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EDITORIAL 

 

A  Revista  Fontes  Documentais  é  um  periódico  quadrimestral,  organizada  pelo 

Grupo  de  Estudos  e  Pesquisas  em  História  das  Bibliotecas  de  Ensino  Superior 

(GEPHIBES/IFS), e tem como objetivo atuar como um veículo difusor e fomentador da 

produção acadêmica, primeiramente dos pesquisadores locais e, em extensão, da pesquisa 

científica na área da Ciência da Informação, Biblioteconomia, Documentação, 

Arquivologia, Museologia, Educação, História, Memória, Informação, Cultura e Patrimônio, 

Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Esta edição especial apresenta textos completos no formato de artigos das palestras 

e comunicações apresentadas no V COLÓQUIO INTERNACIONAL A MEDICINA NA ERA DA 

INFORMAÇÃO (V MEDINFOR VINTE VINTE) organizado pela Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) e a Universidade do Porto (U.Porto) – Portugal, realizado no formato VIRTUAL, 

entre os dias 13 e 17 de setembro de 2020, na Universidade Federal da Bahia.  

O citado Colóquio nasceu de uma das ações do pós-doutorado da Profª Drª Zeny 

Duarte de Miranda (UFBA), sob a supervisão do Prof. Dr. Armando Malheiro da Silva 

(U.Porto) e apoio da Profª Drª Fernanda Ribeiro (U.Porto), lançado pela primeira vez em 

2008 e nas comemorações do bicentenário da criação da Faculdade de Medicina da Bahia, 

ocorrida em 18 de fevereiro de 1808, instituição mater do ensino superior do Brasil.  

O V MEDINFOR VINTE VINTE contou com a participação de professores e pesquisadores 

de renome, de diversos países, da Ciência da Informação, Ciências da Saúde, Ciências da 

Computação, Memória, Identidade, Cultura e demais áreas das Ciências Sociais e Ciências 

Humanas, reconhecido como evento internacional e Mit, Inter e Transdiciplinar (MIT).  

A proposta do Colóquio é promover um espaço abrangente de reflexões teórica, 

epistemológica, científica, técnica, prática, metodológica, ética no âmbito da 

Mitdisciplinaridade objetivando a construção de saberes nos diversos campos de 

conhecimento. 

Esta quinta edição do V MEDINFOR VINTE VINTE incluiu nova temática relacionada 

com a covid-19 e a realização de uma webinar com as seguintes temáticas: I – 

Contribuições de uma rede acadêmica de telemedicina em tempos de pandemia; II – 

Telessaúde como estratégia para informar e cuidar: relato de experiências do Hospital 
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Universitário Professor Edgard Santos; III – Pós-graduação em rede – quando a cooperação 

acadêmica utiliza recursos de comunicação e informação para multiplicar possibilidades, 

com palestras de pesquisadores experts convidados e representantes da Associação 

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde, da Rede Universitária de Telemedicina / RNP, do 

Hospital Universitário Professor Edgard Santos – UFBA e da Faculdade de Farmácia – UFBA. 

Além dos conteúdos apresentados pela citada webinar, o V MEDINFOR VINTE VINTE 

exibiu sessões temáticas com palestras dos convidados e comunicações de trabalhos 

avaliados e aprovados pela comissão científica. A seguir, resumos das sessões temáticas e 

respectivas sessões de comunicações:  

SESSÃO TEMÁTICA I: CORONAVÍRUS – COVID-19: INFORMAÇÃO E SAÚDE 
Sessão de Comunicações: A incumbência da informação na prestabilidade da 

saúde pública e privada em tempos de pandemias 
A informação em tempo de Covid-19 impulsiona o estreitamento da relação entre 

a Ciência da Informação, Medicina e as demais Ciências da Saúde (Biologia, Genética, 

Química, etc.), tornando-se, cada vez mais, uma necessidade e uma obrigação. Na 

atualidade, a informação constitui um recurso incontornável na tomada de decisão e no 

desenvolvimento da atividade clínica, aos mais diversos níveis e, por isso, a relação 

interdisciplinar entre a Ciência da Informação e as áreas da saúde. A incumbência da 

informação na prestabilidade da saúde pública e privada em tempos de pandemias, 

proporciona reflexões sobre a gestão da informação, indispensáveis nas instituições de 

saúde, com particular acuidade. Aos dados científicos e/ou clínicos, importa o direito à 

comunicação e o direito à informação verdadeira, elementos centrais à garantia do direito 

à saúde, ao enfrentamento e combate da pandemia, atentos aos episódios relacionados 

com o acesso e a censura da informação sobre a covid-19, a minimizar impactos humanos 

e sociais. 

SESSÃO TEMÁTICA II: COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: IMPACTOS SOCIAIS 
Sessão de Comunicações: informação e desinformação:  

impactos na vida humana e ecos sociais 
A produção de informação e do conhecimento científico visa, em última instância, 

atingir o cidadão comum e, para isso, carece de canais de comunicação eficazes e 
adequados. Será analisada a melhor forma de potenciar a comunicação da informação 
médica e científica, desde os centros de investigação em que é produzida, até ao público 
em geral que dela poderá usufruir e, ainda, os meios de comunicação e recursos 
tecnológicos que podem ser utilizados para uma informação bem-sucedida, sobretudo em 
tempos de pandemia covid-19, quando a informação e a desinformação possuem impactos 
na vida humana e ressonâncias sociais. A informação científico técnica é resultante de 
investigação de ponta na área da Medicina e das Ciências da Saúde, que normalmente se 
guarda e se difunde a partir de bibliotecas ou centros de documentação de instituições 
hospitalares ou de ensino e que é fundamental para que os profissionais da saúde se 
mantenham atualizados e possam estar a par dos mais recentes desenvolvimentos 
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decorrentes da investigação científica. Nesse caso, ocorre a intercepção de saberes para a 
partilha de resultados de pesquisa, a par com os problemas sentidos pelos médicos e 
demais profissionais da saúde quanto ao acesso e uso da informação. 
 

SESSÃO TEMÁTICA III: INFORMAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 
Sessão de Comunicações: comunicação, informação em rede e humanização: 

novas perspectivas na organização digital de saúde 
O maior sucesso da prevenção e dos cuidados de saúde advém do trabalho junto 

às diversas comunidades e do estudo de suas necessidades. Pretende-se discutir o papel 
da informação em saúde, destacando a comunicação em redes e sua humanização, ao 
atendimento ao cidadão em suas diversas necessidades, com estratégias utilizadas na 
definição dos planos de saúde, na organização de dados digitais, nas novas perspectivas 
das plataformas digitais de informação e saúde e nas abordagens sociais. O uso de bases 
de dados de referências bibliográficas, de artigos em texto integral, de informação clínica, 
de imagiologia, etc. é outra das áreas fundamentais no apoio à atividade de médicos e 
demais profissionais da saúde. Estes e outros exemplos são uma amostra elucidativa da 
complexidade e da vastidão de conexões que se podem estabelecer entre a informação e 
o mundo da Medicina e revelam a importância que um acesso rápido e eficiente à 
informação tem para a atividade dos profissionais e dos pesquisadores em ligação com a 
área da saúde. 
 

SESSÃO TEMÁTICA IV: PLATAFORMAS DIGITAIS  
(REDES E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE) 

Sessão de Comunicações: práticas estruturadas de informação em redes e sistemas 
O digital e as redes de informação e comunicação permeiam a sociedade nos seus 

múltiplos aspectos. As plataformas digitais apresentam-se como metodologias e 

ferramentas para o a gestão de ações em informação e saúde. A sessão agrega discussões 

sobre o reconhecimento das tecnologias de informação e comunicação digitais relevantes 

à consolidação da informação e saúde  (Medicina e demais áreas das Ciências da Saúde), 

da informação médica e científica, assim como sobre a sua relevância ao ciclo 

informacional entre médicos e pacientes, e sua utilização crítica nos atuais cenários 

disruptivos de transformação digital. Serão introduzidas questões sobre redes sociais, 

sistemas de computação cognitiva, cybercultura, sistemas inteligentes, robótica, 

inteligência coletiva do contexto digital e fenômenos como telemedicina, telesaúde, 

curadoria digital, pós-verdade e inclusão digital e a adoção de tecnologias como 

mediadoras das práticas estruturadas em redes e sistemas de saúde, relacionadas com a 

pandemia. 

SESSÃO TEMÁTICA V: MEMÓRIA, IDENTIDADE E CULTURA 
Sessão de Comunicações: médicos-cultural:  

informação, memória, identidade e patrimônio 
 Os Médicos-Cultural, com enfoque na Informação, Memória, Identidade e 
Patrimônio, fomentam temas relacionados com memórias em acervos, além da produção 
científica e informações clínicas, e como afirmação de suas realizações voltadas ao sócio, 
artístico e cultural. Estes fatores impulsionam estudos sobre a preservação e disseminação 
de documentação produzida e acumulada por Médicos-Cultural e por instituições da 
saúde, no âmbito da emergente Ciência da Informação - Multi, Inter e Transdisciplinar 
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(MIT). Discute-se estudos que tratam da MIT à revisão de abordagens nas diversas áreas, 
partindo-se do legado documental deixado por Médicos-Cultural e das reminiscências das 
antigas Faculdades de Medicina. Neste tempo de Covid-19 contemplam-se estudos sobre 
registros médicos pandêmicos de outras épocas, para além da informação, quer digital ou 
outra, estabelecendo-se, também, a partir da vertente entre o saber científico e o saber 
cultural. Esta sessão foi um primeiro passo do projeto do MEDINFOR, já muito significativo, 
no estabelecimento de relações interdisciplinares entre a Ciência da Informação e a 
Medicina, na criação de redes e plataformas digitais acadêmicas e científicas nestas áreas 
entre o Brasil e Portugal e no desenvolvimento de condições para a efetivação de pesquisas 
com colaboração portuguesa e brasileira. 
     Votos de uma ótima leitura! 

Zeny Duarte de Miranda 
Editora da Edição Especial da Revista Fontes Documentais 

 
Salim Silva Souza 

Editor-Chefe da Revista Fontes Documentais 
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RESUMO: A disseminação da produção científica da Faculdade de Medicina da Bahia da 
Universidade Federal da Bahia, através do Repositório Institucional é o objeto de estudo desse 
artigo. Objetiva-se verificar o quantitativo e a relevância do conteúdo acadêmico e científico dessa 
Unidade, disponibilizados em acesso aberto.  A pesquisa tem caráter descritivo e exploratório, em 
que se adota uma abordagem quali-quantitativa, na expectativa de quantificar e descrever os 
documentos inseridos no repositório. O levantamento revela que a comunidade científica da 
Faculdade de Medicina da Bahia disponibiliza um dos maiores quantitativos de documentos em 
acesso aberto em relação a outras Unidades da instituição.  
Palavras-Chave: Repositório Institucional; Faculdade de Medicina da Bahia; Universidade Federal 
da Bahia. 
 
ABSTRACT: The dissemination of scientific production from the Bahia Medical School of the Federal 
University of Bahia, through the Institutional Repository is the object of study of this article. The 
objective is to verify the quantity and relevance of the academic and scientific content of this Unit, 
made available in open access. The research has a descriptive and exploratory character, in which 
a qualitative and quantitative approach is adopted, in the expectation of quantifying and describing 
the documents inserted in the repository. The survey reveals that the scientific community of the 
Faculdade de Medicina da Bahia makes available one of the largest numbers of open access 
documents in relation to other units of the institution. 
Keywords: Institutional Repository; Faculty of Medicine of Bahia; Federal University of Bahia. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Surgidos em 2008, no âmbito de um acordo de cooperação entre a Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), através do Instituto de Ciência da Informação, e a Universidade do 

Porto (U.Porto), por intermédio da Faculdade de Letras, os Colóquios MEDINFOR têm tido 
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uma regularidade trienal, alternando a sua realização entre as cidades de Salvador da Bahia 

e do Porto, mas sempre com organização conjunta das duas universidades parceiras.   

Os Colóquios luso-brasileiros, intitulados MEDINFOR – A Medicina na Era da 

Informação, têm-se realizado trienalmente: o primeiro em Salvador da Bahia, nos dias 14 a 

17 de outubro de 2008; o segundo no Porto, de 21 a 23 de novembro de 2011; o terceiro 

novamente em Salvador da Bahia, de 22 a 25 de julho de 2014; o quarto no Porto, nos dias 

15 a 17 de novembro de 2017; e em breve o quinto colóquio, de 13 a 17 de setembro de 

2020. Esta regularidade na concretização do MEDINFOR faz com que seja um evento já com 

alguma tradição, que marca as agendas de académicos e profissionais dos dois lados do 

Atlântico, que trabalham, investigam e lecionam nas áreas da Ciência da Informação e das 

Ciências da Saúde. Por isso mesmo, apesar dos constrangimentos a que a pandemia da 

COVID-19 nos forçou este ano, o evento não podia deixar de se realizar e teve que assumir 

a forma de encontro virtual, com recurso às tecnologias de informação e comunicação e às 

plataformas digitais, para aproximar todos os que querem manter vivo o MEDINFOR como 

espaço de partilha e de encontro de saberes no mundo da lusofonia. 

 

2  OBJETIVOS E LINHAS PROGRAMÁTICAS IDENTITÁRIAS 

Desde o primeiro momento que o MEDINFOR se assumiu como um evento 

interdisciplinar, plasmando essa postura científica nos seus próprios objetivos1, a qual tem 

expressão nas diversas sessões temáticas que têm integrado o Colóquio nas suas várias 

edições. 

A esta marca identitária do evento associa-se, desde a primeira edição, um espaço 

para apresentação de trabalhos que, de forma sintética, podemos designar como “a 

relação dos médicos com a cultura”, espaço este que, de forma quase simbólica, remete 

para o projeto de pós-doutoramento da Professora Zeny Duarte, base seminal dos 

colóquios MEDINFOR. Também este objetivo foi formulado nos seguintes termos: “O 

evento estará voltado a reflexões em torno do resgate da memória, preservação e 

disseminação de acervos históricos de pessoa física e jurídica da Medicina”2. 

                                                                 
1 Ver texto divulgado no site o I MEDINFOR, aquando do lançamento do evento: 

http://www.coloquiomedinfor.ici.ufba.br/ocoloquio.htm. 

2 Idem, ibidem. 
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Igualmente marcantes, têm sido as homenagens promovidas no âmbito do 

MEDINFOR, dando relevo a personalidades ou instituições que se destacam, tanto na área 

médica, como no mundo da informação. 

