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OS MÍDIAS Ε Α MITIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

DE SAÚDE 

Valdir de Castro Oliveira 

Existe mitificação das tecnologias em saúde por parte dos mídias? A 

princípio poder-se-ia responder afirmativamente a esta pergunta, e não seria 

muito difícil extrair dos próprios mídias alguns exemplos que corroboram tal 

ponto de vista. Contudo, cremos que, agindo dessa forma, o entendimento 

que obteríamos a este respeito não passaria de uma constatação sobre a 

natureza empírica do fenômeno. Ao invés de apenas constatar, propomos 

aqui problematizar o significado e a natureza do campo dos mídias com o 

objetivo de compreender melhor tanto a lógica de seu funcionamento quanto 

a r e l ação que m a n t é m c o m os ou t ros c a m p o s soc i a i s , i n c l u i n d o - s e , 

obviamente, o campo da saúde. 

A mitificação sugerida pelo título, colocada como afirmação, remete-

nos à idé ia da ex is tênc ia de um real fa lsamente ou equ ivocadamen te 

dimensionado tomando-se por base as operações de l inguagem dos mídias. 



Contudo, essa operação que burila os objetos sociais, fazendo com 

que tenham um ou outro significado, não é exclusiva dos mídias, mas de 

qualquer forma de comunicação. Ε aqui estamos entendendo que o mito não 

se define pelo objeto da sua mensagem, mas pela maneira como a profere, 

provocando deslocamento semântico em seu conteúdo. Ε assim que ele se 
caracteriza, como uma estrutura de comunicação que universaliza o particular 

e abole a complexidade das coisas com a finalidade de dar uma visibilidade 

natural ao seu significado. 

Ε a isto que Barthes (1975) se refere quando afirma que o mito desloca 
os significados da história para a natureza e 

confere-lhes a simplicidade das essências, suprime toda e qualquer dialética, qualquer 

elevação para lá do visível imediato, organiza um mundo sem contradições, porque 

sem profundeza, um mundo plano que se contenta em sua evidência, cria uma clareza 

feliz: as coisas parecem significar sozinhas, por elas próprias. 

Esta operação de naturalização dos sentidos por meio do mito é o que 

nos leva a entender que os discursos são socialmente situados, resultando de 

um conjunto simbólico de forças que procura nomear, hierarquizar, interpelar 

ou acionar os sujeitos sociais. Ε por esta razão que não podemos considerar 

o discurso (a expressão textual das mensagens) como mera transmissão de 

informações, mas antes como efeitos de sentidos. 

Se há mitificação na tecnologia de saúde por parte dos mídias, é porque 

existem questões em torno desta tecnologia que não podem ser ditas ou que 

devem ser silenciadas tanto pela censura quanto pelo barulho de um discurso 

interessado. Em outras palavras, estamos diante de um real que não pode 

fluir livremente ou que flui somente com base nas condições estabelecidas 

por quem tem a competência para interpelar diferentes sujeitos sociais. Isto 

não implica que o real deste tipo de discurso seja necessariamente falso, mas 

sim que ele é ideológica e esteticamente trabalhado para dizer algumas coisas 

e não dizer outras. Ε aqui invocamos o conceito de ideologia sugerido por 
Chauí (1981), quando afirma que as mensagens ideológicas não significam 

necessariamente uma mentira, porém que são construídas tomando-se por 

base lacunas — ou seja, não são ideológicas pelo que dizem, mas sim pelo que 



deixam de dizer. Neste sentido, a mitificação não cria os objetos ou as idéias, 

mas realça neles algumas particularidades que se fazem passar como universais. 

