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APRESENTAÇÃO 

Apresentamos à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde – SVS/MS o resultado das análises dos discursos produzidos pela mídia 

sobre o tema da Dengue e sobre a atuação do Ministério durante o período 

dessa epidemia. 

Estas análises integram o processo de cooperação entre a SVS/Núcleo 

de Comunicação e o Instituto de Comunicação e Informação Científica e 

Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz – ICICT/Fiocruz, que compreende, 

concomitante a outras ações, o monitoramento e uma análise crítica da 

prática discursiva dos meios de comunicação sobre temas relacionados ao 

campo da saúde, atividades desenvolvidas no ICICT pelo Laboratório de 

Pesquisa em Comunicação e Saúde – LACES, através do seu Observatório 

Saúde na Mídia – OSM.  

Neste relatório apresentamos os resultados do monitoramento e da 

análise da cobertura da imprensa escrita no período que vai de 01 de 

novembro de 2009 a 31 de março de 2010, nos jornais O dia, O Globo, Folha 

de São Paulo e Zero Hora. 

A primeira parte traz uma descrição quantitativa, privilegiando a 

distribuição espacial interna dos textos por jornal, distribuídos no intervalo de 

tempo contemplado por essa pesquisa. Na segunda, é apresentada uma 

análise qualitativa, identificando e explicitando os mecanismos através dos 

quais os veículos de informação construíram os sentidos sobre a Dengue e 

sobre o papel do Ministério da Saúde nesse processo. 

Ao observar como os interesses são representados e defendidos nas 

páginas dos jornais, identificamos quais são os temas centrais trabalhados, 

tanto em textos noticiosos quanto opinativos, bem como que vozes, que 

modos de dizer, que redes de sentido são mobilizadas nessa estratégia.  

É importante destacar que tal trabalho é fruto da dedicação dos 

profissionais comprometidos com as diretrizes do Observatório Saúde na Mídia 

e nesse sentido gostaríamos de registrar nossos agradecimentos. 
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1. Introdução 

 

Neste relatório, nosso objetivo é apresentar os resultados relativos à 

análise da mídia sobre a Dengue no período que vai do dia 01 de novembro 

de 2009 a 31 de março de 2010, nos jornais O Dia, O Globo, Folha de São 

Paulo e Zero Hora.  O principal eixo organizador da referida análise é a 

pergunta: Como a mídia constrói os sentidos sobre a Dengue e sobre a 

atuação do Ministério da Saúde nessa pandemia? 

O resultado da análise foi estruturado em duas partes. A primeira 

apresenta uma descrição de cunho quantitativo sobre a cobertura da 

Dengue nos jornais analisados, de modo a se obter um cenário levando em 

conta sua dimensão temporal e sua distribuição espacial e formato em cada 

veículo. A segunda é preponderantemente qualitativa. Nela, empreendemos 

uma análise da cobertura dos veículos investigados, a partir do referencial 

teórico-metodológico da semiologia dos discursos sociais, adotado pelo 

Observatório para seus trabalhos analíticos. Também nos ocupamos da 

identificação dos temas mobilizados nos textos observados. O esforço foi 

direcionado para acompanhar a lógica de construção jornalística dos 

acontecimentos, observando os temas privilegiados e seu modo de 

apresentação, apontando a presença e a ausência do tema nos periódicos. 

Uma das premissas do processo de investigação realizado pelo 

Observatório é a de que, a partir de determinadas “idéias-matrizes”, os 

discursos constroem realidades. Ou seja, os discursos não apenas relatam os 

objetos de que falam, mas, ao falar deles de modo específico, constroem 

esses objetos. Cada órgão da imprensa analisado neste trabalho tem seu 

próprio modo de falar dos fatos e das instituições e, assim fazendo, produz 

significações, produz sentidos específicos para aquele fato ou instituição. Estes 

sentidos circulam e se articulam com os muitos outros sentidos circulantes na 

sociedade. 

Sabemos que os sentidos são produzidos efetivamente na sua 

apropriação pelo interlocutor, num processo caracterizado como de 

negociação simbólica. No entanto, acompanhar esse processo não é a 
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finalidade deste trabalho. O que nos propomos é, considerando que para 

compreender os sentidos em recepção há que compreendê-los em 

produção, formular e responder perguntas sobre o material analisado, 

envolvendo elementos tais como: conteúdo (o que fala?), vozes 

contempladas (quem fala?), modos de dizer (como fala?), contexto textual 

(onde fala?), contexto intertextual (redes de sentidos mobilizadas). 

Na primeira parte do trabalho, para proporcionar um cenário mais 

quantitativo, levamos em conta a totalidade dos textos jornalísticos veiculados 

no período estudado. Na segunda, trabalhamos com um corpus reduzido. Um 

dos princípios metodológicos da Análise Social dos Discursos afirma que há 

uma recorrência nos dispositivos de enunciação, portanto nos sentidos que 

dali emergem. Em outras palavras, há uma tendência de repetição dos 

sentidos, prescindindo-se por isto da utilização de um grande volume de 

material empírico, sendo a amostra suficiente para identificar os sentidos 

presentes nos textos. 

Diante dessas considerações, realizamos um recorte cujo critério de 

seleção teve como referência proporcionar uma perspectiva diacrônica do 

período coberto pelo relatório (01/11/2009 a 31/03/2010). Para tanto, 

selecionamos seis intervalos de tempo com duração de uma semana, relativos 

ao início, meio e final do período abordado. Dentro desse recorte, abordamos 

os dias segundo a freqüência de textos publicados (maior, média e menor), 

resultando no seguinte recorte: 

 

• Primeira semana de análise: 02 - 08 de novembro 

• Segunda semana de análise: 30 de novembro - 06 de dezembro 

• Terceira semana de análise: 28 de dezembro - 03 de janeiro 

• Quarta semana de análise: 25 – 31 de janeiro 

• Quinta semana de análise: 22 - 28 de fevereiro 

• Sexta semana de análise: 22 – 28 de março 
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Cabe, por fim, enfatizar que este texto procura observar a presença de 

regularidades discursivas, seguindo a regra metodológica que afirma que os 

dispositivos podem ser inferidos por sua regularidade. Os acontecimentos que 

irrompem na superfície do cotidiano aparentemente desestabilizam esses 

dispositivos: os veículos sobrepõem a lógica da espetacularidade a qualquer 

outra e, dependendo do grau de novidade (por exemplo, surtos epidêmicos 

inesperados), estes acontecimentos impõem sua própria lógica a todos os 

veículos, igualando os dispositivos. Mas, é na regularidade que se podem 

observar as práticas enunciativas de cada jornal e seu modo particular de 

construir a realidade. Foi este nosso intento, que relatamos a seguir. 



 10

2. Os dados quantitativos da cobertura 

  

2.1 A quantidade de textos  

De 01 de novembro de 2009 até 31 de março de 2010 (151 dias de 

acompanhamento) foram encontrados 198 textos sobre Dengue nos jornais 

monitorados pelo Observatório Saúde na Mídia (OSM), resultando uma média 

de 1,31 textos por dia. Essa distribuição variou ao longo do tempo e foi possível 

observar uma incidência maior na mídia nos meses monitorados em 2010, 

especialmente em fevereiro e em março.  

 

Gráfico 01 
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Quando atentamos para a incidência de textos sobre Dengue ao longo 

dos dias das semanas, no período monitorado, podemos observar que o 

assunto ocupou as páginas dos jornais principalmente aos sábados (54 textos). 

Em contrapartida, domingo foi o dia da semana com a menor quantidade de 

publicação sobre dengue (12 textos). Ver gráfico abaixo(02): 
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Gráfico 02 
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A menor incidência de matérias nos domingos pode parecer um contra-

senso, uma vez que é o dia em que o jornal tem mais leitores e que dispõem 

de mais tempo para uma leitura cuidadosa. Uma explicação possível é que os 

jornais de domingo são preparados com uma certa antecedência, não 

dando conta de um noticiário de última hora. Uma evidência disto é que as 

matérias tendem a aparecer em cadernos com natureza de suplementos e, 

nesse caso, ocupam-se de desdobramentos das notícias já ocorridas. 

  

 

2.2 A distribuição de textos por veículo 

Ao considerar a totalidade do período analisado, observamos a 

seguinte distribuição de textos segundo os periódicos: o jornal Zero Hora (RS) foi 

o que mais textos apresentou, 79, seguido do jornal O Dia (RJ) com 53 textos, 

depois O Globo (RJ) com 35 textos e, por fim, a Folha de São Paulo(SP) com 31 

textos (ver gráfico 03).   
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Gráfico 03 
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Ao longo de todo o período analisado houve uma grande oscilação do 

número de publicações entre os jornais, como podemos verificar na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 1 

Textos por Jornal nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 TOTAL 

Zero Hora 6 7 4 24 38 79 

O Dia 9 9 16 9 10 53 

O Globo 10 1 11 9 4 35 

Folha de S. Paulo 1 5 3 15 7 31 

TOTAL 26 22 34 57  59 198 

 

Provavelmente essa irregularidade está ligada à ocorrência de 

circunstâncias específicas locais, que transformam ocasionalmente a Dengue 

em objeto de maior atenção. Por exemplo, no Rio implantou-se em novembro 

a expectativa da epidemia, com as chuvas, o que depois não se confirmou, 

daí a retração em dezembro. Já em São Paulo, a ocorrência da dengue na 

baixada santista justifica a manutenção do interesse.   



 13

Por outro lado, alguns dados quantitativos exigiriam análises transversais 

para adquirirem significação. Por exemplo, das 9 matérias de fevereiro em O 

Globo, 7 ocorreram no mesmo caderno, no mesmo dia. Ou seja, a quantidade 

pode significar coisas diferentes, dependendo dos dados concomitantes.   

 

 

2.3 O número de capas 

Sabe-se que para um tema ocupar a capa de um jornal, o mesmo 

passa primeiro por uma seleção e disputa com diversos outros assuntos, 

revelando a importância proporcional que o jornal atribui a ele. A Dengue 

ocupou apenas 12 vezes as capas dos periódicos analisados entre 1º de 

novembro de 2009 e 31 de março de 2010, resultando na modesta média de 

0,08 capa por dia. Apareceu com mais freqüência nas capas do jornal Zero 

Hora (oito vezes), e em seguida dos jornais O Globo e Folha de São Paulo 

(duas cada). O jornal O Dia não dedicou nenhuma de suas capas ao assunto, 

no período analisado. A maior incidência no matutino gaúcho pode ser 

explicada pela importância que o tema adquiriu naquele estado, devido ao 

surto epidêmico ocorrido no município de Ijuí. Não por acaso ele apresentou 

mais da metade das chamadas (66%): das 12 capas identificadas, 8 

aparecem no jornal Zero Hora, sendo 7 apenas no mês de fevereiro. 

Gráfico 04 
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4 Os títulos das capas e das matérias 

 

Tabela 2  

Data Jornal Título capa Título da matéria 

25/11/2009 Folha de 
S. Paulo 

Cresce total de cidades no país 
com risco de casos de dengue 

Sobe número de 
cidades com risco de 
dengue 

23/01/2010 O Globo Saúde entra em alerta contra a 
dengue 

O ‘Aedes’ está de volta 

06/02/2010 O Globo Dengue: um alerta mesmo sem 
risco de epidemia  

(Caderno Especial) 

Sinal de alerta para 
infestação de ‘Aedes’ 

 

Novos vilões em cena 

 

Condomínios terão 
brigadas antidengue 

 

Todo verão, a ameaça 
de um inimigo mortal 

 

‘Há uma luz amarela 
acesa’ 

 

Tudo o que você 
precisa saber sobre a 
dengue 

 

Em Mato Grosso, 
número de casos 
cresceu mais de 700% 

22/02/2010 Zero Hora  Casos de dengue em Ijuí 
acendem alerta no Estado 

Mutirão para frear 
dengue no RS 
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23/02/2010 

 

 

Zero Hora  Como é o front da dengue no 
RS 

Esquadrão de fumaça 
contra o mosquito 

Casebres se tornaram 
criadouros de larvas 

24/02/2010 Zero Hora  Ijuí já tem 300 casos suspeitos de 
dengue 

Saúde prevê epidemia 
pior do que a de 2007 

25/02/2010 Zero Hora Como você pode se precaver 
do avanço da doença 

Calor conspira com a 
dengue 

25/02/2010 Zero Hora  Veneno vencido atrasa 
combate a surto em Ijuí 

Veneno vencido 
prejudica Ijuí 

26/02/2010 Zero Hora  Epidemia de dengue atinge oito 
estados 

Epidemia de dengue 
avança em oito 
Estados 

27/02/2010 Zero Hora  RS registra caso de dengue 
hemorrágica 

Dengue dispara no 
país e RS tem caso 
grave 

31/03/2010 Folha de 
S. Paulo 

Baixada Santista vive epidemia 
de dengue 

Baixada Santista vive 
epidemia de dengue 

02/03/2010 Zero Hora  Dengue se alastra no noroeste 
gaúcho 

Santa Rosa confirma 
três casos de dengue 

Obs.: os grifos, sublinhados e destaques nas palavras são nossos. 

  

O título das matérias, principalmente das capas, cumpre fundamental 

papel na formação dos sentidos sobre o tema, uma vez que boa parte dos 

leitores passa a vista pelos títulos, detendo-se na leitura apenas de uma 

parcela das matérias. É o título, também, que estabelece uma ligação visual 

com os demais, estabelecendo o que chamamos de contexto textual, em que 

um título “contamina” o outro com seus sentidos. Podemos observar 

claramente, nesta tabela, a presença marcante de três elementos 

construtores de significados: os termos de alerta, os termos que evocam uma 

ação bélica e os termos de alarme.  