Segue-se, de forma breve e esquemática, uma resenha da programação dos 

Colóquios concretizados entre 2008 e 2017. 

MEDINFOR I –  Salvador da Bahia, 2008 

O Colóquio iniciou-se com uma conferência de abertura, de temática abrangente e 

em sintonia com a natureza do evento, à qual se seguiu um esquema organizativo baseado 

em mesas-redondas, que integraram conferências convidadas, e sessões de 

comunicações. 

O Quadro 1 sintetiza a estrutura do Colóquio: 

Quadro 1 – Estrutura programática do MEDINFOR I 

Secção do programa Tema 

Conferência de abertura 
A Integridade científica e o controle social da Ciência da Informação na área da 
Saúde 
Conferencista: Eliane Azevêdo (UFBA e Univ. Estadual de Feira de Santana) 

Mesa-redonda Perspetivas de intercâmbio Brasil-Portugal na área da Informação e Comunicação 

Comunicações O Desenvolvimento de estudos e pesquisas em e sobre acervos médicos 

Comunicações Preservação e divulgação da memória documental das faculdades de Medicina no 
Brasil e em Portugal 

Mesa-redonda Arquivos e redes de informação da área da saúde 

Lançamento de livros  

Mesa-redonda Medicina e Ciência da Informação: projetos no Brasil e em Portugal 

Comunicações Arquivos, bibliotecas e as novas tecnologias no seu encontro com a atividade 
médica 

Comunicações As Novas tecnologias e a informação na área da saúde 

Mesa-redonda O Médico e a Medicina na criação literária, histórica, artística e na produção 
filosófica e cultural 

Lançamento de domínio 
virtual 

SIS Os Médicos e a Cultura 

Mesa-redonda Políticas de arquivos dos hospitais universitários no Brasil e em Portugal 

Comunicações 
O Tratamento e a disseminação da informação nos setores médicos como 
contributo ao sucesso do tratamento do paciente 

Comunicações A Comunicação científica na Bioética: perspetivas e desafios 

Sessão de homenagem Homenageada: Profª Eurydice Pires de Sant’Anna (Instituto de Ciência da 
Informação e Fundação Oswaldo Cruz)  

Conferências de 
encerramento 

Perspetivas no século XXI da Ciência da Informação na Bahia 
Conferencistas: Roberto Figueira Santos (UFBA e Academia de Letras da Bahia) e 
Rosely Cabral de Carvalho (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado 
da Bahia) 
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MEDINFOR II – Porto, 2011 

 O MEDINFOR II, tal como o anterior, teve por objetivo central o exercício da 

interdisciplinaridade envolvendo a Ciência da Informação, a Medicina e outras áreas da 

saúde. A apresentação de trabalhos académicos ou de âmbito mais profissional, num 

espaço de debate e de troca de ideias, permitiu pôr em confronto perspetivas diversas e 

estreitar laços entre profissionais das áreas da saúde e da informação, sobretudo de 

Portugal e do Brasil, mas aberto igualmente a outras latitudes. 

No Quadro 2 apresenta-se a estrutura do Colóquio: 

Quadro 2 – Estrutura programática do MEDINFOR II 

Secção do programa Tema 

Conferência inaugural Conferencista: Jeremy Wyatt - Universidade de Warwick e Institute for Digital 
Health Care (UK) 

Tema 1 (3 painéis) Gestão de informação nos sistemas de saúde 

Tema 2 (1 painel) Do laboratório à sociedade: a info-comunicação científica 

Tema 3 (1 painel) Do teatro anatómico às plataformas digitais 

Lançamento de livros  

Tema 4 (2 painéis) Arquivos, bibliotecas, museus e acervos documentais de instituições da saúde e de 
médicos: preservação da memória 

Sessão de homenagens Homenageados: Profª Maria José Rabello de Freitas (ICI / UFBA) e Dr. Alfredo 
Ribeiro dos Santos (médico) 

 

MEDINFOR III – Salvador da Bahia, 2014 

 O Colóquio seguiu a estrutura já adotada nos anteriores, sendo que as conferências 

de abertura e encerramento se abriram a uma maior participação de palestrantes de fora 

do espaço lusófono, nomeadamente dos EUA e da França, alargando assim o âmbito 

internacional do evento. 

 Os painéis temáticos contaram com conferencistas convidados, como nos 

colóquios precedentes. 

 O Quadro 3 ilustra a estrutura programática do MEDINFOR III: 

Quadro 3 – Estrutura programática do MEDINFOR III 

Secção do programa Tema 

Conferência inaugural 

The Cultural and political impediments to information flows in wild polio vírus 
outbreaks in northern Nigeria 
Conferencista: Folu Ogundimu (Michigan State University - College of 
Communications Arts and Sciences, USA) 

Painel Gestão da informação nas organizações de saúde 

Painel Arquivos, bibliotecas, museus e acervos documentais de instituições da saúde 
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Lançamento de livros  

Painel Memória, identidade e cultura 

Painel Comunicação científica e informacional em ciências da saúde & informação de 
saúde para o profissional e para o usuário 

Lançamento da 
plataforma virtual 

SIS Médicos e a Cultura 

Painel Política, tecnologias da informação e preservação de documentos 

Conferência de 
encerramento 

Les Ministères de la France et les problématiques rapportées aveca la 
digitalisation d’informations des secteurs de la santé 
Conferencista: Elèonore Alquier (Bureau des Archives, Mission des Archives de 
France, Ministères de la France) 

Sessão de homenagens 
Homenageados: Prof. Armando Malheiro da Silva (U.Porto - Faculdade de Letras); 
Professor Daniel Serrão (Universidade Católica Portuguesa); Profª Eliane Elisa de 
Sousa Azevêdo (UFBA); Profª Esmeralda Aragão (UFBA) 

 

MEDINFOR IV – Porto, 2017 

 Seguindo um modelo organizativo idêntico aos dos eventos anteriores, integrou 

uma conferência inaugural e outra de encerramento, uma sessão de homenagens e 

lançamento de livros. As sessões temáticas não tiveram palestrantes convidados e apenas 

incluíram as comunicações que foram previamente objeto de avaliação pela Comissão 

Científica do evento. De registar, contudo, a inclusão de uma mesa-redonda dedicada à 

apresentação de projetos de doutoramento sobre Informação e Saúde. 

 Apresenta-se, de seguida, o Quadro 4 com a programação-síntese do Colóquio: 

Quadro 4 – Estrutura programática do MEDINFOR IV 

Secção do programa Tema 

Conferência inaugural 

A informação médica, os desafios da comunicabilidade e o processo saúde-
doença-cuidado 
Conferencista: João Arriscado Nunes (Universidade de Coimbra - Faculdade de 
Economia e Centro de Estudos Sociais) 

Tema 1 (2 painéis) Gestão da informação nos sistemas de saúde 

Mesa-redonda Projetos de doutoramento sobre Informação e Saúde 

Tema 2 (2 painéis) Informação em Saúde e Sociedade 

Tema 3 (1 painel) Comunicação e Divulgação Científica 

Lançamento de livros  

Tema 4 (2 painéis) Memória, Identidade e Cultura 

Sessão de homenagens 
Homenageados: Profª Zeny Duarte (UFBA); SOPEAM -  Sociedade Portuguesa de 
Escritores e Artistas Médicos 

Conferência de 
encerramento 

Avaliação do impacto do software nos doentes e os profissionais de saúde: o 
estudo de caso de software de suporte ao tratamento diretamente observado da 
tuberculose em Ribeirão Preto, São Paulo, no Brasil 
Conferencista: Rui Pedro Charters Lopes Rijo (Instituto Politécnico de Leiria) 
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3 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

Um resultado fundamental de cada um dos Colóquios MEDINFOR tem sido a 

publicação dos trabalhos sob a forma de livro, o que permite pôr em evidência toda a 

riqueza e diversidade dos estudos e investigação produzidos, tanto por académicos como 

por profissionais, quer da área da Ciência da Informação, quer da Medicina e das ciências 

da saúde. 

Para uma caraterização do MEDINDOR de forma mais aprofundada procedemos a 

uma análise bibliométrica dos trabalhos publicados nos quatro volumes resultantes de 

igual número de colóquios (Duarte, 2009; Pestana, 2013; Duarte, 2016; Cerveira, 2019). 

Procurou--se apurar dados relativos aos autores, no que toca à nacionalidade, género e 

afiliação (académica ou profissional), mas também indicadores referentes às temáticas dos 

trabalhos apresentados, em função das secções/painéis que integraram cada um dos 

colóquios. O resultado da análise efetuada será apresentado no texto final, sob forma 

gráfica e esquemática, de modo a tornar mais fácil a sua leitura. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O convite da organização do MEDINFOR V para traçar uma retrospetiva dos 

Colóquios Internacionais A Medicina na Era da Informação foi uma oportunidade, não só 

para analisar e sistematizar informação que permite uma aprofundada caraterização do 

evento, nas suas múltiplas dimensões, como também proporcionou uma reflexão sobre a 

relação académica, científica e profissional que se tem estabelecido entre as comunidades 

da Ciência da Informação e das Ciências da Saúde, desde 2008. 

Os dados analisados permitem apurar o modelo organizativo do evento, de forma 

a reforçar a sua identidade e a apontar caminhos para a sua continuidade, tendo em vista 

o aprofundamento da relação interdisciplinar que o MEDINFOR fomentou desde a sua 

origem entre áreas do saber que, à partida, poderiam parecer não ter muitas afinidades, 

por se situarem em campos disciplinares diversos – as Ciências Sociais e as Ciências 

Médicas e da Saúde –, mas que têm revelado pontos de convergência potenciadores de 

profícua investigação conjunta. 
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  O ACESSO E A CENSURA À INFORMAÇÃO EM TEMPOS DE COVID-19: 
IMPACTOS HUMANOS E SOCIAIS  

 
ACCESS AND CENSORSHIP OF INFORMATION IN TIMES OF COVID-19:  

 HUMAN AND SOCIAL IMPACTS 

________________________________________________________________________ 
Shirley Carvalhêdo Franco 
Universidade de Brasília (UnB). Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0027-9182. 

 
RESUMO: Os temas propostos pelo Conselho Internacional de Arquivos (ICA) para a celebração do 
Dia internacional dos Arquivos enfatizaram linhas de pesquisa propícias para o ano de 2020, o ano 
do COVID-19. Essa pandemia evidenciou a necessidade vital do acesso e a divulgação de 
informações por parte dos governos para tomada de decisão segura e condução da população em 
temas que dizem respeito à preservação da saúde, para a garantia do seu bem-estar social, 
econômico e cultural. Todo esse conhecimento contido nos documentos evidencia a importância 
social do arquivo, enquanto instituição de memória, e arquivista, enquanto gestor desse 
patrimônio documental. 
Palavras-Chave: Pandemia; Dia Internacional dos Arquivos; Acesso à Informação; Leis de Proteção 
de Dados Pessoais;  
 

ABSTRACT: The themes proposed by the International Council on Archives (ICA) for the celebration 
of International Archives Day emphasized auspicious lines of research for the year 2020, the year 
of COVID-19. This pandemic has highlighted the vital need for access and disclosure of information 
by governments in order to make safe decisions and directing the population on issues related to 
health preservation, guaranteeing their social, economic and cultural well-being. All this knowledge 
contained in the documents shows the social importance of the archive, as an institution of 
memory, and the archivist, as the manager of this documentary heritage. 
Keywords:  Pandemic; International Archives Day; Access to information; Personal Data Protection 
Laws; 

  

1 EMPODERANDO AS SOCIEDADES DO CONHECIMENTO NO ANO DO COVID-19  
 

 Tendo iniciado suas atividades em 1931, o Conselho Internacional de Arquivos 

(ICA)1 foi formalmente instituído em 09 de junho de 1948 e desde essa data, ao redor do 

mundo, passou a ser dedicada a comemoração do Dia Internacional dos Arquivos.  

                                                                 
1 Enquanto missão institucional do Conselho Internacional de Arquivos (ICA) elencam-se: a gestão eficaz de 

documentos e arquivos como uma condição básica essencial para a boa governança do Estado de Direito 
e sua transparência administrativa; a preservação da memória coletiva da humanidade e o acesso às 
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 Para esse ano, de 08 a 14 de junho, o ICA instituiu como temática "Empoderando 

as Sociedades do Conhecimento" e debutou a diligência com o questionamento: Qual o 

significado de “Empoderar as Sociedades do Conhecimento?”, indicando quatro principais 

linhas para o perfilamento de considerações: Inteligência Artificial, Preservação Digital e 

Tecnologias Emergentes; Conhecimento Sustentável; Confiança e Evidência.  

 Os temas propostos pelo ICA são mais que apropriados nesse ano atípico - 2020 - 

tomado pela pandemia - Covid-192, nesse contexto de corrida contra o tempo para a 

aquisição de conhecimento e informação sobre como debelar a expansão desse vírus letal, 

quando por meio da captação de dados sobre contaminação de indivíduos, tratamento de 

pacientes e a divulgação dessas informações por meio das mídias sociais, milhares de 

mortes ao redor do mundo foram evitadas e, ao mesmo tempo, quando ressurge uma 

vasta discussão sobre a credibilidade das informações coletadas e disseminada, sobre a 

confiança ou não dos pacientes sobre seus dados pessoais acessados e a ética dos 

profissionais que lidam com essas informações.   

 Em 2005, a arquivista Barbara L Craig (2005) em seu artigo Confidences in Medical 

and Health Care Records from an Archive Perspective demonstrou que em uma busca na 

world wide web com os termos "health care", "privacy" e "medical care", dentre as 5000 

citações encontradas, incluindo livros e artigos científicos, a maioria se relacionava à 

questão da privacidade nos arquivos médicos, uma vez que essas fontes, não por acaso, 

contêm detalhes íntimos sobre os indivíduos. 

 Centrando-se sobretudo no que diz respeito à temática "confiança e evidência", por 

meio da análise de publicações e artigos científicos nacionais e internacionais sobre o tema 

"acesso à informação" e uma metodologia qualitativa, descritiva e exploratória, o presente 

artigo tem o objetivo de demonstrar que no cenário atual de pandemia, potencializou-se, 

em uma escala superlativa, a produção de informação pessoal, acarretando no universo dos 

profissionais da informação um aumento na demanda das decisões relacionadas ao 

                                                                 
informações pelos cidadãos. Disponível em: Disponível em:  https://www.bbc.com/news/world-asia-china-

52629213. Acesso em: 27 jun. 2020. Acesso em: 27 jun. 2020. 

2 Um vírus identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, próvíncia da China, que tem a 
população de 11 milhões segundo a BBC em sua matéria Coronavirus: Wuhan draws up plans to test all 11 
million residents. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52629213. Acesso em: 27 
jun. 2020. 
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consentimento ou indeferimento de acesso a essas informações, impelindo os arquivistas, 

enquanto gerenciadores de instituições de memória, a terem uma voz "ativa" na 

preservação e divulgação desse patrimônio documental sobre a pandemia. 