Por exemplo, a política torna-se, a cada dia, mais um espetáculo e uma 

encenação visual do que um espaço de choque e troca de idéias. Ε é por essa 

via que o poder mostra a sua face amigável, aparentemente domesticada 

pelo interesse público. Diante da pluralidade de interesses e de sentidos que 

circulam na sociedade, o diferente é exacerbado como possibi l idade de 

consumo ou de projeção individual. As utopias, como projeção ideal do futuro 

ou resultado da constatação de uma hipercarência material e humana, são 

projetadas hoje não mais como sonhos e sim como delírios — quando não 

pesadelos. Ε assim, t ambém, que temas sociais deixam de se relacionar 

substantivamente com o político e com o poder, para se transformarem em 

questões de adequação das políticas públicas que combatem os desvios, a 

incúria ou a má administração das empresas privadas ou do governo. Com 

isso, o remédio passa a ser mais técnico e moral do que relacionado à cidadania 

ou à prepotência do poder nas sociedades. 

Sendo assim, não podemos falar em mitificação das tecnologias em 

saúde sem levarmos em conta as outras formas de mitificação nos diferentes 

planos sociais. A escola, a saúde, o saber médico e o político, cada um a seu 

modo, con t r ibuem para vár ias formas de mit i f icação, que inf luem no 

comportamento e na constituição de um imaginário social que permeia o 

conjunto da sociedade. Estas instâncias constituem o que chamamos de 

campos sociais e têm o poder de intervir politicamente na esfera pública. De 

um lado, em algumas sociedades mais tradicionais ou subdesenvolvidas, ainda 

prevalece a hegemonia de um ou de outro campo no espaço público — como 

a religião ou o poder político concentrado nas oligarquias ou nos ditadores 

de plantão. De outro, nas sociedades modernas — fortemente influenciadas 

pela proliferação dos meios de comunicação de massa e por uma relativa 

e s t ru tu ra de c o n s u m o de bens s imbó l i cos e mater ia i s — exis te u m a 

fragmentação do poder através dos campos sociais, que lutam para interferir 

na esfera pública. Contudo, estes campos não interpelam ou proferem 

mensagens neste espaço por si mesmos e sim por intermédio dos mídias, 

que, a cada dia, tornam-se o seu principal ator. 



É assim que na sociedade contemporânea o campo dos mídias afigura-

se como um dos mais importantes a influenciar o comportamento dos outros 

campos, tornando-se uma das principais características dos últimos anos. 

Em um universo crescentemente fragmentado e complexo, cabe aos mídias 

não só interpelar os outros campos, como também se colocar na posição de 

promotores de uma determinada unidade ideológica do espaço social. Na 

pluralidade discursiva que se verifica hoje (discurso científico, publicitário, 

médico, político, jurídico), cada campo, dependendo da força que detém no 

conjunto da sociedade, adquire maior ou menor competência para dirigir, 

interpretar ou interpelar os outros campos, assim como garantir sua presença 

no cenário público. Contudo, o conjunto do universo social implodiria se os 

mídias não pudessem reinterpretar e dar unidade a esta miríade discursiva 

que se verifica e desagua no cotidiano social. Sem essa unidade, os sujeitos 

sociais não poderiam construir ou atribuir sentidos ao seu cotidiano e, desta 

forma, par t ic ipar do jogo social ou, a inda que min imamente , ter uma 

compreensão mais ou menos unitária do funcionamento social. Quando isso 

não ocorre, a desintegração, o esvaziamento ou a carência de legit imação 

social tornam-se uma ameaça à ordem de poder. 

Por um lado, se os mídias podem mitificar a tecnologia como promessa 

miraculosa para aliviar o sofrimento humano, curar o mal-estar social , 

melhorar o meio ambiente, estender a capacidade comunicacional das pessoas 

ou indicar formas de cuidar do corpo e combater as doenças, como realizações 

de interesse público, por outro, são incapazes de nomear ou identificar a voz 

que a promove como, por exemplo, o complexo industrial-farmacêutico, de 

serviços ou de equipamentos que, direta ou indiretamente, está relacionada 

à saúde. 