 Estes termos correspondem ao fluxo da epidemia. Os termos de alerta 

(conferir nos títulos em negrito) são próprios dos períodos pré-epidemia, em 

que se prevê a chegada da mesma, mas ainda não se confirmou. É o tempo 

em que se lança mão enfaticamente da memória dos outros eventos 

epidêmicos vividos anteriormente, na tentativa de criar um continuum 
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noticioso entre o que passou e o que está para chegar. É também o tempo 

em que dá entrada o dispositivo pedagógico do tipo “como se prevenir 

contra a dengue”. Podemos então observar nos títulos palavras como risco, 

“alerta”, “está de volta”, “sinal de alerta”, “todo verão”, “ameaça”, “luz 

amarela acesa” etc. Um título que leva ao paroxismo essa estratégia discursiva 

é “um alerta mesmo sem risco de epidemia” (O Globo, 06/02/2010). 

 Num segundo momento, quando a epidemia parece eminente e já se 

constata sua irreversibilidade, entra em cena o dispositivo que traz as imagens 

bélicas. São típicas os termos “combate”, “front”, “esquadrão”, “contra”, 

“conspira” (podem ser vistos sublinhados, nos títulos). Implantam sentidos que 

se alimentam num intertexto com as demais “guerras” empreendidas no 

campo da saúde pública, embora o recurso explícito à memória não seja mais 

freqüente. Trata-se do aqui e agora, o tempo do verbo é o do presente.  

 O terceiro movimento enunciativo é o do alerta máximo, quando a 

situação se agrava. Às metáforas de guerra se somam agora palavras de alto 

poder mobilizador, que invocam um intertexto com situações de medo e 

grande perigo. São exemplos (que podem ser observados com um 

enquadramento): “atinge”, “avança”, “dispara”, “caso grave”, “se alastra”. A 

expressão “dengue hemorrágica” é um bom exemplo de um termo que 

aciona uma memória do já vivido. Embora se repita a estratégia de explicar os 

sinais que caracterizam e diferenciam a dengue comum da hemorrágica, ela 

foi conotada em outros tempos como risco de morte, tendo ampliado assim 

seu potencial de significação. 

 

 

2.5 Os formatos jornalísticos 

No que diz respeito ao formato jornalístico escolhido por cada jornal 

para apresentar o assunto ao leitor, lembramos que, de forma análoga ao que 

foi apresentado no I Relatório de Resultados do monitoramento da Influenza 

H1N1, adotamos algumas categorias para classificar o material monitorado.  

Os formatos noticioso e opinativo foram assim conceituados pelo OSM: “O 
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espaço noticioso compreende o agrupamento de informações onde cada 

veículo, a partir do trabalho de um repórter, apresenta ao leitor um material 

jornalístico o qual busca produzir um efeito de sentido marcado pelas noções 

de objetividade, imparcialidade e neutralidade. A materialização dessas 

informações pode ser vista nas notícias, reportagens, notas, retrancas, boxes, 

imagens e infográficos. Já no espaço de opinião cada jornal busca identificar 

que ali a subjetividade é um elemento constitutivo, isso porque está mais 

associado às avaliações do que o primeiro grupo. Representam estes espaços 

os textos presentes nos editoriais, colunas, artigos, cartas de leitor e charges”.1 

Com relação aos formatos jornalísticos mais e menos freqüentes na 

apresentação dos textos sobre a Dengue nos quatro jornais analisados, 

encontramos o seguinte cenário (ver  tabela 3 e gráfico 05): 

Tabela 3 

Formatos Jornalísticos Nº de vezes 

Nota 68 

Reportagem principal 46 

Notícia/registro 46 

Carta/leitor 14 

Opinião/colunista 09 

Reportagem e matéria vinculada 08 

Artigo 03 

Entrevista 02 

Editorial 02 

TOTAL 198 

 

 

 Pode-se notar que o tema foi tratado com muito mais freqüência no 

“espaço noticioso”, com 170 registros, que no “espaço opinativo”, onde foram 

registrados apenas 28 vezes. Este é um resultado de certo modo previsível, já 

que o jornal se propõe ser muito mais um espaço informativo que opinativo. 

                                                           

1 I Relatório de Resultados do OSM/SVS – maio 2010, p.11. 
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No entanto, pode-se tecer outras considerações a propósito dessa 

distribuição.  

A notícia transmite um efeito de “verdade”, de informe objetivo, neutro, 

que é uma mística que acompanha historicamente a construção dos sentidos 

na imprensa. Um espaço opinativo é muito mais poroso às contestações e 

réplicas, por ser o espaço do posicionamento pessoal. Poder-se-ia então 

atribuir a pouca incidência de matérias opinativas à dengue ser considerado 

um fato do âmbito da saúde pública, e não um fato político. Portanto, 

objetivo, isento de paixões. No entanto, freqüentemente esse espaço 

opinativo é formador de opinião, mesmo se tratando de carta dos leitores, não 

se podendo ignorar que é ali que a dimensão política do evento 

epidemiológico ganha guarida e se desenvolve.  

Por outro lado, a pouca incidência de reportagens pode ser atribuída 

ao fato de que a dengue não se confirmou como epidemia generalizada, em 

2010, apresentando apenas episódios isolados. A reportagem é indicador de 

importância do tema no conjunto dos assuntos tratados no jornal e em 2010 a 

dengue comportou-se como um tema sazonal, que recebe tratamento mais 

rotineiro.    

 

Gráfico 05 
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2.6 As editorias 

Conforme sinalizamos em nosso I Relatório2, “na construção da narrativa 

jornalística, existe uma correlação entre o local que o tema aparece no jornal 

(Editorias) e o modo como se constrói o argumento na apresentação deste 

(Formatos). Segmentados a partir de um projeto gráfico, os jornais 

estabelecem espaços de informação e de opinião dentro de suas páginas a 

fim de oferecer ao leitor um panorama claro de onde ele deve buscar 

construções narrativas baseadas na apuração de fatos e/ou em avaliações 

mais personalizadas”. 

 

O gráfico e a tabela a seguir mostram a distribuição do tema da 

dengue, nos jornais, pelas editorias. 

 

 

Gráfico 06 

Editorias no Período de Novembro de 2009 a Março de  2010
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2 Vide I Relatório sobre H1N1 encaminhado à SVS, p.18. 
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Tabela 4 

Editorias nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 TOTAL 

Cidade 14 15 23 34 40 126 

Saúde 5 4 2 6 0 17 

Nacional 3 2 1 7 4 17 

Opinião 2 1 3 1 7 14 

Cadernos especiais 2 0  2 8 1 13 

Esporte 0 0 0 0 5 5 

Ciência e tecnologia 0 0 2 1 0 3 

Cultura 0 0 0 0 2 2 

Internacional 0 0 1 0 0 1 

total 27 22 34 57 59 198 

 

 

Examinando o gráfico, podemos perceber o quanto, em todo o período 

monitorado entre 2009 e 2010, o tema Dengue esteve presente nas discussões 

locais, na editoria Cidade dos jornais (126 vezes). Numa segunda posição, 

porém muito distante do primeiro lugar, identificamos as editorias Saúde e 

Nacional, ambas com um total de 17 textos.  A quantidade apresentada pela 

editoria Saúde deve ser vista com cuidado, pois apenas a FSP possui uma 

editoria assim nomeada. Nos demais periódicos, observa-se que a editoria 

Cidade acaba sendo o espaço privilegiado de veiculação das notícias sobre 

a dengue, o que nos permite entender a diferença verificada. 

 Em terceiro lugar encontramos Opinião, com 14, e em seguida 

Cadernos Especiais, com 13 textos. Se pensarmos numa discussão de âmbito 

mais amplo, observaremos que nos 151 dias monitorados, o tema Dengue foi 

discutido na editoria Nacional apenas 17 vezes, reforçando que sua 

abordagem foi feita com freqüência a partir de uma lógica local - e não 

nacional ou tampouco internacional (editoria Internacional apenas uma vez). 

Esta distribuição aponta para uma abordagem fortemente local, que 

por sua vez possibilita maior conexão do leitor com o problema. Fala-se ao 
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gaúcho, ou ao carioca e não ao brasileiro genérico. Já a localização numa 

editoria Internacional faz com que a dimensão política se sobressaia, 

transformando-se o tema em uma questão que transcende o local.  Do ponto 

de vista da análise dos contextos textuais, esse elemento é da maior 

importância para entendermos os sentidos propostos em cada notícia: sua 

dimensão muda, em princípio, apenas pela editoria em que está localizada. 

Podemos confirmar aqui o já constatado anteriormente, do pouco 

investimento em editorias caracterizada pela opinião, imprimindo ao tema da 

dengue um caráter mais noticioso que do âmbito das políticas públicas.  

 Curiosamente, encontramos 5 textos na editoria Esporte, editoria em 

que normalmente temas da saúde não aparecem. No entanto, neste caso 

particular, todo o noticiário tendo ocorrido no jornal Zero Hora e, sendo o local 

onde se verificou um surto (no município de Ijuí, havendo o risco de 

contaminação dos municípios vizinhos), é fácil perceber a preocupação dos 

times de futebol com a saúde de seus jogadores, devido aos riscos de se jogar 

naqueles locais.  

 

 

3. Os discursos sobre a Dengue 

Nossas investigações sobre os discursos produzidos por O Globo, O Dia, 

Folha de São Paulo e Zero Hora têm como marco inicial novembro de 2009, 

especialmente por anteceder em aproximadamente um mês a chegada do 

verão, uma estação que, em função de suas especificidades, torna-se muito 

propícia para a proliferação e a posterior contaminação da população pelo 

mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue. A grande expectativa era a 

de que tivéssemos uma epidemia da doença na passagem de 2009 para 

2010. Também não deve ser considerado irrelevante o fato de o país estar 

naquele momento em meio a uma pandemia da Influenza H1N1, 

particularmente porque muitas das informações veiculadas pelos jornais 

pesquisados criavam ou apontavam essa proximidade entre a epidemia 

(Dengue) e a pandemia (H1N1). Assim sendo, várias das metáforas e dos 

sentidos presentes nos textos dos referidos periódicos acabaram 
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estabelecendo um paralelismo que, se na prática era injustificado, no campo 

da produção social dos sentidos geravam seus efeitos.  

 

 

As primeiras semanas: a regionalização do tema 

No que diz respeito às semanas tomadas como amostra, registramos 

que a primeira – que vai de dois a oito de novembro – não trouxe um texto 

sequer sobre a Dengue. Se olharmos para esse mês como um todo, é possível 

perceber que só a partir da segunda quinzena é que as narrativas sobre o 

tema começam a ser produzidas – com exceção de Zero Hora que registra 

três matérias publicadas entre os dias nove e 14. No seu conjunto, embora 

variem na forma como constroem seus sentidos para o público leitor, é possível 

ver que o conteúdo dos textos guarda certa similaridade. Dessa forma, 

podemos argumentar que tanto os dois matutinos cariocas quanto o paulista e 

o gaúcho deram destaque às medidas preventivas. Ainda que encontremos 

expressões como Operação, Guerra ou mesmo Combate para designar ações 

dos estados para que fosse evitado o retorno de uma epidemia (classificado 

como “retorno desagradável” em O Dia, por exemplo), parece que a principal 

preocupação dos quatro matutinos observados é que o risco potencial de um 

novo surto não chegue a se manifestar plenamente – o que pode ser indicado 

na sucessão de “Dia D”, particularmente no Rio de Janeiro, encontrado entre 

novembro de 2009 e março de 2010. Quando olhamos para os primeiros dias 

de dezembro, percebemos que, inicialmente, a Dengue não representava um 

problema de primeira ordem. 

Vejamos inicialmente o Zero Hora. Nele encontramos apenas uma 

matéria, sobre estudantes de Ensino Médio, de uma escola particular, que 

“elaboraram um eficiente repelente caseiro à base de cravo-da-índia”. (ZH, 

1º/12/2009, p. 37 [Geral]).  A dimensão preventiva se destaca, seja no teor da 

matéria, seja no uso do selo dengue – ilustração  do  mosquito  Aedes  aegypti,  
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Zero Hora,  01 de dezembro de 2009 

 

em primeiro plano, no alvo3 – ou na diagramação – com um box que 

sistematiza “o passo a passo do repelente caseiro” e outro “Fique por dentro” 

com informações sobre a dengue e presença do aedes no estado e em Porto 

Alegre. Estas características do dispositivo de enunciação do matutino gaúcho 

serão novamente abordadas mais adiante. Neste momento, importa mais 

introduzir outra marca: a presença regular das matérias publicitárias no jornal, 

de um modo geral e na editoria Geral, de modo particular. No caso do texto 

em tela, trata-se de evidenciar o cotexto criado com a publicidade dos 

planos da operadora Oi, que ocupa a metade inferior da página: em letras 
                                                           

3 O selo é uma marca icônica que tem a função de unir discursivamente todas as matérias 
relacionadas àquele tema. No caso, é como se anunciasse: “aqui se fala sobre dengue”.  
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maiúsculas destacadas, a afirmativa “Eu posso”. Com ele parece haver uma 

amplificação da positividade do espírito de iniciativa individual, ligando as 

vantagens de um plano sem multas e que oferece créditos financeiros ao 

sucesso da iniciativa comprometida dos jovens alunos. Ali, naquela página, os 

sentidos da prevenção foram acrescidos do sentido de potência: o perigo 

bate à nossa porta, mas nós podemos combatê-lo. 

