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RESUMO  
Por meio da Teoria do Agendamento, o presente artigo analisou seis 
edições mensais da Revista Veja Saúde, com o intuito de verificar um 
possível agendamento de pautas específicas, no período entre 
novembro de 2021 e março de 2022. Na pesquisa documental realizada, 
identificou-se quais foram os assuntos repetidos nas matérias 
veiculadas; a dimensão do espaço cedido dentro da revista aos assuntos 
repetidos; a frequência de aparecimento dos temas ao longo das 
edições; e a forma como os assuntos mais repetidos foram abordados, 
por meio de análise quali-quantitativa. Ao fim da pesquisa, constatou-se 
o agendamento de dois temas no período: Covid-19 e vacinas. 
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ABSTRACT 
Through the Scheduling Theory, this article analyzed six monthly 
editions of Veja Saúde Magazine, in order to verify a possible scheduling 
of specific agendas, in the period between November 2021 and March 
2022. In the documentary research carried out, it was identified what 
were the subjects repeated in the published articles; the dimension of 
the space given inside the magazine to the repeated subjects; the 
frequency of appearance of the themes throughout the editions; and 
the way in which the most repeated subjects were approached, through 
quali-quantitative analysis. At the end of the research, two topics were 
scheduled for the period: Covid-19 and vaccines. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Não é recente o interesse por parte de estudiosos, pesquisadores e profissionais de 

diversas áreas, em compreender porque as notícias são como são, e quais os efeitos da 

veiculação das notícias dentro da sociedade.  

De acordo com Pena (2015), uma das primeiras teorias conhecidas do jornalismo surgiu 

ainda no século XIX, e é conhecida como a Teoria do Espelho. Para ela, o jornalismo reflete de 

forma nua e crua a realidade, e os jornalistas são apenas mediadores desinteressados dos 

acontecimentos. 

Os anos se passaram e os estudos evoluíram. Vieram outras teorias que atualmente se 

complementam, com o objetivo de compreender os fenômenos da comunicação. Uma dessas 

teorias que surgiu na década de 70 nos Estados Unidos, ficou conhecida como Agenda Setting, 

ou Teoria da Agendamento. Ela pressupõe que o público julga mais importantes os temas que 

são veiculados pela imprensa, de tal forma que os meios de comunicação agendam as conversas 

sociais. 

Para Pena (2015), a maioria dos estudos baseados nesta teoria tem o objetivo de 

verificar a correspondência entre a agenda midiática e a agenda pública. Por meio dos 

conteúdos veiculados na imprensa, por exemplo, os cidadãos definem os assuntos prioritários 

que devem ser levantados no campo da política.  

Este artigo teve como objetivo geral verificar se houve agendamento de assuntos 

específicos em cinco edições mensais da Revista Veja Saúde. Para tanto definiu-se como 

objetivos específicos: identificar quais assuntos se repetiram nas matérias veiculadas; qual a 

dimensão do espaço cedido dentro da revista aos assuntos repetidos; qual a frequência de 

aparecimento ao longo das edições; e de que forma os assuntos que se sobressaíram em termos 

de repetição foram abordados. 

A realização deste artigo justificou-se, pois segundo a Teoria do Agendamento que dá 

suporte, os temas abordados pela mídia quando em um longo período de exposição, podem 

ajudar a estruturar a imagem da realidade social, formar opiniões e novas crenças. Neste 

sentido, é importante saber se existem temas em evidência na revista especializada em saúde.  

Por meio do mapeamento da agenda midiática no período delimitado, inclusive, pode-

se desenvolver novos estudos sobre a agenda pública correspondente ao período estudado, a 
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fim de constatar a conversão da agenda da mídia em agenda do público, conforme propõe as 

bases da teoria. 

A abordagem do tema foi classificada como quali-quantitativa, uma vez que buscou 

classificar as matérias das edições da revista por variáveis quantificáveis. Ao mesmo tempo, a 

pesquisa também visou analisar de que forma os assuntos mais repetidos nas matérias foram 

abordados.  

A modalidade quali-quantitativa “interpreta as informações quantitativas por meio de 

símbolos numéricos e os dados qualitativos mediante a observação, a interação participativa e 

a interpretação do discurso dos sujeitos (semântica)” (KNECHTEL, 2014, p. 106). 