 

2 A RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS INSTITUIÇÕES DE MEMÓRIA NA PANDEMIA: UM 

PATRIMÔNIO DOCUMENTAL PARA SALVAR VIDAS 

 Conscientes dessas demandas e de suas responsabilidades, a Seção de Arquivos e 

Direitos Humanos do ICA em parceria com o Grupo de Trabalho sobre Arquivos e Direitos 

Humanos da Associação Latino-Americana de Arquivos (ALA) produziram o documento 

digital The role of archives in the COVID 19 crisis: a perspective from the protection of 

human rights para reafirmar que como os arquivos são responsáveis pela preservação e 

manutenção dos documentos, são essenciais durante esta pandemia.  

 Nesse documento também expressaram seu apoio à Declaração da UNESCO - 

Turning the threat of COVID-19 into an opportunity for greater support to documentary 

heritage reiterando que as instituições de memória (arquivos, biblioteca e museus 

nacionais, a academia e as instituições de pesquisa), nesse contexto considerado por 

muitos países como "a mais grave emergência em saúde na história moderna" e "uma crise 

global sem precedentes", auxiliarão no entendimento, contextualização e superação dessa 

dessa pandemia e compreensão das futuras gerações no entendimento sobre a extensão 

do COVID-19 e seus impactos na sociedade.  

 Outro importante documento, também produzido pelo ICA em parceria com a 

Conferência Internacional de Comissários de Informação, apoiados por ARMA 

International, CODATA, Coalizão de Preservação Digital, Aliança de Pesquisa de Dados, 

Programa Memória do Mundo da Unesco e Sistema Mundial de Dados, foi intitulado como 

The role of archives in the COVID 19 crisis: a perspective from the protection of human 

rights, o qual estabelece três vertentes principais de atuação nesse momento de 

pandemia: a) As decisões devem ser documentadas; b) Documentos e dados devem ser 

assegurados e preservados em todos os setores; c) A segurança, preservação e acesso ao 

conteúdo digital devem ser facilitados durante o desligamento. 
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 Para entender a pandemia e agir para debelar o contágio e alastramento do vírus, 

os governos, de diversos países, com base em uma grande escala de informação, tiveram 

que estabelecer, quase que sincronicamente, em todo mundo, o fechamento das 

fronteiras nacionais e internacionais, o isolamento e o distanciamento social. Nunca as 

palavras lockdown e quarentena foram tão ouvidas e praticadas no mundo moderno. 

 Tendo a humanidade que frear todas as suas atividades de movimento externo e o 

ser humano isolado passou a utilizar as mídias sociais não apenas como instrumento de 

prazer, mas também como instrumento de trabalho. O mundo virtual tomou conta do 

mundo real em 2020, e dentro dessa realidade gera-se o problema da exposição do 

indivíduo, de sua privacidade, reforçando uma preocupação mundial sobre a proteção da 

informação pessoal dos indivíduos, consistindo grandes desafios para os arquivistas no que 

se refere à gestão de informação pessoal e a construção de uma ética profissional 

adequada a esse desafio.  

 

2.1 A AVALANCHE DE INFORMAÇÃO PESSOAL NO MUNDO PANDÊMICO: AMPLIAÇÃO DO 

ESCOPO DOCUMENTAL E RISCOS DE EXPOSIÇÃO DOS INDIVÍDUOS 

 Já em 2019, ano anterior à pandemia, a consciência do volume informacional 

produzidos todos os dias por indivíduos, empresas e governo como um ponto comum e 

com a preocupação sobre os perigos da superdisponibilidade de informação pessoal, 

impeliu Carole Piovesan a publicar o artigo How Privacy Laws Are Changing To Protect 

Personal Information. Nesse trabalho a autora alertava para o fato de que 

Mais de 2,5 quintilhões de bytes de dados são criados todos os dias. Muitos 
desses dados consistem em informações que permitem que as pessoas sejam 
identificadas pessoal e individualmente (ou suas informações pessoais). 
(PIOVESAN, 2020) 

 É importante mencionar que a tônica da dinamicidade informacional amplia o 

entendimento do que seria considerado documento, inclusive, extrapolando aquele 

escopo tradicionalista de definição de arquivo3, sendo inegável que as mídias sociais 

                                                                 
3 Consultar a definição do arquivista clássico, norte-americano, T. R. Schellenberg. 
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(Facebook, Whatsap, Instagram, Twitter…) podem e devem ser consideradas como 

documento4, como bem observado por Piovesan ao nos alertar que  

[...] existem mais de 2 bilhões de usuários ativos do Facebook. A cada minuto, 
aproximadamente meio milhão de usuários do snapchat compartilham fotos, 
enquanto o Instagram adiciona outras 50.000 fotos a esse total. Há meio milhão 
de tweets enviados a cada minuto. [...] (PIOVESAN, 2020) 

 

 Mediante essa avalanche e expansão do escopo da informação pessoal no espaço 

virtual, deve-se relembrar um ponto sobre a privacidade em arquivos de saúde na pesquisa 

de Craig (2005, p. 252 e 255, tradução nossa), quando a autora enfatiza que a "informação 

pessoal é expansiva por natureza, colonizando todos os tipo e formas de documentos", 

uma vez que a criação dessas fontes envolve um número de participantes (parte original e 

terceiros) com necessidade e interesses legítimos5.  

 As ações de países tanto do Canadá quanto da União Européia mostram que essas 

preocupações são relevantes, tendo em vista que desde 2018 passaram a priorizar a 

alteração e atualização das suas leis de privacidade, as quais remontam aos anos de 1990, 

adaptando-as a essa nova realidade. 

  

2.2 UMA BREVE REVISÃO SOBRE AS PRINCIPAIS LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: 

UNIÃO EUROPEIA, ESTADOS UNIDOS, CANADÁ E BRASIL 

 Conforme expôs a canadense Carole, a empresa Ipsos divulgou em Davos, em 2019, 

no Fórum Econômico Mundial, o relatório Global Citizen and Data Privacy alertando que 

1/3 da população mundial era ignorante e desconfiada sobre como as instituições e seus 

governos utilizam sua memória documental pessoal; os cidadãos também não confiavam 

                                                                 
4 Muitos estudiosos, inspirados no trabalho da antropóloga Ann Laura Stoler, têm adotado o seu método de 

encarar a leitura dos arquivos along the grain e against the grain, expressões da própria autora. Na prática, 
conforme expõem Corens, Peters e Walsham (2016, p.37 e 45), esse novo "método" da antropóloga Stoler, 
explora o leque de possibilidades na cultura moderna de documentar, incluíndo os arquivos "feudal, 
notarial, civil, familiar, acadêmico, de antiquário, religioso e artístico, urbano, rural, institucional, pessoal, 
oficial e informal." e "também os livros de receitas, nos quais as mulheres gravavam receitas médicas e 
conhecimento prático sobre o estado físico e a dieta necessária para preservar a saúde dos seus familiares." 

5 Sobre "riqueza cartográfica na criação dessas fontes enquanto resultado de comunicação numa rede trans 
e intrainstitucional de produção, recepção e compartilhamento" ver "Noção de Ramificação"apresentada 
na obra FRANCO, Shirley C. Sobrevivendo ao mito da destruicã̧o total. os arquivos da Guerrilha do Araguaia. 
Curitiba: Appris, 2014. 
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que essas instituições e seus governos utilizavam sua memória documental pessoal da 

forma correta. 

 Sobre as novas reformas nas legislações de privacidade ao redor do mundo, 

Piovesan esclarece que em maio de 2018, de forma pioneira, a União Européia reformulou 

sua Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPDP  The EU's General Data Protection 

Regulation (GDPR) tencionando possibilitar aos indivíduos europeus o controle de suas 

próprias informações pessoais, a se beneficarem financeiramente dessa apropriação e a 

criarem empresas de tecnologia competitivas, uma vez que enquanto quinze das 

companhias mundiais de tecnologia estão localizadas nos Estados Unidos, apenas uma tem 

sede na União Européia.  

 Segundo a autora, os Estados Unidos, de olho nessa tendência mundial de luta pelo 

controle sobre os dados pessoais nacionais, em 1 de janeiro de 2020, e para alinhar com a  

LGPDP da UE, formulou a Lei da Califórnia de Privacidade do Consumidor - LCPC The 

California Consumer Privacy Act (CCPA), estabelecendo “um direito legal de privacidade,  

aplicável a todos os californianos”. A Lei de Privacidade norte-americana remonta ao ano 

de 1974, entretanto há indícios de movimentos em prol de uma lei federal que harmonize 

todas as leis de privacidades específicas e aplicadas nos 50 Estados.  

 Assim como a UE, de modo a harmonizar os atritos entre as leis federais e 

municipais de privacidade, bem como leis específicas do setor de saúde (nomeadamente 

sobre informação pessoal de pacientes), o governo canadense, por meio do seu Ministério 

da Inovação, lançou uma consulta pública conduzida por seis estudiosos da área de 

informação, sendo Caroline Piovesa, uma dessas consultoras, para entrevistar empresas, 

universidades, organizações civis sobre temas relacionados à privacidade de informação. 

Como resultado, em 01 de novembro de 2018, saiu uma emenda à Lei de Privacidade do 

Canadá - Lei de Proteção de Informação Pessoal e de Documentos Eletrônicos (LPIPDE) 

Personal Information and Protection of Electronic Documents Act - PIPEDA.  

 Como observado na homepage do Arquivo Nacional do Brasil, a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPDP) - Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, do Brasil foi 

formulada com base na LGPDP da UE e estava prevista para entrar em vigor em agosto 

desse ano. No entanto, devido à pandemia, o início de sua vigência foi postergado para 
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2021, apesar de algumas instituições já estarem utilizando seus conceitos e cuidados no 

que diz respeito à privacidade dos dados pessoais. O fato dessa lei brasileira ainda não 

estar em vigor, gera para o Brasil um outro problema econômico, uma vez que esse 

instrumento legal representa uma credencial de entrada no mundo dos negócios atuais e 

virtuais.  

A garantia de privacidade dos cidadãos e a segurança dos dados dos clientes 

tornaram-se pontos essenciais para inclusão ou não no rol de instituições públicas e 

privadas com credibilidade, ação especialmente acentuada pelo COVID-19, quando a 

LPGPDP se torna a ferramenta mais que necessária e impetrada por indivíduos para acessar 

informações ou impetrar sua censura, com vistas a proteger seus dados pessoais.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 No que tange aos temas “confiança” e “evidência”, é apropriado colocarmos em 

pauta contribuições científicas na área de Arquivologia que acentuem os temas sobre a 

superprodução de informações pessoais, a ampliação do escopo cartográficos dos 

documentos de arquivo nesse contexto, incluindo nessas discussões as mídias sociais, os 

perigos da exposição da intimidade e vida privada dos indivíduos, as leis relacionadas à 

privacidade e o acesso e o não consentimento à informação pessoal. Além desses temas, 

nessa situação atual, onde diversas instituições de memória têm se mobilizado para 

preservarem as informações sobre essa pandemia, enquanto patrimônio documental, faz-

se necessário situar as ações dos arquivistas, enquanto profissionais de informação, em 

sua postura altiva e ativa, reforçando, por meio do exemplo de outros países.  
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RESUMO: No Brasil, há comportamentos distintos e regionalizados da disseminação da COVID 19 que 
caracterizam geograficamente e temporalmente a pandemia. Para lidar com essa complexidade foi criado 
um portal, denominado COVID-19 Brasil, que visa monitorar e analisar, os dados oriundos de fontes diversas. 
A estratégia adotada inclui uma auditoria detalhada da evolução da doença, desagregados no tempo e 
espaço. Permitiu-se assim, realizarmos inferências e acompanharmos o cenário real de várias cidades 
brasileiras e do Brasil de modo geral. Recentemente, em parceria com a Universidade do Porto, começamos 
a expandir nossa estratégia e monitorar também, a evolução da COVID-19 em Portugal. 
Palavras-Chave: Covid-19; auditoria de dados; análise e visualização de dados; portal de conteúdo. 
 

ABSTRACT: In Brazil, there are distinct and regionalized behaviors of the dissemination of COVID 19 that 
characterize the pandemic geographically and temporally. To deal with this complexity, the COVID-19 Brazil 
Portal was created, aiming to monitor and analyze data from different sources. The adopted strategy includes 
a detailed audit of the disease evolution, disaggregated in time and space. This allowed us to make inferences 
and follow the real scenario of several Brazilian cities and Brazil in general. Recently, in partnership with the 
University of Porto, we started to expand our strategy and also monitor the evolution of COVID-19 in 
Portugal. 
Keywords: Covid-19; data auditing; data analysis and visualization; content portal. 
 

1 INTRODUÇÃO 

A pandemia de COVID-19 de 2020 é um dos surtos de doenças infecciosas mais 

devastadores registrados na história, com um número estimado de mortes em 787 mil em 

todo o mundo e que segue contabilizando óbitos diariamente (WORLDOMETER, 2020). 

                                                                 
1 Lariza Laura de Oliveira (Profa. Doutora em Ciências Bioinformática, USP), Tiago Lara Michelin Sanches (Técnico 
Especialista em Informática Biomédica, USP), Newton Shydeo Brandão Miyoshi (Doutor em Ciências, USP), Isabelle 
Carvalho e Mariane Barros Neiva (Doutorandas em Ciências de Computação e Matemática Computacional, USP), Vinicius 
Costa Lima e Filipe Andrade Bernardi (Doutorandos em Ciências, Bioengenharia, USP) 
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Ademais, a transmissibilidade observada em pacientes assintomáticos dificulta o controle 

da doença, desafiando a compreensão da dinâmica do vírus e acelera a busca por respostas 

por pesquisadores ao redor do mundo. 