Ao avançarmos em dezembro, percebemos que, se inicialmente a 

Dengue não representava um problema de primeira ordem, há uma mudança 

significativa no que diz respeito à cobertura sobre o tema: menos 

responsabilidade é atribuída ao Ministério da Saúde (em alguns casos ela 

inexiste) e mais às secretarias municipais e estaduais (estas na maioria dos 

casos), o que as coloca como as grandes protagonistas do combate à 

doença transmitida pelo Aedes aegypti. Observa-se então que o foco das 

atenções recai sobre as esferas de governo que tinham como atribuição a 

tomada de medidas de prevenção e controle da doença. Nesse sentido, é 

interessante notar que o espaço destinado ao “Informe do Dia”, do jornal O 

Dia, traz uma duas informações bastante ilustrativas do processo que estamos 

descrevendo. Na primeira, “A Secretaria estadual de Saúde decidiu atacar o 

Aedes aegypti pelo alto: a partir de hoje, equipes vão sobrevoar áreas da 

Região Metropolitana em busca de macrofocos do mosquito. Os locais serão 

identificados para receber agentes de visitas de controle da dengue” (O Dia, 

02/12/2009, p. 10 [Informe do Dia], grifos nossos). Já a segunda que: “A partir 

de janeiro, o Ministério da Saúde fornecerá remédios a pacientes com 

hipertensão pulmonar, púrpura e artrite. Também será ampliada a cobertura 

no atendimento a 28 doenças” (“Aplauso do Informe para o Ministério da 

Saúde”, Idem). 
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O Dia, 02 de dezembro de 2009 

 

Tão interessantes quanto os textos em si são as demais marcas da 

página 10, criando um contexto de informação. O “Informe do Dia” traz uma 

foto do jornalista Fernando Molica (centralizada no alto desse espaço). Abaixo 

dessa imagem, há um texto que menos interessa pelo conteúdo e mais pelo 

título: “Duas maneiras de ver o Brasil”. Partindo desse título, um sentido possível 

que se estabelece entre as notícias é o de que, entre duas maneiras de ver o 

Brasil, o repórter opta por celebrar uma ação mais efetiva (aplaudindo a ação 

do Ministério da Saúde) em detrimento de uma outra, pirotécnica, que mistura 

táticas e efeitos de guerra a uma ação preventiva.  Consolidando essa rede 

de sentidos, nos demais dias do mês de dezembro as narrativas dos jornais 

analisados circularam em torno da noção de prevenção, mas 

especificamente voltada para Orientação (disponibilização do Disque-

Dengue), Treinamento (de profissionais de prefeituras do interior) e Ensino (para 
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evitar proliferação do mosquito) como movimento de combate à dengue, 

ações no sentido oposto da citada ação da secretaria, que nesse caso não 

lograria o efeito esperado de conscientizar a população.  

Ao olharmos para a Folha de São Paulo, vemos uma lógica mais ou 

menos semelhante à d’O Dia. Isso porque não se fala em Ministério da Saúde. 

O grande protagonista em São Paulo (muito embora numa perspectiva muito 

pessimista) é o prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab. Pela matéria 

produzida pela Folha, o leitor é convidado a ler um texto que chama sua 

atenção para o fato de o governante ter gasto R$ 10 milhões em propaganda 

sob a justificativa de que esta estava sendo utilizada em “ações de 

conscientização na campanha contra a dengue” (FSP, 05/12/2009, p. C3 

[Cotidiano]). De forma análoga ao processo que descrevemos no parágrafo 

anterior, se regionaliza a ação de enfrentamento à doença, suprimindo o 

Ministério do processo.  

Em O Globo, o movimento também é semelhante. Ao nos depararmos 

com duas mensagens de leitores, organizadas sob o título “Saúde doente”, nos 

vemos diante de uma operação próxima a de seus concorrentes, 

especialmente porque se evidencia que “equipamentos (tomógrafos) que 

não funcionam e a falta de neurologistas contrapõe-se a propaganda do 

governo estadual de que o atendimento médico nos hospitais melhorou e 

como é fácil tirar uma tomografia” (O Globo, 30/12/2009, p. 6 [Cartas dos 

Leitores]). No mesmo dia, organizado sob o título “Milagrosa” (ZH, 30/12/2009, 

p. 3), o periódico gaúcho abre espaço apenas para uma nota, destacando a 

ação de uma pulseira preventiva da Argentina, que se mostrara ineficiente. Tal 

como seus concorrentes, Zero Hora mantém a ênfase nas ações preventivas e 

no monitoramento de casos importados. 

Esse “período de latência”, em que a dengue apenas se anuncia, é 

assim marcado por um efeito discursivo que, como veremos, se prolongará ao 

longo dos demais períodos, que é a de regionalização da cobertura e da 

atribuição de protagonismo a basicamente dois atores: os gestores locais 

(âmbito municipal e estadual) e os próprios jornais que, ao assumir sua 

responsabilidade na prevenção da epidemia, passam a alertar e orientar os 
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leitores. Esse dispositivo pedagógico acentua-se fortemente no Zero Hora, 

como poderemos observar mais adiante.  

 

2010: as metáforas bélicas e o descenso do perigo 

Quando entramos em 2010, percebemos que o número de textos sobre 

a dengue diminui sensivelmente. No entanto, nota-se que a presença das 

chamadas metáforas bélicas povoam as construções narrativas dos jornais 

analisados. Levando-se em conta este paradoxo e trazendo para nosso 

âmbito de análise o contexto semiótico compartilhado pela saúde e pela 

imprensa de que as classes mais pobres são as que mais contribuem para a 

disseminação epidemiológica, somos levados a crer que o movimento 

discursivo dos jornais acentua esse consenso.  

Um dado bastante relevante neste sentido é a divulgação de ações das 

autoridades municipais em comunidades carentes. Sob o título “Ação em 

comunidades”, o veículo informa: “Das 8h às 14h, o mutirão de combate à 

dengue da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Comlurb, 

atuará nas comunidades da Maré e Parque Colúmbia. Além de ensinar como 

prevenir a doença, agentes acabarão com possíveis criadouros do mosquito” 

(O Dia, 30/01/2010 [Conexão Leitor], grifos nossos). Ao analisarmos a 

informação veiculada por este matutino, nos vemos diante de uma 

construção narrativa que (a) tem na metáfora bélica um eixo discursivo, (b) 

acentua o antagonismo social ao contribuir para a cristalização da 

vinculação dengue-pobreza e, (c) legitima “ações de combate” dentro de 

comunidades carentes, ao enunciar que “agentes acabarão com possíveis 

criadouros”. Ora, como se pode acabar com aquilo que não há qualquer 

garantia que exista? O que dizer do “além de ensinar como prevenir a 

doença”? Não estaria aqui sendo também reforçada a noção de que às 

classes populares falta informação e educação ou uma informação para 

educação? 

Pode-se perceber claramente um dispositivo que não privilegia os 

determinantes sociais da epidemia, a não ser pelo foco da tradicional 

associação entre pobreza e ignorância, associada à culpabilização daqueles 
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que seriam a vítima de um processo histórico de ausência de políticas públicas 

voltadas aos setores mais desfavorecidos da população. 

Neste mesmo período, um outro dispositivo, que já havia se apresentado 

anteriormente, se afirma: a da regionalização da abordagem, no que 

concerne aos atores privilegiados, no caso os gestores municipais e estaduais. 

Assim, tomemos a informação organizada sob o título “Três frentes estão 

combatendo o Aedes aegypti e a dengue” (O Dia, 02/01/2010, p. 6 [O Dia no 

Estado], grifos nossos). Ainda que as ações referidas no conjunto dos textos da 

página 06 não digam respeito à cidade do Rio de Janeiro, não se pode negar 

o quanto sua organização gráfica contribui para acentuar estratégias de 

cooperação para combate ao vetor e à doença: como a “parceria entre a 

Prefeitura de Mangaratiba e a Funasa” (Idem), ou a “‘Operação Verão Sem 

Dengue’, em Quissamã, que envolve simultaneamente, a Vigilância Sanitária, 

o Programa saúde da Família (PSF), a Vigilância Epidemiológica e o Hospital 

municipal Mariana Maria de Jesus” (Idem). O contexto produzido pelo 

conjunto das atividades descritas indica que aqueles municípios estariam 

tomando providências efetivas ao contrário do que estaria acontecendo no 

Rio de Janeiro. Avancemos a fim de capturar outros dados que possam 

corroborar essa afirmativa. 

Em nossa quarta semana de análise, isto é, no período que vai de 25 a 

31 de janeiro de 2010, percebe-se que Zero Hora apenas divulga o 

levantamento do índice de infestação predial em Porto Alegre, realizado pelo 

Programa Municipal de Prevenção à Dengue. Os resultados encontrados – 2% 

– posicionaram a capital em situação de risco médio, na escala do Ministério 

da Saúde. A notícia foi também oportunidade para que um profissional do 

programa destacasse o trabalho de visitas e orientação nas residências e que 

aí localizasse “o grande problema”, demandando amplo envolvimento da 

população. Esta, aliás, é uma marca fortemente compartilhada pelas 

instituições de saúde e pela mídia: o principal problema está na população, 

que seria desinformada e possuidora de hábitos nefastos à saúde pública, 

cabendo portanto ações de orientação e educação.   
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O tema Dengue, no entanto, volta a atrair a atenção da imprensa, 

particularmente aos jornais cariocas O Dia e O Globo e nos últimos dias do 

mês. No dia 29, por exemplo, sob o selo “Combate à Dengue”, vemos uma 

pequena nota dando conta de que um “novo serviço do Telessaúde para 

Dengue da prefeitura” (“Serviço ampliado”. O Dia, 29/01/2010, p. 27 [Conexão 

Leitor]) é oferecido. O texto segue informando que “através do 3523-4025 a 

população poderá solicitar serviços como a visita de agentes e denunciar 

focos do mosquito” (Idem). Ora, se levarmos em conta que as notícias das 

frentes de combate ao aedes e à dengue antecedem em quase 30 dias a 

data do anúncio do novo serviço da prefeitura do Rio, podemos estar 

realmente diante de um quadro em que esse matutino “denuncia” a demora 

da resposta por parte das autoridades municipais do Rio de Janeiro, 

especialmente porque (a) tanto esta quanto aquelas informações são 

produzidas pelo mesmo periódico e (b) enquanto no Rio se disponibiliza um 

telefone para as pessoas, em Caxias, “agentes estarão, das 7h às 10h e das 

16h às 18h, na Rodovia Washington Luiz, na Praça do Pedágio, em Xerém, 

tirando dúvidas de como prevenir a dengue” (Idem). Ou seja, num caso o 

poder público espera pelo telefonema da população; no outro, vai até ela. 

Paralelamente, Arraial do Cabo volta a ser citada como exemplo de 

ação das autoridades no sentido de combinar ações e ordem urbana 

simultaneamente. Sob o título “Operação lata velha continua”, lemos que: 

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, está 
realizando a Operação Lata Velha, para retirada de 
veículos em situação de aparente abandono nas ruas da 
cidade. A Secretaria de Ordem Pública, através da 
Guarda Municipal, realizou esta semana mais uma ação. 
Além de limpar as ruas da cidade, a operação protege a 
saúde dos cidadãos, especialmente pelo risco de 
proliferação de mosquitos da dengue, através dos focos 
existentes em diversos veículos abandonados. A 
população tem demonstrado satisfação com os serviços 
prestados pela Guarda Municipal. (O Dia, 30/01/2010, p. 
6, grifos nossos). 

Se considerarmos o fluxo narrativo dos jornais, a combinação entre 

ordem pública e saúde, em Arraial do Cabo, forneceu o ambiente para que a 

Prefeitura do Rio de Janeiro publicasse um decreto que amalgamasse os dois 

universos (sob o signo da saúde, a ordem pública) especialmente na atuação 

do poder público em regiões da periferia da cidade do Rio de Janeiro. As 
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ações realizadas fora do município carioca são narradas como alternativas 

viáveis na tentativa de se evitar uma nova epidemia. Assim, ao lermos a 

informação, organizada sob o título “Referência no combate à dengue”, nos 

vemos diante de mais algumas lições que devem ser devidamente registradas: 

Doença comum, especialmente o verão, a dengue é 
sinônimo de problema para muitos municípios. Mas em 
Macaé, no Norte do Estado do Rio, o combate ao 
mosquito é sinônimo de eficiência. O Levantamento 
Rápido do Índice de Infestação de Aedes Aegypti, feito 
pelo Ministério da Saúde, indica que a cidade é uma das 
poucas em todo o estado que apresentam índice 
satisfatório, registrando 0,9% de infestação, abaixo de 1% 
– faixa considerada boa, de acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). (O Dia, 30/01/2010, p. 8). 