A natureza da pesquisa se classificou como básica, a fim de gerar conhecimento útil para 

futuras pesquisas. Já os procedimentos utilizados tiveram caráter descritivo, pois propôs-se a 

levantar, analisar e interpretar os dados extraídos. Os procedimentos técnicos foram 

enquadrados como pesquisa documental, por ter como objeto de estudo uma revista. 

 
A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 
tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, 
documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de 
empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32). 

 
Para dar sustentação teórica à análise, a teoria aplicada no estudo foi a do 

Agendamento. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Diversos estudiosos desenvolveram teorias sobre a forma de processamento da 

comunicação, sobretudo nos aspectos de produção e recepção das mensagens. A Teoria do 

Agendamento, por exemplo, considera a hipótese de que o público julga mais importantes os 

temas que são veiculados pela imprensa, de tal forma que os meios de comunicação agendam 

as conversas sociais. Trata-se de uma teoria que estuda a influência da mídia na formação e 

transformação de conhecimentos do mundo.  

 
“Tudo o que sei é somente o que li nos jornais”. Este comentário é um sumário sucinto 
sobre muito do conhecimento e informação que cada um de nós possui sobre os 
assuntos públicos porque a maior parte dos assuntos e preocupações que despertam 
nossa atenção não estão disponíveis à nossa experiência direta pessoal [...] Para quase 
todas as preocupações da agenda pública, os cidadãos tratam de uma realidade de 
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segunda-mão, uma realidade que é estruturada pelos relatos dos jornalistas sobre 
estes eventos e situações. (MCCOMBS, 2009, p. 17). 

 

Mc Combs e Evatt (1995) explicam que o papel da mídia com relação aos assuntos do 

mundo que tratam sobre política, é traduzir a linguagem dos discursos políticos. O fato de as 

pessoas viverem em um mundo particular, onde se preocupam com aspectos profissionais; 

familiares; financeiros; de saúde; além de sonhos e aspirações pessoais, faz com que fiquem 

distantes do universo político. A exposição aos assuntos do mundo público, muitas vezes 

acontece em momentos não programados, por meio dos meios de comunicação de massa. 

A linguagem do discurso político para ser interpretada de forma significativa na vida 

privada, precisa então ser traduzida.  

 
Nesses dois papéis diferentes – indicar e traduzir – reside a essência das duas 
dimensões do agendamento: a mídia não apenas localiza e ilumina certas partes do 
ambiente, mas também lhe dá significado. Em sua forma mais simples, a ideia de 
agenda setting diz que aquilo que a mídia enfatiza – sejam as questões ou seus 
aspectos – se tornará importante para o público. Movendo-se pelo mundo e 
chamando a atenção para certos aspectos das questões em vez de outros, o processo 
de produção de notícias molda nossas imagens mentais do mundo. (MCCOMBS; 
EVATT, 1995, p. 9). 

 

Vale salientar que de acordo com Pena (2015), a teoria em questão não defende que a 

imprensa tem a intenção de persuadir o público. Existem hipóteses por exemplo, defendidas 

por outras teorias, tais como a Organizacional e a do Newsmaking, de que os processos de 

seleção e criação das notícias dependem de diversos fatores.  

Na Teoria Organizacional, a política presente nas empresas de comunicação é o fator 

central que influencia o processo de seleção e criação de notícias. Já para o Newsmaking, este 

processo é muito mais influenciado por fatores de rotinas do trabalho dos jornalistas, tais como 

o tempo; espaço; constrangimentos organizacionais; acessibilidade de fontes, entre outros 

elementos.  

Ao entender os aspectos evidenciados por meio dessas teorias e a suas contribuições 

para a Teoria do Agendamento, percebe-se que o fato dos jornalistas terem que decidir excluir 

ou incluir um determinado tema no noticiário, está sobretudo ligado à diversos fatores 

externos. 

Outro modelo de teoria do jornalismo que complementa a compreensão sobre a Teoria 

do Agendamento, é o Gatekeeper. Esta teoria valoriza a hipótese da ação pessoal. Gatekeeper 

em inglês significa porteiro. Os jornalistas seriam os porteiros das redações de notícias, que 
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decidem quais são as notícias que entram no noticiário. Segundo as hipóteses consideradas 

pela teoria, contudo, as decisões destes profissionais seriam subjetivas e arbitrárias, 

dependentes de juízos de valor embasados em experiências e expectativas do gatekeeper.  

