, foi realizada a entrevista 

que durou mais de seis minutos. A entrevistada foi a psicóloga Márcia Tomazzi que 

respondeu diversas perguntas a repórter e apresentadora Laura Medina, quanto as famosas 

brigas de irmãos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. A apresentadora Laura Medina  entrevistando a psicóloga Márcia    

Tomazzi. Imagem reproduzida do programa do dia 26 de setembro de 2009 
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O diferencial desta entrevista para as outras analisadas nos outros dois programas, é 

que esta aconteceu de uma forma bem dinâmica e natural possível, com uma linguagem clara  

e objetiva. Outro aspecto visualizado é que a entrevista aparenta ter sido gravada em uma 

residência, legitimando a quebra de clima já que se trata de um assunto bem familiar. 

A chamada para a próxima matéria foi feita por Isabel Ferrari, diretamente do estúdio, 

com o uso de um texto em forma de cabeça chamando a reportagem que tratou sobre 

menopausa. Iniciou-se a matéria com uma sonora de uma vítima com sintomas fortes de 

menopausa, seguido de uma passagem da repórter explicando os principais e mais conhecidos 

sintomas desta fase. Como complemento da primeira sonora, a produção escolheu colher 

elatos da família da vítima.  

 

 

 

 

 

 

Figura 14. A repórter Gabriela Merina entrevistando Rejane Leites. Imagem 
reproduzida do programa do dia 26 de setembro de 2009. 

 

Posteriormente com uma realidade de vida diferente, foi exibida uma sonora com uma 

mulher de mais de 50 anos que diz não ter nenhuma mudança na sua rotina, nem indícios de 

sintomas.  

Intercalado com a sonora da ginecologista Suzana Lago, foi exibida uma animação 

gráfica seguindo a explicação da médica quanto ao processo de ovulação e mudanças no 

sistema reprodutor feminino com a passagem pelo ciclo da menopausa.  

A matéria e o programa se encerram com o depoimento das duas entrevistadas, 

relatando como conduzem sua rotina de vida ao passar por este ciclo importante da vida 

feminina.  

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a análise das edições gravadas no decorrer da pesquisa, foi levado em conta 

determinados marcos de referência conforme declaram Duarte, Barros (2005) “ os dados tais 

como se apresentam ao analista, o contexto dos dados, o conhecimento do pesquisador, o 
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objetivo da análise de conteúdo, a inferência como tarefa intelectual básica e a validade como 

critério de sucesso” (DUARTE, BARROS, 2005, p.288/289). Com objetivo de compreender 

alguns aspectos na produção do programa Vida e Saúde, optou-se em realizar uma análise de 

conteúdo, ou seja, basicamente analisar as mensagens divulgadas no programa. 

 Dentro do processo metodológico, nossa pesquisa focou-se nas três edições do 

programa gravadas nos dias 12,19 e 26 de setembro de 2009. As datas foram escolhidas sem 

motivo específico. A análise de conteúdo desta pesquisa foi organizada em três fases, 

conforme Duarte e Barros (2005), “a pré – análise, a exploração do material e o tratamento 

dos resultados obtidos e interpretados” (DUARTE, BARROS, 2005, p.290). 

 A análise de conteúdo desenvolvida na prática nesta pesquisa, fez-se valer dos 

embasamentos teóricos citados por Duarte e Barros. Bem como a cerca de jornalismo 

científico, revista eletrônica e critérios de noticiabilidade dos autores como Aronchi de Souza 

(2005), Traquina (2005), Amaral (1982), Lage(1982), Zamboni (2001), entre outros. 

Há determinados momentos da análise de conteúdo que são mais férteis, conforme 

afirma Duarte e Barros (2005). O foco deve estar nos fatores implícitos do conteúdo 

analisado, fazendo valer de determinadas inferências, que Duarte e Barros (2005) classifica 

em duas modalidades: “ as inferências específicas – quando vinculadas à situação específica 

do problema investigado e as inferências gerais – que extrapolam a situação específica do 

problema analisado” (DUARTE e BARROS, 2005, p.299). 

Nas edições analisadas observaram-se determinados aspectos contraditórios dos 

conhecimentos adquiridos através dos autores utilizados na pesquisa, como também das 

declarações da editora chefe do programa Vida e Saúde em entrevista concedida via e-mail. 

Como por exemplo conforme a editora chefe Laura Medina afirma na entrevista: “...estamos 

sempre em busca de diversificar as fontes, para que deste modo o receptor tenha confiança 

nas matérias divulgadas...” embora nos dois primeiros programas gravados, para falar sobre 

cães utilizou-se a mesma veterinária. Tanto na edição do dia 12 de setembro como em 19 de 

setembro, a mesma profissional a médica veterinária Silvia Schmitz também foi a fonte 

escolhida, juntamente com uma psicóloga para expor sua opinião sobre os benefícios em 

utilizar cães nos tratamento psíquicos.  

Outro aspecto em destaque na análise é a forma como o programa divulga os estudos 

ligados à ciência, conforme Zamboni (2001) o objetivo principal da divulgação científica é 

readaptar a linguagem científica para um discurso mais acessível, de fácil interpretação para o 

telespectador. E este vocabulário adaptado é visto no programa do dia 19 de setembro de 

2009, em que foi exibida uma entrevista com a pesquisadora e infectologista Cínara Nunes. O 
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conteúdo da entrevista envolveu a pesquisa realizada em Porto Alegre, sobre Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), seus sub-tipos e diferenciação, áreas de abrangência, 

bem como os índices de infecção na região metropolitana.   

A entrevista foi desenvolvida através de uma conversa coloquial, entre a repórter e a 

entrevistada, esta linguagem mais acessível facilita a recepção das informações por parte dos 

receptores. Em um dos trechos da entrevista Cínara Nunes, responde ao questionamento de 

Laura Medina, de forma simples e objetiva: “...e o que sabe é que Porto Alegre, em relação 

aos outros Estados, ainda teria um padrão crescente de número de AIDS anual comparado aos 

outros Estados. Talvez, o que explique isso, seja esse enfoque de prevenção que talvez não 

estaria tão adequado...” 

O discurso jornalístico no modo objetivo e acessível é requisito básico também na 

produção dos programas com formato revista eletrônica. Isto deve-se ao fator que embora 

revista eletrônica esteja classificada na categoria entretenimento, o objetivo deste tipo de 

programa é levar a informação até o receptor só que de forma mais dinâmica. Contemplando 

esta característica, a produção do Vida e Saúde oferece aos telespectadores a divulgação das 

notícias, sob diferentes formatos, entre eles: entrevista, reportagem, enquetes, entre outros.  

Contudo, não basta que a informação chegue de diferentes formas para o receptor, mas 

sim com conteúdo e dados precisos, os quais são levados em conta no processo de seleção e 

construção da notícia, ou seja, os critérios de noticiabilidade, já referenciados nesta pesquisa. 

A produção do programa, leva em conta estes critérios, embora após análise, verificou-se que 

houve uma contradição entre um trecho da entrevista concedida via e-mail pela editora – 

chefe e o Vida e Saúde na prática. Laura Medina, afirmou que “toda sugestão vinda dos 

telespectadores, qualquer que seja a forma, é prioridade na hora de definir as pautas na 

reunião”. Mas ao analisar as três edições, apenas no dia 12 de setembro, a produção do 

programa evidenciou que a reportagem tinha sido criada após sugestão de um receptor. Para 

fazer esta referência foi utilizado animações gráficas e com imagens indicando a origem da 

pauta.  

Entre todos aspectos analisados, destaque para a presença das mesmas editorias em 

todos os programas, tais como: comportamento, saúde e bichos de estimação. As demais que 

são exibidas no programa, apareceram de forma esporádica, apenas em um edição, como por 

exemplo o quadro mito ou verdade.  Referente as editorias, a escala de distribuição das 

reportagens se altera nos blocos de cada programa.  
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Quadro 10. Distribuição das editorias de cada programa. 

Bloco /  Programa  12 de setembro/09 19 de setembro/09 26 de setembro/09 

1º - comportamento 

- mito ou verdade 

- comportamento 

- saúde 

- bichos de 

estimação 

2º - saúde - bichos de 

estimação 

- saúde 

- curiosidade 

3º - saúde 

- bichos de 

estimação 

- nutrição 

- beleza 

- comportamento 

- saúde 
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 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa procurou compreender qual o procedimento utilizado para a 

construção das matérias exibidas no Vida e Saúde, com o objetivo geral de contextualizar os 

critérios de noticiabilidade que envolvem a elaboração de uma revista eletrônica. Para tal 

foram estudados diversos conceitos como os critérios de noticiabilidade, a divulgação da 

ciência. Referindo-se ao contexto da divisão de categorias e gêneros televisivos, entende-se 

que o gênero revista eletrônica condiciona a equipe de jornalismo a elaborar matérias 

diferenciadas, tanto na escolha da pauta, como na narrativa e nos elementos gráficos 

utilizados.  

 A importância da opinião dos telespectadores foi muito referenciada pela jornalista 

entrevistada, porém na análise feita do programa visualiza-se que esta ferramenta de 

construção da notícia não é enfatizada nas edições observadas. Uma exceção foi o segundo 

programa analisado, que referencia uma reportagem exibida como sugestão oriunda de um 

receptor através do site do programa.  

 A partir deste viés, observa-se uma discordância entre a citação da editora e a 

realidade. Embora ela destaque na entrevista que além do novo, inusitado, relevante e com 

abrangência considerável, a opinião pública é fator determinante também para seleção dos 

fatos a tornar notícia.  

