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O caminh
ho da gera
ação de pe
esquisa inic
cia-se com a produçã
ão de
pesq
quisa acad
dêmica nas
s universi dades, se
eguido de publicação
o em rev
vistas
recon
nhecidas no
n meio cie
entífico e p
posteriormente as re
eportagens//manchetes
s nas
mídia
as sociais permitem ao leitor conhecer muitos me
ecanismos envolvidos
s em
trata
amentos e seus
s
resulta
ados.
Muitos jo
ornais de grrande circu
ulação e rev
vistas de n
notícias, as mais
utiliz
zadas no se
erviço de transmissão
o em redes
s populares
s lançam bo
oletins de notas
sobre
e a saúde com falhas
s nos beneffícios, qualidade das evidências e existênc
cia de
outra
as opções de
d tratamento.
O problem
ma nos rel atórios jornalísticos distorcidos
d
relatados é que
eles podem ge
erar falsas esperança s e medos
s injustifica
ados. Relattórios de saúde
s
precisos, equilibrados e completos são cruciiais, para que os co
onsumidore
es de
serviiços de saú
úde estejam devidam
mente inforrmados e prontos
p
parra participa
ar da
toma
ada de deciisões sobre
e seus cuida
ados de saú
úde.
O sucess
so acadêm
mico de um
m pesquisa
ador está ffrequentem
mente
ligad
do a pesquisas realizadas e publ icadas em revistas de
e alto impa cto. Entrettanto,
tamb
bém é nec
cessário que as publi cações das
s pesquisas, sejam i ndividuais e ou
instittucionais que expressem o quan to são citad
das em outtras pesquissas.
Situações
s problemá
áticas direc
cionadas as
s publicaçõ
ões estão sendo
s
reportadas nas mídias soc
ciais como d
divulgação cientifica (diagnóstico
(
os/informações)
de fforma errô
ônea, resu
ultados im
mprecisos e ou evid
dência exa
agerada e que
trans
smitem a sociedade uma imagem
m distorcida
a da realida
ade.
Para ente
ender melh
hor essa questão, um
ma equipe multidiscip
plinar,
ada por No
lidera
oah Haber, pesquisad
dor na Univ
versidade da
d Carolina
a do Norte//UNC,
inves
stigou o esttado de infferência cau
usal na pes
squisa em saúde
s
nas m
mídias socia
ais.
Estes auttores utiliza
aram um banco de da
ados que accompanha como
as pessoas se envolvem nas mídiass sociais diante as pe
esquisas em
m saúde. Foram
F
analiisados 50 artigos aca
adêmicos q
que foram mais comp
partilhados no Facebo
ook e
Twite
er em 201
15, bem como as m
matérias/ma
anchetes que
q
foram publicadas
s nas
mídia
as sociais.
Os bene
efícios da s publicaç
ções dos artigos científicos são
prom
missores no
o campo da
a ciência, o
ou seja, qu
uanto mais aumentam
m as citaçõe
es de
seus estudos, maior
m
as chances de p
promoção e estabilidad
de na linha de pesquis
sa.
Por outro
o lado, en quanto um
ma história altamente
e visível de
e um
avan
nço médico
o dramátic
co pode impulsiona
ar a carre
eira de um
m jornalis
sta e
geralmente disseminam manchetes
m
exageradas, imprecis
sas e / ou enganosas para
alcan
nçar e aumentar o tam
manho da a
audiência.
Os resultados destta pesquis
sa demonstraram qu
ue apenas uma
pequ
uena fração
o dos estudos acadêm icos relacio
onados à sa
aúde aprese
entou uma forte
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inferrência caus
sal publicad
da em reviistas cientííficas e nas
s mídias so
ociais, porém a
xagero da força
maio
oria dos esttudos publicados pela
a mídia social foi susceptível a ex
de in
nferência ca
ausal e no relato de fo
orma impre
ecisa das principais ca
aracterística
as e /
ou re
esultados dos
d estudos
s.
Uma das estratégia
as lançadas
s neste artigo foi a lib
beração de uma
lista das princ
cipais conclusões doss estudos e várias interpretaçõ
ões errône
eas e
decla
arações exa
ageradas. O objetivo é tentar evitar má in
nterpretaçã o por parte
e dos
leitorres e para isto, os autores deste
e artigo con
nvocaram os
o pesquisa
adores para
a que
exam
minem, crritiquem e repliquem
m seus trabalhos
t
para que
e haja melhor
m
entendimento ao
a inferir os
s resultado s nas mídia
as sociais.
O esforç
ço desta e
equipe perm
mite (re) pensar a importânciia no
alinh
hamento da
d
linguagem usada por pesquisadores e jornaliistas sobrre os
resultados dos estudos em
m saúde, so
obretudo qu
uando falam
mos de Dorr.
A ciência e a mídia social requ
uerem um novo
n
panorrama no qu
ual as
grandes contrib
buições dos
s estudos e
estejam vo
oltadas para a melhorria da saúd
de da
popu
ulação e para
p
isto pesquisado
ores, jorna
alistas e consumidor
c
res deverã
ão se
comp
prometer com
c
a preciisão e inforrmações ajustadas de
esde a criaçção da pesquisa
até o seu consu
umo.
Uma das origens de
e noticias eq
quivocadas
s estão rela
acionadas a falta
de ttreinamentto de jorn
nalistas no
o entendim
mento e interpretaçção dos dados
d
estattísticos gerrados a pa
artir da m
metodologia aplicada numa pesq
quisa cienttífica.
Gera
almente as notícias sã
ão escritass por editorres de notíícias e não
o por repórrteres
espe
ecíficos a sa
aúde.
Os resulttados são impactante
es e sensacionalistas e diante desse
d
cená
ário há uma
a distância na realida
ade da pesquisa biom
médica e qu
ue muitas vezes
v
pesq
quisadores e repórtere
es são con
nsiderados como “cola
abores cúm
mplices” para se
bene
eficiarem de
e uma histó
ória/ noticia
a sensacion
nalista.
Esta publicação noss informa que
q
a prop
pensão aoss exageros pode
estarr ligada as agências de financiam
mento e as instituições
s de pesquiisas.
Para isto os comuni cados de im
mprensa de
evem inclui r:
(1) seção colocando os resulta
ados em co
ontexto;
(2) uma seção para
a as limitaçções do estudo;
(3) uma declaração
o dos autorres do estudo e interesses conco
orrentes e
(4) resumo dos res
sultados qu
uantitativos expressa em
e medida s absolutas
s.
Entretantto boas no
otícias tam
mbém devem ser resssaltadas. Neste
N
edito
orial foi des
stacado que apesar d o risco de superprom
moção da m
mídia em re
elação
aos a
achados da
a pesquisa genética, a
apenas 11 % de 627 jornais hav
viam promovido
os a
achados de
e forma eq
quivocada e recomendam as histórias
h
c lassificadas
s por
Schw
witzer (2008) sobre o trabalho e
equilibrado de repórte
eres médico
os sobre arrtigos
cienttíficos e pro
omoviam in
nformaçõess precisas e em prol da
a cidadania
a.
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