 

 

O Dia, 30 de janeiro de 2010 

A garantia de ser considerada uma referência no combate à dengue é 

atribuída a Macaé por sua capacidade de controlar o vetor da doença, com 

visitas periódicas a “todos os bairros da cidade por agentes do Centro de 
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Controle de Zoonoses (CCZ)” (Idem). Ainda que a matéria faça menção às 

ações educativas de conscientização da sociedade, serviços como o Disque-

Dengue e até o uso de homeopatia, o “maior êxito é alcançado” 

especialmente pela adoção de medidas mais efetivas como “Visitas às casas 

e observação aérea” (Idem). No Box, que fica ao lado da matéria principal e 

coberto pelo título da referida informação (“Referência no combate à 

dengue”), é possível encontrar a repetição das ações já descritas (ações 

educativas, uso de homeopatia, dentre outras). O que nos chama 

especialmente a atenção é o fato de ser destacada a informação – o último 

parágrafo é especificamente para falar dela – sobre a “ação adotada pela 

Prefeitura de Macaé de sobrevôo da cidade, através do ultraleve da Guarda 

Municipal, auxiliando no mapeamento dos focos da doença” (Idem). Dessa 

forma, nos aproximamos novamente da hipótese de o prefeito do Rio de 

Janeiro de aproximar do binômio saúde-ordem pública ao assinar Decreto 

autorizando a entrada de agentes em imóveis vazios ou que os moradores não 

permitissem tal ação. Embora não possamos afirmar taxativamente, há uma 

probabilidade das ações da prefeitura do Rio terem sido pautadas como 

resposta à opinião pública (traduzida pela mídia), que considera o prefeito 

apático.  

Já em O Globo, percebemos algumas estratégias que o aproximam de 

O Dia, utilizando-se, no entanto, de dispositivos discursivos ora semelhantes, ora 

diferentes. Sob o título “Prefeitura cria uma Telessaúde para Dengue” (O 

Globo, 30/01/2010, p. 17 [Rio]), o jornal (de forma análoga ao concorrente) 

anuncia que a prefeitura colocou o telefone 3523-4025 “à disposição da 

população para tirar dúvidas sobre a doença a receber denúncias de focos 

de dengue, além de solicitação de visita de agentes de saúde” (Idem). Neste 

matutino, a visita é enunciada como “algo a mais”. No entanto, há uma outra 

diferença considerável, que é a presença de um outro dado ausente na 

matéria de O Dia: “a ligação não é gratuita” (Idem). Ora, ainda que haja um 

custo em cada ligação que a população faça, a proximidade dos elementos 

textuais remete para o significado de que tal custo (baixo, como a 

propaganda da TIM, anunciando ligações a só R$ 0,25, pode sugerir) deve ser 

relativizado frente ao benefício que a chamada pode produzir. Nesta mesma 
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direção, contribui para o fortalecimento desse sentido um pequeno anuncio 

sobre o Disque-Denúncia ladeando a informação. 

 

O Globo, 30 de janeiro de 2010 

 

Ao passarmos para o dia seguinte, encontramos uma mensagem de 

leitor publicada sob o título “Criação de Mosquito” (O Globo, 31/01/2010, p. 6 

[Cartas dos Leitores]). Por estar junto às correspondências hierarquizadas sob 

“Qualidade de vida” (Idem), também não devemos negligenciar a 
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potencialidade dos sentidos produzidos nesse contexto (das cartas). Em sua 

reclamação, o leitor cobra providências da prefeitura que “já veio retirar água 

no ano passado, mas foi uma solução paliativa, pois sempre chove e a água 

se acumula no telhado e na piscina” (Idem). Mas, cremos que é no final da 

mensagem que está a força do argumento do leitor: “Já tivemos moradores 

doentes nessa área e este ano não será diferente” (Idem). Nossa observação 

se sustenta na perspectiva futurista na qual boa parte das narrativas 

jornalísticas é produzida. Quando olhamos para os principais eixos narrativos 

do mês de janeiro, à luz de argumentos como os presentes em textos como 

esse, evidenciando que “aumenta preocupação em três cidades”, 

“Madureira pede socorro contra mosquitos”, “Aedes está de volta”, “Medo da 

dengue”, “Prefeitura não faz sua parte”, julgamos que estamos diante de um 

cenário que, para que uma “nova epidemia” não ocorresse, mais poder 

deveria ser dado ao estado na efetivação de políticas públicas quanto à 

saúde.  

Em fevereiro, mês onde registra-se o maior número de textos produzidos 

sobre o tema Dengue no período de monitoramento, é possível percebermos 

que há a manutenção da perspectiva da Prevenção, especialmente em 

função da realização de novos “Dia D” como medida para enfrentamento a 

uma possível epidemia, o que, segundo as informações veiculadas pela 

imprensa, justifica a manutenção do Alerta. A partir da morte de um jovem, 

com suspeita de ter contraído a doença, quase que paralelamente ao 

aumento do número de casos divulgados no relatório do Ministério da Saúde 

(13/02/2010), proliferam as operações, especialmente em “favelas”, 

apontadas pelos periódicos analisados como o principal locus da possibilidade 

de proliferação do Aedes aegypti. Se no Rio de Janeiro é paradoxal o 

aumento de “operações de combate à dengue”, haja vista o fato de ter 

havido drástica redução do número de casos, em São Paulo, por exemplo, há 

um aumento da quantidade de ocorrências, o que acaba por pedir mais 

atenção por parte do Estado. Um dos casos concretos de risco de uma 

epidemia de dengue é o do município de Ribeirão Preto, que passava a 

registrar “um caso de dengue por hora”. 
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Ao nos determos com um pouco mais de atenção sobre a semana de 

análise (entre 22 e 28 de fevereiro), verificamos que, se do ponto de vista 

concreto o Rio de Janeiro não é o foco das atenções no que tange a 

proliferação da dengue, ações produzidas fora do município (do estado 

fluminense inclusive) servem como sinais de alerta para o que potencialmente 

poderia acontecer nessa região. A Folha de São Paulo, por exemplo, destaca 

a preocupação das autoridades com a possibilidade de uma epidemia no Rio 

Grande do Sul. Organizada sob o título “Após 3 anos, Rio Grande do Sul volta a 

ter dengue” (FSP, 23/02/2010, p. n/i [Cotidiano]), a informação dá conta de 

que o estado gaúcho estava diante de um novo surto epidêmico de dengue, 

destacando que “em Ijuí (402 km de Porto Alegre), onde 11 contraíram a 

doença, a situação já é tratada como epidemia. O surgimento preocupa o 

Ministério da Saúde porque, por não ser uma doença comum no Estado, a 

maioria não possuí anticorpos contra o vírus” (Idem). É interessante 

observarmos que, na matéria veiculada, há uma construção da idéia de que 

a distância (402 km) e o fato de não haver histórico da doença numa 

determinada região não devem ser considerados como impedimentos para 

que a dengue se manifeste em qualquer lugar do país. Assim sendo, reforça-se 

a idéia de que os brasileiros em geral, mas os paulistas em particular, devem 

estar atentos aos riscos que o agravo representa. 

Se por um lado, alerta-se a população contra os riscos que a dengue 

representa, por outro, o jornal oferece aos seus leitores um remédio para que 

esse mal seja contido. Na mesma edição, a Folha de São Paulo publica 

extensa reportagem sobre uma pesquisa realizada nos Estados Unidos sobre 

um novo recurso de combate à dengue. Anunciada pelo título “Inseticida 

genético pode barrar a dengue” (Idem, p. A14 [Ciência], grifo nosso), a 

informação dá conta de uma técnica, desenvolvida por pesquisadores 

brasileiros nos Estados Unidos, “que tornam os insetos do sexo feminino 

(responsáveis pela transmissão de doenças) incapazes de voar, explicando o 

processo de modificação (...) estratégia que é comparada a um inseticida” 

(Idem). Não podemos negar a importância que adquire essa matéria no 

contexto de produção de um matutino, especialmente pela divulgação do 

desenvolvimento de uma pesquisa científica. No entanto, somos compelidos a 
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problematizar tal novidade no processo de produção dos sentidos sobre a 

dengue. 

Inicialmente, gostaríamos de destacar a perspectiva futurologista com 

que grande parte das informações produzidas pela imprensa é tratada. 

Perceba-se que o título fala de um “inseticida” – pelo conhecimento popular 

diz respeito a uma substância utilizada para matar insetos  – que pode barrar e 

não que barrará. Aquilo que pode se afigurar como um truque semântico 

revela a força da contribuição dos meios informativos para a produção dos 

sentidos que circulam socialmente. Se em cidades como Guarujá, Ribeirão 

Preto, São José do Rio Preto, eram altos os índices de infestação, e elas 

estavam próximas de uma epidemia, a informação veiculada pela Folha 

contribui para que a população pressione o Estado brasileiro (leia-se Ministério 

da Saúde) para comprar mais um medicamento, ou como preferencialmente 

é sugerido pelo periódico, que pelo menos deixe os laboratórios comprá-lo e 

comercializá-lo. E, ao trazer ainda nas linhas da reportagem que os “resultados 

mais recentes estão na edição de hoje da revista científica ‘PNAS’” (Idem), o 

texto acentua a atualidade da notícia, o que aponta para que a medida 

devesse ser aplicada imediatamente e não num futuro (próximo ou distante). 

Ao olharmos para a notícia publicada em O Dia, na mesma data, 

vemos um tratamento bem diferente do dado pelo concorrente paulista. Sob 

o título “Um mosquito contra a dengue” (O Dia, 23/02/2010, p. n/i [Saúde]), o 

jornal anuncia que “Cientistas americanos criaram mosquito que pode conter 

a dengue: as fêmeas não voam e podem, no futuro, dar origem a insetos 

capazes de se locomover. A versão genética modificada será solta em 2011” 

(Idem, grifos nossos). Diferentemente da Folha, o matutino carioca noticia o 

assunto com mais cautela: “pode conter a dengue”, “no futuro”, e “será” solta 

em “2011”, isto é, pelo menos um ano depois do momento em que estava 

sendo divulgada e, podemos inferir, inicialmente nos Estados Unidos. Outro 

dado bastante interessante é que não há no texto de O Dia qualquer menção 

à USP ou aos cientistas brasileiros que participam da descoberta. Se 

considerarmos que no Rio de Janeiro os riscos de uma epidemia eram 

significativamente menores que em São Paulo, talvez se justifique o espaço 

dado por ambos em suas páginas. Aceitando a pertinência de tal premissa, 
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podemos acentuar a percepção de o quanto os dispositivos dos jornais não 

são produto apenas de uma objetividade neutra da informação, e sim fazem 

parte de um dispositivo político mais amplo dos jornais, ocultando seu papel 

de produtores dos sentidos sociais.  

 

O dispositivo pedagógico do Zero Hora 

No Rio Grande do Sul, essa é a semana em que o surto de dengue em 

Ijuí, município do noroeste do estado, ganha mais espaço (especialmente nas 

capas) em Zero Hora.  O primeiro texto sobre o surto, publicado em 22 de 

fevereiro  de  2010,  mereceu  reportagem  e  chamada  de  capa.  Preencheu  

 

Zero Hora, 22 de fevereiro de 2010 

  

quase duas páginas com matérias assinadas, uma entrevista com o secretário 

estadual de saúde, Osmar Terra,  box explicativo sobre as diferenças entre 

epidemia, surto, pandemia e mais de meia página dedicada às medidas de 

prevenção, mantendo uma perspectiva desde o registro sobre as primeiras 

informações sobre o processo. Devem ser destacados ainda o selo dengue no 
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trabalho de enquadramento do tema e a preocupação didática, 

particularmente na diagramação e no tratamento das informações. De forma 

contínua, o dispositivo de enunciação desse jornal demarca dois espaços 

enunciativos: o da narrativa jornalística e o do discurso pedagógico. Em geral, 

são contíguos e tratam do mesmo tema, mas com características bastante 

diferenciadas. No espaço pedagógico, Zero Hora ensina, mostra onde está o 

risco, o que e como fazer para se prevenir. São características desse espaço a 

estrutura pergunta-resposta, o uso do modo verbal imperativo e de recursos de 

diagramação. 

 

Zero Hora, 22 de fevereiro de 2010 

 

Merece destaque a utilização de ilustrações e infográficos, mas não da 

fotografia, provavelmente por sua identificação com as modalidades 

informativas. Outra marca é disposição freqüente dos textos publicitários, 

também presentes no conjunto dos dados que estiveram sob análise. Como se 

pode perceber, em alguns casos aproximadamente 1/3 da página 

(especialmente na parte inferior) é ocupado por anúncio publicitário (de 

revendedora de carros importados, por exemplo). Uma vez que essa 

composição é freqüentemente encontrada nas páginas da Editoria Geral, 
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com variação do produto anunciado, essa constância não parece acidental. 

Ao contrário, parece sugerir convergência entre a relevância das informações 

prestadas sobre saúde e a valorização do espaço publicitário, pelo menos se 

levarmos em conta o público ao qual dada propaganda é direcionada. 

Entretanto, o que não podemos desprezar é o fato de que a produção de 

sentidos sobre a dengue em ZH se dá, em um primeiro momento, sob o signo 

da surpresa: o surto em Ijuí foi a segunda experiência de foco do mosquito e 

transmissão do vírus no RS. A raridade da dengue autóctone no estado, aliada 

possivelmente ao forte sentimento de identidade gaúcho, também contribuiu 

para o contraponto de que, até aquele momento, com apenas uma 

exceção, a doença tinha um caráter estrangeiro: “O Rio Grande do Sul não 

registrava casos autóctones – que se originaram no Estado – desde 2001, 

quando houve um (sic) situação similar em Giruá, região Norte” (ZH, 

22/02/2010, p. 28 [Geral]). 

