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J O S É  D E  M O U R A  L E I T E  N E T T O

O câncer é um tema que figura frequen-
temente na agenda jornalística. Porém, 
como quantidade e qualidade nem sem-

pre caminham juntos, vale refletir sobre qual é 
a formatação daquilo que é difundido para a 
sociedade, por exemplo, sobre câncer de mama, 
o tipo mais presente no noticiário. Essa infor-
mação tem  potencial de contribuir para a redu-
ção de mortalidade?

Ao analisar o conteúdo sobre câncer que foi 
publicado por importantes veículos de mídia de 
massa do país, foi possível observar que o cân-
cer de mama é o protagonista de uma entre cinco 
reportagens sobre a doença. É o dobro da pre-
valência na cobertura jornalística dos outros dois 
tipos de câncer mais abordados, que são prós-
tata e pulmão. 

A predominância para mama na cobertura sobre 
câncer não se dá apenas no Outubro Rosa, que 
é o mês de conscientização sobre a doença, mas 
na maioria dos meses, mostrando que está longe 
de ser um tema negligenciado, independente-
mente de haver ou não relação direta com even-
tos sazonais ou a ocorrência desse tipo de tumor 
em uma celebridade. 

Os números evidenciam a importância de se 
falar sobre câncer de mama. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), com 1,5 
milhão de casos anuais, é o câncer mais fre-
quente no sexo feminino. É também a maior 
causa de mortes por câncer entre elas. No Brasil, 
segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), 
também é o câncer mais comum entre as mulhe-
res, com a estimativa de que cerca de 60 mil 

MUITO SE FALA,  
MAS COMO SE FALA?

brasileiras receberão o diagnóstico de câncer 
de mama em 2018. 

O jornalismo tem sido fundamental para o 
rompimento de barreiras sociais. Conforme rela-
ta o oncologista Siddartha Mukherjee em seu 
livro “O Imperador de Todos os Males – Uma 
biografia do câncer”, na década de 1950, o The 
New York Times se recusou a falar câncer de 
mama, propondo noticiar uma palestra para 
pacientes como reunião para se falar sobre doen-
ças do tórax. No Brasil, nesse período, o câncer 
era abordado como sentença de morte, como 
pode ser conferida na primeira capa da Veja sobre 
o tema, em 1973. 

A mesma revista, como o tema foi deixando 
de ser um tabu, dedicou pela primeira vez, em 
2004, uma capa para um tipo específico de cân-
cer. A reportagem afirmava que 70% dos casos 
de câncer de mama eram diagnosticados em fase 
inicial, com as chances de cura nestes casos che-
gando a 90%, sendo uma reviravolta em relação 
aos anos 1980, quando 70% das pacientes des-
cobriam a doença em estágio avançado. 

O levantamento SEERs, do Ministério da Saúde 
dos Estados Unidos, mostra que 89,7% das 
mulheres do país se curam da doença, sendo que, 
entre as que descobrem a doença na fase mais 
inicial, 98,7% estavam vivas cinco anos após o 
diagnóstico. Na doença mais avançada, por sua 
vez, essa taxa não chegava aos 30%. A mídia 
pode contribuir para a redução de mortalidade 
ao falar sobre como evitar os fatores de risco e 
a importância da mamografia anual a partir dos 
40 anos, ampliando a possibilidade de que elas 
sejam beneficiadas pelo diagnóstico precoce. 

Descobrir a doença cedo é a mais eficaz estra-
tégia para a redução de mortes, mais até que as 
mais modernas terapias, a maioria delas de alto 
custo. Com informação de qualidade, é possível 
também contrapor o cenário das fake news, tão 
frequente hoje no meio social. O famoso ditado 
prevenir é melhor que remediar merece ser a 
tônica da cobertura.
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Ser um doador de órgãos é uma forma especial 
de mostrar que o amor pela vida é para se 
espalhar. Converse com a sua família.
Saiba mais em: saude.gov.br/doeorgaos   