Estudos posteriores, todavia, concluíram que as decisões dos jornalistas sofrem mais 

influência de critérios profissionais ligados às rotinas de produção.  Para DeGeorge (1981, p. 

219-220) o processo de seleção e de atribuição de relevância sobre os temas, explica a 

capacidade dos meios de comunicação em produzirem mudanças por meio de efeitos 

cognitivos no público. 

 

“A capacidade dos meios de comunicação social para produzirem mudanças através 
dos efeitos cognitivos pode ser atribuída ao permanente processo de seleção realizado 
pelos gatekeeper nos media, os quais, em primeiro lugar, determinam que 
acontecimentos são jornalisticamente interessantes e quais o não são e lhes atribuem 
diferente relevância em função de diversas variáveis, como a extensão (em tempo ou 
em espaço), a importância (tipo de títulos, localização no jornal, frequência de 
aparecimento, posição no conjunto das notícias) e o grau de conflituosidade (a forma 
como se apresenta o material jornalístico) de todos os itens que devem passar o crivo.  
Algumas notícias são tratadas detalhadamente; outras merecem uma atenção 
supérflua; enquanto outras serão completamente ignoradas.   (...) O agenda-setting 
postula que a audiência adopta este tipo de afirmação temática e que, fazendo-o, 
incorpora um conjunto igual de relevâncias nas suas próprias agendas.” 

 

Sousa (2001) relata que a conversão da agenda midiática em agenda pública depende 

de diversos fatores, tais como: tempo de exposição a um tema; proximidade geográfica do 

público com o tema; natureza e conteúdo dos temas abordados; credibilidade da fonte de 

informação; a própria audiência e a comunicação interpessoal. 

Ressalta-se que a Teoria do Agendamento trata da tendência dos cidadãos de incluir ou 

excluir dos seus conhecimentos os temas que os meios de comunicação de massa publicam ou 

evitam dentro de seu conteúdo noticioso. No entanto, segundo Mc Combs & Evatt (1995), a 

agenda setting não se refere apenas aos temas, mas também inclui imagens e perspectivas. 

Tem a ver com a forma como a transferência de relevância de temas ocorre. 

 

2.1 O OBJETO DE ESTUDO 

 

Os objetos de estudo foram as edições entre novembro de 2021 até março de 2022 da 

Revista Veja Saúde, da editora Abril. Como o periódico é mensal, foram analisadas seis edições 

no período mencionado. Como sugerido pelo título, a revista é especializada no segmento de 
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saúde. Seu acesso é exclusivo para assinantes, e a distribuição é feita em todo o país. Sobre o 

meio de comunicação das revistas, de forma geral, temos que:  

 

As revistas de informação são semanais ou quinzenais, as revistas especializadas são, 
geralmente, mensais, o que exige rotinas de produção, apuração e redação de textos 
jornalísticos diferentes do jornalismo diário. [...] Outra característica marcante no 
formato da revista e que a diferencia dos jornais é a segmentação de seu público, e 
por consequência, dos assuntos veiculados. Existem revistas femininas, de esportes, 
de moda, de fofocas etc. O vínculo entre o produto jornalístico e seu consumidor é 
mais próximo e pessoal do que um jornal diário, a interação aproximada entre eles se 
faz necessária e o meio digital potencializa essa característica através do conceito de 
interatividade. O produtor de revistas é mais preocupado com seu público e suas 
particularidades do que com a atualidade da informação (CAMARA et al., 2009, p.3)  

 

A Revista Veja Saúde é veiculada em formato impresso e digital, além de contar com um 

site próprio com conteúdo exclusivo para assinantes, atualizado diariamente. O leitor possui 

diversos pacotes à disposição para escolher, no momento de efetuar a assinatura. Com relação 

ao conteúdo, observamos que segue um padrão de 76 páginas por exemplar.  

Nas edições analisadas, um espaço maior da revista foi preenchido com textos curtos, 

quase sempre de cunho informativo e embasados em estudos e experimentos científicos. 

