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Introdução
A mídia exerce grande influência na sociedade e na rotina dos indivíduos. Nas últimas décadas, os transtornos psiquiátricos ganharam
visibilidade por meio dos meios de comunicação de massa - em especial a televisão, por ser um veículo de fácil acesso e baixo custo - e, dessa
maneira, alteraram a dinâmica social em torno destes. A partir do momento em que as doenças mentais e os remédios psicotrópicos
popularizaram-se, uma série de efeitos negativos e positivos foi emergindo. O presente trabalho visa analisar a abordagem midiática para este
assunto e os conseqüentes efeitos para a população em geral, uma vez que o conteúdo bibliográfico sobre o tema é raro.

Objetivo
Conceituar saúde, saúde mental e esquizofrenia; classificar os efeitos das notícias a partir das Teorias da Comunicação; analisar a forma
como a Globo aborda a esquizofrenia a partir do personagem Tarso, da novela Caminho das Índias; analisar a abordagem dada à doença nos
telejornais no caso do assassino do cartunista Glauco; entrevistar psicólogos e jornalistas para sugerir abordagens ao tema.

Metodologia
Será realizada a análise de dois casos que abordaram o transtorno psiquiátrico, em particular a esquizofrenia, no principal meio de
comunicação de massa (a televisão). O primeiro caso é o do personagem Tarso da novela Caminho das Índias, veiculada pela Rede Globo no
ano de 2009. O segundo é o do assassino do cartunista Glauco Villas Boas, em março de 2010. A partir de um comparativo dos dois casos será
discutido o tratamento da mídia em relação ao tema.
Serão feitas entrevistas com profissionais de jornalismo e psicologia, com o objetivo de compreender os efeitos gerados na sociedade pela
inserção do assunto na mídia. As entrevistas também visam buscar um modelo adequado de abordagem dos transtornos psiquiátricos a fim de
evitar os efeitos negativos.

Resultado
A mídia tem um alto poder educador e formador de opinião dentro da sociedade, e por isso fica evidente a responsabilidade do jornalismo
ao tratar os assuntos de interesse da população.
A mídia produz muito material com a temática de saúde em virtude da grande demanda por parte do público; é um campo extremamente
lucrativo. A falta de profissionais capacitados e responsáveis para tratar desses assuntos faz com que as matérias veiculadas sejam superficiais
e muitas vezes contenham informações errôneas. Ao tratar assuntos complexos como os transtornos psiquiátricos de maneira irresponsável, os
meios de comunicação de massa podem gerar uma compreensão incorreta por parte do público, criando estereótipos dos doentes mentais.
Esses estereótipos podem aparecer de maneira romantizada, como no caso da novela; como também como vilões, como aconteceu com o
assassino do cartunista Glauco.

Conclusão
O jornalismo científico, principalmente voltado para a saúde mental e os transtornos psiquiátricos exige uma grande responsabilidade por
parte dos profissionais que atuam nessa área, uma vez que o tema desperta grande interesse por parte da população, que pode deixar-se
influenciar por determinada mensagem dos meios de comunicação de massa.
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