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Introdução: Os cuidados paliativos vêm tornando-se uma área de grande interesse público, devido as diferentes possibilidades 
terapêuticas tanto de cura como paliativas disponíveis no cenário de cuidados ao paciente.  Os temas de Morte e Morrer ainda 
podem ser considerados um tabu dentro do meio jornalístico, muitas vezes encontrando resistência até mesmo no meio da área 
da saúde. Foi realizada uma matéria jornalística publicada em 04/07/2015 na versão digital e em 05/07/2015 na versão impressa 
(contando com 10 páginas mais capa e contracapa), ambos do Jornal Zero Hora, com o título “Últimos Desejos”. Trata-se da 
matéria principal da edição dominical do Jornal de maior circulação no estado. A reportagem foi realizada com base em um 
trabalho de imersão realizado por uma pesquisadora, que acompanhou os pacientes no Núcleo de Cuidados Paliativos (NCP) do 
HCPA.  O  objetivo  deste  trabalho   foi  identificar   a  repercussão   da  matéria  na  comunidade.   Metodologia:   Foi  realizado   um 
levantamento  dos e-mails recebidos,  redes sociais,  acessos  à matéria digital, telefonemas  e cartas à redação,  além de pesquisa 
do Cal/ Center do jornal realizada junto aos assinantes.  Resultados:  A matéria digital foi a mais lida pelo computador  nos dias 04 e 
05 de julho com 85740  acessos,  contra 31862  acessos  da segunda  matéria  mais lida.  Esta também  foi a reportagem  que mais 
chamou  a  atenção  dos  assinantes  (70%)  de  acordo  com  pesquisa  realizada  pelo  Cal/  Center.    Entre  os  comentários   mais 
frequentes  dos leitores estão a coragem  do Jornal em publicar  uma reportagem  tão extensa sobre este tema, a sensibilidade dos 

textos  e  das  fotos  e a  adequação  da  abordagem   realizada.  Dentre  as  centenas  de  retornos  sobre  a  reportagem  recebidos 

diretamente  pela  autora,  foram  identificados  apenas  dois  negativos,  criticando  a  impropriedade do  conteúdo  em  uma  edição 

dominical.  Palavras-chaves:  Morte e morrer, bioética, cuidados paliativos.  Projeto 8215. 