Porém, além dos textos curtos, constatou-se a publicação, em média, de 5,4 reportagens em 

profundidade por edição. Cada uma dessas reportagens foi contemplada com espaço maior e 

uso de mais recursos visuais e textuais, em comparação aos textos curtos. 

Na versão impressa tem a formatação de 21cm x 29,7cm. Até março de 2022, Veja Saúde 

já tinha publicado 477 edições, com larga experiência no segmento.  

 

2.2 A ANÁLISE 

 

Ao analisar as cinco edições mensais da Revista Veja Saúde, da Editora Abril, entre 

novembro de 2021 e março de 2022, percebeu-se a repetição de nove temas específicos. Alguns 

temas, tais como “rotinas de cuidado com a pele”; “vícios”; “consumo de vegetais”; e “burnout” 

foram abordados, cada um, em apenas duas matérias, em edições distintas.   

Por outro lado, o tema “Covid-19” foi retratado em seis matérias em quatro das cinco 

edições analisadas. O outro tema que alcançou o segundo lugar com mais repetições foi 

“vacinas”, com cinco matérias em quatro edições. Além dos assuntos que se repetiram, as cinco 
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edições reuniram outros 92 temas não repetidos entre as matérias, que não coube citar no 

estudo. 

 

Tabela 1 – Temas repetidos na Revista Veja Saúde, novembro de 2021 a março de 2022 

Temas  Quantidade em 
matérias 

Frequência em edições 

Covid-19 6 Novembro; janeiro; fevereiro e 
março 

Vacinas 5 Dezembro; fevereiro e março 

Estudos científicos inovadores na Saúde 3 Novembro; dezembro; janeiro 

Gravidez 3 Novembro; janeiro; fevereiro 

Diabetes 3 Dezembro; fevereiro e março 

Efeitos nocivos de tecnologias digitais 3 Janeiro e fevereiro 

Burnout 2 Novembro e fevereiro 

Consumo de vegetais 2 Novembro e março 

Vícios 2 Novembro e dezembro 

Rotina de cuidados com a pele 2 Dezembro e fevereiro 

Fonte: Os autores 
 

Na teoria do agendamento, quanto mais contínua se verificar a frequência e quanto 

maior for a ênfase para um determinado tema, maior será a importância que o público lhe 

atribui em sua agenda. Tendo em vista a maior frequência e ênfase dos temas “Covid-19” e 

“vacinas” quando comparados com os outros temas repetidos, tornou-se pertinente um olhar 

mais apurado sobre essas matérias, que será evidenciado a seguir.  

Por meio desse exame minucioso, identificou-se a maneira como os assuntos Covid-19 

e vacinas se repetiram ao longo das edições. Além disso, foi possível determinar o tamanho - 

em termos de linhas, colunas e páginas - do espaço destinado a cada uma das matérias que 

contemplaram os temas. Este último fator, apontado como ênfase dentro da teoria do 

agendamento, é crucial para concluir se de fato existe o agendamento de temas em um meio 

de comunicação de massas. 

 

2.3 O TEMA COVID-19  

 

Com relação ao tema “Covid-19”, na edição de novembro foram veiculadas duas 

matérias. Uma das matérias apareceu na página oito, intitulada “Saúde mental dos mais jovens 

foi dramaticamente afetada pela Covid”. O texto da matéria foi dividido ao longo de duas 

colunas, cada uma com 14 linhas. O espaço de texto ocupado foi equivalente à metade de uma 
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página, sendo que a outra metade da página foi preenchida com figuras que simbolizaram 

pessoas usando máscara de proteção facial, além do desenho de um cérebro.  

Não foram inseridos personagens para demonstrar opiniões e pontos de vistas 

divergentes. A matéria limitou-se a informar dados de um relatório amparado por uma 

pesquisa. Já a segunda matéria divulgada na edição de novembro, recebeu o título “O estado 

nutricional faz diferença para se recuperar da Covid-19”. A matéria ocupou apenas a página 13. 

O texto foi diagramado em uma coluna de 40 linhas.   

Além do elemento textual, a matéria foi composta por uma fotografia de fundo, cuja 

representação foi de uma pessoa com uma bandeja de comida, além de um infográfico, que 

cumpriu o papel de otimizar dados da pesquisa.  O tratamento do assunto não ocorreu de forma 

profunda. Ao longo do texto, surgiu a opinião de um médico, cujo estudo científico é o tema 

central da matéria. A opinião defendeu que a utilização de um suplemento por pacientes com 

Covid-19 sem energia, pode contribuir para a recuperação. 