De maneira mais ampla, os mídias também têm sido incapazes de indicar 

os sentidos mais profundos que provocam ou exacerbam tanto os problemas 

sociais quanto os de saúde. Não que isto seja função exclusiva deles, mas 

igualmente das escolas, da ciência, das universidades e dos políticos. Contudo, 

ao organizar acriticamente sua produção discursiva ou submetê-la à lógica 

da economia de mercado — que reflete um interesse particular e político do 

sistema produtivo — eles acabam promovendo muito mais um modelo de 

saúde e de assistência médica reducionista do que se colocassem em pauta 

uma discussão sobre os gigantescos desafios que se interpõem à construção 



de um efetivo e eficiente modelo de saúde pública em um país de infindáveis 

carências sociais como o Brasil. 

No entanto, salvo algumas exceções, o que os mídias têm conseguido 

fazer é colocar em questão muito mais as anomalias do sistema público de 

saúde do que as relativas aos princípios que presidem o funcionamento deste 

sistema em nossa sociedade. Ademais, se denunciam, em conformidade com 

a terminologia da cibernética, os ' ruídos ' ou o surgimento de entropias em 

alguns pontos do sistema, deixam de diagnosticar , apesar de haver um 

conhecimento disponível para tal, que as causas das ameaças à saúde pela 

poluição do ar, da água e dos alimentos constituem meros efeitos diretos e 

óbvios da tecnologia humana sobre o meio ambiente natural. 

Agindo assim, promovem pouco as questões fundamentais e necessárias 

à saúde social e humana. É por isso que Capra (1982) assinala que, diante da 

televisão, temos a impressão de vivermos acuados e cercados por todos os 

lados de micróbios sedentos de seres humanos, escudados contra a infecção 

e a morte graças unicamente a uma tecnologia química que nos permite 

continuar a matá-los antes que nos invadam. Somos convencidos a pulverizar 

desinfetantes por toda parte. Aplicamos antibióticos potentes em arranhões 

leves e vedâmo-los com tirinhas de plástico. O plástico é o novo protetor. 

Embrulhamos os copos já de plástico dos hotéis em mais plástico e selamos 

os assentos dos sanitários como se fossem segredos de Estado, depois de 

esparzi-los com luz ultravioleta. Vivemos num mundo onde os micróbios 

estão sempre tentando nos atingir, nos despedaçar célula por célula, e só 

continuamos vivos às custas da diligência e do medo. 

Contudo, os mídias não são os únicos responsáveis pela construção 

deste imaginário que fantasia a importância do desenvolvimento tecnológico. 

A escola e a própria ciência, entre outras instituições da modernidade, são 

igualmente responsáveis por difundir uma falsa idéia de que para todo e 

qualquer problema há uma solução tecnológica. Quer o problema seja de 

natureza política, psicológica ou ecológica, a primeira reação dos governos e 

dos institutos científicos é abordá-lo aplicando ou desenvolvendo alguma 

nova tecnologia. 

A o p rocura rmos soluções tecnológicas para todos os problemas , 

l imitamo-nos usualmente a transferi-los de um ponto para outro, como tem 



ocorrido na agricultura. A o se convencer os agricultores a usar todos os tipos 

de tecnologia para aumentar a produção e agilizar o mercado financeiro, não 

se pensou no desastre ecológico e outras conseqüências negativas deste 

procedimento para a saúde e o meio ambiente . Foram incalculáveis os 

prejuízos provocados exatamente por este tipo de apelo racional que despejou 

toneladas de agrotóxicos no meio ambiente. Hoje, gastam-se rios de dinheiro 

com pesquisas para solucionar este e outros problemas surgidos em decorrência 

desse comportamento. 

A titulo de exemplo, foi publicado na Folha de S. Paulo, em 1 6 / 4 / 9 5 , 

que os índios mescaleros nos Estados Unidos irão receber US$ 250 e outros 

incent ivos econômicos , para abrigar em sua reserva no Texas , durante 

q u a r e n t a anos , o l ixo a tômico de d e z e n a s de e m p r e s a s des te r amo . 