 O programa Vida e Saúde é elaborado com base nos critérios de noticiabilidade e 

seguem a maioria dos aspectos descritos pelos autores citados neste trabalho. Destaque para o 

modo de divulgar os estudos científicos,  no programa do dia 19 de setembro, a linguagem e 

as informações da reportagem foram construídas de modo simples e objetivo. 

 Nota-se que há uma relação entre teoria e prática e que é com base nas referências 

teóricas dos valores-notícia que a direção do programa Vida e Saúde produz suas edições, 

mantendo a revista eletrônica a quase quatro anos no ar.  

A partir da realização desta pesquisa, concluí-se que cabe ao jornalista construir as 

notícias com base num olhar diferenciado sobre os fatos, temas e polêmicas. Desta forma, vão 

chegar até o receptor notícias diferenciadas, inusitadas e abrangentes, a fim de colaborar na 

geração de novos conhecimentos. 
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Isabel – Oi bom dia! 
Laura – Bom! 
Isabel – Olha só, uma coisa é verdade, Laura, todo mundo um dia na vida precisou de 
remédio pra dor de cabeça, um comprimido pra dor de estomago. 
Laura – E aí, correu pra farmácia e escolheu um remédio assim, sem receita médica. 
Isabel – É, o fato que essa história de auto-medicação deve mudar. Ao menos é o que espera a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Laura – Com as novas regras para as farmácias, os estabelecimentos vão ter cinco meses para 
se adaptar as exigência que regularmente por exemplo as aquisições dos medicamentos na 
loja. 
Isabel – E aí, o que vai mudar em sua vida com essa história? 
Laura – É o que a gente mostra no programa de hoje. 

 

 
 
 

Isabel – E mais! No quadro “Bicho de Estimação”  tem filhote novo em casa. 
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Isabel – A gente mostra dicas de saúde e comportamento, para educar o seu cachorro desde 
cedo. 

 

 
Laura – E você vai descobrir o que é DTM. Um problema de saúde que poucos conhecem , 
mas muita gente tem. 

 
 

 
 
 

 
1º Quadro 
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Isabel – E pra começar o programa, tem assuntos para pais e filhos. Já sei! A meninada vive 
grudada no celular em casa, na escola, não tem jeito. Mas até quando essa relação é saudável? 
Saiba como ajudar seu filho a lidar com essa história, numa boa. 
 

 
Jovem 1- Às vezes conversando não dá para pensar como era a vida antes do celular. Como é 
que as pessoas faziam pra se combinar. 
Isabel – Viu? Eles vivem grudados no aparelho que é quase um talismã. Mensagens, recados, 
namoro, vale tudo. 
Jovem 2- Aqui é o maior segredo, a gente manda por mensagem pros amigos, coisas. 
Isabel – É assim mesmo. Uma pesquisa feita com essa psicóloga com mais de 500 alunos de 
escolas públicas e particulares de Porto Alegre comprova, a galera adora celular. 95,5% dos 
jovens gaúchos entrevistados ,que têm entre 12 e 17 anos, são donos de um aparelho. 
Jovem 3 – Fala com os amigos, manda uma mensagem. 
Isabel – E o aparelho celular não é só para falar com os amigos e namorados, não! A pesquisa 
mostra que 75% dos adolescentes usam o celular com frequencia para falar com os pais. 
Jovem 4 – Vivo mandando mensagem, ligando pro pai e pra mãe. 
Jovem 5 – Falar com a minha mãe. 
Isabel – Essa proximidade eletrônica acabou transformando o relacionamento entre pais e 
filhos. 
Jovem 6 - ele quer saber onde eu tou, não é bobo! 
Jovem 7 – Quando meu filho crescer eu também vou dar um celular pra ele, pra saber onde 
ele tá, né? 
Isabel – Nessa hora é bom todo mundo usar o telefone com bom senso, pais e filhos. 
 

 
 

Fabiana – No entanto, quando ele é utilizado para monitoramento do dia-a-dia dos filhos, às 
vezes acaba se transformando num problema, não é? Porque os filhos não dão conta desse 
excesso de controle dos pais sobre eles e, os pais muitas vezes abusam do poder, da 
tecnologia. 
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Isabel – Segundo a especialista, dar limites para o uso do aparelho é sempre um bom 
caminho. Adotar o telefone pré-pago, com o valor estabelecido pra ser usado por mês é uma 
das recomendações. 
Fabiana – Vai aprender a priorizar, quanto tempo ele vai poder falar no telefone. Vai 
aprender a priorizar quanto tempo ele vai poder falar e, quando é que ele vai utilizar o 
telefone celular pra falar. 
Isabel – Fique atento para outras dicas que podem ajudar a administrar bem essa história. Os 
pais é que devem decidir a necessidade e a idade certa do filho ganhar um celular.  
Fabiana - Estudos internacionais indicam que antes dos 10anos de idade é muito cedo. 
Isabel - Converse e estabeleça com seu filho regras, de onde e quando ele deve usar o celular. 
Fabiana – A tarefa educativa dos pais é de impor limites, de ser autoridadade ela não está se 
esvaindo por causa da tecnologia, muito pelo contrário. A tecnologia deve estar a serviço 
disso. 
Isabel – Por isso os pais devem dar o exemplo e não falarem ao telefone em lugares proibidos 
Isabel – E como saber se o aparelho é mal utilizado pelo jovem? 
Fabiana – Quando o jovem dá indicativo de que a necessidade de estar por perto de um 
telefone celular é maior, está interferindo na sua relação com os amigos, com a família, na 
realização de suas atividades no cotidiano. 
Isabel – Mas o celular não é um vilão. Quando a relação com a família é saudável, ele estreita 
mais os laços de afeto. Afinal, sempre dá tempo de mandar um torpedinho pra mamãe. 
 
<<São mostradas cenas de jovens enviando torpedos>> 
 
2ª Quadro 
 

 
 
Repórter - Mito ou verdade? Comer abacaxi depois da refeição ajuda emagrecer? Mito, 
comer abacaxi depois de refeição ajuda na digestão, não emagrece. A fruta tem uma 
substância chamada bormelina que ajuda o nosso organismo a digerir as gorduras, mas não 
tem o poder de acelerar a queima calórica. E quando você comer alimentos pesados como o 
churrasco ... 
 
Repórter -.... a dica dos nutricionistas é saborear uma fatia inteira de abacaxi incluindo o talo 
porque ele tem maio concentração de bromelina,, cada fatia tem em torno de 40 calorias. 
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Laura Medina fala sobre a reportagem 
 

 
 

Laura – Agora vem o intervalo e na volta a gente fala sobre um assunto que pouca gente 
conhece, mas muita gente sofre. É a DTM, disfunção temporomandibular. Já ouviu falar. 
Isabel Ferrari fala sobre a reportagem 
 

 
 

Isabel – E mais! Saiba o que vai mudar na sua vida com a nova regra das farmácias. 
Repórter - Daqui a pouco tem cachorro pequeno dentro de casa. Os segredos pra cuidar bem 
do seu filhote 
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3º Quadro 
São mostradas cenas da preparação no estúdio para a entrevista conduzida por Laura 

Medina. 
 

 
 
Laura  – Dores de cabeça, de ouvido, dificuldade para abrir ou fechar a boca, estalos são 
alguns sintomas da DTM. Disfunção temporomandibular, você já ouviu falar sobre isso? 
Pouca gente conhece o assunto, mas muita gente sofre com o problema. Para nos falar e 
explicar sobre a DTM, está aqui o cirurgião-dentista Fabrício Finamor, que vai explicar o que 
é APM e DTM. 
Dr. Fabrício – A sigla ATM quer dizer, articulação temporomandibular. 
Laura – Que é então Aquino nosso rosto? 
Dr. Fabrício – Isso. É a articulação de dois ossos que nós temos na face. O único osso móvel 
na face, que é a mandíbula, né? Com o osso da fonte, que seria o temporal. Então isso dá a 
articulação temporomandibular. 
Laura – E quando há uma disfunção, então, existem alguns sintomas? 
Dr. Fabrício – Exato! Quando nós temos algum problema nessa articulação, de origem 
muscular ou articular, nós temos a disfunção temporomandibular que é DTM. 
Laura – E quais são as causas? 
Dr. Fabrício – Pode ser de origem de alguns hábitos parafuncionais como ranger os dentes, 
morder lápis, caneta, clips, morder lábios, sucção labial, fazer é, morder, botar o lábio pra 
dentro. Ou então um hábito comum nosso que é morder a bomba do chimarrão. Esse hábitos 
parafuncionais associados com algum problema de ordem anatômica dessa articulação ou 
funcional da parte muscular de toda essa musculatura da face, às vezes também associado 
com algum problema emocional do paciente, uma angústia, um estres, uma ansiedade que 
esse paciente está sujeito, né? Tudo isso pode gerar uma DTM. 
Laura – E quais são os sintomas? 
Dr. Fabrício – Os sintomas mais clássicos da DTM são, presença de dor, né, na face ou na 
região da cabeça, principalmente na fonte, na parte lateral da cabeça, geralmente, dores de 
cabeça matinais. Pode ser também estalos na articulação, ruídos nessa articulação. Muitas 
vezes o parceiro ou o companheiro dessa pessoa relata que está rangendo os dentes. Então 
isso são todas os sintomas, sinais que o paciente pode apresentar numa DTM. 
Laura – Todo mundo precisa tratar a DTM? 
Dr. Fabrício – Não, nem todo mundo precisa tratar as disfunções temporomandibulares, 
geralmente, os pacientes que a gente trata são aqueles que apresentam dor. 
Laura – Muitas vezes a pessoa vai a vários especialistas e não encontra o problema, não é 
mesmo? 
Dr. Fabrício – Exatamente, na parte diagnóstico, geralmente, é um diagnóstico muitas vezes 
complexo e o tratamento, geralmente, é complexo, porque é um tratamento multidisciplinar. 
Não muitas vezes o cirurgião-dentista está apto a tratar isoladamente aquele paciente. Muitas 
vezes ele precisa de auxílio de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, reumatologistas, 
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neurologistas, otorrino. Todas essas especialidades médicas da área da saúde estão 
envolvidas, psiquiatras pra tratar da ansiedade, da angústia daquele paciente. Todas essas 
especialidades médicas da área da saúde estão envolvidas para tratamento da disfunção 
temporomandibular. 
Laura – A DTM tem cura? 
Dr. Fabrício – A DTM não tem cura, mas ela tem tratamento. Não tem cura por uma simples 
razão, a gente não conhece a causa dessa DTM. Geralmente a gente acaba tratando o quê? A 
conseqüência dela que é a dor e o estalo articular. 
Laura – então não tem como prevenir DTM? 
Dr. Fabrício – Não tem! A única prevenção que a gente pode fazer em termos de DTM é 
evitar os hábitos parafuncionais. Se existe uma prevenção para isso. Ou então aqueles 
pacientes hiper móveis que abrem muito a boca, né? Que têm elasticidade em demasia no 
corpo, né? Prevenção pra ele, não abrir tanto a boca. Ah, vai no dentista, não abre tanto a boca 
pra ele, vai comer uma maçã, um pêssego, um xisburguer, não abrir tanto a boca pra fazer 
esse movimento. 
Laura – Vai dar uma gargalhada... 
Dr. Fabrício – Vai dar uma gargalhada, vai boceja, não abrir tanto a boca pra não forçar tanto 
a parte articular. Isso seria a parte prevenção, mas não tem muito a se fazer também. 
Laura – Muito obrigada pela sua entrevista. 
Dr. Fabrício – Eu que agradeço o convite mais uma vez. 
 <<Intervalo na programação>> 
 