Já na edição de janeiro, novamente o tema veio à tona em duas matérias. A primeira 

matéria, intitulada de “Quando a Covid-19 e o Câncer se encontram”, ocupou apenas a página 

14 da revista. O texto foi disposto ao longo de uma coluna de 27 linhas. Além disso, a matéria 

utilizou outros elementos casados, tais como uma fotografia, um infográfico e um box. A foto 

foi inserida ao fundo, e retratou uma mulher usando máscara de proteção facial e turbante na 

cabeça.  

Novamente, a matéria foi desenvolvida em torno de um estudo científico. O estudo 

citado versava sobre o impacto negativo que a Covid-19 pode causar ao tratamento do câncer. 

O texto contemplou a opinião de um oncologista, que afirmou que a Covid-19 pode 

comprometer o estado de saúde dos pacientes e a segurança de terapias oncológicas. Vale 

ressaltar que a opinião em questão foi de acordo com os resultados constatados por meio do 

estudo.  

Já o box dentro da matéria trouxe um conjunto de informações técnicas sobre medidas 

de proteção contra o vírus, voltadas para pessoas com câncer. Já a segunda matéria sobre o 

tema na edição de janeiro, intitulada de “Ainda vamos conviver com a pandemia em 2022?”, 

foi veiculada na página 74. O texto foi alocado ao longo de duas colunas de 49 linhas cada uma. 

Tal matéria foi assinada pelo infectologista diretor da Sociedade Brasileira de 

Infectologia e consultor do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Belo Horizonte, Estêvão 
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Urbano Silva Filho. Portanto, enquanto matéria assinada por especialista, possui cunho 

opinativo. Além do elemento textual, a matéria disponibilizou uma pequena figura no canto 

inferior direito. Na figura, foram representadas as mãos de uma pessoa manuseando um 

smartphone com a frase “fim da pandemia” e a palavra “confirmar”. 

Após contextualizar o cenário epidemiológico de momento no Brasil e Europa, indicando 

simultaneamente a melhora nas taxas de internações e óbitos no caso brasileiro, e a piora no 

caso europeu, o especialista buscou responder se a pandemia de Covid-19 vai acabar em 2022 

ou não. Entre as principais opiniões emitidas no texto, constatamos a definição de variáveis 

que, segundo o autor, vão definir os rumos da pandemia. 

Em resumo, tais variáveis definidas no texto foram: disponibilidade de vacinas no 

mundo; nível de adesão aos imunizantes; duração de resposta imunológica induzida pela vacina 

ou infecção; surgimento de novas variantes; capacidade e maturidade de gestores públicos em 

coordenarem movimentos de flexibilização ou endurecimento de medidas restritivas, com base 

em indicadores epidemiológicos; além da disposição dos cidadãos em respeitar essas normas. 

O autor concluiu afirmando que provavelmente o mundo não vai retomar a normalidade 

em 2022. E que a população corre risco elevado caso subestime o vírus. Além disso, “seguir a 

ciência com cidadania e implementar ações políticas” ajudará a superar a pandemia de forma 

mais rápida. 

Já na edição de fevereiro teve-se mais uma matéria sobre a Covid-19: “Ômega-3 ameniza 

a inflamação da Covid?”. A matéria ocupou apenas a página 11. O texto foi encaixado em uma 

coluna de 41 linhas. Além do texto, a matéria teve uma fotografia de fundo e um box. A 

fotografia ilustrou três cápsulas de Ômega-3, uma delas sendo fisgada por um anzol em uma 

linha de pesca. 

Assim como a maioria das matérias já analisadas até aqui, esta também foi embasada 

em estudos científicos. O texto relatou a opinião, entre aspas, da coordenadora do projeto de 

pesquisa, de que ainda é cedo para comprar cápsulas de Ômega-3, uma vez que os resultados 

do estudo - que busca esclarecer se o suplemento alivia os processos inflamatórios da Covid-19 

- ainda estão em análise. Já o box junto à matéria focou em informações adicionais relacionadas 

ao tema.  