Obviamente, cientistas e políticos part iciparam da negociação, mas com 

certeza nenhum deles pensou nos efeitos colaterais que essa solução irá 

provocar futuramente e tampouco sobre as origens substantivas do problema. 

Parece-nos que o determinismo tecnológico é uma conseqüência do 

elevado status que a ciência adquiriu em nossa vida pública. Em nome de 

uma supos ta supe r io r idade da razão por ela p rofessada , d i fundida e 

socialmente aceita, os próprios mídias foram levados a crer que a tecnologia 

determina a natureza do nosso sistema de valores e de nossas relações sociais, 

em vez de reconhecer que é justamente o inverso — isto é, que são nossos 

valores e relações sociais que determinam a natureza da tecnologia. Isso 

significa que não cabe aqui entendê-la como bem determinado apenas pela 

intenção dos agentes sociais ou simplesmente considerá-la como sendo boa 

ou má, dependendo de como é utilizada. Tanto a gestação quanto a utilização 

da tecnologia são socialmente determinadas e perpassam a consciência, a 

l inguagem e os sentidos dos sujeitos sociais. 

Ε assim que o campo dos mídias torna-se também vítima de seu próprio 
fascínio pelas tecnologias da sociedade moderna. Ao se render aos encantos 
da tecnologia, ele avoca para si um processo que amplia e multiplica ad infinitum 
os fluxos informacionais em nível local e planetário. Ε assim são tecidas 

incontáveis loas ao desenvolvimento das informações computadorizadas, da 

tecnologia educacional, das novas formas de sociabilidade, entre outras coisas 

que significam aquilo que Ortiz (1994) chama de 'globalização da cultura', 



isto é, o processo que movimenta hoje, aceleradamente, os produtos da indústria 

cultural pelas sociedades, em escala planetária. 

É, também, a esta questão que se refere Giddens (1991), quando nos 

diz que as tecnologias mecanizadas de comunicação são tributárias de um 

processo que vem gradativamente influenciando a direção da modernidade e 

que, nestes últimos anos, tem colocado ao alcance do homem um potencial 

de comunicação e de acesso a bens e serv iços nunca vis to. Ε poucos 
perguntaram se os homens estão-se comunicando mais uns com os outros. 

Da mesma forma que poucos questionaram em que grau a tecnologia e as 

técnicas em saúde têm contribuído para melhorar efetivamente a saúde pública 

e em que medida o desenvolvimento tecnológico de fato contribuiu para 

melhorar o meio ambiente social e natural. 

Ao deixar de formular estas perguntas, torna-se evidente que o discurso 

dos mídias desloca o problema da tecnologia para a dimensão da novidade, 

isto é, as tecnologias e as técnicas passam a ser tratadas como algo novo que 

supostamente amplia a capacidade de se lidar com os problemas humanos, 

sociais e naturais. Também novas formas de intervenção no mundo social, 

como é o caso das reengenharias e da qualidade total, que envolvem os 

sistemas produtivos e administrativos dos setores públicos ou pr ivados, 

passam a constituir a pauta preferencial dos mídias. Não é gratuito que o 

governo brasileiro passe a falar insistentemente de uma reengenharia para o 

Estado brasileiro, como um sinal de novos tempos. 

Desta forma, a mitificação traz consigo não só o anúncio do benefício 

imediato oferecido pelas novas tecnologias ou técnicas em relação aos 

s is temas produt ivos , sociais e humanos , mas t ambém as regras de sua 

utilização, como um modo de reatualização das gramáticas sociais. Ε não há 

d ú v i d a a l g u m a de q u e os m í d i a s são t r i b u t á r i o s d e s t e p r o c e s s o . 

Historicamente, compartilham a idéia de que natureza e sociedade podem 

ser dominadas e buriladas por meio de engenhos e técnicas que expressam a 

razão desenvolvida pelo espírito científico. 