 
4º Quadro 
 

 
 
Isabel - E mais! Saiba o que vai mudar na sua vida com a nova regra das farmácias. 
Isabel - ocê perguntou e o Vida e Saúde foi atrás das respostas. Afinal o que vai mudar na sua 
vida com a nova regra das farmácias? A regulamentação da Agência Nacional da Vigilância 
Sanitária, que deve entrar em vigor em cinco meses, que acabar com a velha história da 
automedicação. Essa reportagem é uma sugestão do nosso telespectador.  
 

Entrevista com pessoas na rua 
Dayanne – tu chega na farmácia e compra ou espera orientação do farmacêutico? 
Entrevistada 1 – Não, eu compro aquela que eu me sinto melhor. 
Entrevistada 2 – Vou na farmácia e compro algum remédio que eu já conheço. 
Entrevistado 3 – Chego e compro o primeiro que eu vejo. 
Entrevistada 4 – Vou na farmácia e pego os mais conhecidos e faço um coquetel em casa. 
Dayanne – É, mas as coisas vão mudar. Dentro de aproximadamente cinco meses, as 
farmácias não poderão deixar mais os remédios ao alcance das pessoas. A automedicação que 
é bastante prejudicial à saúde foi o principal motivo para limitar o acesso aos medicamentos. 
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Os remédios tarjados já são controlados desde a década de 70. A prescrição dos remédios de 
tarja preta, sempre ficam nas farmácias e aqueles que têa a tarja vermelha, são vendidos 
quando o cliente apresenta a receita. A nova regulamentação é para aqueles remédios que não 
precisam de receita médica, como por exemplo o paracetamol. 
 

 
 
Giovana – O que que essa norma quer trazer para a população? Uma nova cultura de que o 
medicamento, não é como qualquer produto, alimentício, seja o que for, que tu chega num 
armazém tu te serve e tu leva pra casa. Esses medicamentos têm que ter uma orientação, uma 
orientação responsável e habilitada. 
 

 
 
Maria de Lourdes - Não existe medicamento que não tenha efeito colateral. Todo 
medicamento tem, ler a bula, todos eles têm, todos fazem um bem. Eles são maravilhosos, 
eles são a cura, mas a cura quando, realmente, utilizados pra doença correta, medicamento 
correto, ele vai curar. Agora, se não for corretamente poderá causar outro dano à saúde. 
Dayanne – É e, as conseqüência por tomar remédio por conta própria podem ser graves. No 
Brasil 30% das intoxicações são causadas pela automedicação. Por exemplo o mau uso do 
ácido acetilsalicílico pode causar sangramento gástrico. Paracetamol ingerido de forma 
inadequada tem o poder de provocar inchaço no rosto e, a dipirona em excesso pode causar 
taquicardia. Por isso o farmacêutico também vai ter o controle sobre a venda dos remédios 
sem tarja- 
Giovana - Ele vai orientar quanto às doses quanto à maneira de administrar o medicamento, 
se pode tomar com algum alimento, se tu podes usar com outro medicamento junto. É essa 
orientação que vai começar a vigorar nas farmácias. 
Dayanne – E tem mais, o serviço de tele entrega vai ser diferente. Antes de enviar o remédio 
que não precisa de prescrição médica, o farmacêutico vai ter que fazer uma orientação pelo 
telefone ou pela internet e, para os que precisam de receita... 
Maria de Lourdes - Esse medicamento não pode ser pedido simplesmente pelo telefone ou 
pelo e-mail, enfim, e ser entregue. Tem que primeiro apresentar a receita o farmacêutico vai 
avaliar a receita e só depois da avaliação é que pode ser entregue. 
Dayanne – O jeito é se adaptar às novas regras desde agora, mas o que as pessoas acham 
disso tudo? 
<<São mostradas entrevistas feitas com pessoas na rua.>> 
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Entrevistada 1- Acho bom, por que aquilo que a gente não vê, não compra mesmo. 
Entrevistado 2- Na minha opinião é que deveria tá como, ficar como já estava. 
Entrevistada 3- Deve ter o seu lado bom, né? Porque tem muita gente que toma remédio 
arbitrariamente. 
Entrevistada 4 – Muito fácil, né? Faz as pessoas exagerarem, então, é bom dificultar um 
pouquinho por que daí ele pergunta, né? O farmacêutico fala. 
Entrevistada 5 – Se é para o nosso bem, vamos aceitar. 
Giovana – A cultura do povo brasileiro pra automedicação, é uma cultura bem forte, né? 
Então eu acho quiiii, 100% nós não vamos ter ainda, mas é um início de um processo. 
 
<<São mostradas imagens de medicamentos com um fundo musical e o quadro é 
encerrado.>> 
 
5º Quadro 
 

 
 
 
Repórter - Eles são umas gracinhas e tudo é uma grande curtição, até mesmo as travessuras. 
Só que essa é a época de ensinar. Quem adota um filhote, precisa entender que agora ele vai 
fazer parte da rotina da casa e vai ter que seguir algumas regras. Um bom começo é preparar 
um cantinho só pra ele. 
 

 
 

Silvia - O ideal é tu teres um lugar pra ele ficar que atrapalhe o resto do andamento da casa. 
Então um local onde tu possas limpar, que seja fácil de limpar. Então esse chão está ótimo, 
com azulejo e tal, que depois dá pra limpar bem. Usa o jornal pra poder botar fora todos os 
dias. 
Repórter - A veterinária recomenda que o dono ensine o seu bichinho a usar sempre o 
mesmo local pra ser o banheiro dele. 
Silvia – Elogiar quando ele está fazendo certo. 
Repórter - Pra quem tem pouco espaço, o jeito é colocar a água e a comida perto do local de 
dormir. Mas é bom cuidar pra não virar bagunça. À noite os filhotes podem sentir falta da 
mãe, por isso preste atenção em algumas dicas. 
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Silvia – Tem alguns truques né? Que funcionam em alguns cães, tal que, tipo assim, botar 
uma camiseta com o cheiro da pessoa onde ele vai ficar, o cheiro do dono. Botar um relógio 
com um barulhinho similar a um coração, então, um tic-tic, não é? Pra lembrar da mãe. 
Repórter - Quem quiser seguir a dica do relógio tem que cuidar para que o cachorro não 
coma as peças. Falando nisso, outra características dos filhotes , que eles têm,  
é a de roer tudo na casa. 
Silvia – Ele sente coceira mesmo, na hora que está trocando os dentes, é que nem criança, 
então dá um brinquedinho pra ele. E não chamar a atenção demais, que nem assim, não, é um 
não seco, não é, já te disse pra tu não fazer isso. Aquela coisa, conversar assim, ele não vai 
entender. 
Repórter - Todo filhote ele precisa se adaptar à nova casa, fique de olho pra ele não se 
machucar, a escada é um perigo. 
Silvia – Tem que cuida muito porque ela pode vir correndo pra brincar contido e cair por esse 
vãozinho. Me entrega ela ... 
 