Por fim, a edição de março também ganhou uma matéria em torno do tema Covid-19: 

“Qual é a diferença entre epidemia, pandemia e endemia?”. A matéria em questão ocupou as 
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páginas 66 e 67, e evidenciou um longo infográfico com dados diversos, que buscaram explicar 

diferenças de nomenclaturas e orientar os cidadãos sobre como proceder em cada caso. O texto 

de apresentação do infográfico foi: “Entenda os termos que ganharam as manchetes e saiba 

em que pé estamos com o coronavírus. Ele até vai virar endêmico, mas ainda não dá para cravar 

quando” (Revista Veja Saúde, 2022). 

 

2.4 O TEMA VACINAS  

 

Com relação ao tema “vacinas”, foram identificadas cinco matérias sobre o assunto ao 

longo das cinco edições analisadas. A edição de novembro não teve nenhuma matéria com este 

tema. Já a edição de dezembro contou com uma matéria na página 8, cujo título foi: “A vacina 

que previne o câncer está aí, mas muita gente ainda não tomou”. O texto da matéria foi 

ordenado ao longo de duas colunas de 14 linhas cada uma, além de uma figura de fundo que 

exemplificou diversas pessoas com cartões de vacinação.  

O texto teve como base a divulgação de uma pesquisa, e enfatizou a adesão à vacina de 

HPV como forma de prevenção ao câncer de colo de útero.  No texto não foram inseridos 

personagens e opiniões, e focou mais nos dados da pesquisa. Já na edição de janeiro não foram 

encontradas matérias sobre este tema. Porém, em seguida a questão das vacinas voltou a ter 

espaço em três matérias da edição de fevereiro.  

A primeira matéria de fevereiro recebeu um espaço generoso em relação às outras 

matérias já analisadas até este ponto: foram oito páginas, entre a 38 e a 45. O título dado foi 

“O que esperar dos vírus & vacinas”. Além do elemento textual, reuniu figuras, quatro 

infográficos, e dois boxes. Ao todo, o texto foi distribuído ao longo de sete colunas, quatro delas 

cheias, com o padrão de 53 linhas.  

As demais ficaram incompletas: duas com 36 linhas e uma com 38. Os boxes 

apresentaram informações adicionais conectadas ao tema. Um deles esclareceu o que é 

Flurona, o outro respondeu se os autotestes podem ajudar. O conteúdo girou em torno, 

principalmente, da conscientização sobre importância das vacinas e cuidados para combater os 

vírus Influenza e Sars-Cov-2. Vale ressaltar que a matéria trouxe pontos de vista de diversos 

personagens. 
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A segunda matéria que tratou sobre o tema vacinas na edição de fevereiro, recebeu o 

título “Vacina de Covid no zoológico”, e não incluiu outros elementos além do textual. O texto 

foi estruturado em apenas uma coluna de 44 linhas, e não utilizou personagens. Já a última 

matéria veiculada em torno do tema vacinas em fevereiro foi: “Como o Brasil virou o país da 

cloroquina e de outras soluções anticientíficas?”.  

Conforme a análise, a matéria teve cunho explicitamente opinativo, pois foi assinada 

pela autora Chloé Pinheiro, repórter da Veja Saúde “com mais de dez anos na cobertura de 

temas ligados a saúde e ciência, e por Flávio Emery, professor da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP). 

Nesta matéria, buscou-se responder a pergunta do título, além de criticar a escolha 

política de defender o uso de remédios sem eficácia, e alguns com ineficácia comprovada para 

tratamento da Covid-19, em detrimento das vacinas. O texto também traz à tona aspectos da 

desvalorização da ciência.  

 

Tudo isso não funciona, claro. Estão aí nossos péssimos indicadores pandêmicos para 
comprovar. O Brasil tem 2,7% da população mundial e concentra quase 13% das 
mortes globais por Covid-19. Mesmo assim, insistimos em ir na contramão do mundo 
ao apostar em falsas curas prescritas em teleconsultas ou distribuídas gratuitamente 
por convênios e prefeituras. Mais do que isso: as transformamos em políticas públicas 
divulgadas no exterior. (REVISTA VEJA SAÚDE, 2022, p. 72) 

 

O texto foi disposto nas páginas 72 e 73, distribuído ao longo de quatro colunas de 47 

linhas. A matéria também contou com uma figura de fundo, ilustrando principalmente cápsulas 

de cloroquina. Por fim, a edição de março contemplou o tema das vacinas em mais uma 

matéria, publicada na página 70.  