Embora haja evidência de variação geográfica significativa nas taxas de mortalidade 

entre os países e mesmo entre as cidades, a doença tem um componente de disseminação 

local baseado no contato entre as pessoas. Portanto, é importante avaliar a situação 

epidemiológica de forma territorialmente desagregada. Neste sentido, a disponibilização 

de informações contribui para o desenvolvimento de modelos epidemiológicos e 

econômicos que utilizam estimativas de tendências e são capazes de embasar o 

planejamento eficaz de medidas para prevenção da propagação da doença na região 

analisada. O presente artigo descreve uma iniciativa que visa organizar essas informações, 

o Portal COVID-19 Brasil (https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/). O Portal é mantido por uma 

equipe de cientistas independentes de várias instituições de pesquisa brasileiras e tem por 

objetivo auditar, monitorar, modelar e apresentar os dados de COVID-19 e assim contribuir 

para o controle do surto de coronavírus no país. 

2 DESENVOLVIMENTO 

De acordo com a lei brasileira no. 12.527 de 2011 (Lei de Acesso à Informação), o 

acesso à informação é um direito fundamental e representa uma condição essencial para 

a democracia e o acompanhamento dos investimentos públicos (JARDIM, 2012). Na área 

da saúde, garantir o acesso dos cidadãos à informação por meio da transparência na gestão 

pública é um requisito vital para a avaliação das medidas de vigilância e controle de 

infecção, como no caso da COVID-19. No entanto, as informações fornecidas são 

incompletas e não atendem aos critérios de clareza, transparência e pontualidade.  

Mesmo que a informação esteja disponível, nem sempre é em formato legível por 

máquina ou em formato aberto e descritivo (metadados), os quais facilitariam a 

interpretação e análise de dados e produção de conhecimento. Assim, coletamos dados 

referentes aos boletins epidemiológicos das secretarias municipais e estaduais de saúde, 

além de repositório de dados públicos disponíveis.  

Para o desenvolvimento do Portal COVID-19 Brasil, foi utilizado o sistema de 

gerenciamento de conteúdo (SGC) Wordpress, que auxilia os usuários na publicação, 
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organização e gestão de conteúdos publicados na web de uma maneira rápida e fácil. 

Baseado na linguagem de programação Hypertext Preprocessor (PHP), oferece suporte 

nativo para diversos bancos de dados, como por exemplo o MySQL. Com suporte para 

linguagens de marcação HTML e CSS em conjunto com as bibliotecas Javascript, o SGC 

Wordpress permite a incorporação de interfaces gráficas e relatórios resultantes das 

ferramentas de análise, desenvolvidos na linguagem Python e R (YANMEI, 2011).  

O desenvolvimento do portal segue, ainda, o modelo de diretrizes propostos pela 

OMS para o desenvolvimento de observatórios em saúde, como também os padrões de 

desenvolvimento WEB,  definidos pelo DATASUS/MS (www.datasus.saude.gov.br). 

2.1 FONTE E AUDITORIA DOS DADOS 

O processo de estratificação da informação ocorre de forma automática e manual, 

de acordo com a disponibilidade e as exigências preestabelecidas. A fim de manter em 

consonância elementos fundamentais para uma análise acurada, adotamos um fluxo de 

controle e qualidade dos dados (Figura 1).  

Figura 1: Fluxo de controle e qualidade dos dados - Portal COVID-19 Brasil. 

  

Fonte: Extraído de https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/ 

 

Dessa forma, o grupo de voluntários atende a condições que referem-se a 

requisitos como: a fonte e hierarquia da coleta de dados escolhida; a estrutura e 

armazenamento dos dados; a frequência e atraso da disponibilização dos dados e 

finalmente a comparação entre as fontes. O alto nível de granularidade e especificação, a 

heterogeneidade de estruturas e formatos (e.g. planilhas, imagens, gráficos e relatórios) 
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são um grande desafio na aquisição sistemática e, consequentemente, no processamento 

da informação. 

A incoerência dos dados referentes à pandemia de COVID-19 é recorrente devido 

a vários fatores incluindo, principalmente, a diversidade das fontes e o nível do fluxo da 

informação (SPALLUTO et al., 2020). Assim, foi introduzido a auditoria em ambos os fluxos, 

automático e manual com filtros e validações automáticas para detectar inconsistência nos 

dados.  

2.2 MONITORAMENTO 

O monitoramento provê a visualização temporal dos dados da COVID-19 em 8 

aspectos principais: [i] Brasil; [ii] Brasil e outros países; [iii] Brasil por estado - em 

comparação; [iv] Brasil por capitais de estado - em comparação; [v] Estados brasileiros e 

suas capitais; [vi] Polos paulistas; [vii] Departamentos Regionais de Saúde do Estado de São 

Paulo (DRS III, V, VIII, XIII, XV e XVIII). 

Figura 2: Exemplos de visualizações. Monitoramento - Portal COVID-19 Brasil. 

 

Fonte: Extraído de https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/ 

 

Cada nível de desagregação é caracterizada por um amplo conjunto de indicadores: 

número de casos diários, número de casos acumulados, número de óbitos diários, número 

de óbitos acumulados, taxa de contaminação (número de casos por 100 mil habitantes) e 

taxa de letalidade (número de óbitos por número de casos). É possível interagir com os 
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gráficos apresentados, clicando na legenda, o usuário pode escolher o que visualiza e, 

assim, customizar as comparações. Além disso, o portal apresenta os casos em mapas 

georreferenciados, e mapas dinâmicos interativos. A Figura 2 mostra 4 exemplos de 

visualizações de monitoramento presentes no portal. 

2.3 ANÁLISES 

 O portal também apresenta três tipos principais de análise com atualizações 

diárias: a média móvel para casos e óbitos diários, a análise exponencial e a estimativa de 

número de dados reais. A primeira análise, nomeadamente a média móvel para casos e 

óbitos diários, permite reduzir a interferência de atraso nas notificações de ocorrência. 

Além disso, alguns laboratórios, associados aos exames para confirmar os casos, ficam 

fechados nos finais de semana, causando um aumento súbito do número de casos nos 

primeiros dias da semana. A avaliação da média móvel é feita a partir da média dos últimos 

7 dias para cada nova ocorrência.  

 Além disso, temos a disponibilização de análise exponencial com projeção de dados 

para os próximos 10 dias. O cálculo é feito utilizando métodos computacionais em conjunto 

com o conhecimento epidemiológico da natureza exponencial de infecção (PARK et al., 

2020). Nas páginas de análise exponencial para país, estados e capitais, é utilizado a 

informação dos últimos 14 dias para projeção, mantendo o padrão de infecção da doença 

e uma possível mudança de cenário na evolução da COVID-19.  

 O Brasil possui uma baixa taxa de detecção devido a sua baixa testagem de casos 

suspeitos (HALLAL et al., 2020) . Por isso, uma análise importante a ser feita é a estimativa 

de casos reais (LACHMANN et al., 2020). A análise de estimativa de casos reais utiliza o 

registro de óbitos brasileiros de um certo dia, dado mais confiável que o número de casos, 

para computar a quantidade de casos dos últimos 10 dias. O trabalho é baseado no alerta 

publicado pela Lancet (BAUD et al., 2020) e também utiliza informação das faixas etárias 

para correção da taxa de letalidade e casos. A Figura 3 mostra a estimativa para o Brasil e 

é possível navegar restringindo as informações para todos os estados e capitais. 

Particularmente, essa ferramenta computacional foi desenvolvida e adaptada, a partir da 

metodologia introduzida por Lachmann et al. (2020).  
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Figura 3: Estimativa de casos baseados na taxa de letalidade e alerta da Lancet (BAUD et al., 2020).  

 

Fonte: Extraído de https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/ 

 

2.4 FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO 

A disponibilidade de dados, auditoria das informações, a aquisição de 

conhecimento e a inteligência em saúde são a base de uma ferramenta eficiente e eficaz 

para a tomada de decisões baseada em evidências. Neste sentido, atualmente 

disponibilizamos 5 ferramentas para a interação dos dados com os usuários do portal, 

como descritas na tabela. 

Tabela 1: Descrição das ferramentas disponíveis no portal 

  Fonte: Extraído de https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/ 

Ferramenta Objetivo Autoria Fonte 

Covid-calc  projetar a pressão hospitalar conforme 
quantidade de casos confirmados de Covid-19 
pelo Brasil, estados e municípios, além da 
capacidade hospitalar, do cenário epidemiológico 
e das medidas de contenção adotadas 

 
ZIMMERMANN 
et al., 2020 

https://ciis.fmrp.usp.br/
covid19/covid-calc-
pressao-hospitalar-por-
covid-19/ 

Epcalc analisar, através de parâmetros epidemiológicos 
e modelos matemáticos, possíveis cenários da 
evolução de uma epidemia hipotética. Esta 
calculadora implementa um modelo clássico de 
doença infecciosa 

Adaptado de 
WU et al., 2020; 
KUCHARSKI et 
al., 2020 

https://ciis.fmrp.usp.br/
covid19/epcalc-
simulador-de-
epidemias/ 

Modelo 
interativo de 
transmissão 

avaliar tendências a partir do conjunto de 
parâmetros pré-configurados. Os parâmetros 
utilizados não possuem a obrigação de gerar 
valores que correspondem exatamente à 
situação real 

Adaptado de 
STONEDAHL; 
WILENSKY, 
2008 

https://ciis.fmrp.usp.br/
models/modelo_interati
vo_usp.html 

Meu diário 
de 
quarentena 

Acompanhar a evolução dos sintomas do 
paciente. A plataforma permite ao usuário o seu 
auto-acompanhamento através de um diário que 
analisa os seus sintomas e sugere uma ação em 
tempo real 

Grupo Portal 
COVID 19 Brasil 

https://ciis.fm
rp.usp.br/covi
d19/diario-de-
quarentena/ 

Análise de 
sentimentos 
de tweets 

realizar a avaliação da resposta populacional 
frente a reação aos acontecimentos relacionados 
ao coronavírus. Técnicas de processamento de 
linguagem natural são aplicadas para investigar e 
analisar sentimentos e emoções presentes na 
rede social Twitter 

Grupo Portal 
COVID 19 Brasil 

https://ciis.fmrp.usp.br/
covid19/isolamento-e-
quarentena/ 

https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/covid-calc-pressao-hospitalar-por-covid-19/
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/covid-calc-pressao-hospitalar-por-covid-19/
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/covid-calc-pressao-hospitalar-por-covid-19/
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/covid-calc-pressao-hospitalar-por-covid-19/
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/epcalc-simulador-de-epidemias/
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/epcalc-simulador-de-epidemias/
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/epcalc-simulador-de-epidemias/
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/epcalc-simulador-de-epidemias/
https://ciis.fmrp.usp.br/models/modelo_interativo_usp.html
https://ciis.fmrp.usp.br/models/modelo_interativo_usp.html
https://ciis.fmrp.usp.br/models/modelo_interativo_usp.html
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/diario-de-quarentena/
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/diario-de-quarentena/
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/diario-de-quarentena/
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/diario-de-quarentena/
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/isolamento-e-quarentena/
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/isolamento-e-quarentena/
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/isolamento-e-quarentena/
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2.5 COLABORAÇÃO COM PORTUGAL 

O Portal COVID-19 alcançou também parceiros internacionais. Iniciativas de 

colaboração foram estabelecidas com uma equipe de pesquisadores portugueses da 

Universidade do Porto, tanto para auxiliar na auditoria e análise de dados do cenário 

brasileiro, quanto para adaptar a metodologia ao contexto da pandemia em Portugal. 

Assim, foram estabelecidas quatro força-tarefas, nomeadamente: (i) Incorporação dos 

dados portugueses no observatório brasileiro, de forma a permitir análises pelas equipes 

para retratar a realidade local; (ii) Estudo e definição de formas gráficas de apresentação 

de resultados e de recomendações da OMS; (iii) Análise e disponibilização de dados de 

leitos de UTIs em localizações de interesse; (iv) Adaptação para a realidade brasileira de 

um Simulador de custos para diferentes cenários de testagem para o COVID 19 

(http://simtestcovid.gim.med.up.pt/brasil/) (SOUSA-PINTO et al., 2020). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Toda a iniciativa da construção e manutenção do Portal, sempre foi pensada de 

forma colaborativa, sendo que com o passar do tempo essa rede de colaboração se 

expandiu e temos tido a oportunidade de contribuir de maneira direta com o 

entendimento da complexidade da pandemia. O trabalho colaborativo do portal Covid-19 

Brasil é base para auxílio a gestores na tomada de decisão e na disponibilização de 

informações confiáveis para a população. 

Particularmente, o portal tem sido referência para a produção de várias notas 

técnicas, que por sua vez tem embasado decisões no âmbito municipal e estadual, bem 

como sendo tomada como referência por vários órgãos oficiais e entidades de classe. É 

importante destacar que em toda a trajetória até aqui o portal tem sido utilizado pela mídia 

nacional e internacional (escrita e televisiva) na produção de reportagens específicas sobre 

a situação da pandemia no Brasil (https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/saiu-na-midia/). 

Finalmente, o sucesso reativo dessa empreitada, pode ser medido de maneira 

indireta, através da estatística de acessos ao portal, pelos motivos mais diversos possíveis 

(https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/estatisticas-do-site/). Já tivemos mais de 800 mil acessos 

até o dia 20/08/2020, de vários países. Esperamos poder dar continuidade a esse trabalho, 

http://simtestcovid.gim.med.up.pt/brasil/
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/saiu-na-midia/
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/estatisticas-do-site/
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avaliando os cenários da pandemia de Covid - 19 no Brasil e talvez evoluir, paulatinamente 

para o enfrentamento de cenários pós-Covid-19. 
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RESUMO: A disponibilização e o respetivo acesso à informação em saúde são a pedra basilar dos 
programas de comunicação no interesse público que têm como finalidade a prevenção de doenças, 
como a COVID-19. O objetivo principal deste estudo é analisar o contributo dos Agrupamentos de 
Centros de Saúde, instituições responsáveis pelos cuidados de saúde primários, na disponibilização 
de informação, aos seus utentes, sobre a atual pandemia. Os dados foram recolhidos por inquérito 
online a 885 utentes do Serviço Nacional de Saúde, residentes nos dezoito distritos de Portugal.  
Palavras-Chave: Informação em saúde; Comunicação no Interesse Público; Cuidados de Saúde 
Primários 
 
ABSTRACT: The availability and the respective access to health information are the cornerstone of 
public interest communication programmes aimed at disease prevention, such as COVID-19.  The 
main objective of this study is to analyse the contribution of primary healthcare Centers, 
institutions responsible for primary health care, in providing information to their users about the 
current pandemic. Data were collected by online survey from 885 users of the Portuguese´s 
National Health Service, living in the eighteen districts of Portugal.  
Keywords: Health information; Public Interest Communication; Primary Healthcare Centers. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

Desde o início do ano de 2020, observou-se uma excessiva quantidade de 

informação sobre a infeção provocada pelo novo coronavírus (FINSET et al., 2020), 

incluindo relatórios diários dos vários países com gráficos atualizados sobre o número de 

casos suspeitos e confirmados; alertas de entidades oficiais para a necessidade de ações 

específicas de prevenção da doença; partilha de opiniões de profissionais de saúde, 

investigadores e académicos, assim como múltiplos testemunhos de pessoas e famílias 
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afetadas pelo vírus, veiculados principalmente através dos órgãos de comunicação social 

e das redes sociais. 