 
 
Silvia - ... aqui pra tu ver como passa, ó! Imagina que perigo, ela cair e se machucar. 
Repórter – A alimentação também é importante, a dica é dar papinhas de desmame, mas as 
rações também podem ser usadas. Elas são ricas em nutrientes e ajudam o bichinho a ficar 
bem forte. 
Silvia – Eu sempre aconselho que o animal tenha o horário pra comer, isso assim, por 
exemplo, é fundamental pra quem não tem pátio, que mora em apartamento. Eduque ele para 
comer porque ele vai ter que defecar depois de comer, por exemplo. 
Repórter – Nada de passear com o cachorrinho nos primeiros meses. 
Silvia – Procurar manter ele em casa enquanto não tiver as três doses de vacina. Se ele tiver 
que ir fazer um procedimento estético que ele vá em algum lugar de confiança, num petsohp 
que tenha veterinária de confiança, responsável e que essa animal permaneça no local o 
mínimo de tempo possível. O animal cheira tudo, todo mundo sabe, então ele vai passear de 
coleirinha de guia e vai cheirar as fezes de outro animal, que a gente sabe-se lá que animal 
que fez ali, não é? Alguma coisa que não tinha vacina nenhuma. 
Repórter – É, ter um filhote exige muitos cuidados: atenção, carinho e alguns limites vão 
fazer muito bem pra ele. Que com certeza vai crescer e dar muita alegria pra todos na casa 
<<São mostradas algumas cenas de filhotes de cães com um fundo musical e a a reportagem 
encerra.>> 
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Isabel Ferrari – E o Vida e Saúde fica por aqui. A gente volta sábado que vem às oito da 
manhã. 
Laura Medina – Quem está chegando agora é o Anônimos Goumert. Tchau! E um ótimo fim 
de semana pra você. 
Isabel Ferrari – Tchau! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

65

 

ANEXO III 

PROGRAMA DO DIA 19/09/2009 
 
 

 
As apresentadoras Laura Medina e Isabel Ferrari comentam uma sinopse do que será 

exibido no programa 
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1ª Entrevista 

 
Reportagem de Gabriela Lerina 

 
Introdução 

 
Isabel Ferrari- E para começar o programa, um toque para deixar a noite das mamães... 
 

 
... bem mais tranqüilas, porque todo mundo sabe que a noite à hora de dormir, muitas vezes é 
uma batalha dentro de casa. Então aproveite porque a gente mostra agora a posição correta 
pro bebê deitar na cama e deixar você descansar numa boa, sem preocupações. 
 
Entrevista 
 
Gabriela Lerina - A Luana de apenas 4 meses já está acostumada.  

 
 
Na hora de tirar aquela soneca, no berço ou no carrinho, a posição é sempre a mesma, de 
barriga pra cima. 
Jéssica Lima (fisioterapeuta, mãe)- A gente ganhou aqueles rolinhos que é pra segurar o 
bebê de lado né? E a gente nunca utilizou aquilo porque a gente nunca colocou ela pra dormir 
de lado. 
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Gabriela Lerina - A Jéssica começou a se preocupar com a posição na hora de dormir, 
depois que soube pelo pediatra que muitas crianças têm morte súbita no mundo inteiro, por 
diversas razões e entre elas quando estão dormindo. 

 
Dr. Roberto Issler - Esses estudos, que foram feitos em outros países no início da década de 
90, mostraram que a posição de lado, ela é mais instável, ou seja, que a chance de a criança 
rolar de barriga pra baixo, que é a sabidamente uma posição de maior risco, é muito maior do 
que quando ela dorme de lado do que quando ela dorme na posição de barriga pra cima. Por 
isso que depois que diversos países promoveram essa posição de dormir de barriga pra cima, 
essa posição de lado começou a aparecer como um fator de risco importante. 
Gabriela Lerina - Além disso, de barriga pra cima é mais fácil o bebê se virar sozinho caso 
ele se engasgue. 
Dr. Roberto Issler - Se ela tá de barriga pra baixo, que ela tá com o rosto sob a coberta ou 
sob o colchão, ela mesma, se ela regurgita o vômito, ela pode se engasgar de uma maneira 
muito mais grave. 
Gabriela Lerina - O pediatra recomenda que a Jéssica mantenha essa posição, na hora da 
soneca da Luana. 

 
 

Jéssica Lima (fisioterapeuta, mãe)- As outras posições a gente procura estimular no 
momento da atividade, brincando então, pra rolar, aí fica de lado. Põem de barriga pra baixo 
pra estimular até a estender a cervical, pra aprender a levantar a cabecinha. Tudo isso a gente 
faz no momento da brincadeira e aí quando é hora de dormir, a gente coloca de barriga pra 
cima, sempre. 
<<Final da entrevista e na seqüência fundo musical>> 
2ª Entrevista 
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Laura Medina - A pesquisa inédita realizada em Porto Alegre chamou a atenção dos 
especialistas. A capital gaúcha apresentou alta prevalência numa variante do vírus HIV e que 
não é muito comum nas outras regiões brasileiras. Pra falar sobre este assunto, vamos 
conversar com a infectologista Cínara Nunes, que é uma das pesquisadoras sobre AIDS da 
Secretaria Municipal da Saúde.  
Laura Medina - O que vocês descobriram nessa pesquisa que está chamando tanta atenção 
da comunidade científica? 
CN- Na região sul, mais precisamente em Porto Alegre há uma predominância, uma alta  
prevalência do sub-tipo C, que teria origem na África. 
Laura Medina - E o sub-tipo B encontrado nas outras regiões e também encontrado aqui? 
CN- Também! O sub-tipo B na verdade, como todos os sub-tipos, tiveram sua origem na 
África. Porém, ããã, pelo  no início da década de oitenta, em função do turismo sexual, 
homossexual mais especificamente, o sub-tipo B chegou nos Estados Unidos e logo depois já 
chegou aqui, Rio, São Paulo e em Porto Alegre. 
Laura Medina - E agora se descobriu que esse sub-tipo C qual é a diferença em relação ao 
sub-tipo B? 
CN- O que se descobriu de interessante nessa pesquisa, em primeiro lugar se sabe que no 
início da epidemia, 20 anos atrás, havia um predomínio do comportamento sexual, 
homossexual e essas pessoas eram mais infectadas em relação aos heterossexuais. Com o 
decorrer da epidemia, isto está registrado nos dados da Secretaria Estadual da Saúde, houve 
um aumento do comportamento heterossexual comparado aos homossexuais.  O sub-tipo C, 
na verdade já se sabe, ele não é, pra alguns seria mais agressivo, mas não. Ele se comporta da 
mesma forma do sub-tipo B.  
Laura Medina - Então, esse sub-tipo C, ele está mais associado aos heterossexuais, a 
transmissão heterossexual? 
CN- É. 
Laura Medina - É isso?  
CN- Exatamente. Nós vimos que havia uma associação do sub-tipo C à pratica sexual vaginal. 
Também vimos ... 
Laura Medina - E o B à prática anal? 
CN- À prática anal. Só que essa prática anal não se restringe, dentro da nossa pesquisa ao 
homo e bissexuais, porque também estavam incluídas nesse, nessa amostra, mulheres que 
também teriam sexo anal. Então, a conclusão em relação aos heterossexuais é porque 90% da 
amostra é heterossexual e, dentro desses heterossexuais, a maioria tinha prática vaginal, ou 
seja, o sub-tipo C está aumentando às custas da exposição heterossexual, mais 
especificamente, prática vaginal. 
Laura Medina - Os casos aumentaram então? Tem o estudo realizado aqui no Rio Grande do 
Sul, esse aumento de casos? 
CN- É. O número de casos, na verdade, de AIDS, ele é avaliado anualmente, né? E o que sabe 
é que Porto Alegre, em relação aos outros Estados, ainda teria um padrão crescente de número 
de AIDS anual comparado aos outros Estados. Talvez, o que explique isso, seja esse enfoque 
de prevenção que talvez não estaria tão adequado. Talvez tenha que se enfocar no casal 
estável, no heterossexual... 
Laura Medina - Por que aí é tá aumentando os casos? 
CN- Exatamente. Na verdade o homem também pode se infectar a partir da mulher, se não 
usar preservativo. A gente viu nessa pesquisa, que dessa amostra estudada, apenas ééé 10%, 
das pessoas infectadas, tinha mais freqüente o uso de preservativos e, 90% nunca usavam ou, 
usavam ocasionalmente. 
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Laura Medina - É muito baixo ainda, com todas as campanhas que se tem, realmente, as 
pessoas não estão se cuidando. É isso? 
CN- É. É, provavelmente, a relação estável ééé seja o grande foco do aumento do número de 
casos AIDS. Eu acho que na verdade, o que se tem que fazer hoje é se prevenir e diluir um 
pouco essa questão de preconceito, que no momento em que uma pessoa não usa preservativo, 
ela está exposta, então, muitas pessoas estão expostas. 
Laura Medina - Muito obrigada pela tua entrevista. 
<<Fundo musical>> 
 
3ª Reportagem  
Entrevista com a psicóloga Marilhan Brenner e veterinária  Silvia Schmitz 
 

 
 
Repórter - O Feliz é um cachorro de sorte. Já era adulto quando ele foi adotado por essa 
Psicóloga.  