As muitas referências a Giruá, a primeira experiência gaúcha com um 

surto epidêmico, fazem, valer dois sentidos principais: até então “única 

experiência”, mas também “experiência única”, devido ao caráter exemplar 

de sua reação e controle da doença: “A força tarefa deve ser semelhante à 

de Giruá (...), somando ações...” (Idem). Tal perspectiva pode também ser 

percebida quando, no dia seguinte, a matutino gaúcho enuncia através do 

título: “Casebres se tornam criadouros de larvas”, a partir do intertítulo: “O bom 

exemplo de Giruá, que venceu a dengue” (ZH, 23/02/2010, p. 35 [Geral]): 

Em abril de 2007, uma cidade do noroeste do estado 
vive o sobressalto que Ijuí está experimentando agora – e 
venceu. Naquele ano, Giruá (...) Trinta dias depois, no 
entanto, estava domada. – Foi o caso de controle mais 
rápido da dengue no país – garante Valdemar Fonseca, 
que ocupava o cargo de secretário municipal de saúde.  
A receita de Giruá inclui... (Idem, grifo nosso). 

Na explicação do surto, as narrativas conjugam como causas, 

principalmente, a existência prévia do vetor, a variação climática e a 

intensificação do fluxo entre municípios, estados e países durante as férias e o 

feriado de carnaval, notadamente o Mato Grosso do Sul, onde também havia 

surto de dengue. 

A associação com a pobreza é feita, por exemplo, por meio do bairro 

Petrópolis – o mais atingido e provavelmente o foco principal de Aedes é 
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também o mais pobre do município de Ijuí. Tanto a cidade quanto o bairro são 

os temas principais da matéria do dia 23 de fevereiro, também com chamada 

de capa. A notícia no alto da página 35 retoma a associação com dengue e 

pobreza, de forma ambígua. O título “Casebres se tornaram criadouro de 

larvas” (Idem) sugere que nesse tipo de moradia está localizado o foco. Mas 

uma leitura do texto informa que “uma série de casebres foram demolidos 

para dar lugar a três blocos residenciais, que a prefeitura pretende entregar 

aos moradores até o final do ano” (Idem). O entulho foi removido, continua a 

reportagem, “mas os moradores acabaram usando o espaço para depositar 

resíduos – desde pneus até garrafas plásticas” (Idem).  O problema, então, 

não são os casebres, mas os próprios moradores que, com seus hábitos, 

parecem tornar questionável a iniciativa habitacional da prefeitura. 

A edição desse dia apresenta, também na página 35, a conjugação da 

narrativa jornalística e do discurso pedagógico, em organização espacial 

cuidadosa, guiado por variedade de linhas e ilustrações: “Dicas úteis” e “Tire 

suas dúvidas” – espaços organizados e com os temas enumerados. Comporta, 

ainda, “Dez dicas salvadoras”, com linha pontilhada e tesoura indicando que 

deve ser destacado da página e guardado para consulta. Ao lado, uma 

seção específica estende o cuidado, patrocinado pelo Colégio João Paulo I, 

a uma outra faixa da população: “Para o seu filho ler”. Texto e imagem se 

unem na enunciação pedagógica que apresenta o periódico gaúcho como 

útil, como especialista, que pode esclarecer e salvar o leitor e sua família. 

Note-se a ênfase do jornal, que abre a resposta à pergunta (em Dicas úteis) 

afirmando que “Um leigo terá dificuldade de diferenciar o mosquito da 

dengue de outros mosquitos; Mesmo assim, se você suspeitar da presença do 

Aedes (...); A melhor política é adotar as...” (ZH, 23/02/2010, p. 35 [Geral]). 

Implicitamente, traz também a noção de que há grande risco, muito embora 

a enunciação não seja alarmista. 

Vale ressaltar que, embora nesse dia a chamada de capa seja mais 

discreta, integra um cotexto no qual predomina o clima de incerteza, urgência 

e insegurança. A matéria principal destaca que “Plano emergencial tenta 

estancar fugas no semiaberto” (Idem, grifos nossos). Mesmo em se tratando de 

outro tema, os sentidos propostos no conjunto da página acabam 
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potencializando a estratégia do estado gaúcho no combate ao Aedes. 

Ladeando esta chamada, sobressai outra que anuncia: “Ação em Ijuí”, 

trazendo no subtítulo: “Como é o front da dengue no RS” (Idem, grifos nossos). 

Paralelamente, logo abaixo “Confiança abalada – Otan erra e mina a própria 

estratégia” marca uma importante estratégia do matutino: ainda que valorize 

as ações empreendidas pelas autoridades estaduais, coloca-se em suspeição 

se tais medidas produziriam o efeito esperado. 

O aumento do número de casos em Ijuí é acompanhado pelo temor 

crescente de que a doença avance para outros municípios, principalmente 

Porto Alegre e Região Metropolitana. Além do fluxo de pessoas e do vetor, 

que deviam ser monitorados, os riscos de agravamento da epidemia também 

eram associados à evolução da epidemia no quadro nacional e à 

possibilidade de dengue hemorrágica. Organizada sob o título “Saúde prevê 

epidemia pior do que a de 2007” e subtítulo: “Operação de guerra tenta evitar 

que doença se alastre rumo à Região Metropolitana” (ZH, 24/02/2010, p. 28 

[Geral]), ou ainda: “Porto Alegre em alerta” (Idem), percebe-se uma 

construção narrativa que prima por provocar a sensação de aumento da 

possibilidade de uma epidemia no Rio Grande do Sul. Passados dois dias, 

percebe-se que o surto já começa a ser tratado como epidemia, 

especialmente quando lê-se a informação organizada sob o título: “Epidemia 

da dengue avança em oito Estados” (ZH, 26/02/2010, p. 40 [Geral]; com 

chamada na primeira página). Tal sensação é reforçada pela notícia 

veiculada pelo veículo com o seguinte título: “Dengue dispara no país” (ZH, 

27/02/2010, p. 36 [Geral]).  

Como observado em praticamente todos os fenômenos relacionados 

ao processo saúde-doença, as narrativas sobre a dengue apóiam-se 

fortemente nas metáforas bélicas. Zera Hora apresenta essa marca em 

praticamente toda a cobertura: “ameaça”, “front”, “operação” e “operação 

de guerra”, “esquadrão da fumaça”, “cerco”, “QG”. A cidade e a população 

de Ijuí são apresentadas como “assustadas”, com “medo”, “paralisadas”, 

embora nas declarações diretas o tom seja de preocupação. Alerta é a 

expressão mais usada, possivelmente por sua função de transição, entre algo 

que pode se agravar ou retroceder. O termo combina bem com a posição 
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enunciativa de “espreita” assumida pelo matutino, pois se o jornal concede 

grande espaço e protagonismo às fontes oficiais, não deixa de marcar 

distância das informações que são fornecidas por essas mesmas fontes. Isso é 

verificado tanto em relação à projeção sobre a evolução do surto, quanto à 

efetiva realização de qualquer atividade prevista.  

Outra característica que vale a pena destacar é que o periódico 

gaúcho evita afirmações categóricas e não assume como verdade as 

informações oficiais que veicula. A fala dos especialistas joga um papel 

importante na manutenção dessa distância, que não compromete, no 

entanto, a composição de uma imagem de pró-atividade em relação às 

autoridades públicas e sanitárias. No discurso informativo, as fontes oficiais e as 

vozes autorizadas na gestão municipal e estadual da epidemia são as mais 

presentes. Secretários municipais e estadual de Saúde, assim como os 

responsáveis pelos respectivos serviços de vigilância, não postergam o 

reconhecimento do surto, de certa forma o antecipam (não aguardam a 

confirmação laboratorial para assumir o surto) e agem, como podemos ler na 

legenda da imagem da página 40: “Mesmo distante 220 quilômetros de Ijuí, 

foco da dengue no Estado, Santiago mandou agentes de saúde para 

identificar áreas de risco” (ZH, 26/02/2010). 

Talvez o exemplo mais representativo desse enquadramento seja a 

matéria intitulada “Mutirão para frear dengue no RS” (na já referida página 28, 

do dia 22/02/2010). À primeira vista, mutirão designa a mobilização da 

população para medidas de controle ou prevenção da dengue, sentido 

disseminado na estratégia do “Dia D”. Não é esse o caso: a mobilização 

refere-se à união da prefeitura, Defesa Civil, Brigada Militar e Secretaria 

Estadual de Saúde, para visitar todas as casas de Ijuí, intensificar a limpeza 

urbana e instalar armadilhas para monitorar a chegada do mosquito. Apenas 

no final de março é noticiado um mutirão em Ijuí, envolvendo associações 

comerciais, a universidade regional e diversos órgãos públicos. A população 

aparece presente na categoria “voluntários”. O protagonismo é claramente 

governamental, mas de âmbito local e estadual. Essa ênfase é expressa 

também nas fotos, que destacam o trabalho de campo e ainda a logomarca 

municipal no uniforme dos agentes: Porto Alegre Sem Dengue.  
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Críticas e cobranças são praticamente inexistentes. Mesmo quando Zero 

Hora informa que “Veneno vencido atrasa combate a surto em Ijuí” 

(25/02/2006, primeira página), a notícia informa que o produto fazia parte de 

um lote repassado pelo Ministério da Saúde. A SES reconhece que não 

revalidou o estoque, mas garante que o lote não foi utilizado e que a carga 

emergencial, fornecida por Santa Catarina, já estava a caminho. É eloqüente 

a esse respeito a ausência de editoriais e a raridade de outros formatos de 

opinião. Note-se que, à medida que se agrava o quadro em Ijuí, 

principalmente após a confirmação de um caso de febre hemorrágica, o 

veículo passa a usar como dispositivo enunciativo a estratégia de vincular a 

gravidade do quadro nacional com o estadual e o municipal. 

A matéria sobre a evolução da doença em âmbito nacional – “O 

número de casos no Brasil dobrou em relação aos dois primeiros meses do ano 

passado” (ZH, 27/02/2010, p. 36) – é apropriada pelo matutino e integrada no 

contexto estadual da epidemia (vide mapas do país com dados da dengue 

em 2007 e 2010, como os presentes na mesma página 36). Tanto no texto 

quanto nas informações do mapa, Zero Hora assume uma postura de 

polarização direta com o Ministério da Saúde, alterando substancialmente a 

postura enunciativa adotada até então. Note-se que, em relação aos mapas 

comparativos, não é identificada a fonte dos dados de 2007; no de 2010, as 

informações do Rio Grande do Sul são atualizadas com dados daquela 

Secretaria Estadual de Saúde. Já no segundo parágrafo desta mesma 

informação, é apontada a discrepância dos dados da dengue no estado 

gaúcho, já que o relatório do ministério tem o dia 13/02 como data limite: são 

28 contra os 345 casos registrados em Ijuí, até o dia 22/02. 

 No parágrafo seguinte, Zero Hora afirma que “o levantamento também 

subestima o impacto da enfermidade em SP e PR”, seguida de dados que 

demonstram a diferença de aproximadamente 4 mil e 1.200 casos, 

respectivamente. A crítica se intensifica nos dois próximos parágrafos, iniciados 

da seguinte forma: “Apesar de obsoletos, os resultados comprovam a 

escalada da dengue no país...” e “Questionado sobre os motivos do insucesso 

da erradicação da doença, o coordenador do Programa Nacional de 

Controle da Dengue...” (ZH, 27/02/2010, p. 36). Luciano Goldani, chefe do 
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Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é novamente 

acionado pelo veículo, desta vez para contra-argumentar as variáveis 

apontadas – circulação do sorotipo DEN-1, chuvas e calor – e explicar que a 

“incapacidade do governo em eliminar a moléstia tem relação com as 

características climáticas e sócio-econômicas do país” (Idem). De um lado, “o 

clima tropical”; de outro, “os imensos bolsões, onde o acúmulo de lixo é um 

prato cheio para as larvas”. A saída está na vacina, prevista para 2015. 

Novamente em tom de crítica, destaca o periódico: “Enquanto isso, o 

Ministério da Saúde anunciou que reforçará a batalha nos cinco Estados que 

concentram 71% dos casos divulgados ontem. O Rio Grande do Sul, por 

apresentar índices mais baixos, por enquanto não é prioridade” (Idem). Essa 

parece ser a razão do confronto atípico no dispositivo do jornal.  

 

O último período de análise 

Nos demais jornais monitorados, ao avançarmos para o final de 

fevereiro, nos vemos diante de textos que apontam a preocupação com o 

aumento do número de casos registrados nos primeiros meses de 2010 (109% 

maior que no mesmo período do ano anterior). No entanto, vemos que o 

enfoque vai ser bem distinto quando comparamos as matérias presentes em 

Folha de São Paulo, O Globo e O Dia. Comecemos por este. Sob o título “Risco 

de epidemia de dengue” (O Dia, 27/02/2010, p. 28 [Saúde]), a informação dá 

conta de que as autoridades estariam preocupadas com a volta do tipo 1 da 

doença, especialmente porque crianças e adolescentes não tinham 

anticorpos contra ela. Ao longo da reportagem, o matutino vai trazendo 

números que “justificam” o “risco” anunciado no título e nas linhas em que 

descreve o panorama. Entretanto, para além da veiculação de medidas de 

prevenção contra o agravo (“limpeza de calhas”, “vedação de caixas 

d’água”, “aplicação de cloro em piscinas, dentre outras), o matutino também 

mostra ao seu leitor que o cenário no Rio de Janeiro é bem menos 

preocupante que em outros estados: “636 casos confirmados no Rio de 

Janeiro. No mesmo período do ano passado foram 3.100 notificações (...) 21 

pessoas mortas no país no mesmo período. Entre janeiro e fevereiro de 2009, 

foram 31” (Idem). Nesse sentido, ainda que não estivesse descartada uma 
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nova epidemia, mesmo no Rio, os números indicavam que o estado não era o 

principal alvo da apreensão das autoridades: “o ministério já alertou os 

estados para ficarem atentos a possibilidade de reintrodução do tipo 1, que 

circulou predominantemente na década de 90 no país (Idem). 