Se é incontestável que o acesso à informação gera confiança entre a população 

(RUDD; BAUR, 2020), esta pandemia tem reforçado também que a velocidade com que as 

ideias ou mensagens são propagadas, por qualquer pessoa, especialmente nas redes 

sociais, tem conduzido a rumores generalizados (muitos deles intencionalmente 

enganosos) ou mesmo à desinformação (BRIAND, 2020), um dos principais perigos para a 

saúde pública.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), que está a liderar a resposta da ONU à 

COVID-19, tem apelado a todos os governos para acautelarem plataformas de 

comunicação, em função das suas próprias condições e da propagação do vírus nos seus 

países, para combater a disseminação de informação pouco fiável. Recomenda ainda aos 

governos que comuniquem de forma rápida, regular e transparente (WHO, 2020a). 

Em Portugal, a nível nacional, a Direção-Geral da Saúde, Autoridade de Saúde 

portuguesa, assumiu, desde cedo, a liderança na divulgação de informação sobre a COVID-

19, com a emissão de comunicados diários; organização de conferências de imprensa; 

produção e atualização de informação para o cidadão na página institucional online (criada 

especificamente para este propósito) e nas redes sociais, entre outras atividades 

desenvolvidas (DGS, 2020a). 

Nada se sabe, contudo, sobre o papel desempenhado, a nível regional, pelos 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS), serviços públicos, que têm como missão 

prestar cuidados de saúde de proximidade assim como desenvolver atividades de 

promoção da saúde e prevenção da doença (Decreto-Lei n. º28/2008, de 22 de fevereiro). 

Com este estudo pretende-se, assim, compreender de que forma os ACeS 

comunicaram com os seus utentes, informações relativas à pandemia COVID-19, no 

sentido de incentivarem à prevenção da doença, dando assim cumprimento à sua missão 

organizacional. Pretende-se também identificar se os ACeS são considerados, pelos 

utentes, como uma fonte de informação confiável e útil. Esta pesquisa identifica ainda o 

grau de preocupação dos utentes do SNS relativamente ao novo coronavírus e o 

conhecimento sobre as medidas de prevenção a adotar.  
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2. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO INTERESSE PÚBLICO DURANTE A PANDEMIA COVID-
19 
 

De entre os vírus que podem provocar infeção nos seres humanos estão os 

coronavírus que pertencem à família Coronaviridae. Foram inicialmente descobertos em 

aves domésticas, na década de 30, e sabe-se, hoje, que sete subtipos de coronavírus 

conseguem infetar humanos, e desses apenas três causam infeção respiratória grave: 

(1) Sars-CoV, identificado em 2002; (2) Mers-CoV, identificado em 2012, e (3) Sars-CoV-

2, recentemente descoberto em Wuhan, na China, no final de 2019 (TESINI, 2020). O 

novo coronavírus, o Sars-CoV-2 (Síndrome Respiratória Aguda Grave), origina a doença 

designada, pela Organização Mundial da Saúde, de COVID-19 (GORBALENYA et al.,2020). 

A COVID-19 é uma doença infectocontagiosa que se transmite diretamente no 

contacto com uma pessoa infetada pelo SARS-CoV-2, através de “gotículas que contêm 

partículas virais que são libertadas pelo nariz ou boca de pessoas infetadas, quando tossem 

ou espirram, e que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver 

próximo” (DGS, 2020b). 

De acordo com a informação disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde: “Os 

sinais e sintomas da COVID-19 variam em gravidade, desde a ausência de sintomas (sendo 

assintomáticos) até febre (temperatura ≥ 38.0ºC), tosse, dor de garganta, cansaço e dores 

musculares e, nos casos mais graves, pneumonia grave, síndrome respiratória aguda grave, 

septicémia, choque sético e eventual morte” (DGS, 2020a). Na maioria dos casos de COVID-

19 (80%) verificaram-se sintomas ligeiros, nomeadamente, febre, pingo no nariz, dores de 

cabeça e dores no corpo (DGS, 2020b). Em Portugal, os primeiros dois casos de infeção 

pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 foram confirmados a 2 de março de 2020 e, desde dessa 

data, a sua incidência no nosso país continua a gerar incerteza.  

À medida que a pandemia foi evoluindo, tornou-se evidente a necessidade de 

disponibilizar e assegurar o acesso à informação credível, simples e útil (THE LANCET, 

2020).  

O primeiro semestre de 2020 pode mesmo caraterizar-se por uma infodemia 

(WHO, 2020b), dada a avalanche de informação diariamente propagada. Na Conferência 

de Segurança de Munique, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, deixava 
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o alerta: “But we’re not just fighting an epidemic; we’re fighting an infodemic. Fake news 

spreads faster and more easily than this virus, and is just as dangerous” (WHO, 2020b). 

Esta emergência pública veio, por isso, reforçar a necessidade de repensar a 

importância de existirem fontes institucionais que possam assegurar a transmissão de 

informação credível. É neste contexto, pela sua proximidade com a população, que 

defendemos no presente artigo, que os cuidados de saúde primários, representados pelos 

Agrupamentos de Centros de Saúde e as suas Unidades Funcionais, devem cumprir a sua 

missão organizacional, no sentido de promover a saúde e prevenir a doença.  

Argumentamos, contudo, que para travar a pandemia COVID-19, urge, não apenas 

a transmissão de informação, mas o desenvolvimento de campanhas de comunicação no 

interesse público, que possam conduzir a população em torno da mudança, adotando, por 

exemplo, comportamentos para mitigar o risco, nomeadamente, a higienização das mãos, 

a utilização de máscaras e o distanciamento físico.   

A comunicação no interesse público pode descrever-se como o processo de 

desenvolvimento e implementação de campanhas de comunicação estratégicas planeadas 

(FESSMANN, 2017,) que têm como principal preocupação o bem público remetendo os 

interesses de uma dada organização para segundo plano, como nos explica Fessmann 

(2017): “Public Interest Communications is primarily concerned with public good that 

transcends the interests of any single organization. The interests of the organization thus 

are secondary to the public interest” (p.18). 

Para alcançar o bem comum, esta comunicação tem como objetivo principal 

promover uma mudança significativa e sustentada de comportamentos ou ações sobre 

uma determinada questão no interesse público (CHRISTIANO;NEIMAND, 2017), pelo que 

consideramos particularmente pertinente numa altura em que muitas das ameaças à 

saúde estão enraizadas no comportamento humano. 

Estas campanhas de comunicação no interesse público devem ser concebidas por 

um profissional de comunicação que deve atuar como um agente de mudança ao encorajar 

todas as pessoas a participar nas conversas mais amplas que afetam a sociedade, assim 

como as organizações, também elas agentes de mudança (BRUNNER; SMALLWOOD, 2019).  
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Considera-se, assim, pertinente, repensar o paradigma de comunicação, da 

transmissão de informação para a ação em torno da mudança. É nossa tese que, pelo papel 

primordial que desempenham no Serviço Nacional de Saúde, os Agrupamentos de Centros 

de Saúde, instituições responsáveis pelos cuidados de saúde primários, devem impor-se 

como os agentes primordiais de mudança, em prol de uma sociedade mais saudável.  

 
3. DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 
 
3.1. PROCEDIMENTOS DE RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS 

Este trabalho assenta no paradigma de investigação pragmatista (CRESWELL; 

CLARK, 2018). Considera-se um estudo exploratório, dado não existirem, até ao momento, 

pesquisas sobre este tema, em Portugal. A população alvo deste estudo foi constituída pelo 

universo de pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, residentes em Portugal, 

utentes (utilizadores) do Centro de Saúde (Unidade de Saúde Familiar, Unidade de 

Cuidados de Saúde Personalizados, Unidade de Cuidados na Comunidade, Unidade de 

Saúde Pública).  

A recolha de dados foi efetuada com recurso a inquérito por questionário, 

composto por vinte e uma (21) questões, aplicado através da aplicação Forms da Google. 

O questionário dividiu-se em duas partes: a primeira dirigida a todos os utentes do Centro 

de Saúde e a segunda dirigida apenas aos participantes que receberam informação sobre 

a COVID19 por parte do seu Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) ou Unidades 

Funcionais.  

No total foram obtidas 1017 respostas ao questionário, entre o dia 3 de junho e o 

dia 3 de julho de 2020. A amostra final foi constituída por 885 respostas. Foram excluídas 

da amostra 132 respostas de participantes que assinalaram a opção “não” serem utentes 

(utilizadores) do centro de saúde, o equivalente a 13% do total de respostas recolhidas.  

Para a análise dos dados foram realizados, para tratamento dos resultados, tabelas, 

quadros e gráficos com base em operações estatísticas simples, realizadas no programa 

Microsoft Excel. Efetuaram-se ainda cruzamentos de diversas variáveis, na perspetiva de 

obter dados relevantes e suscetíveis de discussão. 

 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

45 

3.2. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DOS RESULTADOS 
 

Desde o início da pandemia COVID-19, os participantes neste estudo (n=885) 

procuraram informação sobre este vírus muito frequentemente no meio online, quer nas 

páginas de internet institucionais (404 respostas) quer na imprensa online (266 respostas) 

ou nas redes sociais (165 respostas). Os participantes do estudo indicaram também que os 

meios de comunicações sociais ditos tradicionais, no seu conjunto, continuam a ser uma 

fonte de informação pertinente, em particular, a televisão, a imprensa online, a imprensa 

escrita e a rádio, na ordem de preferência que se apresenta.  

Os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS e as suas Unidades Funcionais) são, 

de todas as fontes de informação apresentadas, a que tem menor procura (67,7% do total 

de participantes revelou nunca ter procurado informação sobre o novo coronavírus). Os 

médicos e outros profissionais de saúde surgem, logo a seguir, como os menos procurados 

pelos participantes deste estudo para obter informação sobre o vírus.  

Esta pesquisa indicou também que uma percentagem muito significativa da 

amostra (84%) não recebeu informação do seu Centro de Saúde sobre a pandemia 

COVID-19. 

A segunda parte do estudo dirigiu-se, em exclusividade, aos participantes que 

receberam informação do Centro de Saúde sobre a pandemia COVID-19, totalizando uma 

amostra de 146 respostas. Os participantes receberam a informação sobre a pandemia 

COVID-19 através de telefone/telemóvel (37%); por email (29%); presencialmente no 

Centro de Saúde (27%) ou por correio (1%). Uma parte da amostra (10%) assinalou a opção 

“outra”, referindo em 5% dos casos as redes sociais do seu Centro de Saúde.  

Este estudo evidencia que os respondentes consideram a informação recebida pelo 

seu Centro de Saúde como muito útil (82,9%) e de muita confiança (64,4%). 

Os portugueses que constituem a amostra em estudo dizem-se preocupados 

(54,8%) ou muito preocupados (33,6%) com a possibilidade de contágio pelo novo 

coronavírus. A esmagadora maioria dos respondentes escolheram o distanciamento 

social como a principal forma de prevenir a COVID-19 (93,2%), logo seguido da 

higienização das mãos (92,5%), da utilização de máscara facial (87,7%) e da etiqueta 

respiratória (59,6%).  
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NOTAS CONCLUSIVAS 
 

O presente artigo teve como objetivo analisar de que forma os Agrupamentos de 

Centros de Saúde, instituições responsáveis pelos cuidados de saúde primários, 

comunicaram com os seus utentes, a propósito da pandemia COVID-19, partindo da ideia 

de que a comunicação pode contribuir para o cumprimento das suas missões 

organizacionais, nomeadamente na prevenção da doença. A fonte dos nossos dados foram 

os utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), residentes nos dezoito distritos de Portugal.  

A nossa pesquisa confirma que os canais online, principalmente os websites e as 

redes sociais, são uma fonte de informação em saúde relevante para os utentes do SNS. 

Nos meios de comunicação tradicionais, a televisão assume o papel com maior destaque 

já que 65% da amostra indica ter procurado, neste meio, informação sobre o novo 

coronavírus, com muita frequência. 

As instituições responsáveis pelos cuidados de saúde primários, em Portugal, foram 

a fonte de informação menos procurada pelos utentes para adquirir conhecimento sobre o 

COVID-19.  Os participantes neste estudo revelaram também não ter recebido qualquer 

informação sobre a pandemia por parte do Agrupamento de Centros de Saúde ou das suas 

Unidades Funcionais (84%).  Os participantes que receberam informação sobre o COVID-19, 

do seu Centro de Saúde, consideram-na como muito útil (83%) e de muita confiança (64%). 

Entendemos, em linha com estudos anteriores (GARCIA; & EIRÓ-GOMES, 2020), 

que a comunicação desenvolvida pelas instituições de cuidados de saúde primários, em 

Portugal, está longe de uma perspetiva estratégica, concebida no interesse público, que 

possa verdadeiramente contribuir para uma mudança de comportamentos, tão 

necessários em emergências de saúde pública, em plena pandemia COVID-19. Rimal e 

Lapinski (2009) assumiam-se otimistas, há uma década, quando declararam num boletim 

da Organização Mundial da Saúde, que os profissionais de comunicação têm uma 

oportunidade única de dar um contributo significativo para melhorar e salvar vidas. É 

evidente, perante os efeitos devastadores da COVID-19, que esta ação não pode continuar 

a ser negligenciada.  
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Ficará como perspetiva futura para investigação a análise dos motivos que 

justificam a falta de procura dos utentes pelos Agrupamentos de Centros de Saúde 

enquanto fonte de informação, mas também as razões que levaram a que estas instituições 

não assumissem um papel ativo na comunicação com os seus públicos, perante a pandemia 

COVID-19. 
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RESUMO: A pandemia exigiu das instituições de saúde uma resposta efetiva no combate ao vírus, 
marcada pelo desconhecimento quanto a terapêuticas e melhores práticas, formas de contágio e 
resistência do vírus. A prioridade foi colocada no atendimento a doentes COVID-19, com limitação 
da atividade regular, investindo em planos de contingência e de circuitos limpos e “sujos”, bem 
como na prestação de cuidados não presenciais. O presente trabalho explora o papel do Serviço 
de Arquivo no contexto da pandemia, refletindo sobre a forma como a desmaterialização dos 
processos de gestão da informação contribui para uma maior capacidade de resposta por parte 
das instituições, apresentando o desenvolvimento do Repositório Clínico Digital do Centro 
Hospitalar Universitário de São João. 
Palavras-Chave: gestão da informação clínica; processo clínico; arquivo clínico; repositório clínico 
digital; preservação digital. 
 