 
Há seis anos que ele tem um novo lar. Mas a casa que ele mora é diferente. Aqui ele tem 
vários donos, ou melhor, vários amigos. O Feliz mora numa clínica psiquiatra administrada 
pela Marilhan. Ele veio só pra passar uma noite, mas no outro dia.... 
Marilhan  - Quando eu cheguei aqui, todos estavam pedindo pra ficar, que eu ficasse com o 
cão. 
Repórter- A relação do Feliz com os pacientes foi ficando cada vez melhor e, com o tempo, 
ele até ganhou um profissão, se tornou um cão terapeuta. Mas essa responsabilidade não é pra 
qualquer um. 
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Marilhan  - Tem que ser um cão sociável, ele tem que ser um cão tolerante, por que já 
aconteceu em um dos passeios de um deles se desequilibrar e cair por cima dele. E ele foi 
muito tranqüilo, aguardou a pessoa que caiu, sobre ele, levantar. Depois ele levantou de modo 
muito tranqüilo. Na verdade, ele já tinha muitas dessas características, por isso que ele foi 
muito bem aceito, acho que por isso que ele terminou seduzindo, digamos assim, o grupo e 
eles se sentiram tão atraídos por ele. 
Repórter- As histórias com o Feliz são muitas. O mais legal é que o quadro clínico dos 
pacientes melhorou bastante. Em apenas um ano, diminui o número de antidepressivos nos 
tratamentos. 
Marilhan  - Na época tinha uma moradora que ela era bastante deprimida, ficava muito 
isolada e ele se aproximava dela e estimulava. E ela não queria saber de muita interação, nem 
com os outros e nem com o cão. Mas ele ficou estimulando e instigando, mexendo no braço 
até que ela terminou cedendo. 
Repórter- Uma das atividades da terapia é a responsabilidade que cada um tem sobre o Feliz. 
Trocar a água, dar a comida, limpar a sujeira, levar para passear e até cuidar quando ele está 
doente. E além de toda a alegria que ele trouxe pra cá, o objetivo da terapia com o cão? É 
mostra a importância do cuidado com a saúde. Ao tomar conta do bichinho de estimação, cada 
um aprende a cuidar de si mesmo. 
Marilhan - No dia-a-dia dele, nos cuidados, como por exemplo, quando ele tava anêmico, ele 
precisou tomar medicações, eles viram da importância de ele fazer uso dessas medicações, ser 
dada corretamente, diariamente. Até de poder fazer uma associação com o tratamento deles. 
Repórter- Mas como a gente pode ver, o Feliz já está velhinho. Pelas contas da Marielan, ele 
tem uns quatorze anos. Por isso,  no início desse ano, os moradores da casa resolveram adotar 
a Alma. Ela tem 7 anos e sofria de problemas no estomago. Além disso, estava muito 
deprimida quando chegou. O desafio dos pacientes era reverter esse quadro.  
Marilhan  - Ela foi muito bem-vinda, muito bem recebida. Ela chegou aqui com 27kg só, tava 
magra. Era uma cadela que estava abandonada e, eles começaram todo o trabalho de 
recuperação com a Alma. Cuidaram tão bem que a Alma hoje está com 47kg. 
Repórter- A Alma está aprendendo a ser um cão terapeuta e, pelo jeito, está se saindo muito 
bem, mas os cuidados não ficam só na casa de repouso não. 

 
 
<<Fundo musical>> 
 
Repórter- Na hora de ir para o veterinário, os amigos do Feliz e da Alma vão juntos.  
Na consulta, a veterinária explica quais são os problemas que os bichinhos têm e orienta sobre 
o tratamento que deve ser feito em casa. César é quem vai cuidar da otite do Feliz. 
Veterinária Silvia Schmitz - Ó, aqui ó, tá? Quer tentar? Bota aqui, assim, isso e fica bem 
limpinho pra botar o remedinho lá dentro depois, tá? Ó! Adora animais e adoro pessoas, quer 
dizer, não tem coisa melhor, isso tudo se unir iii melhorar a vida das pessoas e dos animais. O 
animal que não tinha casa, foi morar numa casa maravilhosa, os pacientes que não queriam se 
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relacionar com ninguém, o Feliz vai lá, eu vi, o Feliz vai lá e puxa as pessoas, né? Pra se 
relacionarem com os outros.  
Marilhan  - É muito legal, eu amo a minha profissão e a Silvia também né, da gente poder 
fazer esse trabalho integrado. Esta interação entre o homem e o animal com essa qualidade 
assim, de vida que a gente tá podendo proporcionar com o conhecimento técnico, porque a 
gente tem, né? De oferecer esse serviço assim, pra eles, pros moradores do local e pros 
animais, com essa integração com tantos benefícios pra ambos 
 
<<Fundo musical>> 
 
4ª Reportagem  
Isabel Ferrari- Tem gente que adora dar mais sabor à comida com muito sal. O que muitas 
pessoas não sabem é que existe uma quantidade correta pra consumir por dia. E olha só, o 
Vida e Saúde mostra que muitos alimentos industrializados, aqueles que você nem imagina, 
tem muito sódio e ainda tem uma alternativa para fazer o seu prato preferido sem exagero. 
 

 
Dayanne- O sal já foi um produto raro e precioso, usado até como dinheiro. Conta a história 
que os antigos romanos pagavam os seus soldados com sal. Agora o sal não é mais tão raro. 
Está presente em quase todas as refeições, mas a gente sabe que consumir em grandes 
quantidades não é uma boa. E será que as pessoas estão realmente preocupadas com isso? O 
Vida e Saúde veio buscara a resposta neste restaurante. 
1ª Entrevistada- Eutenho muita preocupação com o sal, assim quando como salada procuro 
evitar em não colocar sal. 
2º Entrevistado- Eu procuro não comer assim, comida muito salgada. 
3º Entrevistado- Eu não como sal, muito pouco. Só o que tem na comida, não acrescento 
mais nada. 
4º Entrevistado - Eu não coloco nada de sal além do que já foi preparado no alimento. 
Dayanne- Mas nem todo mundo pensa assim. 
5º Entrevistado- Eu gosto de alimento bem salgado. 
Dayanne- Este médico explica. O sódio é um componente do sal. O excesso dessa substância 
no organismo, não consegue ser filtrado pelo rim e vai direto para o Sistema circulatório. 
Dentro dos vasos sanguíneos o sódio provoca a retenção de líquido que se misturam ao 
sangue. As veias e as artérias se dilatam para acomodar a nova quantidade de líquidos. O 
resultado é a hipertensão. 

 
Dr. Domingos- Conforme a idade avança, na circulação, os vasos eles vão ficando menos 
elásticos, então, eles se dilatam menos e com aquele aumento da quantidade de líquido a 
pressão vai ficando conseqüentemente mais elevada. 
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Dayanne- Segundo o cardiologista, no Rio Grande do Sul, cerca de 50% com mais de 60anos 
têm pressão alta 
Hipertensos que não sofram de outras doenças como por exemplo, insuficiência cardíaca, ou 
problemas renais, podem consumir de 4g a 6g de sal por dia. Essa quantidade inclui todos os 
alimentos, inclusive, os industrializados. 
Dr. Domingos- Os alimentos industrializados  têm a maior quantidade do sal, 70% da 
quantidade do sal que nós ingerimos vêm desses alimentos industrializados. Onde o sal é 
muito utilizado pra dar sabor pro  alimento e pra aumentar a conservação dele, não é? 
Dayanne- Mas o sal não pode ser totalmente retirado da alimentação. O sódio também 
contém propriedades que ajudam o organismo. 
Dr. Domingos- Baixando muito o sódio ela também vai ficar num quadro de fraqueza. Vai 
começar a produzir hormônios, na tentativa de aumentara pressão arterial. 
Dayanne- O sal também contém iodo. 
Dr. Domingos-  O iodo que se obtém de outra fontes, ele não é suficiente para o 
funcionamento da glândula tiróide. Então, nós temos que ter uma quantidadinha de sal na 
nossa dieta, pra também ter o fornecimento do iodo. 
Dayanne- Quem não tem hipertensão e casos de doença na família pode consumir no máximo 
10g de sal por dia. 
Dayanne- Essa nutricionista vai nos ensinar receitas com pouco sal, mas muito sabor. 
 

 
 
Dra Valéria- O tempero é que vai dar todo o sabor, o aroma da alimentação. Aqui eu tenho 
alguns. Eu tenho temperos frescos e tenho temperos secos. Bem, o importante, é muita, 
utilização do alh nos utilizamos pouco alho. E um dente de alho por pessoa é o recomendável 
e o saudável. Aqui eu tenho o louro, eu tenho o limão, eu tenho a salvia, eu tenho o orégano. 
Eu tenho também a utilização desse tempero que às vezes não é conhecido, um tempero 
salgado que é a canela. Nós utilizamos muito pra temperar a carne. Associado ao sal vai dar 
um sabor picante e o importante é que a carne, ela tem um sabor normal adocicado. 
Utilizamos aqui, também, o temperinho verde, a cebolinha, o alecrim, o louro e a manjerona. 
Entre alguns, esses são os mais indicados para nossa utilização pra evitar o uso do sal. 
Dayanne- E o prato típico dos brasileiros pode ser mais saudável ainda. Vamos começar pelo 
feijão. 
Dra Valéria- Os temperos serão acrescidos quase que no final. Nós temos mais ou menos 4 a 
5 minutos para esse feijão sair daqui e ir pra mesa, não é? O que  a Tatiane fez? Ela colocou 
uma colher de sopa de... 
Dayanne- De alho. 
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Dra Valéria- De alho. Isso é essencial pra diminuir a quantidade de sódio. Outra coisa que é 
importante é a utilização de temperos das ervas aromáticas. Neste momento, nós estamos 
colocando o quê? O louro. Bem, o que que é uma pitada de sal? É realmente como se diz, é 
pegar os cinco dedos, acrescentar entre eles a quantidade de sal e colocar no alimento.  
Dayanne- Na hora de preparar o arroz, nada de óleo, use apenas uma pitada de sal. 
Dra Valéria- O que se pode acrescentar ao arroz? O alho, pode se acrescentar a cebola. Pode-
se acrescentar depois de pronto um temperinho verde, uma cebolinha, que se torna o quê? Um 
arroz com mais aroma com mais sabor, né? 
Dayanne- Outra dica é acrescentar brócolis no arroz e por último uma pitada de orégano. 
Dra Valéria- Por que tem óleos essenciais que vão realmente dar todo o sabor ao nosso 
preparo. 
Dayanne- Na hora de preparar o bife, a nutricionista dá a dica. 
Dra Valéria-  Salgue depois que estiver fritando. O sal pode desidratar a carne e fazer com 
que ela perca nutrientes. No final se coloca o alho, além de ser um alimento funcional e 
importante pra saúde, ele tem propriedades importantes pra saúde, ele também te dá um 
aroma, um sabor que é inigualável. 
Dayanne- E para temperar a salada, use o molho vinagrete. 
Dra Valéria-  Quando nós utilizamos o recurso do molho vinagrete é justamente pra 
aumentar o sabor e diminuir o sal na composição alimentar.Nesse molho nós temos água, 
nesse molho nós temos vinagre, nós temos a cebola, temos o tomate, fazendo com que o sal se 
torne indesejável. 
Dayanne- Se quer mais dicas para deixar a comida mais gostosa, usando menos sal, então 
entre no site do Vida e Saúde. 
<<Fundo musical>> 
 