Tal perspectiva é, em alguma medida, compartilhada por O Globo, 

ainda que sob uma perspectiva discursiva diferente do O Dia, especialmente 

porque a notícia aparece em outro contexto de produção: a editoria O País. 

Antecipada pelo título “Número de casos de dengue aumenta 109%” (O 

Globo, 27/02/2010, p. 10 [O País]), o jornal noticia: “Na Região Sudeste, o 

aumento de casos da doença foi de 28,2%. Porém, o balanço revelou uma 

boa notícia para o Rio, onde os registros caíram de 3.100 para 636. Em 2008, o 

Estado do Rio foi castigado com uma epidemia de dengue” (Idem, grifo 

nosso). Antes de seguirmos com a continuação da matéria, gostaríamos de 

nos deter sobre a conjunção coordenativa porém. Em nossa avaliação, ela 

exerce a função de destacar, antagonicamente, a posição do Rio de Janeiro 

diante dos demais estados do Sudeste, haja vista o fato de, em detrimento de 

ter aumentado o número de casos registrados na região, no estado fluminense 

ter havido um decréscimo, uma retração. Se tal proposição nos parece 

pertinente, uma vez que o “coordenador do PNCD, Giovanini Coelho, afirmou 

que o aumento de casos da doença preocupa o governo. Além do 

crescimento em estados que então lideravam as pesquisas como São Paulo e 

Minas (...) há áreas vulneráveis principalmente no Nordeste” (Idem). 

Se a informação acima descrita marca a importância do tema Dengue para o 

noticiário jornalístico, ao olharmos para o contexto em que ela aparece   

veiculada  os  sentidos   mobilizados   para  a  leitura  daquele   texto também 

fazem crescer sua influência. Inicialmente falamos da editoria em que a 

matéria aparece impressa (O País). Agora queremos destacar o conjunto de 

informações (textuais e imagéticas) também presentes, formando um cotexto. 

Precedendo a matéria sobre dengue, temos uma que aborda a morte do 

secretário de Saúde de Porto Alegre, “morto a tiros após sair da igreja” (Idem), 

e outra que a sucede: “Em SP, 35 mil professores terão aula de reforço” (Idem). 

Ainda que não tratem diretamente sobre a temática analisada, não deve 

estar longe da memória do leitor de O Globo o fato de o Rio Grande do Sul 



 45

(Ijuí) e São Paulo (Ribeiro Preto, Guarujá, São José do Rio Preto) estarem em 

meio a uma epidemia de dengue. Do ponto de vista discursivo, a alusão ao 

secretário de Saúde pode funcionar aqui como uma espécie de reforço do 

processo de rememoração. E São Paulo, onde a “aula de reforço dos 

professores” está associada “à queda de desempenho dos alunos”, reforçaria 

a noção de que o risco de epidemia estaria associado à “queda de 

desempenho educacional” (um dos pilares do binômio educação-

prevenção).  

 

 

O Globo, 27 de Fevereiro de 2010 
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Já a Folha de São Paulo, na mesma data, traz duas matérias sobre as 

quais faremos análises. A primeira registra o aumento da infestação de 

dengue no país, que “tem aumento de 109% nos casos de dengue em 2010” 

(FSP, 27/02/2010, C8 [Folha Corrida]. É interessante observar que o veículo 

informa sobre o fato de cinco estados (Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul e Rondônia) concentrarem 71% das ocorrências – o que mais uma vez 

marca a presença, ainda que implicitamente, do Ministério da Saúde como 

principal fonte da informação. Mas, há alguma menção a São Paulo? 

Inadvertidamente, poderíamos supor que o fato de a Folha não registrar o 

risco de uma epidemia em municípios paulistas poderia ser simplesmente 

atribuído ao fato de trazer uma notícia, reproduzindo as declarações de 

autoridades, como é o caso do coordenador do PNCD, Giovanini Coelho. No 

entanto, ficamos inclinados a afirmar que mais uma vez, a despeito de dar 

ciência ao seu leitor sobre determinado assunto, o matutino procura agir 

proativamente sobre a produção de sentidos sobre a dengue e a partir do 

evento dengue. Ainda que não seja possível comprovarmos nossas inferências 

pelo conteúdo da notícia em questão, quando viramos a página (voltando à 

C7), retornando à rubrica Saúde, encontramos uma imagem de um mosquito 

picando uma pessoa e, organizado sob o título “Boa pergunta”, o seguinte 

diálogo: 

– Maria Helena Correa (aparentemente uma leitora): 
Gostaria de saber se é prejudicial usar diariamente 
repelente de insetos, em aerossol ou creme? 

– Vidal Haddad júnior, dermatologista da Unesp (FSP): 
Não há nenhum risco em aplicar repelentes diariamente, 
porque as concentrações dos produtos disponíveis no 
mercado são baixas e testadas dermatologicamente. 
Quanto à eficácia, não há diferença entre as versões 
creme ou aerossol. 
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Folha de São Paulo, 27 de fevereiro de 2010 

 

Ora, o que aparece como apenas mais uma informação da referida 

página assume a primazia de nossas análises, justamente porque a pergunta é 

produzida dentro da editoria Ciência e não junto com a Folha Corrida, que 

continha a matéria sobre dengue. O que poderia ser compreendido como 

uma organização gráfica, desprovida de sentidos e de intenções por parte do 

periódico, adquire outros sentidos se recuperarmos a informação produzida no 

dia 23 de fevereiro, dentro da mesma editoria (Ciência), sobre “Inseticida 

genético pode barrar dengue” (FSP, já referenciada). A pergunta feita pela 

senhora Maria Helena Correa evidencia o quanto as narrativas jornalísticas 

influenciam, interferindo, na construção do imaginário social da população. 

Ainda que naquela ocasião destacássemos a possibilidade de a matéria 

capturar o leitor para anúncios sobre inseticidas, não é menos significativa a 

compreensão de que, além daquele efeito, tanto produz-se a noção de que 

o inseticida é um remédio eficaz para combate à dengue, como reforça-se a 
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noção do recurso à via medicamentosa para solução dos problemas da 

saúde. 

 

Folha de São Paulo, 27 de fevereiro de 2010 

 

Ao continuarmos a folhear o jornal, ainda que de traz para frente – não 

se pode dizer aqui que trata-se de um processo de manuseio equivocado, 

haja vista o fato de haver múltiplas formas de manejo e apropriação das 

narrativas jornalísticas – nos deparamos com uma grande reportagem 

produzida pela Folha. Sob o título “Casos de dengue mais que dobram esse 

ano” (FSP, 27/02/2010, p. C4 [Cotidiano]), a informação registra que “três 

unidades da Federação preocupam em especial por terem um significativo 

crescimento na quantidade de registros da doença, embora ainda não 

tenham alta incidência: Distrito Federal, Minas e São Paulo” (Idem). Note-se 
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que, pelo texto, a preocupação que São Paulo inspira é por conta da 

circulação dos paulistas em outras regiões, não porque qualquer tipo de 

problema que o próprio estado apresente. O ponto de partida para tal 

construção é o argumento oficial de que “Em São Paulo, segundo Coelho, a 

chegada do tipo 1, é favorecida pela circulação de pessoas entre o Estado e 

Mato Grosso do Sul” (Idem), mesmo que o numero de casos nesse estado da 

região sudeste tenha aumentado seis vezes este ano, num processo inverso ao 

do país como um todo. 

Tal panorama, no entanto, é ligeiramente modificado com a 

publicação de informação complementar (matéria coordenada) que registra 

a notícia, sob o título “Governo de SP antecipa campanha contra a doença” 

(Idem, grifo nosso), de que as ações no estado seriam intensificadas. É muito 

interessante observar que seria antecipada uma campanha para prevenção 

de uma doença (cujo pico está associado ao verão) que, supostamente, 

estaria em fase de arrefecimento. Qual o sentido de uma notícia como essa? 

Mostrar mobilidade das autoridades públicas estaduais? Tranqüilizar o 

paulistano? Se posicionar contra “o avanço de 884,95% nos casos de dengue, 

causado pela chuva e o calor” (Idem)? As possibilidades são realmente 

maiores do que estas três perguntas poderiam abarcar, e essa não é nossa 

posição. Nossa proposta é evidenciar que, atravessando a publicização de 

informações, existe um universo discursivo que produz sentidos sobre aquilo 

que é narrado pela imprensa e que concorre com qualquer outro tipo de 

narrativa nas ações colocadas em movimento pelos seres humanos. Nesse 

sentido, os dados fornecidos pelo segundo texto (matéria coordenada), 

concorrem com os do primeiro, inclusive com o Ministério da Saúde, 

responsável pelas estimativas de âmbito nacional. 

Não podemos desprezar, ainda, que a dimensão político-partidária 

esteja presente nos discursos produzidos pela Folha. Ora, em meio a um 

processo político-eleitoral que configurava o governador do estado de São 

Paulo como um pré-candidato à Presidência da República, parece legitimo 

destacar que “o Estado [São Paulo] investiu cerca de R$ 120 milhões nos 

últimos três anos em ações de controle da dengue” (Idem). Mas, teria o 

paulista esquecido que o então governador já havia ocupado o cargo de 
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ministro da Saúde no segundo Governo Fernando Henrique Cardoso? Se nossa 

perspectiva é plausível, não deve ser considerada estapafúrdia a disparidade 

entre a celebração dos R$ 120 milhões gastos por José Serra e a crítica aos R4 

10 milhões gastos por Gilberto Kassab (FSP, 05/12/2009, já mencionado). 

Paralelamente, na medida em que boa parte dos problemas com a dengue 

naquele estado está relacionado ao acúmulo de águas provocado pelas 

chuvas e à “importação da doença”, a imagem da matéria seguinte nesta 

mesma página potencializa os sentidos em torno de tais perspectivas, afinal, a 

foto da Lagoa Rodrigo de Freitas, pelo enquadramento, funciona como 

representação material dessa concentração de água. 

Ao entrarmos em março e à medida que diminuíam os riscos de uma 

epidemia, pelo menos no Rio de Janeiro e em São Paulo (ainda que na 

Baixada Santista houvesse pequenos registros sobre a possibilidade de um 

quadro epidêmico), há uma queda do número de textos produzidos tanto em 

O Dia como na Folha de São Paulo e O Globo – movimento diferente pode ser 

verificado no Zero Hora, haja vista a configuração de um surto epidêmico 

naquela região. No que diz respeito ao nosso último intervalo de análise (22 a 

28 de março), apenas O Dia publicou pequenas notas sobre o tema Dengue. 

Para além de outros “Dia D”, pelo que foi registrado pelo veículo, a maior 

ênfase da cobertura se deu na direção do incentivo às atividades educativas 

para manutenção do bom quadro, isto é, do afastamento de uma 

possibilidade de epidemia nesses dois grandes centros. Assim, é possível 

encontramos textos como o organizado sob o título “Depósito de latinhas no 

telhado” (O Dia, 27/03/2010, p. n/i [Informe do Dia]), advertindo a população 

a não fazer de suas casas depósitos de latinhas, o que “é ótimo para o 

mosquito” (Idem). 

Em Zero Hora, o ápice da cobertura se estende até o dia 06 de março, 

período em que as marcas pedagógicas se intensificam, por exemplo, com a 

publicação constante do “Guia da Prevenção”. A palavra autorizada no 

assunto é assumida pelo próprio jornal, pois não há a participação de 

qualquer especialista ou referência às fontes consultadas. Mas a relação 

didática que é proposta aos seus leitores também se manifesta na forma de 

organização e diagramação das matérias, no uso constante de quadros 
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explicativos, assim como na hierarquização das chamadas – chapéu, título e 

subtítulo –, que ordena, classifica e fornece o roteiro para apreciação do tema 

para o leitor. No discurso pedagógico, além da união texto e imagem, já 

ressaltada, a presença da população parece estar pressuposta nas perguntas 

selecionadas, cuja autoria não é identificada, fundindo-se com a imagem do 

leitor do jornal. Já no registro jornalístico, a população é posicionada de 

maneira diferenciada: a) os depoimentos são apresentados tanto na forma de 

discurso direto, como indireto; b) os entrevistados são identificados pelo nome, 

idade e profissão; c) as referências à mobilização da população aparecem 

de forma discreta, se comparada a outros jornais. Como assinalamos, é 

bastante perceptível em Zero Hora que os sujeitos da ação são as autoridades 

públicas e profissionais de saúde. 

Além das características já citadas, chama a atenção na cobertura de 

Zero Hora a pouca repercussão do tema nos textos de opinião e na 

manifestação dos leitores: apenas três registros para o primeiro (dos quais dois 

estão fora das semanas de análise) e um para o segundo no período 

monitorado. Como já dito, as matérias estabelecem constantes comparações 

com o surto em Giruá (2007) e também sublinham o temor e as iniciativas para 

conter a ampliação do surto no Estado, especialmente sua chegada à 

capital. Simultaneamente, são veiculadas informações sobre a situação na 

região Sul e sobre quadro nacional da doença, mantendo-se freqüente a 

divulgação de informações preventivas. A partir da segunda semana de 

março, o tema começa a perder intensidade, embora se mantenha em 

pauta. 

Na última quinzena do mês, já é claro o declínio da cobertura, que 

acompanha a diminuição do número de casos, diante da contenção da 

circulação do mosquito em três municípios – Ijuí, Santa Rosa e Santo Ângelo. 

No final de março, são poucas as notícias e reportagens: a dengue é tema de 

pequenas notas que monitoram o número de casos registrados4. 