Parece-nos que o fascínio por este tipo de razão aloja-se na idéia de 

que existe um progresso contínuo da humanidade, com base nos artefatos, 

técnicas e nas formas de conhecimento que serão sempre capazes de alterar 

posit ivamente uma determinada ordem temporal e espacial na sociedade. 



Estes indícios de mudança constituem a essência dos mídias , pois estão 

relacionados a uma ordem de acontecimentos que altera tanto os movimentos, 

quanto as posições e as formas de ação das pessoas e grupos na sociedade. 

E, a exemplo de um sistema cibernético, os mídias interessam-se, em princípio, 

por tudo o que irrompe entropicamente na dinâmica do sistema social e que 

seja capaz de perturbar o seu equilíbrio. 

Entretanto, isto não significa que sejam contrários ao status quo ou que 

difundam todas as informações e acontecimentos que ocorrem diuturnamente 

na sociedade. Apenas uma diminuta parte destes acontecimentos torna-se 

pública pela ação dos mídias, tanto por razões técnicas quanto ideológicas. 

A d e m a i s , o que v e m a públ ico passa por uma série de filtros que são 

constituídos pela ideologia da empresa de comunicação, condições de atuação 

profissional, interesses e formas de organização das fontes de informação, 

pelo grau de subjetividade que os profissionais imprimem a determinado 

assunto etc. Qualquer que seja o caso, o resultado final expressa e enfatiza 

um determinado sentido para as mensagens divulgadas. 

Se, por um lado, os mídias interessam-se pela natureza entrópica dos 

acontecimentos, e assim cumprem uma função desveladora do real mostrando 

a face pouco amigável do poder ou da natureza das relações sociais, por 

outro lado, eles têm uma função estruturante ao domesticar estes mesmos 

acontecimentos por meio de uma lógica de deslocamento dos sentidos em 

consonância com a ordem de poder. Ε o que aconteceu com o caso PC Farias, 
que, de início, foi tratado corretamente como uma questão política e, depois, 

deslocado para a órbita policial, diminuindo assim o seu impacto na sociedade 

ou impedindo um questionamento maior sobre a natureza do poder. 

Do ponto de vista da l inguagem, os mídias buscam tornar claras as 

mensagens tanto com o objetivo de evitar ambigüidades interpretativas, 

quanto de aumentar o coeficiente de comunicabi l idade com o público. 

Contudo, esta dimensão estética e pedagógica não significa necessariamente 

uma preocupação em democra t izar as informações , e s im em garan t i r 

determinadas interpretações e eliminar as ambigüidades ou as subjetividades 

humanas presentes no processo comunicacional. Assim é que, por intermédio 

da padronização e da redundância, os mídias reduzem o tamanho dos textos 

(em jornalismo, algumas editorias padronizam o texto em quarenta linhas, 



independentemente da natureza do acontecimento), utilizam um vocabulário 

reduzido e ritualizam o uso das imagens, entre outros artifícios empregados 

em sua prática cotidiana. 

A padronização é tão exacerbada que todos os veículos tornam-se 

extremamente parecidos. Tudo isso é feito para garantir uma ordem de clareza 

nas mensagens e, ideologicamente, estas operações estão reguladas pela lógica 

que preside a modernidade, que é a de abolir toda e qualquer indeterminação 

dos sentidos, como uma fórmula capaz de exorcizar o anormal, o imprevisto, 

o acaso ou o irregular. 