5ª Reportagem  
 
Introdução com Laura Medina 
 

 
 

Laura Medina- Na hora  de dar um tchauzinho para os amigos, muitas mulheres fazem de 
tudo pra não levantar o braço e mostrar a musculatura balançando. O famoso músculo do 
tchau é um dos mais difíceis de tonificar. Mas nada disso é impossível por que ainda dá tempo 
para entrar em forma e sair abanando pra todo mundo nesse verão. 
 
<<Na seqüência há uma série de entrevistas aleatórias de pessoas que relatam suas 
experiências e desencantos pela “gordura localizada” 
 
<<O tema apresentado prossegue com uma reportagem em uma academia de ginátsica, pela 
repórter Gabriela Lerina>> 
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Gabriela Lerina  - A Andréa tem tudo no lugar. Se alimenta bem, freqüenta a academia, mas 
como mulher, sempre acha um defeitinho, ainda mais na hora do abano. 
Andréa- Colocar um vestido sem manga, incomoda, então a gente tá sempre tentando malhar 
o músculo pra dar uma melhorada. 
Gabriela Lerina  -  O que traz tanto desconforto, se chama tríceps  traquial. A pele que 
encobre, balança por algumas razões como flacidez, acúmulo de gordura localizada e pela 
força da própria gravidade. 
 

 
Silvia- Homens e mulheres, predominantemente as mulheres em função da questão hormonal, 
que nós tendemos a ter menos força, menos sono.  Outra questão é a genética, né? Se alguém 
na família tem já a tendência de ter os braços mais molinhos, se a gente herdou essa 
característica, nós também vamos ter. Ããã a questão do sedentarismo... 
Gabriela Lerina  -  O tríceps é um dos músculos mais difíceis de se deixar em forma, porque 
ele é pouco usado no nosso dia a dia. Mas isso pode mudar. Esse músculo pode ser mais 
estimulado. 
Silvia- Todos os movimentos que fazem a extensão do cotovelo, ajudam nesse sentido. Então, 
se a gente estiver com uma sacolinha do supermercado, dá pra fazer uma musculaçãozinha 
puxando um pouquinho o braço, flexionando e estendendo. 
Gabriela Lerina  -  E tem mais. Esse você pode fazer no chão de casa. Bastam duas garrafas 
com água, um colchão e uma toalha de rosto. A dica é deitar, colocar a toalha enrolada, atrás 
do pescoço, pra não forçar a coluna cervical. E depois mandar a ver em três séries de 12 a 15 
reflexões, com intervalos de 30segundos a idéia é fazer um movimento de 90º. E pode ser 
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feito de duas a três vezes por semana. Quem freqüenta a academia, tem outras alternativas 
como os aparelhos de supino e puxada. É, mas nada de exageros. Olha só a Cristina que 
acabou pagando pela pressa. 
Maria Cristina Cordeiro  (administradora de empresa) – Eu queria ficar com um braço da 
Claudia Raia. Só que aí, eu também exagerei e me machuquei feio. Acabei tendo uma bursite, 
que acabou sendo um ombro congelado. E agora eu tou voltando, novamente, à academia, 
mexendo o bíceps, tríceps, enfim tudo que incomodava, né? 
Gabriela Lerina  -  É, e se você não tem tempo pra malhar, então, olha só essa dica. 
<<entrevista uma funcionária de uma loja>> 
Entrevistada  - Se é um conhecido intímo, eu dou tchau normal, se a pessoa é mais... de 
repente eu nem dou tchau, uma piscadinha , tem muito homem mesmo. 
<<Final da reportagem >> 
 
<<As apresentadoras fazem o encerramento do programa>> 
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ANEXO IV 

 

PROGRAMA DO DIA 26/09/2009 
 
 

 
 

Apresentação do programa com Laura Medina e Isabel Ferrari 
 
 

 
 
Laura  – Oi bom dia! 
Isabel – Bom dia!  
Laura- O Vida e Saúde hoje é pra quem sonha com a paz dentro de casa. 
Isabel-  É mais ou menos isso porque todo mundo sabe que, quando os filhos brigam, muitas 
vezes, é uma confusão na família, Laura, que envolve mãe, pai, todo mundo. 
Laura – Pois é, por isso que a gente tem um bate-papo pra tirar as dúvidas dos pais aflitos e 
mostrar como lidar com as brigas entre irmãos. 
Isabel – E mais! É primavera e já é hora de ficar de olho nos efeitos do sol. 
Laura- E ainda! A menopausa tá chegando? Nada de preocupações, a gente mostra como 
passar por essa fase da vida sem sustos. 
 
1ª Reportagem 
 
Apresentação do tema por Isabel Ferrari 
 
Isabel - E pra começar o programa a gente mostra a história da Miriam que não resistiu aos 
encantos da bicharada. Ela deu um novo destino para os bichos de rua e hoje tem uma família 
grande e divertida. E olhe, você também pode fazer o mesmo. 
<<Fundo musical>> 
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Entrevista com a advogada Miriam Malbinot 
 
 

 
 
Miriam  - Muitos dos cães que já passaram pela nossa família eram cães adultos e foram cães 
assim, alguns foram encontrados, alguns em uma situação bastante critica. Já encontrei assim, 
na frente da minha casa. 
Repórter - Miriam sempre teve bichos de estimação, hoje ela tem 5 cães, todos adotados. O 
“Porter” como ela mesma diz, tem a guarda compartilhada com o namorado. É o único 
menino da turma. 
Miriam  - É maravilhoso conviver com eles cada um tem o seu jeitinho, a sua particularidade. 
O Porter ele é muito, muito, muito amoroso. Ele é ciumento, mas não é o ciumento agressivo. 
A Kika é uma ciumenta mais brabinha. Essa aqui, ela é muito velhinha, então ela fica muito 
sossegadinha muito tempo. A Ludmila é a mais novinha, ela é irrequieta, ela não pára, ela é 
um doce, quando ela te olha, te olha com aquela cara de pobrezinha.  
Repórter - E tem ainda a Bebê, que é super carinhosa. Ela foi adotada quando era filhote. 
Miriam  – É maravilhoso conviver com eles todos. 
<<Fundo musical>> 
Miriam  – Cão adotado ele tem uma coisa que é um sentimento de gratidão, inexplicável, é 
imenso, é uma coisa que parece que não tem fim. Ele é tão grato para a pessoa que adota, ele 
dá tanto para essa pessoa, que quando tu adotas um animalzinho desses, tu começas a 
entender o que significa isso. 
Repórter - Mas adotar um animal exige responsabilidades.  

 
 
Márcia  - O ideal é que antes da adoção tu tenha exatamente o que significa trazer um animal 
pra tua casa. Ou seja, princípios de guarda responsável. Todo animal vai viver de 10 a 15 
anos, ele adoece, que ele tem fome, que ele tem frio. E isso significa que tu tens que 
demandar tempo pra ele. Espaço compatível com o tamanho dele, abrigo. Eventualmente ele 
vai adoecer, tu vai ter que levar no veterinário. Isso também tem custos financeiros. Além de 
todo esse cuidado pessoal com o animal, é muito importante também lembrar, que o bem estar 
dele, também está relacionado com a esterilização, é bom que o animal seja esterilizado. É 
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muito importante, também, que a família queira receber esse animal, Então, se for tudo isso 
avaliado e tu chegar à conclusão, sim, eu posso ter esse animal, vai ser uma adoção bem 
sucedida. 
Repórter - Márcia ajudou a fundar a ONG Bicho de Rua. O site da instituição a gente 
encontra anúncios de animais que aguardam um novo lar. Foi assim que a Miriam achou três 
dos cinco cães que hoje moram com ela. Todos já eram adultos quando vieram pra cá. 
Márcia  – O importantíssimo que as pessoas se dêem conta de que é mais difícil a adoção pro 
animais adultos. Então se dêem a oportunidade pra ver como é bom, é muito bom. 
Repórter - A ONG sempre confere a casa onde o bichinho vai morar, tudo pra garantir que 
ele seja bem tratado. 
Márcia - A gente procura dar o panorama o mais real possível, por que a gente tem que 
trabalhar com realidade, não com uma coisa ilusória, fantasiosa, bonita e cor de rosa. Às vezes 
os animais fazem travessuras, brigam entre si, enfim, e tu tens que estar preparado pra isso e 
saber lidar com essas situações. 
Repórter - Quem não pode adotar mas quer ajudar a ONG, tem a opção de ser um padrinho 
virtual. 
Márcia - O mais importante que ele se torne um embaixador pra defender aquele afilhado, por 
que é claro que ele quer o melhor pro afilhado dele, então, ele vai buscar uma casa bacana. 
Então é muitas vezes isso que acontece, um afilhado eventualmente ser adotado por algum 
conhecido do padrinho.  
Miriam  – Algum trabalho eles dão, o amor que eles trazem, aquela coisa devotada, aquele 
amor absoluto que eles te dão , é mil vezes maior do que o trabalho que eventualmente eles 
dão. Quem, realmente, quiser ter um bichinho e conseguir compreender essa dimensão do 
amor que eles dão, pense seriamente em adotar um animal e de preferência um animal adulto. 
Os animais adultos são maravilhosos, 
 