                                                           

4 Fora do recorte temporal privilegiado para a análise, há uma entrevista com o ministro 
Temporão. O tom, no entanto, retoma a enunciação característica de Zero Hora durante a 
epidemia. Das cinco perguntas, duas – inclusive a primeira – são especificamente sobre a 
situação da dengue no Estado e o tipo de apoio prestado pelo MS; as restantes abordam a 
situação nacional e as previsões para a vacina. Ao lado da foto do ministro, o título da 
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Zero Hora, 26 de março de 2010 

                                                                                                                                                                          

entrevista, no entanto, dá abertura para a produção de sentidos sobre a avaliação do trabalho 
do MS: “É impossível imaginar o país sem dengue”. 
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4. Considerações finais 

 
Nossas análises sobre a cobertura da Dengue nos jornais O Dia, O Globo, 

Folha de São Paulo e Zero Hora, realizada no intervalo entre os dias 1º de 

novembro de 2009 e 31 de março de 2010, nos permitiram perceber que havia 

uma certa expectativa de que houvesse uma epidemia da doença, o que 

acabou não acontecendo. No entanto, uma pequena exceção pode ser 

feita ao Rio Grande do Sul, onde a cidade de Ijuí registrou surto epidêmico, 

deixando as autoridades municipais e estaduais daquele estado em alerta. Tal 

perspectiva acabou por produzir, como um dos seus efeitos, uma série de 

narrativas que chamava a atenção de outras regiões do país para o 

“problema de Ijuí”. Nesse sentido, podemos perceber que, basicamente, há 

três momentos distintos para a cobertura jornalística: um primeiro que, dadas 

as características do agravo (proximidade do verão), registra um número 

sazonal de textos; outro que, com o surgimento dos primeiros casos em Ijuí e 

em algumas cidades de São Paulo, registra uma elevação de informações e 

opiniões; um terceiro que, em função da contenção do surto (especialmente 

no Sul do país), arrefece-se. 

Neste sentido, observa-se claramente que a mídia seguiu o fluxo do 

campo da saúde, em outras palavras, da delimitação que as instituições de 

saúde, particularmente o Ministério, imprimiram aos momentos relacionados à 

epidemia. A dengue é um tema sazonal para o MS e assim o é também para 

a mídia, que segue a lógica da saúde. O movimento das palavras é ilustrativo; 

alerta (todos atentos), combate (todos prevenindo), alarme (todos correm 

risco) e silêncio (ninguém precisa mais se preocupar). Podemos inferir que, a 

não ser nos anos em que a epidemia se confirma, essa é a abordagem 

padrão, tanto da saúde quanto da mídia. 

Os dispositivos dos jornais, embora com pequenas variações, foram 

muito próximos, privilegiando os seguintes aspectos: 

� No que diz respeito aos sentidos produzidos em torno da atuação do 

Ministério da Saúde, podemos afirmar que pouca (às vezes nenhuma) 

responsabilidade é atribuída ao órgão executivo federal. Na cobertura sobre a 

dengue, os grandes protagonistas são as secretarias municipais e estaduais de 
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Saúde (E no Zero Hora os profissionais de saúde), isto é, esferas da gestão da 

saúde que respondem pela tomada de decisão no que tange às medidas de 

prevenção e controle da doença. De forma análoga, ao se regionalizar as 

ações de enfrentamento ao agravo, também recai sobre aquelas secretarias 

a prerrogativa por gerir as referidas medidas. Um claro exemplo desse 

processo são as matérias produzidas pela Folha de São Paulo, denunciando o 

mau uso do dinheiro público por parte do prefeito de São Paulo, Gilberto 

Kassab. Segundo o veículo, este deveria estar usando os R$ 10 milhões gastos 

com propaganda “em ações de conscientização contra a dengue” (FSP, 

05/12/2009). Nesse sentido, enaltecem-se atividades consideradas exitosas, 

efetivas na prevenção da doença, como as desenvolvidas pelas prefeituras 

de Mangaratiba, Quissamã, Macaé, municípios fluminenses. 

� Um dispositivo bastante presente é a associação produzida pelos 

discursos jornalísticos entre a dengue e a pobreza (vide exemplo mostrado no 

texto sobre o bairro Petrópolis, em Ijuí), muitas vezes acentuadas pela 

presença das chamadas metáforas bélicas (ação, combate, intervenção, 

front, para retornar apenas a algumas), cujo uso não é exclusivo deste 

contexto, mas que acentua a noção de que o (bom) combate deve ser 

voltado para as áreas que representam maior perigo (mesmo que alguns 

índices mostrem que não é bem assim). Esta associação também não é 

prerrogativa da mídia, que a herda do próprio campo da saúde, onde essa 

concepção que associa pobreza – ignorância – doença está presente por 

mais de um século e ainda perdura, em que pesem os esforços para sua 

eliminação.  

Por outro lado, mesmo que haja um efeito de reforço desse sentido, não 

se deve desprezar a perspectiva de que tal associação também pode ser 

uma forma da mídia de falar da determinação social da doença, da 

necessidade de uma maior presença do Estado e dos serviços públicos nessa 

área. Ainda que não seja esse o enquadramento hegemônico dos periódicos, 

cremos que essa deve ser uma vertente a ser considerada, inclusive sua 

invisibilidade (intencional ou não). 

� Fortemente associado a este, identificamos um outro dispositivo, 

também comum à saúde, que é o de atribuir amplas parcelas de culpa da 
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epidemia ao procedimento das pessoas. Assim, o grande investimento no 

“como prevenir” é marcado por uma seqüência de ações individuais que em 

tese garantiriam a defesa contra o mosquito. Isto, que vem sendo chamado 

em alguns meios de “culpabilização da vítima”, produz o efeito de desobrigar 

as instituições de qualquer outra ação que não seja a da informação e 

educação.  

� Um outro registro de dispositivos relativos ao tratamento da dengue é 

a forma futurista com que as matérias aparecem descritas nos veículos 

monitorados pelo OSM. Além de evitar fazer afirmações categóricas e de 

assumir como verdade as informações oficiais veiculadas, O Dia, O Globo, 

Folha de São Paulo e Zero Hora construíram seus discursos à base do “poderá 

acontecer”, “tenderá a evitar”, “será capaz de”, isto é, trabalhando no 

campo da probabilidade, acentuada por palavras de ordem como “alerta”, 

“risco”, “perigo”. Nesse sentido, a divulgação de um certo dado por parte do 

Ministério da Saúde, por exemplo, ainda que prime por tranqüilizar a 

população sobre o retrocesso de uma epidemia, que não chega a se 

concretizar, pode ser imersa numa narrativa (neste caso, a jornalística) que 

leve o leitor a dar pouca credibilidade àquela fala oficial. Tomemos o relatório 

divulgado pelo ministério, em fevereiro de 2010, sobre o “comparativo dos 

surtos da doença (2007-2010)”. Classificados como obsoletos pelo matutino 

gaúcho, os dados indicavam uma incidência relativamente baixa na região. 

Mas, quando se convida o leitor a olhar esses mesmos dados à luz da 

atualização produzida pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do 

Sul, e à luz do exemplo de Giruá (2007), os sentidos mobilizados pelo veículo 

tendem a indicar para a população que, ainda que no campo da 

possibilidade, a risco de uma epidemia é concreto.  

��� 

Os cinco meses da cobertura sobre Dengue acompanhados pelo 

Observatório Saúde na Mídia, funcionaram, no âmbito do conjunto dos 

trabalhos do Observatório, como uma espécie de interlúdio entre a produção 

de narrativas sobre a H1N1 em 2009 e os efeitos produzidos por esta em 2010. 

Assim, embora não fosse atribuição desta análise dos dispositivos relativos á 

dengue observar sua relação com os dispositivos da cobertura da H1N1, é 
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inevitável percebê-la, sobretudo na perspectiva de um intertexto próprio da 

abordagem dos temas da saúde que percorre os periódicos. Alguns 

dispositivos são recorrentes, outros são particulares, provenientes da 

especificidade deste ou daquele evento epidemiológico. Como exemplos do 

primeiro tipo (mas sem a pretensão de esgotar), temos a escolha das editorias, 

que imprime sentidos às matérias, a abordagem absolutamente regional do 

Zero Hora, o dispositivo pedagógico do mesmo jornal, o uso de metáforas 

bélicas. Como exemplo do segundo tipo, podemos mencionar a atribuição de 

protagonismo às secretarias de saúde, na dengue, contraposta à forte 

caracterização do Ministério da Saúde como principal e quase única voz a 

falar da H1N1.  

Por fim, extrapolando a análise estrito senso, lembramos o papel da 

memória na constituição dos sentidos sobre uma epidemia. Nenhum 

dispositivo consegue apagar da memória da população a experiência vivida 

em outras epidemias: o modo como foi tratada pela saúde, o comportamento 

dos profissionais da saúde, as perdas sofridas, a aprendizagem adquirida. Os 

dispositivos dos jornais operam sobre essa memória, como um substrato que 

“negocia” os sentidos que pautarão a opinião pública e os procedimentos das 

pessoas. Assim, confirma-se a relação entre epidemias diferentes, de épocas 

diferentes, relação que trataremos mais em detalhe num trabalho futuro.   



Anexo  

Tabelas com os títulos dos textos sobre DENGUE 

 

 

NOVEMBRO/2009  -  26 Textos 

 

Data Veículo Editoria Formato Título do texto 

09/11/2009 Zero Hora Cidade Notícia/registro Agentes devem visitar 12 mil casas 

10/11/2009 Zero Hora  Cidade Nota De olho na dengue 

14/11/2009 Zero Hora  Cadernos 
especiais 

Nota Fique alerta contra a dengue no verão 

O Dia 

 

Nacional Opinião/colunista Baixada: Depois da enchente, as 

doenças 16/11/2009 

 
O Globo Cidade Nota Operação contra ‘Aedes’ 

18/11/2009 O Dia Saúde Nota Dengue 

20/11/2009 Zero Hora Cidade Nota Ação conjunta contra a dengue 
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21/11/2009 Zero Hora  Cadernos 
especiais 

Nota Nova terapia para tratar a dengue 

22/11/2009 O Globo Cidade Notícia/registro Niterói inicía guerra contra Aedes 

aegypti 

O Dia Saúde Notícia/registro Vaias em formatura de agentes 
antidengue 

Reportagem principal Carros para combate à dengue estão 

estragando 

24/11/2009 

 
 

O Globo 

 

Cidade 

Notícia/registro Rio contra o mosquito no verão 

Folha de S. 
Paulo 

Cidade Notícia/registro Sobe número de cidades com risco de 
dengue 

Reportagem principal Risco de dengue no Rio  

O Dia 

 

Saúde Reportagem/matéria 
vinculada 

Caixas d’água são focos 

Cidade Nota Descaso O Globo 

 Nacional Reportagem principal Dez cidades têm risco de surto de 

dengue 

25/11/2009 

 

Zero Hora Cidade Notícia/registro Municípios se unem contra o mosquito 

26/11/2009 O Dia Nacional Opinião/colunista Para o descuido na prevenção da 

dengue 
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Opinião Editorial Um retorno inaceitável   

Saúde Reportagem principal Risco de surto de dengue 

O Dia Cidade Nota Agenda 

Nota Escola premiada 

Reportagem principal Rio terá mutirão contra a dengue na 

Zona Norte 

28/11/2009 

 

 

 

O Globo 

 

 

Cidade 

 

 

Notícia/registro Decreto permite inspeção se dono não 
colaborar 

30/11/2009 O Globo Opinião Carta/leitor Saúde doente 
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DENGUE - DEZEMBRO/2009  -  22 Textos 

 

Data Veículo Editoria Formato Título do Texto 

01/12/2009 Zero Hora Cidade Reportagem principal Repelente natural contra mosquito 

02/12/2009 O Dia Cidade Nota A secretaria estadual de saúde 

04/12/2009 O Dia Cidade Nota Disque - dengue 

05/12/2009 
Folha de S. 

Paulo 

Cidade Reportagem principal Kassab aumenta verba de propaganda 
para R$ 90 milhões 

Nota Olho no mosquito 08/12/2009 

 

O Dia Cidade 

Nota Ação contra dengue 

09/12/2009 Zero Hora  Cidade Nota Morador da Capital está com dengue 

10/12/2009 Zero Hora  Opinião Nota Dengue 

Reportagem principal Falta de carro emperra combate à 

dengue 

Reportagem/matéria 
vinculada 

SP não conclui mapa sobre infestação 
12/12/2009 

 

 

 

Folha de S. 
Paulo 

 

 

 

Saúde Reportagem/matéria 

vinculada 

Solução sairá nos próximos dias, diz 

prefeitura 
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13/12/2009 O Dia Cidade Nota Brinque de combater o mosquito 

15/12/2009 O Dia Cidade Nota Click do leitor 

18/12/2009 Zero Hora  Cidade Nota Dia D de combate à dengue na Zona 

Sul 

19/12/2009 O Dia Cidade Nota Agenda 

O Dia Cidade Notícia/registro Garis no multirão contra a dengue 20/12/2009 

 O Globo Cidade Nota Ação contra a dengue 

22/12/2009 
Folha de S. 