ABSTRACT: The pandemic demanded from health institutions an effective response in the fight 
against the virus, marked by the lack of knowledge about therapeutics and best practices, ways of 
contagious and resistance of the virus. The priority was placed on the care of COVID-19 patients, 
with limitation of regular activity, investing in contingency plans and clean and “dirty” circuits for 
in-person care, as well as in virtual care strategies. This paper explores the role of the Archive 
Service in the context of the pandemic, reflecting on how the dematerialization of information 
management processes contributes to a greater capacity for response by institutions, presenting 
the development of the SJUHC Digital Clinical Repository. 
Keywords: medical information management; medical records; clinical archive; clinical digital 
repository; digital preservation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As exigências colocadas pela pandemia às instituições de saúde obrigaram a 

repensar modelos de gestão e atendimento ao utente, tendo o início da pandemia sido 

marcado pelo desconhecimento quanto a formas de contágio e resistência e tempo de vida 

do vírus. Esclarecidas as dúvidas e aprovados planos de contingência importa refletir sobre 

o impacto da pandemia e preparar melhor as instituições de saúde para resposta a futuros 

desafios (CHWISTEK, 2020; ZENG et al., 2020; FOLEY et al., 2020; DE’; PANDEY; PAL, 2020; 

FLETCHER; GRIFFITHS, 2020). 

A capacidade de resposta das instituições de saúde na reorganização dos circuitos 

de prestação de cuidados constitui um indicador da relevância da função de gestão da 

informação (GI) nas instituições de saúde, sendo importante refletir sobre os aspetos de 

gestão que marcaram a tomada de decisão na resposta inicial à pandemia. O presente 

trabalho foca-se no seu impacto no Serviço de Arquivo do CHUSJ, refletindo-se sobre o 

esforço colocado na desmaterialização efetiva dos circuitos informacionais para uma 

resposta mais efetiva no atendimento não presencial a doentes Não COVID-19, 

apresentando-se uma identificação dos principais circuitos funcionais e uma 

caracterização geral do projeto de Repositório Clínico Digital (RCD). Os resultados remetem 

para o potencial contributo estratégico da gestão dos arquivos clínicos na modernização 

da função de GI nas instituições públicas. 

2 O CONTRIBUTO DA DESMATERIALIZAÇÃO DOS PROCESSOS E PRESERVAÇÃO DIGITAL NA 
CONSTRUÇÃO DA SAÚDE DIGITAL 

 

O CHUSJ1 é o segundo maior hospital de Portugal, constituindo-se como hospital 

de referência do Norte de Portugal. Para dar resposta à produção, o CHUSJ contava em 

2018 com 5.950 profissionais, sendo este indicador evidência da dinâmica de 

funcionamento do CHUSJ. No que se refere à estrutura organizativa e de gestão destaca-

se no CHUSJ a existência de um Centro de Gestão da Informação (CGI), no qual se assinala 

a existência de três serviços distintos, de Sistemas e Tecnologias da Informação e 

                                                                 
1  Para uma caracterização mais detalhada da produção e funcionamento do CHUSJ consultar Regulamento interno 

(CHUSJ, 2019b), bem como o Relatório e Contas (CHUSJ, 2018b), ambos disponíveis no portal do CHUSJ. 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

51 

Comunicação (STIC), de Arquivo (ARQ) e de Inteligência de Dados (SID). A constituição do 

CGI tem permitido contribuir para o desenvolvimento de um posicionamento estratégico 

da GI, assumindo como estrutural a organização e desenvolvimento de competências dos 

seus profissionais.  

2.1 O PAPEL DO SERVIÇO DE ARQUIVO NA RESPOSTA À PANDEMIA 

A resposta à pandemia COVID-19 obrigou à introdução de mudanças na gestão 

intermédia de todos os serviços clínicos e de suporte, sendo de assinalar que em fevereiro 

o CHUSJ já tinha promovido a constituição do Gabinete de Crise de preparação da resposta 

à pandemia (ALMEIDA, 2020).  

No que se refere à função de GI identificam-se como desafios a promoção de 

soluções de trabalho à distância e o desenvolvimento de infraestruturas de monitorização 

de dados de doentes COVID-19, que estiveram no centro da atividade dos  serviços STIC e 

SID, destacando-se a capacidade de resposta dos profissionais na conceção de medidas 

que permitiu tirar partido da infraestrutura de GI existente.  

No que se refere à capacidade de promoção do trabalho à distância assinala-se 

como estruturante a migração para o SONHOv2 (CHUSJ, 2019c). Relativamente às funções 

sob a responsabilidade do Serviço de Arquivo, apresenta-se na tabela 1 indicadores de 

produção relativos ao período entre Janeiro e Julho de 2019 e 2020. A pandemia obrigou 

a reorganizar os espaços de trabalho e circuitos de tratamento e integração da 

documentação clínica, em virtude das restrições impostas à partilha de espaços para 

minimizar o risco de contágio e do nº de colaboradores ao serviço. 

 Perante a incerteza quanto às formas de contágio do vírus os registos clínicos 

passaram a chegar ao Arquivo em sacos plásticos fechados sinalizados como COVID-19. O 

parecer da Unidade de Controlo de Infeção, com base em estudos disponíveis que 

avaliaram a persistência em diferentes superfícies (CHIN et al., 2020; VAN DOREMALEN et 

al., 2020), apontava que no caso de papel/ cartão seria extremamente difícil existir 

qualquer risco após as 24h, recomendando 48h de quarentena para os registos clínicos, 

destacando a higienização de mãos antes e depois de manusear os processos. Neste 

contexto, foram criadas áreas distintas para a documentação recebida, permitindo que a 

mesma permanecesse 24 horas em quarentena antes de ser manuseada.  
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As alterações aos circuitos de funcionamento do Serviço de Arquivo tiveram 

particular impacto na intensificação da atividade de digitalização e disponibilização de 

registos clínicos. Promoveu-se uma reorganização das equipas de trabalho em regime de 

rotatividade de turnos, com recursos presenciais afetos à organização e digitalização de 

registos clínicos e recursos remotos dedicados às funções de verificação e nomeação dos 

ficheiros digitais produzidos e ingestão em aplicações integradas com o processo clínico 

eletrónico.  

Tabela 1 - Indicadores de produção relativos a Janeiro - Julho de 2019 e 2020. 

Fonte: Sistematizado pelo autor tendo por base indicadores de desempenho do Serviço de Arquivo do CHUSJ. 

 

A leitura dos dados permite identificar que o contributo do Arquivo foi na 

disponibilização de informação clínica de utentes Não COVID-19, cujo acompanhamento 

clínico passou a ser realizado em consultas não presenciais. A diminuição verificada na 
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disponibilização física de processos (média mensal de 13.911 em 2019 e 7.038 em 2020) 

reflete uma diminuição no uso do processo clínico em papel, tendo-se intensificado a 

disponibilização dos registos clínicos digitalizados por solicitação de médicos em regime de 

teletrabalho e de MCDT e outros documentos clínicos. Embora alguns clínicos tenham 

solicitado o uso do processo clínico em papel assim que terminaram as restrições à 

realização de consultas presenciais, os resultados apontam para uma tendência futura de 

diminuição do uso do papel por parte dos profissionais de saúde quando lhes é permitido 

solicitar e ter disponível os registos clínicos do utente digitalizados e integrados. Os 

processos clínicos digitalizados reportam-se a digitalizações produzidas com requisitos de 

preservação digital ingeridas e disponibilizadas no RCD que o CHUSJ está a desenvolver.  

2.2 BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO REPOSITÓRIO CLÍNICO DIGITAL DO CHUSJ 

 

O projeto RCD surge em 2015 impulsionado por trabalhos de ciência da informação 

realizados no Serviço de Arquivo nos últimos anos2 , sendo de referir o papel do CGI na 

realização do projeto. O projeto resulta de uma parceria com a DGLAB, sendo objetivo do 

projeto contribuir para a evolução do enquadramento legal em Portal no que diz respeito à 

transferência de suporte. Apesar do CHUSJ apresentar um elevado nível de informatização, 

o volume de documentação constituída por registos clínicos em papel que são de 

conservação permanente, por aplicação da Portaria n.º 247/2000 de 28 de maio, é um 

desafio permanente. Neste contexto, a transferência de suporte por microfilmagem não 

constitui uma alternativa efetiva para o acesso e disponibilização integrada da informação 

produzida/ recebida sobre cada utente. Sendo o acesso à informação a prioridade do Serviço 

de Arquivo, os esforços têm sido colocados na digitalização para que a documentação passe 

a estar acessível aos clínicos 24h/dia. A ausência de reconhecido enquadramento legal em 

matéria de transferência de suporte por digitalização obriga à preservação do documento 

original em suporte papel, pelo que a necessidade de evolução do atual enquadramento 

                                                                 
2 Com destaque para o trabalho de caracterização da (re)utilização clínica no CHUSJ (Gonçalves, 2011) e o 

trabalho de reflexão quanto ao contributo da metainformação para o acesso e preservação da informação 
clínica (Gomes, 2013), sendo ainda de referir o contributo do desenvolvimento do projeto APDIC (Arquivo 
e Preservação Digital de Informação Clínica), apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian (MP_P-125997), 
realizado em parceria pelo CHUSJ e pelo INESC Porto (Gonçalves et al. 2015). 
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legal em matéria de transferência de suporte constituiu motivação para o projeto de RCD 

(POCI-02-0550-FEDER-012415 - CHSJ & DGLAB).  

Para o CHUSJ os resultados focam-se na diminuição do uso do processo em papel, 

através da digitalização e disponibilização dos registos clínicos retrospetivos solicitados 

pelos profissionais de saúde para decisão clínica, bem como dos documentos atuais cuja 

produção/ receção em suporte físico se mantém. No sentido de assegurar que os 

resultados do projeto vão de encontro às necessidades informativas dos profissionais de 

saúde, o CHUSJ tem promovido a digitalização de registos clínicos de utentes pediátricos 

até aos 12 anos, investindo na efetiva desmaterialização dos registos clínicos dos futuros 

utentes. No que se refere à ferramenta de suporte ao RCD a opção recaiu sobre a utilização 

de uma solução open source, com aquisição de serviços de desenvolvimento e 

parametrização, tendo presente o cumprimento de normas e melhores práticas 

internacionais em preservação digital (KEEP, 2020). 

 O Arquivo investiu na definição de requisitos e procedimentos de organização e 

digitalização de registos clínicos, apresentando-se no presente trabalho uma 

caracterização geral dos requisitos técnicos aplicados no processo de preparação e 

digitalização e produção de ficheiros (CHUSJ, 2018a). O processo de preparação dos 

registos clínicos reflete a organização do processo clínico em papel, tendo-se definido uma 

classificação por secções do processo para organização dos registos clínicos, no sentido de 

permitir uma maior facilidade de consulta e acesso aos registos. 

 No que se refere a requisitos técnicos de geração e nomeação de ficheiros, o 

processo é realizado de acordo com o cumprimento dos seguintes requisitos: (a) Imagens 

TIFF com compressão LZW; (b) Modo cor; (c) Profundidade cor bit 24RGB; (d) Resolução 

ótica 300 dpi; (e) Geração de XML com 57 elementos de metainformação descritiva e 

técnica; (f) Geração de hash md5 por imagem; (g) Regras de nomeação de ficheiros e 

estrutura de pastas; (h) Regras de controlo de qualidade. A recolha, captura, geração e 

associação de metadados é realizada de acordo com o esquema de metainformação 

definido em procedimento interno do CHUSJ, EPE, que contempla metadados descritivos, 

de estrutura e técnicos. O total de cinquenta e sete (57) elementos de metainformação 

descritiva e técnica a recolher, capturar e associar aos objetos digitais (OD) no processo de 

digitalização são obrigatórios e a sua validação é efetuada por controlo de qualidade. A 
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recolha do total dos elementos de metadados é realizada: (i) por extração de dados dos 

sistemas de informação do CHUSJ, (ii) com recurso a mecanismos automáticos ou 

semiautomáticos de leitura de códigos de barra no momento da preparação dos processos; 

(iii) por recolha do operador no processo de preparação; e (iv) gerados automaticamente 

através do equipamento de digitalização, não sendo admitida a possibilidade de inserção 

manual de dados.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados do trabalho evidenciam a necessidade de investimento e capacitação 

das instituições hospitalares no tratamento e gestão dos seus arquivos clínicos no sentido 

de permitir o acesso à informação integral do utente em trabalho remoto. No sentido de 

tirar partido do investimento realizado em estratégias de desmaterialização é essencial 

que este seja suportado nas melhores práticas e normas internacionais de preservação 

digital, de modo a assegurar o acesso continuado e a preservação digital da informação 

clínica dos utentes. No que se refere a trabalho futuro os resultados apresentados na 

utilização do RCD por parte dos clínicos deverão ser alvo de monitorização e análise, 

explorando-se o impacto no comportamento informacional dos profissionais de saúde e 

dinâmicas de utilização de registos clínicos no CHUSJ. 
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RESUMO: Objetiva-se apresentar um relato das atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão 
“Orientações de Práticas Arquivísticas para Instituições de Saúde na Cidade de João Pessoa - 
OPAIS”. Metodologicamente, quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva, de abordagem 
qualitativa. Discute-se sobre os documentos na área da saúde, sobre ações extensionista e sobre 
atividades desenvolvidas pelo projeto OPAIS. Conclui-se que os resultados do projeto OPAIS estão 
em fases iniciais, por meio das parcerias com instituições e da estruturação das orientações focadas 
na gestão, nas políticas e nas decisões que contemplam assuntos relativos à produção, ao uso e à 
preservação dos documentos. 
Palavras-Chave: Extensão universitária. Orientações arquivísticas; Instituições de Saúde; Gestão 
Documental. 
 