<<Imagens de cães são mostrada, com fundo musical>> 
 
2ª Reportagem 
 
Apresentação do tema por Laura Medina 
 
 

 
 
Laura - Nos dias de sol a gente aproveita pra recarregar as energias e ficar com o astral mais 
alto. É primavera, estação mais colorida e cheia de luz, essa luz que já é intensa. Tão intensa 
que se você não proteger a pele, pode se queimar. 
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Gabriela - O sol é uma boa companhia, mas só é saudável, se a gente não abusar. Apesar de 
todo mundo saber que passar o protetor é fundamental, tem gente que não usa no dia-a-dia. 
<<São apresentados três depoimentos>> 
Pessoa 1- Só na praia. 
Pessoa 2- Não! Não uso. 
Pessoa 3- Eu sei que deveria usar mas não uso. 
Gabriela – O sol em qualquer excesso faz mal em qualquer estação e mesmo em dias 
nublados como esse, estamos correndo perigo. O que poucas pessoas sabem é que agora, a 
partir da primavera o sol está tão forte quanto no verão. E isso não é crença e nem ditado 
popular, tem uma explicação científica pra isso. As estações do ano são definidas pelo 
movimento que o planeta faz em torno do sol. 
Estael- Dependendo do distanciamento que o hemisfério sul vai estar do sol, a gente vai estar 
no inverno, verão, então a partir da primavera, principalmente, a partir do equinócio de 
primavera o dia vai ficando cada vez mais longo, em torno de dois a quatro diariamente vai 
aumentando a quantidade de horas de sol. Então, aí começa o risco, o sol fica forte, entre 
aspa, né? As pessoas começam a receber um maior índice de radiação ultra-violeta, que é a 
irradiação, a porção que causa prejuízo pra pele cada vez maior. 
Gabriela – E se com nuvens já corremos perigo, em dias com o céu limpo o risco é ainda 
maior. Por que as nuvens são uma proteção, servem de filtros para os raios ultra-violetas. 
Esses raios podem ser classificados em uma escala de intensidade de 1 a 14. Na primavera 
eles podem atingir o nível 8 o que já é considerado alto e, com os buracos na camada de 
ozônio cada vez maiores, mais fortes eles chegam à terra. 
 

 
Dr. Riccardi  - O sol ele tem um efeito cumulativo, então, o raio ultra-violeta, o raio solar que 
a pessoa recebeu num primeiro momento, em que a sua mãe levou num carrinho pra se expor, 
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o bebê naquele momento ele já começa a absorver e ser vítima dos raios ultra-violeta. Eu 
inclusive te digo uma máxima, o sol é teu amigo se você se proteger, fugir dele. 
Gabriela – Quem não foge do sol, acelera o envelhecimento da pele o surgimento de 
manchas e pode desenvolver um câncer. 25% de todos os tumores malignos registrados no 
Brasil são câncer de pele. E quanto mais cedo ele for descoberto, maior será a chance de cura. 
A dica é ficar é ficar de olhos nos sinais que o organismo dá quando algo está errado. 
Dr. Riccardi  - A pele pede socorro, seja dando coceira, seja ficando vermelha, seja mudando 
a cor, seja sangrando. Uma lesão que é assimétrica nas suas bordas, com cores diferentes, com 
diâmetro maior do que 6mm, uma elevação com elevação. Assim como as pessoas tem que 
fazer avaliação odontológica, avaliação cardiológica, avaliação ginecológica, a partir dos 30 
anos tem que fazer avaliação de pele. 
Gabriela – Agora você já sabe, não precisa esperar o verão para começar a se cuidar com o 
sol, protetor sempre.  
<<São colocadas cenas de pessoas ao sol e logo a seguir entra outra reportagem.>> 
3º Reportagem 
Repórter - Você sabia que o pimentão é rico em vitamina C? .... 
 

 
 

 ...... Ele também é fonte de vitamina A, cálcio, fósforo e ferro. Alem disso tem uma grande 
quantidade de folato, um tipo de de vitamina B, responsável pela produção de novas células. 
O folato também protege o DNA de algumas alterações que podem levar ao câncer. A 
diferença entre o pimentão amarelo, vermelho e verde é o tempo de maturação. Ou seja o 
verde, só não é vermelho ou amarelo, porque ele foi colido antes. Além de gostoso, ele é 
magrinho. Cada 100g tem em torno de 25 cal. Na hora da compra escolha sempre os frutos 
firmes e com a casca brilhante. Na geladeira eles duram até duas semanas. Em condições 
naturais de dois a quatro dias. O pimentão pode ser usado em saladas ou no preparo de 
molhos. 
 
<<Imagens mostrando os preparativos para uma entrevista conduzida pela repórter Luara 
Medina e fundo musical>> 
 
4ª Reportagem 
Laura Medina - A briga entre irmãos é comum e faz parte do desenvolvimento da criança? É 
claro que às vezes a casa fica um inferno, então, até que ponto esses conflitos são saudáveis? 
Para responder essa e outras questões, estou aqui com a psicóloga Márcia Tomazzi que vai 
nos falar sobre o assunto. Tudo bom ? 
 
Márcia-  Tudo! Tudo bem! 
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Laura Medina - Pois é, esses conflitos são saudáveis, por quê? Até que ponto isso é 
saudável? 
Márcia-  Eles são saudáveis porque fazem parte do desenvolvimento, né? Ããã, com a 
rivalidade, com as brigas, as crianças aprendem a competir, aprendem a dividir,  aprendem a 
fazer concessões desde muito pequenininhas. Então, dentro do desenvolvimento a questão da 
rivalidade, do ciúme, entre os irmãos, ela é saudável sim e ela faz parte da complexidade, da 
estrutura da personalidade das pessoas, dos indivíduos. 
Laura Medina – E a diferença de idade, influencia nas brigas? 
Márcia  – Influencia no teor e na intensidade das brigas, né? Normalmente os irmãos mais 
velhos são vistos como pessoas muito importante, que tem uma característica de soberba. 
Laura Medina – Que sabem mais e tudo. 
Márcia  – Que podem muitas coisas, enfim, e os pequenininhos acabam sendo aqueles que 
vão destronar o seu irmão mais velho, aquele que foi o primeiro. Então o mais velho pode se 
sentir como se tivesse perdido um espaço dii privilégios vamos dizes.   
Laura Medina – E aí os pais, como eles podem agir para justamente os filhos conseguirem 
elaborar esse, esse sentimento que sentem? 
Márcia  – De ciúme e... 
Laura Medina – Rivalidade. 
Márcia  – Rivalidade, normalmente, os pais podem e devem influenciar pouco, né? Essa coisa 
de que algum dos filhos precisa de mais proteção ou menos proteção, aquela coisa de dizer, 
deixa o teu irmão que ele é pequenininho, faz tudo que ele quer porque senão ele chora. 
Normalmente influi, influi negativamente, assim, né? Então os irmãos, normalmente eles 
podem resolver os seus conflitos. E devem resolver os seus conflitos com a menor 
interferência possível dos pais.  
Laura Medina – Muitas vezes, inconsciente, os pais acabam até aumentando mais esse 
conflito entre os irmãos, não é mesmo? 
Márcia - Normalmente, às vezes, as personalidades dos pais acabam agudizando determinadas 
situações que fazem parte do desenvolvimento. Comparações entre os filhos, na verdade elas 
deveriam e poderiam ser bastante suavizadas. 
Laura Medina – Pois é, por que inconsciente muitas vezes, claro... 
Márcia  – Muitas vezes. 
Laura Medina –  ... os pais falam, o teu irmão não faz isso e como é que me faz isso? 
Márcia  - Exatamente, essas comparações surgem do próprio inconsciente, das próprias 
vivências, materna e paterna. Assim, e isso acaba, é muito difícil conter, né? Então os pais 
para administrarem determinados conflitos precisam conter circunstâncias, inclusive, que às 
vezes são suas e não são só das crianças, as crianças estão só representando. 
Laura Medina – Eles precisam prestar mais atenção ao que dizem? 
Márcia  - Exatamente, na circunstância de dizer, eu espero que tu sejas desta forma, olha o teu 
irmão que não faz assim. Ajuda, né, o irmão porque tu és assim, ou porque tu é melhor. 
Determinadas significações, elas acabam sendo tão pesadas quanto ao fato de, naquele 
momento não gostar de teu irmão. E é possível isso às vezes, tou com raiva dele, deixa eu ter. 
Eu vou brigar com ele, deixa eu poder ... 
Laura Medina – Expressar isso. 
Márcia  - ... expressar isso. 
Laura Medina – Às vezes os pais quando brigam muito costumar colocar os dois juntos de 
castigo. 
Márcia  - Pode ser uma forma de amenizar e de dizer assim, que apesar de termos nossas 
diferenças, as nossas disputas, em algum momento nós vamos ter de conversar. A gente 
convive na mesma casa a gente tem um laço. E esse laço é muito importante, muito 
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significativo porque ele nos leva ao longo da vida a coisas muito positivas, a coisas muito 
solidárias, a circunstância dii... amorosas na verdade, que o conflito e o desgaste e  às brigas, 
também faz. Lá pelas tantas poder fazer as pazes, se dar conta de que a gente gosta, se ama 
muito. 
Laura Medina – E quando um apronta mais do que o outro, e aí? E o outro tá sempre 
aprontando, mas viu? Como é que os pais podem interferir pra que isso se resolva? 
Márcia  - Tu sabes que assim, se a gente prestar atenção nas características dos filhos é super 
importante, assim. Não vai haver condições de eles serem parecidinhos, iguaiszinhos, é muito 
saudável porque pode ser compensatório. O fato de eu aprontar muito mais do que o meu 
irmãozinho ou do que a minha irmãzinha, dá pra esses, a situação assim, eu também posso ser 
ousado, lá pelas tantas cometer uma agressividade ou algo que vá, não ser tão positivo, vamos 
dizer. E a calma do outro a paciência do outro também mostra ene possibilidades de 
relacionamento pra depois a gente saber conviver na escola, poder competir na vida dos 
adolescentes, profissionalmente enfim. 
Laura Medina – E, e quando as brigas já não são mais tão saudáveis? 
Márcia  - Tu sabes assim, que a briga, o ciúme, como a própria inveja como fazem parte, né, 
do desenvolvimento, elas têm uma intensidade, uma duração. Se em nenhum momento os 
filhos conseguem conviver, eles não conseguem estar juntos, eles não conseguem ter prazer 
na presença um do outro. 
Laura Medina – Só brigam? 
Márcia  – Só brigam o tempo inteiro, então, estão junto está brigando, estão juntos estão se 
batendo, estão junto estão fazendo queixas, esse é o momento que não há mais tranqüilidade 
na relação entre eles e a amorosidade acaba se perdendo. 
Laura Medina – Quando esses conflitos, realmente, já estão nesse nível, o que fazer? 
Márcia – Prestar atenção, na verdade, tentar conversar com as crianças e conversar entre os 
pais assim, na verdade, de freqüência e de intensidade, ããã i se, isto tiver muito disfuncional, 
se realmente a situação sair de um padrão suportável pra família, procurar uma ajuda 
terapêutica. Que necessariamente não precisa ser apenas individual, como pode ser uma 
terapia de família que dá conta de muitos desses conflitos, harmonizando novamente a 
família, identificando papéis e funções dos membros da família. E dando conta dessas 
disputas que estão representando algo, certamente, além da rivalidade entre os próprios filhos, 
mas talvez uma representação de algo mais da família como um todo. 
Laura Medina –  Muito obrigada pela sua entrevista. 
  