Paulo 

Nacional Nota Aedes 

24/12/2009 Zero Hora Cidade Nota Rede 

26/12/2009 O Dia Saúde Nota Bactéria diminuiria o risco de dengue 

30/12/2009 Zero Hora Nacional Opinião/colunista Pulseira milagrosa 

31/12/2009 Zero Hora Cidade Nota Rede 
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DENGUE - JANEIRO/2010  -  34 Textos 

 

Data Veículo Editoria Formato Título do Texto 

02/01/2010 O Dia Cadernos 

especiais 

Reportagem principal Três frentes estão combatendo a Aedes 

aegypti e a dengue 

04/01/2010 O Dia Cidade Carta/leitor Madureira pede socorro contra os 
mosquitos 

06/01/2010 Zero Hora Cidade Nota Contra a dengue 

Nacional Opinião/colunista Lazer, só para os mosquitos 

07/01/2010 

O Dia 

Cidade Carta/leitor Terreno vazio é foco de dengue no 

Riachuelo 

Notícia/registro Imunizante contra a doença entra em 
teste no Havaí 

 

Folha de S. 
Paulo 

 

Ciência e 

tecnologia Reportagem principal Bactéria age como vacina para 

dengue em inseto 

O Dia Saúde Reportagem principal Mosquito em casa: prejuízo para a 
saúde e o bolso 

09/01/2010 

 

O Globo Cidade Notícia/registro Multa maior para imóveis com mosquito 

da dengue 
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O Dia Opinião Editorial Multa muito bem aplicada 10/01/2010 

 O Globo Cidade Nota Mutirão da dengue 

16/01/2010 O Globo Internacional Notícia/registro Risco de epidemias de peste e cólera 

18/01/2010 Zero Hora Cidade Nota Agentes ensinam a evitar o mosquito 

19/01/2010 
Folha de S. 

Paulo 

Cidade Nota Casos de dengue já preocupam três 
cidades 

Nota Monitoramento e diagnóstico 20/01/2010 

 

O Dia Cidade 

Carta/leitor Click do Leitor 

O Dia Cidade Carta/leitor Prefeitura não faz sua parte contra a 

dengue 

Notícia/registro Vistorias ainda esbarram em 
dificuldades 

Notícia/registro Dengue dá tregua aos tijucanos 

21/01/2010 

 

O Globo Cidade 

Notícia/registro Medo da dengue 

22/01/2010 Zero Hora Cidade Nota Foco do mosquito da dengue em 

Erechim 

Cidade Reportagem principal O `Aedes` está de volta 23/01/2010 

 

O Globo 

Opinião Carta/leitor Ar-Condicionado 
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25/01/2010 O Dia Cidade Carta/leitor Foco de dengue em casarão velho em 
Marechal 

26/01/2010 O Globo Cidade Notícia/registro teste de coordenação 

28/01/2010 O Dia Saúde Reportagem principal Condomínios sem mosquito da dengue 

29/01/2010 O Dia Cidade Nota Serviço ampliado 

Cadernos 

especiais 

Reportagem principal Referência no combate à dengue 

Cidade Nota Bromélia do bem 

Cidade Nota Ação em comunidade 

 

 

O Dia 

 
Cidade Notícia/registro Operação lata velha continua 

O Globo Cidade Notícia/registro Prefeitura cria um telessaúde para 
dengue 

30/01/2010 

 

 

Zero Hora Cidade Notícia/registro Índices do mosquito na capital 

31/01/2010 O Globo Opinião Carta/leitor Criação de mosquito 
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DENGUE - FEVEREIRO/2010  -  57 Textos 

 

Data Veículo Editoria Formato Título do Texto 

O Dia Saúde Notícia/registro Operação em favela para combater o 

mosquito da dengue 
03/02/2010 

 
O Globo Cidade Nota foco de dengue 

04/02/2010 O Dia Nacional Notícia/registro R$ 1 mil para combate à dengue 

Folha de S. 
Paulo 

Cidade Notícia/registro Casos de dengue caem 34% em 2009, 

mas sobem em 10 estados 

O Dia Saúde Reportagem principal Os piscinões de mosquitos 

05/02/2010 

 

Zero Hora Cidade Nota Casos de dengue sobem em 5 Estados 

O Dia Cidade Nota Combate à dengue 

Reportagem principal Sinal de alerta para infestação de 
`Aedes` 

Reportagem principal Tudo o que você precisa saber sobre a 

dengue 

Reportagem principal Novos vilões em cena 

 

06/02/2010 

 

 

O Globo 

 

Cadernos 

especiais 

 

 

Reportagem principal Condomínios terão brigadas 
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antidengue 

Reportagem principal Todo verão, a ameaça de um inimigo 
mortal 

Notícia/registro Em Mato Grosso, número de casos 

cresceu mais de 700% 

   

 

 

 

Notícia/registro "há uma luz amarela acesa" 

07/02/2010 O Dia Cidade Nota para falta de cuidado com as piscinas 

Nacional Nota Olha a dengue 08/02/2010 

 

Zero Hora 

Cidade Nota Vacina pode estar aprovada em 2013 

Cidade Notícia/registro Ribeirão Preto registra um caso 
confirmado de dengue por hora 

09/02/2010 

 

Folha de S. 
Paulo 

Nacional Nota Apoio 

10/02/2010 Zero Hora Cidade Notícia/registro Ação de combate a dengue na capital 

11/02/2010 O Dia Saúde Nota Jovem morre com suspeita de dengue 

Notícia/registro Gestão Kassab dispensa 438 agentes 
de combate à dengue 

12/02/2010 

 

 

Folha de S. 
Paulo 

 

 

Cidade 

 
Notícia/registro Prevenção não sofrerá prejuízos, diz 

secretária 
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15/02/2010 
Folha de S. 

Paulo 

Cidade Reportagem principal Guarujá já vê risco de epidemia de 
dengue 

Folha de S. 
Paulo 

Cidade Notícia/registro Justiça autoriza invasão de casas para 
ação antidengue 18/02/2010 

 
Zero Hora Cidade Nota Ação contra a dengue em Porto Alegre 

Reportagem principal Dengue avança e SP tem 6 mortes no 

ano 
19/02/2010 

Folha de S. 
Paulo 

 

Cidade 

Reportagem/matéria 
vinculada 

Goiânia põe bebedouro com soro em 
postos 

 Zero Hora Nacional Opinião/colunista Xô, Aedes 

O Dia Nacional Nota DF: Dengue cresce 335% este ano 20/02/2010 

 Zero Hora  Cidade Nota Suspeita de dengue em Ijuí 

Reportagem principal Mutirão para frear dengue no RS 

Entrevista "Esse surto deve ser maior" 
22/02/2010 

 

 

Zero Hora  

  

 

Cidade 

Notícia/registro Dezenas de moradores procuram 
hospital 

Cidade Reportagem principal Após 3 anos, Rio Grande do Sul volta a 

ter dengue 
23/02/2010 

 

 

Folha de S. 
Paulo Ciência e Reportagem principal Inseticida genético pode barrar 
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 tecnologia dengue 

O Dia Saúde Nota Um mosquito contra a dengue 

Reportagem principal Esquadrão de fumaça contra o 

mosquito 

Reportagem principal Casebres se tornaram criadouros de 
larvas 

 

 

 

Zero Hora 

 

 

 

Cidade 

 

 

Notícia/registro Descoberta pode barrar doença 

Reportagem principal Saúde prevê epidemia pior do que a 
de 2007 

24/02/2010 

 

 

Zero Hora 

 

Cidade 

Nota Porto Alegre em alerta 

Opinião Opinião/colunista O medo da dengue 

Reportagem principal Calor conspira com a dengue 

Notícia/registro Veneno vencido prejudica Ijuí 

25/02/2010 

 

Zero Hora 

Cidade 

Reportagem principal Região noroeste é a mais afetada 

Nacional Opinião/colunista Dengue 

Reportagem principal Epidemia de dengue avança em oito 

Estados 

26/02/2010 

 

Zero Hora  

Cidade 

Notícia/registro Como Calae venceu a doença 
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Reportagem principal Casos de dengue mais que dobram 
neste ano 

Reportagem/matéria 

vinculada 

Governo de São Paulo antecipa 

campanha contra a doença 

 

Folha de S. 
Paulo 

 

 

Cidade 

Notícia/registro País tem aumento de 109% nos casos 
de dengue em 2010 

 Saúde Carta de leitor “Boa pergunta” 

O Dia Saúde Reportagem principal Risco de epidemia de dengue 

O Globo Nacional Notícia/registro Número de casos de dengue aumenta 
109% 

Zero Hora Cidade Reportagem principal Dengue dispara no país e RS tem caso 

grave 

 

27/02/2010 

 

Zero Hora Cadernos 
especiais 

Reportagem principal Sintomas Semelhantes 
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DENGUE - MARÇO/2010  -  59 Textos 

 

Data Veículo Editoria Formato Título do Texto 

Opinião Carta/leitor Click do leitor O Dia 

Cidade Carta/leitor o chafariz 

O Globo Nacional Notícia/registro Número de casos de dengue aumenta 

109% 

Cidade Nota Dengue em Ijuí: 519 casos notificados 

01/03/2010 

 

Zero Hora 

Opinião Artigo Dengue e responsabilidade social 

Reportagem principal Santa Rosa confirma três casos de 
dengue 

02/03/2010 

 

 

Zero Hora 

 

Cidade 

Notícia/registro Gabinete para enfrentar a doença 

Reportagem principal Saúde prevê dengue em 20 cidades 
03/03/2010 

 

 

Zero Hora 

 

Cidade Entrevista "É impossível imaginar o país sem 

dengue" 

Reportagem principal Dengue suspende rodas de mate 04/03/2010 

 

Zero Hora Cidade 

Notícia/registro País exporta casos para o Estado 

Opinião Artigo Estado, para quem? 
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Opinião Artigo Estado, para quem? 

Cidade Reportagem principal A receita de combate a dengue 

Cidade Notícia/registro Ijuí cria leitos especiais 

05/03/2010 

 

Zero Hora 

Esporte Reportagem principal Inter se precavê contra dengue 

Nacional Nota Mosquitômetro 

Cidade Notícia/registro Cidade sem mosquito terá bônus 

Esporte Nota Irritação de Ijuí 

06/03/2010 

 

 

Zero Hora 

Cadernos 
especiais 

Reportagem principal Múltipla personalidade 

Reportagem principal Inter pega São Luiz com temor 
07/03/2010 

 

 

Zero Hora 

 

Esporte Reportagem/matéria 

vinculada 

Delegação fica no interior de Ijuí 

08/03/2010 Zero Hora Esporte Opinião/colunista Dengue 

09/03/2010 Zero Hora Cidade Notícia/registro Ijuí fará exame da dengue por 

amostragem 

10/03/2010 Zero Hora  Cidade Notícia/registro Saúde isola Aedes em Porto Alegre 

11/03/2010 Zero Hora Cidade Reportagem principal Santo Angelo confirma dois casos de 
dengue 
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Reportagem principal Blitz flagrou focos de dengue na Sabesp 
2 vezes 

Reportagem/matéria 

vinculada 

Em 19 cidades, casos já superam o total 

do estado em 2009 

 

 

Folha de S. 
Paulo 

 

 

 

Cidade 

Reportagem/matéria 
vinculada 

Outro lado - Estatal afirma que tomou 
providências 

12/03/2010 

 

Zero Hora Cidade Notícia/registro O esforço de Santo Angelo 

Opinião Nota Saúde e cultura O Dia 

Cidade Nota Projeto na Chacrinha 
13/03/2010 

 
Zero Hora Cidade Nota 2 mil casos de dengue no RS 

14/03/2010 O Globo Nacional Nota Dengue atinge o RS 

Folha de S. 
Paulo 

Cultura Nota Importação 

O Dia Cidade Nota Informe do Dia: Picadinho 

O Globo Opinião Carta/leitor Alegria do mosquito 

Nota Especialistas criticam uso de inseticidas 

15/03/2010 

 

Zero Hora 

 

Cidade 

 Nota O avanço da dengue 

16/03/2010 Folha de S. Cultura Opinião/colunista Mea culpa 
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Paulo 

Cidade Nota Informe do Dia: Picadinho O Dia 

Cidade Nota Dia D começa hoje no Rio 
 

Zero Hora Cidade Nota RS registra 2,2 mil casos de dengue 

Nota RS tem 2,3 mil casos de dengue 
17/03/2010 

 

 

Zero Hora 

 

Cidade Notícia/registro Bairros montam grupos para combate 

em Ijuí 

Nota Dengue ganhará nova classificação 18/03/2010 

 

Zero Hora Cidade 

Nota Bloqueio contra o mosquito da dengue 

21/03/2010 Zero Hora Cidade Nota Dengue apresenta tedência a queda 

O Dia Opinião Carta/leitor Click do leitor 

Zero Hora Cidade Nota Estado registra 2.669 casos de dengue 
22/03/2010 

 
O Dia Cidade Nota Campanha no metrô 

24/03/2010 Zero Hora Opinião Carta/leitor Dúvida 

26/03/2010 Zero Hora Cidade Reportagem principal Ijuí faz mutirão contra a dengue no fim 
de semana 

27/03/2010 O Dia Cidade Nota Déposito de latinhas no telhado 
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 Zero Hora Cidade Nota Mais de 3 mil casos da doença no RS 

Reportagem principal Ijuí faz ação contra dengue 29/03/2010 

 

Zero Hora Cidade 

Notícia/registro Alerta, apesar do outono 

30/03/2010 O Globo Nacional Notícia/registro Em MG, quatro casos de dengue entre 
servidores 

Reportagem principal Baixada Santista vive epidemia de 

dengue 31/03/2010 

 

 

Folha de S. 
Paulo 

 

Cidade 

Artigo Nosso destino tem sido perder a guerra 
e computar as baixas 

 

 

 