ABSTRACT: The objective is to present an account of the activities developed by the extension 
project “Guidelines for Archival Practices for Health Institutions in the City of João Pessoa - OPAIS”. 
Methodologically, the objectives to be researched are descriptive, with a qualitative approach. 
Discussions about documents in the health area, about extension actions and about activities 
developed by the OPAIS project. It is concluded that the results of the OPAIS project are in initial 
stages, through partnerships with institutions and structuring of guidelines focused on 
management, policies, decisions that contemplate issues related to the production, use and 
preservation of documents. 
Keywords: University extension. Archival guidelines; Health Institutions; Document management. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde engloba um estado 

completo de bem-estar físico, mental e social. Porém, para que essa finalidade ocorra, são 

necessários procedimentos-meios, entre os quais, aqui, destacamos as práticas 

arquivísticas como medidas facilitadoras para recuperação das informações na área da 

saúde, para o planejamento efetivo dos fluxos dos documentos, incluindo políticas 

centradas na estrutura organizacional, a fim de evitar incongruências no gerenciamento 

documental. 

Nos últimos anos, temos acompanhado várias medidas de adaptação acerca dos 

documentos na área da saúde, em exames, nas requisições farmacêuticas, nas receitas 

médicas, nos relatórios e no mais destacável deles, que são os prontuários. A exemplo, 

citamos a resolução 1638/2002 do Conselho Federal de Medicina (CFM), a qual 

regulamenta o prontuário eletrônico, bem como, no caminho da Telemedicina, há o 

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e o Conselho Federal de Farmácia 

(CCF), juntamente ao CFM, os quais criaram serviço para emissão de atestados e de 

receitas médicas no meio digital. O profissional que assinar tais documentos digitais segue 

diretrizes estabelecidas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

A partir dessas movimentações, considerando a necessidade de auxiliar o processo 

de práticas arquivísticas na gestão de documentos em instituições de saúde, foi criado um 

projeto de extensão, ligado ao Departamento de Ciência da Informação (DCI), da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), denominado “Orientações de Práticas 

Arquivísticas em Instituições Públicas e/ou privada na cidade de João Pessoa e sua região 

metropolitana (OPAIS)”, observando que os gestores e os agentes dessas unidades, muitas 

vezes, pela falta de um norte especializado, deixam de utilizar medidas mais profícuas 

perante os documentos. 

O presente trabalho tem, como objetivo, apresentar relato das atividades 

desenvolvidas pelo projeto de extensão OPAIS, a fim de evidenciar ações que vêm sendo 

construídas por meio de medidas extensionista na universidade, em conjunto aos 

documentos e aos gestores de instituições na área da saúde, bem como discentes, 

docentes de Arquivologia e da Ciência da Informação, profissionais de saúde que integram 
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o projeto e seu reflexo na sociedade. Metodologicamente, quanto à abordagem, esta 

pesquisa é qualitativa e, quanto aos objetivos, descritiva. 

 

2 UNIDADES DE SAÚDE E ARQUIVO 

 

O acesso à saúde, no Brasil, é assegurado pela Constituição Federal de 1988, pois 

se trata de um direito de todo cidadão, seja esse acesso provindo de uma instituição 

pública ou privada. Dessa forma, no contexto da prestação do atendimento em saúde, 

documentos são produzidos, tanto na conjuntura do Sistema Único de Saúde (SUS), como 

do Sistema Nacional de Saúde Suplementar. 

Os documentos produzidos no contexto da saúde apresentam-se em espécies e em 

tipos documentais variados, refletindo tanto o contexto das atividades fins, relacionadas 

às questões assistenciais, como, as atividades-meio, relacionadas aos atos administrativos.  

Pinto e Soares (2010, p. 16) enfatizam que as informações registradas nos 

documentos produzidos à luz do contexto da saúde não se prendem unicamente às 

questões da terapêutica assistenciais, contemplando também informações relacionadas 

“[...] à legislação, à gestão, à padronização, à nutrição, às condições socioeconômicas, ao 

credo, à educação, às tecnologias, à terminologia, além de outras.” 

Destacamos, nesse sentido, que, além do prontuário do paciente, definido pelo 

CFM, através da resolução de n.1.638, de 09 de agosto de 2002, como um documento 

valioso para paciente, para os profissionais que o assistem e para as instituições de saúde, 

bem como para o ensino, para a pesquisa e para os serviços públicos de saúde, além de 

ser um instrumento de defesa legal. Outros documentos, como boletins de entrada, 

relatórios, contratos, notas de faturamentos, entre outros, são produzidos no cotidiano 

das instituições de saúde.  

Porém, quando pensamos na relação do documento arquivístico com a instituição 

de saúde, ocorre, quase que de forma instantânea, a remissiva ao prontuário, bem como, 

ao Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME), setor responsável, pela documentação 

da atividade-fim, isto é, pela guarda, pela organização e pela viabilidade do acesso e do uso 

dos prontuários de pacientes.  
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O Hospital Geral de Massachussets, nos Estado Unidos, foi o pioneiro na 

organização do SAME. No cenário Brasileiro, França (2014), relata que foi o Hospital das 

Clínicas da Universidade de São Paulo, em 1943 o precursor, tendo, como responsável, a 

Drª Lourdes de Freitas Carvalho.  

No contexto atual, o arquivista, que deve assumir o papel à frente do Arquivo, tendo 

“a responsabilidade pela guarda, conservação e disponibilização de prontuários para consultas 

ambulatoriais, internações e pesquisas, além do arquivo de exames e outros documentos do 

paciente, os quais são resultados de consultas médicas.” (BAHIA, 2016, p. 144).   

Observa-se que é imprescindível a implementação da prática arquivística no 

contexto dos documentos produzidos nas atividades de saúde, tanto na parte 

administrativa, como na parte fim das unidades, pois possibilita que tanto os profissionais 

como os pacientes obtenham a informação que desejarem no contexto das internações e 

dos atendimentos médicos.  

 

3 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CONTEXTO DA ARQUIVOLOGIA 

 

A experiência da extensão universitária tem um papel central para a formação e 

para a qualificação profissional: ela configura-se como uma ponte entre a universidade e a 

comunidade, sendo o discente e o docente, “transeuntes” que viabilizam e fortalecem essa 

prática que ocorre, na maioria das vezes, em um processo interdisciplinar educativo, 

cultural, científico, político e, sobretudo, social, promovendo uma interação 

transformadora entre a universidade e os mais diversos setores da sociedade.  

Foi nessa perspectiva que se criou um projeto com foco no direcionamento da 

gestão de documentos em torno das instituições de saúde públicas e/ou privadas da cidade 

de João Pessoa (PB), possibilitando, a partir das orientações arquivísticas, melhor 

recuperação, acesso e uso das informações, ou seja, por meio de ações extensionistas.  

Quanto ao surgimento da extensão no contexto da educação no Brasil, Deslandes 

e Arantes (2017) relatam que, as práticas de extensão já fazem parte da vivência 

educacional há alguns séculos, e destacam que, na literatura, existem teóricos que 

apontam que a extensão universitária surgiu na Grécia, em suas primeiras escolas, mas, há 

outros, que afirmam ter sido na Europa, nas universidades populares, no século passado, 
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cenário no qual, as universidades, se focaram em disseminar conhecimentos técnicos no 

contexto da sociedade, objetivando contribuir com o compartilhamento dos saberes para 

os setores populares. 

 Nesse sentido, entendemos que a extensão universitária representa um despertar 

para a necessidade de a universidade compartilhar conhecimento como um retorno para 

a sociedade, uma forma de contribuição para a comunidade de uma maneira geral. 

Saraiva (2007) reflete sobre a extensão como uma possibilidade do discente 

experienciar vivências importantes no contexto de sua formação. Dessa forma, podemos 

colaborar para a viabilidade do acesso e do uso das informações no contexto da saúde, 

reforçando o papel da gestão de documentos e as vantagens desse processo para 

economia de espaço, para celeridade de processos e para fluxo informacional aliado à 

eficiência na tomada de decisão.  

 
4 O PROJETO OPAIS E SUAS AÇÕES  
 

O projeto surgiu como justificava para o pressuposto de que gestoras/es e 

profissionais que lidam com os documentos em instituição de saúde necessitam 

compreender práticas voltadas para a Gestão de Documentos.  

Compactuamos com Lima et al (2018), quando afirmam que, se, por um lado, a 

execução de procedimentos voltados aos sistemas de documentos ou de arquivos 

(analógicos e digitais) são importantes para produzir, para disseminar e para armazenar 

informações, por outro lado, uma qualificação na gestão, na organização e no tratamento 

de informações da área de saúde torna-se uma atividade necessária e indispensável para 

a promoção, para prevenção e para atenção a ela.  

A orientação arquivística, nesse aspecto, permitirá processos de intervenção na 

organização da informação, de forma a capacitar para tomada de decisão no âmbito 

administrativo, bem como facilitar o acesso à informação de modo a contribuir no 

desenvolvimento de competências necessárias para que os agentes ou os funcionários das 

instituições de saúde estejam aptos para lidar com a gestão, com a organização, com a 

disseminação, com o acesso e com o uso de informações em saúde. 
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O projeto atende, a um só tempo, as/os discentes do curso de Arquivologia e as/os 

suas/seus egressas/os, as instituições e as empresas de saúde, consequentemente a 

sociedade, a partir da articulação do ensino com a integração dos assuntos oferecidos em 

disciplinas, também à pesquisa, especialmente no que tange aos estudos desenvolvidos 

sobre informação na área de saúde, refletindo em ações extensionistas com conexão ao 

meio social. 

O projeto possui uma coordenadora e um coordenador adjunto. A equipe de 

colaboradoras/es é assim composta: quatro professoras do DCI, cinco profissionais 

externos, um técnico da UFPB e dois alunos doutorandos do PPGCI/UFPB. Quanto aos 

discentes, fazem parte do projeto 15 alunas/os, dos quais, entre as/os voluntárias/os, 13 

são estudantes de graduação do curso de Arquivologia, um graduando de Biblioteconomia 

e um bolsista, do curso de Arquivologia. 

O contexto da pandemia provocada pela COVID-19 impôs algumas alterações no 

curso do projeto. Assim, como as demais atividades da UFPB, o projeto adaptou suas ações 

para o meio virtual. Tal cenário trouxe algumas dificuldades, tanto pela falta de contato 

presencial, acarretando um processo mais longo na comunicação com as unidades de 

saúde, quanto pelas intercorrências das tecnologias e das plataformas de 

videoconferência. Apesar disso, tal pandemia não impediu o andamento das atividades, 

evidenciando a nossa capacidade de readaptação. 

Como primeira etapa do projeto, foi desenvolvida, de forma coletiva e 

colaborativa, a identidade visual do projeto. Para além dos objetivos do projeto, 

reconhecemos a importância de se promover a visibilidade das ações de extensão 

universitária, assim, também, da responsabilidade social em disseminar informações sobre 

a COVID-19. Diante disso, foram criadas as mídias sociais, Instagram 

(@projetoopais_ufpb), Facebook (Opais UFPB) e Twitter (@OPAIS_UFPB). Nessas mídias, 

temos realizado publicações semanais em três frentes: 1- Às segundas-feiras, realizamos 

publicações contendo informações sobre o projeto; 2- Às quartas-feiras, publicamos 

conteúdo sobre a profissão e sobre a prática arquivística; 3- Às sextas-feiras, publicamos 

sobre a COVID-19. 
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Paralelamente às postagens, o grupo tem realizado, junto às/aos extensionistas, 

capacitações internas e abertas ao amplo público, ministradas pelas/os coordenador/as, 

colaboradoras/es e convidadas/dos. Essas capacitações são relevantes ao processo de 

ampliação do conhecimento para os extensionistas sobre o profissional arquivista, sobre 

suas práticas e sobre como ele pode contribuir no cotidiano das unidades de saúde, o que 

tem sido imprescindível, para subsidiar a realização das orientações às unidades de saúde. 

As internas têm sido realizadas com a equipe do projeto por meio da plataforma Google 

Meet; as abertas ao público são realizadas no canal PROJETOPAIS - UFPB. 

No atual estágio do projeto, estão sendo elaborados materiais didáticos para 

serem utilizados, no decorrer das oficinas e das capacitações com as unidades de saúde. 

Em virtude da pandemia, elas ocorreram por meio da plataforma Google Meet, para 

profissionais que trabalham em unidades de saúde. A primeira formação para essas/esses 

profissionais se dará por uma articulação entre o projeto e o Hospital Metropolitano Dom 

José Maria Pires, localizado na cidade de Santa Rita (PB), grande João Pessoa. A formação 

para a equipe que trabalha no hospital corresponderá à capacitação-piloto do projeto. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Objetivamos apresentar um relato de experiência das atividades desenvolvidas do 

projeto de extensão OPAIS, buscando suscitar o papel da extensão no campo da 

Arquivologia, destacando aqui, aspectos voltados para área no âmbito da saúde.  

Os resultados maiores esperados é a melhoria da realidade documental nas 

instituições de saúde, a partir das indicações de como devem proceder no cotidiano de sua 

produção documental, e também, promover uma conscientização sobre a importância da 

presença e da atuação de um/a profissional da área de Arquivologia na instituição.  

As orientações se darão a partir da exposição dos conhecimentos teóricos da área. 

Dessa forma, poderemos colaborar para a viabilidade do acesso e do uso das informações 

no contexto da saúde, reforçando o papel da gestão de documentos e as vantagens desse 

processo para economia de espaço, para celeridade de processos e do fluxo informacional 

aliado à eficiência na tomada de decisão. 
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Apesar de o projeto se encontrar em fase inicial da preparação da orientação, 

observamos movimentos positivos na participação de estudantes, de arquivistas e de 

demais profissionais que atuam em arquivos nas etapas que antecedem o objetivo final, 

com a seleção dos conteúdos que são expostos nas redes sociais: relatórios, capacitações 

e as primeiras parcerias com as instituições de saúde.   
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RESUMO: O presente trabalho traz uma breve discussão sobre a saúde da pessoa com deficiência 
no contexto do Coronavírus. Considerando a carência de estudos na literatura que tratem desta 
temática, abordaremos sobre os aspectos teóricos, conceituais e de legislações demandadas pela 
referida discussão. O objetivo deste trabalho é fazer uma discussão sobre o cuidado à saúde das 
pessoas com deficiência durante a pandemia do Coronavírus, a partir da garantia de direitos à 
saúde, estabelecidos na Constituição Federal de 1988 e reafirmados pela Lei Brasileira de Inclusão. 
Neste sentido, realizamos um estudo bibliográfico seguido de uma análise reflexiva. 
Palavras-chave: Coronavírus. Cuidado em saúde. Pessoa com deficiência. 