5ª Reportagem 
 
Apresentação do tema por Isabel Ferrari 
 

 
 
Isabel- Toda mulher sabe que, quando chega a menopausa não são apenas aquelas questões 
femininas que mudam na vida, não. O corpo se transforma e a saúde da mulher precisa de 
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muita atenção. Pensando nisso, preparamos uma reportagem especial, mostrando o que fazer 
pra passar por essa etapa da vida numa boa. 
<<São mostradas cenas com a próxima entrevistada, a empresária Rejane Leites, junto de 
alguns jovens.>> 
 
A repórter Gabriela Lerina entrevista a senhora Rejane 
Gabriela - A Rejane tem 48 anos e há três sente mudanças no corpo ela está passando pela 
menopausa. 
Rejane – É uma calor assim diferente, tu não sente, é só aqui assim, aquele calorão. Tu fica 
só e tu fica com o rosto num vermelhão assim. Até isso incomoda mais porque as pessoas 
dizem, ó que que tu tem tu tá tão vermelha? 
Gabriela - E o pior vem à noite, até o marido estranhou. 
 

 
 
Renato – A Rejane, sempre  muito friolenta, quando jovem, né? O tempo passou e agora tou 
nesse desespero, eu quero me cobrir e ela quer se destapar toda hora. Voltou aquela briga, só 
ao contrário agora. 
Gabriela – E uma das táticas da Rejane pra tentar  conter os calorões noturnos é dormir com 
um pijaminha bem levinho. E não importa a estação, não é Rejane? 
Rejane – Não importa, agora no inverno e verão, é assim, cavadinho, pra conseguir suportar o 
calor. 
Gabriela – Além desse fogo todo, a paciência foi se esgotando. 
Rejane – A gente se irrita mais fácil assim, sabe? Fica bem.... a gente mesmo, tu percebes que 
tu não tá normal, sabe? Depois, tu até acha graça, tu explode assim com qualquer bobagem e 
depois tu mesmo vês...masss! Por que que eu tou desse jeito não é? 
Gabriela – As filhas e os netos que o digam. 
Érica – Sai daqui, não! Tá me atrapalhando, briga com todo mundo, né? 
Gabriela – É, mas às vezes os ataques de raiva rendem boas risadas. 
Érica – Pega o celular pra filmar a mãe irritadam mexe com a mãe, diz que vai por no 
yoturbe. É uma loucura! 
Gabriela – Com a Joselisa, os efeitos da menopausa passaram longe. 
Joselisa- Comportamento e humor nada. Sono? nada, nada, nada. 
Gabriela – Calorões? 
Joselisa – Nada, calorões, eu sou assim meio acalorada. Mas assim, à noite, molhar a 
camisola? Nada. Não houve nada. 
Gabriela – Ela faz parte da pequena porcentagem feminina que passa sem sintomas por essa 
fase. Já que 80% das mulheres convive com esses efeitos. E que podem ser previstos pelo 
histórico familiar. 
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Dra. Suzana – Ver como é que foi a menopausa da mãe. É muito bom ter irmãs mais velhas 
nesse período, porque aí tu consegues ter uma idéia, ver como é que foi  na família. 
Gabriela – A menopausa é o período em que os ovários começam a diminuir a produção de 
hormônios, o estrogênio e a testosterona, já a progesterona, pára de ser produzida. Isso 
provoca efeitos colaterais como, o fim da menstruação, os tais calorões, a oscilação do humor 
e ainda o ressecamento vaginal. São sintomas que podem ser intensos até um ano após o ciclo 
menstrual e incomodam, mas que podem ser encarados numa boa. 
Dra. Suzana – Os sintomas, eles podem ser leves e aí a gente consegue manejá-los com 
mudanças comportamentais, como uma respiração pausada, como o resfriamento de ambiente, 
de alimentos. Resfriamento, retirada da roupa e, quando os sintomas não conseguem ser 
manejados de maneira comportamental ou com medicina, tipo acumpultura, a gente buscar, 
então, o tratamento, medicamentoso. 
Gabriela – Levar uma vida saudável, também ajuda a melhorar os efeitos dessa fase. Prefira 
alimentos ricos em cálcio, como folhas verdes escuras, leite, laranja, figo e sardinha.... 
Gabriela – ... que ajudam a evitar a osteoporose, já que durante a menopausa temos uma 
aumento da perda de massa óssea. A prática de exercícios não pode ser esquecida. A Rejane 
se sentiu mais disposta depois que começou a caminhar diariamente 
Gabriela – ... além da sensação de bem estar, ajuda a manter o peso, que aliás é fundamental 
para ajudar a prevenir o câncer de mama. 
Dra. Suzana – Se a mulher aumenta, da idade da menopausa em diante, até dez quilos, ela 
aumenta em 25% o risco de câncer de mama. Dez a vinte quilos, ela aumenta em 50% o risco 
desse câncer de mama. Não tem o que causa o aumento de 50% do risco de ter o câncer de 
mama. A reposição hormonal por mais de quatro anos, aumenta em 24% o risco. Então, às 
vezes, as mulheres ficam muito assustadas com a reposição hormonal, mas se permitem 
aumentar onze quilos e se permitem ter um aumento de 50% no risco de ter câncer de mama. 
Gabriela – Joselisa vai à academia, gosta de cozinhar e cuida o que põe no prato, muita frutas 
e alimentos saudáveis. Pra ela,passar pela menopausa, também soou como uma redescoberta. 
Joselisa - É um outro enfoque de vida. Eu acho que isso aí é uma sabedoria, ah dizer que é 
sabedoria, mas é ou não é uma sabedoria. Eu acho que é uma lapidação que a gente vai dando 
na gente mesmo. Eu que que pra melhor. A gente vai se gostando mais até, vai se achando 
mais. 
Gabriela – E pra Rejane que ainda está convivendo com os sintomas, a menopausa já estava 
planejada afinal...? 
Rejane – Fazer o que né? A gente foi preparada pra isso, pra mim não é um bicho de sete 
cabeças. 
 
<<São mostradas cenas das senhoras entrevistadas e logo as apresentadoras falam>> 
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Isabel Ferrari – E o Vida e Saúde fica por aqui. A gente volta sábado às oito da manhã. 
 
Laura Medina - Você fica agora com Anônimos Goumert. Tchau! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