Além do texto, que foi organizado em apenas uma coluna de 44 linhas, teve apoio de 

um infográfico e uma fotografia, que estampou uma criança do sexo feminino. Na análise da 

foto, a criança aparentou ter entre quatro e seis anos de idade, e utilizava máscara de proteção 

facial, roupa branca, estetoscópio, óculos de grau, além de segurar uma seringa de brinquedo 

com uma das mãos. A matéria foi intitulada “Vacinação didática”.  

Sobre conteúdo, a matéria utilizou-se do gancho da campanha de vacinação infantil 

contra a Covid-19, e alertou os leitores sobre a importância de conscientizar as crianças sobre 

o papel das vacinas de forma geral. No fim, o texto terminou indicando um livro que pode 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2988 

auxiliar, de forma lúdica, o ensino e a aprendizagem de crianças sobre o funcionamento e a 

proteção dos imunizantes. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Com base nos dados levantados, observou-se que o tema Covid-19 foi contemplado em 

seis matérias nos meses de novembro, janeiro, fevereiro e março. Ou seja, deixou de ser citado 

apenas na edição de dezembro. Ao todo, somando o espaço em todas as edições analisadas, o 

tema ocupou sete páginas do noticiário. 

Já o tema vacinas, apesar de ter sido emplacado em cinco matérias, nos meses de 

dezembro, fevereiro e março, alcançou um espaço maior na agenda midiática da revista: foram 

13 páginas destinadas à discussão do tema. No entanto, a abordagem do tema vacinas apareceu 

quase sempre relacionada à Covid-19, em quatro das cinco matérias.  

A única matéria que abordou diretamente o tema das vacinas sem fazer ligação à Covid-

19, apareceu na edição de dezembro, e tratava sobre a vacina do HPV. Portanto, levando em 

consideração a frequência e a importância dada, pode-se concluir que houve um agendamento 

maior para os temas ligados à pandemia de Covid-19, quando comparado ao tema vacinas.  

Percebeu-se que quatro matérias, entre as que trataram diretamente do tema Covid-

19, se concentraram em dicas de nutrição para tratamento da doença e consequências da 

Covid-19 no aspecto físico e mental. Já outras duas tiveram como objetivo explicar ao público 

que a pandemia ainda não terminou.  

Já com relação aos textos que trataram sobre as vacinas de forma direta, pode-se 

concluir que três matérias focaram de forma explícita em demonstrar a importância das vacinas 

no contexto da Covid-19; uma matéria enfatizou a vacina do HPV de forma específica e uma 

matéria visou informar sobre a possibilidade de ter a vacina contra a Covid-19 para animais, no 

futuro. 

REFERÊNCIAS 

CAMARA, A. D. A; ALVES, P.; ARAÚJO, J. E. S.; NATANSOHN, L. G. Jornalismo de Revista: 
Análise comparativa entre os formatos impresso e web nas revistas Boa Forma e TPM. Portal 
Intercom. Teresina, 2009. Disponível em: 
https://intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2009/resumos/R15-0149-1.pdf. Acesso 
em: 31 de mar. 2022. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2989 

DEGEORGE, W. F. Conceptualization and measurement of audience agenda. In: GUREVITCH, 
M.; LEVY, M. R. Mass communication review yearbook. 1. Ed. Thaousand Oaks: Sage, p. 219-
224, 1981. 

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. (Apostila). 

KNECHTEL, Maria do Rosário. Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem 
teórico-prática dialogada. Curitiba: Intersaberes, 2014. 

MCCOMBS, M.; EVATT, D. Los temas y los aspectos: explorando una nueva dimensión de la 
agenda setting. Communication & society, v. 8, n. 1, p. 7-32, 1995. 

PENA, Felipe. Teoria do Jornalismo. 3.ed. São Paulo: Editora Contexto, 2015. 

REVISTA VEJA SAÚDE. São Paulo: Editora Abril, nov. de 2021-mar. de 2022. ISSN 0104156-8. 

SOUSA, Jorge Pedro. As notícias e os seus efeitos. Coimbra: Minerva, 2000.

  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2990 

 

 

 

 

  