No caso da tecnologia ocorre algo semelhante. Ε por isso que não 

devemos entendê-la apenas como mecanismo técnico, mas também como objeto 

ou artefato que carrega em si uma gramática social. Em muitos casos, ela serviu 

e serve como forma de repressão em que o corpo torna-se um espaço de escritura 

desta gramática. Ε este o sentido que faz com que Certau (1994) afirme que 
não há direito que não se escreva sobre os corpos das pessoas como sujeitos 

sociais. Para ele todo poder se traça, primeiramente, nas costas dos sujeitos (o 

açoite) e depois em outras partes do corpo. Ε assim que uma modalidade de 
tecnologia disciplinar induz os corpos a serem um espaço de escritura em que 

as normas do poder possam ser soletradas. O cassetete, as algemas, as celas, os 

cortes de cabelo e algumas formas de tatuagem constituem a expressão direta 

desta escritura. Formas mais brandas e não diretamente ligadas a esta ordem 

disciplinar surgem no advento da sociedade de consumo, como as tecnologias 

e técnicas de modelagem do corpo. Tanto em um caso quanto em outro, o que 

está em jogo é a ordem do poder. 

Segundo ainda Certau (1994), as gramáticas sociais do poder induzem, 

suscitam ou obrigam as pessoas a corrigir um excesso ou um déficit corporal, 

como no caso de depilar uma perna ou pintar os cílios, de cortar ou implantar 

cabelos. Ά atividade de extração ou de acréscimo remete a um código que 

mantém os corpos submetidos a um ideal culturalmente construído. Ε assim, 
t ambém, que determinados tipos de al imentos e de vi taminas postos à 

disposição do público, graças a uma bem-sucedida atividade de marketing, 

modelam igualmente os corpos mediante a nutrição, impondo-lhes uma forma 

e um tônus que têm o valor de uma carteira de identidade. Esta é uma outra 

maneira de fazer com que os corpos se tornem um espaço de escritura visível 

às diversas formas de controle social. 



Não é gratuito que o poder político brasileiro nos últimos anos tenha 

lançado mão da metáfora do corpo como projeção da escritura idealizada 

pelo poder. O ex-presidente Figueiredo usou e abusou da mídia mostrando, 

constantemente, a sua vitalidade física, como militar e atleta, para provar ou 

sugerir que estas qual idades soc ia lmente va lor izadas es tar iam t a m b é m 

presentes em seu governo. 

J á no governo Collor, a vitalidade e a juventude do corpo do ex-

presidente estiveram associadas a uma suposta e indobrável determinação 

política para presidir o País. A metáfora foi clara: força, disposição e vida 

longa ao governo. Mas nem tudo dá certo! 

No quase governo Tancredo Neves, a metáfora não foi construída, 

mas surgiu negativamente como uma tragédia, que pôs a nu o próprio sistema 

de saúde brasileiro, o saber médico e o poder. U m pela deficiência, o outro, 

pela onipotência de curar o doente, e o terceiro, pelas encenações que 

patrocinou para criar uma aparência de normalidade e de controle tanto a 

respeito do País quanto da doença de Tancredo Neves. A foto em que ele 

aparece de pé (na verdade sustentado por pessoas próximas) foi uma obra-

prima de simulação de um corpo disponível para exercer o poder. No entanto, 

predominou o real em que estiveram presentes as variáveis que perturbam 

os discursos retilíneos, como o acaso, o irregular e o inesperado que cercaram 

este episódio. Depois, graças ao poder mitificador dos mídias, Tancredo 

Neves , de quase pres iden te , passou a quase santo. Ε pe rdeu - se u m a 
oportunidade para discutir melhor e mais intensamente tanto os paradigmas 
do saber médico e da política quanto do próprio jornalismo na sociedade 
contemporânea. 

Ε aqui faz-se presente, outra vez, a questão da clareza das gramáticas 

sociais. Elas devem estar disponíveis para os sujeitos de maneira a evitar a resposta 

não controlada, as subjetividades, as réplicas e as tréplicas possibilitadas por um 

discurso aberto. Enfim, evitar as indeterminações dos sentidos. 

É por meio deste monopól io dos sentidos que se realiza a razão 

autoritária, que Bucci (1993) define muito bem como sendo uma espécie de 

razão que é dócil para com a erudição que se confunda com a dominação 

política, é paternal com o 'popular', cuja existência ela admite como quem 

concede, e é impiedosa com as diferenças ainda oprimidas. 



