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Introdução
 Nas últimas décadas, verifica-se um gradual e crescente interesse pelas temáticas da saúde na mídia. De acordo com o IBGE, em 2005, 

a expectativa de vida dos brasileiros era de 68,2 anos e das brasileiras de 75,8 anos. Com o objetivo de ter uma saúde melhor e mais 
qualidade de vida cresce o número de pessoas que utilizam a mídia como ferramenta em busca de um estilo de vida melhor. Devido a essa 
procura, é necessário criar produtos telejornalísticos aprofundados que abordem a temática. Para confirmar a viabilidade da implantação de 
um programete voltado à saúde na grade da TV aberta de Londrina, partiu-se para a presente pesquisa, cujo objetivo final é apresentar o 
referido produto. Para tanto, este trabalho tem como base metodológica três pontos fundamentais: a pesquisa bibliográfica, a entrevista em 
profundidade e o estudo focal. No presente momento, ainda não há uma etabulação dos dados da entrevista e do estudo focal porque o estudo
está em andamento.

Objetivos
 Dessa forma, explicitamos como objeto de estudo confirmar o interesse dos londrinenses por um programa de curta duração, que trate 

sobre temas relacionados à área da saúde de uma maneira clara e descontraída. Mostrando aos espectadores que é possível atingir o equilíbrio
de uma vida mais saudável. O Fórmula da Saúde almeja tornar o tema saúde atraente a toda população.

Material e Métodos
 Leva-se em conta como base metodológica três pontos fundamentais: a pesquisa bibliográfica, a entrevista em profundidade e o estudo 

focal. Além da pesquisa embasada em materiais técnicos e específicos, uma entrevista em profundidade será realizada com uma especialista 
da área da saúde e com uma apresentadora de programa voltado ao tema. A entrevista vai se caracterizar como semiaberta. Por fim, será 
realizado um estudo focal, pesquisa qualitativa que tem como objetivo perceber os aspectos valorativos e normativos que são referência de 
um grupo em particular. O estudo vai contemplar seis participantes com características homogêneas, visando garantir o clima confortável para 
a troca de experiências e impressões de caráter muitas vezes pessoal. Dentre os escolhidos estarão profissionais da saúde e outras pessoas 
diretamente ligadas ao tema. Após as análises das entrevistas e do estudo focal teremos as considerações sobre a criação e viabilidade de um 
programete voltado á saúde.

Resultados e Discussão
 Este referido trabalho ainda está em processo de produção. Porém, até o presente momento, comprova-se por meio do Ibope que cerca 

de 1.370 pessoas apontam que por quererem viver mais e com mais qualidade aumentou o número de brasileiros que realizam consultas 
regulares, sem que haja problema específico. O tema saúde além de veiculado pelas televisões comerciais, já faz parte da programação de TV 
a cabo, TV regionais e comunitárias, TV educativas e culturais. Em maio de 1999, por exemplo, a Rede Globo veiculou, dentro da série Globo 
Ciência, seu primeiro programa de Saúde. Esta variedade de opções apesar de consolidar aumento de informações em saúde, não garante 
uma qualidade na programação e nem horários compatíveis com a urgência dessa temática. Por isso, entende-se que há necessidade de um 
programa que informe com qualidade, mas que seja acessível e compatível com a importância dessa temática.



Conclusão
 Até o momento o trabalho em questão nos apontou que devido à alta procura da população, em busca de mais qualidade de vida, a 

informação disponível aumentou sendo produzida e veiculada cada vez mais pela mídia e fundações e sociedades científicas. A par da 
importância da imprensa especializada, a televisão revela ser o meio mais adequado para o programete ser vinculado, isso devido ao seu 
grande alcance, recurso de imagens e capacidade de atrair cada vez mais os brasileiros.
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