Se sintonizarmos, por exemplo, a nossa televisão no programa Fantástico, 

da Rede Globo, perceberemos como sutilmente esta razão autoritária aparece. 

Ela surge travestida por intermédio da dicotomia entre o certo e o errado. A 

doença é vista como o errado, o desvio, o aspecto negativo da vida. J á a 

saúde é o certo, o aspecto positivo. O discurso é tão envolvente e convincente 

que não deixa nada para se discutir ou pensar. Ε é curioso notar que tanto o 

combate à doença como a promoção da saúde estão sempre relacionados a 

algum aparelho tecnológico, a alguma invenção, ou ao desenvolvimento de 

uma nova técnica, os quais sempre vêm acompanhados da voz competente 

de um expert (uma voz fundante) que pode ou adquiriu o direito de interpelar/ 

informar o público sobre a solução dos problemas de saúde e de outras coisas. 

Mas o problema não se coloca apenas neste nível. Do ponto de vista 

exclusivo da informação, Bueno (1986), baseado em pesquisa do Data-Folha, 

constatou que existe uma grande desinformação do público, especialmente 

dos jovens, a respeito da AIDS. A pesquisa, realizada em julho de 1993, revelou 

que a maioria dos adolescentes brasileiros continua achando que está imune 

a esta doença e que cerca de um terço deles tem certeza de que a A I D S é um 

castigo de Deus. Muito poucos sabem ao menos dizer o que é sexo seguro. Se 

é verdadeira esta pesquisa, e temos tudo para crer que sim, defrontamo-nos 

aqui com duas inquietações. A primeira refere-se à certeza de que foi divulgado 

pelos mídias um número alto de informações sobre o problema da AIDS. N O 

entanto, em consonância com o resultado da pesquisa, concluímos que estas 

mensagens foram incapazes de gerar um comportamento mais esclarecido 

por parte destes jovens em face da doença. A lguma coisa está errada, 

certamente os mídias não são os únicos responsáveis por esta situação. 

S e n d o as s im, e es ta é a outra inqu ie tação , d e d u z i m o s que esse 

importante segmento do conjunto do universo social provavelmente também 

se encontra desinformado de outras questões sociais. Embora não baste 

apenas ter a informação para se mudar o estado de coisas ou influir no 

comportamento das pessoas, ela é essencial para o exercício da cidadania e 

sua ausência concorre para que o poder seja exercido contrariamente aos 

interesses da maior parte da população. 

Para Bueno, esta e outras desinformações relativas ao campo da saúde 

se devem tanto à própria imprensa quanto à classe médica, pela veiculação 



de soluções miraculosas para problemas sérios de saúde pública. Segundo 

ele, a "vitaminomania, os florais, a proliferação de farmácias de manipulação 

e o marketing agressivo da medicina de grupo (a maior vilã em termos de 

reclamações no PROCON em 1992, com mais de quatro milhões de queixas) 

têm tido o respaldo dos meios de comunicação". 

Citando uma pesquisa feita em 1993 pela farmacologista Solange Nappo, 

da Escola Paulista de Medicina, Bueno nos diz ainda que os brasileiros consomem 

pelo menos vinte vezes mais anfetaminas do que os europeus e que, a cada ano, 

estão se medicando com vinte toneladas de drogas, o dobro de 1989. 

No entanto, essa promoção ou indução ao consumo de anfetaminas e 

outros modismos no campo da saúde individual não têm tido a mesma 

contrapartida em relação, por exemplo, à saúde pública, um dos grandes 

problemas nacionais , cuja solução talvez dependa menos de tecnologias 

pesadas e de ponta do que da vontade política dos detentores do poder. Ε 
precisamente esta questão que torna o Sistema Único de Saúde (SUS) tão 

atacado pela ordem do poder e tão mal explicado pelos mídias. 
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