 

ABSTRACT: The present work brings a brief discussion about the health of people with disabilities 

in the context of Coronavírus. Considering the lack of studies in the literature that deal with this 

theme, we will approach the theoretical, conceptual and legislation aspects demanded by the 

mentioned discussion. The aim of this paper is to discuss the health care of people with disabilities 

during the coronavirus pandemic, based on the guarantee of health rights, established in the 1988 

Federal Constitution and reaffirmed by the Brazilian Inclusion Law. In this sense, we conducted a 

bibliographic study followed by a reflective analysis. 

Keywords: Coronavirus. Health care. Disabled person. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
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A qualidade do cuidado e as necessidades de saúde são questões de grande 

relevância para as organizações de saúde em todo mundo, e o Brasil se destaca com a 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Saúde (PNS) e demais 

políticas de atenção a grupos específicos, visando à produção de saúde e diminuição dos 

seus agravos em nível individual e coletivo. Em vista disso, faz-se necessário o 

desenvolvimento de estratégias de cuidados que garantam a integralidade da assistência 

para alcançar melhores práticas e a redução de atos inseguros nos processos assistenciais 

de todas as pessoas, em particular às pessoas com deficiência. 

Considerando-se os diversos princípios e instrumentos legais que asseguram os 

direitos das pessoas com deficiência, no que se refere o direito a saúde, torna-se 

importante mencionar a Constituição Federal de 1988, que diz que a saúde é um direito 

de todos, a Lei nº 13.146/2015, também conhecida como Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e 

a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (PNSPD), instituída por meio da 

portaria nº 1.060, de 5 de junho de 2002. Diante deste aparato legal, torna-se válido 

questionar se os direitos do referido público são efetivados na prática do cuidado e 

atenção à pessoa com deficiência no contexto do Coronavírus.  

O contexto da pandemia no Brasil ressalta a invisibilidade dos grupos excluídos 

historicamente, a partir de desigualdade de condições e estruturas de vida. Entende-se 

que quando as pessoas com deficiências não têm as mesmas condições para se proteger 

do Coronavírus, as orientações como o isolamento social ou a lavagem correta das mãos 

não têm nenhum sentido. Quando nos referimos às pessoas com deficiência, essas 

orientações devem ser pensadas a partir das suas especificidades, de como se estabelecem 

as relações de cuidados, se de forma individual ou assistida, como também, a partir da 

interação entre os seus familiares e profissionais de saúde.  

As pessoas com deficiência possuem características próprias, o que demanda que 

os profissionais e os serviços de saúde busquem conhecer as suas especificidades para 

atendê-los de forma integral. Diante do contexto da COVID-191, torna-se importante 

questionar e refletir sobre como atender uma pessoa com deficiência visual, caso ela seja 

infectada pelo Coronavírus e necessite de atendimento na Unidade de Terapia Intensiva e 

                                                                 
1  é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus, identificado pela primeira vez em dezembro de 

2019, em Wuhan, na China. 
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como fazer anamnese de um paciente surdo, se os profissionais de saúde não souberem 

se comunicar através da Língua Brasileira de Sinais (LBS). Deve-se questionar, inclusive, 

sobre como fazer a escolha da administração de medicamentos para uma pessoa com 

deficiência física, se esta tiver outras comorbidades associadas, a exemplo da diabetes e 

problemas respiratórios e como garantir a presença do cuidador da pessoa com deficiência 

nas instituições de saúde em tempos de pandemia. 

Considerando-se que as pessoas com deficiências têm especificidades em 

decorrência de alterações nas funções ou estruturas do corpo e que essas diferenças devem 

ser compreendidas dentro de um processo associado às necessidades de saúde, é 

importante pensar na oferta de serviços de saúde com atuação nos diferentes níveis de 

complexidades, sobretudo durante a pandemia do Coronavírus. Dito isso, cabe elucidar que 

o objetivo deste trabalho é fazer uma discussão sobre o cuidado em saúde às pessoas com 

deficiência durante a pandemia do Coronavirus, a partir da garantia de direitos estabelecidos 

através Constituição Federal de 1988 e reafirmados através da Lei Brasileira de Inclusão. 

A abordagem teórico-metodológica adotada neste trabalho é qualitativa, ao 

analisar a saúde das pessoas com deficiência, com base nos direitos garantidos por lei e 

pela invisibilidade dessas pessoas no contexto da pandemia. No que se refere ao tipo de 

pesquisa, utilizou-se a pesquisa bibliográfica com base nos documentos e leis que dispõem 

sobre o direito à saúde e artigos publicados que tratam sobre o enfrentamento da COVID-

19 e a saúde da pessoa com deficiência. 

 
2 CONCEPÇÕES SOBRE DEFICIÊNCIA 

 

A construção do conceito de deficiência está relacionada às concepções de 

saúde/doença e aos valores culturais historicamente estabelecidos, que caracterizam as 

diferenças como algo ruim e fora do padrão normal socialmente aceito. 

Historicamente, as pessoas com deficiência carregam estigmas decorrentes do 

processo de opressão e exclusão social, pois acreditava-se que essas pessoas eram 

associadas aos castigos divinos e aos “maus” espíritos. As pessoas com deficiências eram 

cotidianamente associadas e julgadas pelos seus “defeitos” apresentados e 

frequentemente associadas e comparadas a coisas inválidas e incapazes, ou seja, elas iam 

na contramão do que a sociedade valorizava e continua priorizando nos corpos 
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considerados como “perfeitos”. Através de reivindicações realizadas pelo Movimento de 

Luta das Pessoas com Deficiência (MLPD) e da criação de novas leis que dispõem sobre os 

direitos destas pessoas, essa associação negativa e seus consequentes estigmas vêm sendo 

desconstruídos e ressignificados pela sociedade (LANNA JÚNIOR, 2010). Neste aspecto, de 

acordo com Gurgel (2006): 

[...] Ao longo do tempo, termos como aleijado inválido, incapacitado, 

defeituoso, desvalido (Constituição de 1934), excepcional (Constituição de 

1937 e Emenda Constitucional n. 1 de 1969) e pessoa deficiente (Emenda 

Constitucional 12/78) foram usados para designar as pessoas com deficiência 

(GURGEL 2006, p. 25). 

 

O uso dessas nomenclaturas em diferentes momentos históricos reforça o padrão 

de inferioridade e associa a identificação das pessoas em função da deficiência. A 

atualização do conceito de deficiência é resultado de um movimento político, cujo objetivo 

principal é compreender a deficiência enquanto característica inerente à condição humana 

e, portanto, deve ser reconhecida como tal, inclusive nos documentos que tratam sobre 

esses direitos, cuja nomenclatura ainda não foi atualizada, sendo possível encontrar em 

alguns documentos, a presença do termo “pessoa portadora de deficiência” o que ainda 

reforça os estigmas e preconceitos relacionados à deficiência, como algo sem valor e sem 

utilidade para a sociedade. 

Por muito tempo a deficiência foi vista como doença, como marca de um corpo 

defeituoso e isso era tido como justificativa para menospreza-lo e negligencia-lo, 

categorizado-o a partir da lesão apresentada. Os tipos de deficiências estão descritos no 

Decreto nº 5.296/2004 como: deficiência física, auditiva, visual, mental, sendo a última, 

atualmente considerada como deficiência intelectual, ligada à função cognitiva e 

deficiência múltipla, que é a associação de mais de um tipo de deficiência (BRASIL, 2004). 

Segundo a Lei Brasileira de Inclusão (2015), a pessoa com deficiência é definida como 

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Nesse contexto, torna-se importante mencionar a Classificação Internacional de 

Funcionalidade e Incapacidade (CIF); esta reconhece o potencial das pessoas com 

deficiência, em vez de priorizar as incapacidades, levando em conta que as alterações na 
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função ou estrutura do corpo não são impedimentos para que as pessoas com deficiência 

possam desempenhar suas atividades e exercer a sua cidadania de forma plena e efetiva. 

Com a mudança no entendimento de deficiência e incapacidade, a CIF, propõe uma 

interação das pessoas com deficiência e a sociedade, onde as alterações na funcionalidade 

são classificadas de acordo com os componentes de estrutura, participação e função, como 

também, analisa os aspectos de saúde e deficiência a partir das seguintes categorias: 

funcionalidade, estruturas do corpo, participação social, atividades da vida diária e 

ambiente social. 

A CIF também traz maior clareza sobre os efeitos da inclusão social das pessoas 

com deficiência, permitindo descrever e avaliar situações relacionadas com a 

funcionalidade do ser humano e suas limitações. Uma pessoa cega, por exemplo, 

apresenta alteração no olho (parte do corpo), cuja função impedida é a de enxergar 

(função) e, nesse contexto, o potencial desta pessoa será evidenciado se o ambiente 

(participação) em que ela desejar estar, for acessível a partir da disponibilização de 

tecnologia assistiva2, a exemplo de um leitor de tela, de informações em braile, da pista 

tátil e da audiodescrição. O exemplo citado acima demostra a necessidade de 

entendermos a deficiência enquanto característica humana e assim, contribuírmos para a 

diminuição da exclusão social. 

3 DIREITO A SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

Considerando-se que a Saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante a Constituição Federal de 1988, pela LBI e pelas políticas públicas, pode-se 

dizer que a pessoa com deficiência têm o direito de participar ativamente das decisões 

sobre assuntos que lhe dizem respeito, como a formulação das políticas de saúde e 

qualquer decisão relacionada à sua própria saúde, incluindo permissão para tratamentos 

de saúde, entre outras intervenções, enfatizando-se, sempre, a prioridade em seu 

                                                                 
2Área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, 

estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 
participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, 
independência, qualidade de vida e inclusão social. 
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atendimento e o fornecimento das tecnologias necessárias ao atendimento de suas 

necessidades (BRASIL, 2015). 

Segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

atualmente existem no Brasil 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Dentre 

as causas que podem levar a existência de deficiências estão às alterações relacionadas ao 

nascimento, mutações genéticas, doenças crônicas, lesões medulares, acidentes, quedas e 

o processo de envelhecimento. Essa mudança no perfil demográfico leva a pensar no 

aumento dessa população e consequentemente, na responsabilidade do governo de 

garantir o direito constitucional à saúde através da discussão, formulação e implementação 

de políticas públicas que atendam as demandas dessas pessoas (CIF, 2003). 

Nesse sentido, entende-se que seja importante mencionar que a Política Nacional 

de Saúde da Pessoa com Deficiência, instituída por meio da portaria nº 1.060, de 5 de junho 

de 2002 é voltada para promover o acesso desse grupo de pessoas à rede de serviços do 

Sistema Único de Saúde (SUS), caracteriza-se por reconhecer a necessidade de 

implementar ações que garantam o acesso universal a saúde enquanto direito de todos, e 

atribui responsabilidades aos gestores federais, estaduais e municipais da saúde na 

atenção a saúde da pessoa com deficiência Suas diretrizes devem ser implementadas nas 

três esferas de gestão, incluindo parcerias das secretarias e conselhos de saúde bem como 

a disponibilização de recursos necessários para organização e funcionamento dos serviços, 

direito à informação adequada e acessível, serviços projetados para prevenir deficiências 

e agravos adicionais, promoção de estratégias de capacitação às equipes multidisciplinares 

e aos cuidadores. Essas ações foram atualizadas e incorporadas a LBI. 

A LBI explicita no art. 18 que é dever do estado assegurar à pessoa com deficiência 

o direito à saúde por meio de uma "atenção integral em todos os níveis de complexidade, 

por intermédio do SUS, garantindo o acesso universal e igualitário". Neste momento de 

pandemia e diante da atual conjuntura política é importante mencionar que as pessoas 

com deficiência não foram incluídas nas orientações e propostas relacionadas ao 

enfrentamento da COVID 19, o que traduz o processo de invisibilização dessas pessoas e a 

falta da efetivação dos seus direitos. 

No que se refere ao direito à vida, a LBI traz em seu art. 10 que em "situações de 

risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será 

considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e 
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segurança”. Considerando-se o atual contexto de pandemia de COVID-19, torna-se válido 

questionar e refletir sobre como está a saúde da pessoa com deficiência e se estão sendo 

adotadas as medidas de para a diminuição dos riscos de contaminação pelo Coronavírus. 

É importante mencionar que esta discussão, baseada a partir do direito, reflete que 

o Brasil é um país que tem uma vasta legislação que precisa ser efetivada em ações práticas  

e que garantam a integralidade do cuidado em todos os níveis de atenção a saúde. E como 

fazer valer esses direitos? É preciso pensar na transversalidade das ações entre estado, 

família e sociedade de modo a garantir a oferta do cuidado de forma que atenda as 

características  das pessoas com deficiência, como, por exemplo, que as orientações sobre 

a prevenção do Coronavírus sejam disponibilizadas de forma acessível, e que os 

profissionais de saúde estejam aptos, através da realização de um processo de qualificação 

profissional contínuo, a atender essas pessoas através de protocolos de atendimento que 

contemplem  as suas especificidades. 

Para além de modificações na estrutura organizacional e nos espaços físicos de 

atendimentos em saúde, faz-se necessário quebrar paradigmas excludentes construídos 

em torno da deficiência, desconstruir valores pautados nos padrões de normalidade, 

atribuídos aos preconceitos e discriminações com essas pessoas e compreender que a 

diferença faz parte da diversidade humana presente em todos os espaços, inclusive nos 

espaços de cuidados em saúde. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, pode-se concluir que é de fundamental importância conhecer 

os direitos das pessoas com deficiência para que se possa pensar em ações que garantam 

à efetividade do cuidado em todos os níveis de atenção a saúde, sobretudo em situações 

de riscos em decorrência da crise mundial gerada pelo Coronavírus. 

Garantir o bem-estar destas pessoas se faz necessário para que seja possível diminuir 

os impactos do colapso na saúde e para que se possam planejar estratégias de cuidados que 

englobem as especificidades das pessoas com deficiência. As instituições de saúde e o 

governo têm o dever de garantir as condições necessárias para que estas pessoas tenham 

acesso aos cuidados em saúde necessários para a preservação da vida, sob a pena de que, 

não o fazendo, estão infringindo um dos direitos humanos básicos, que é o direito à vida. 
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RESUMO: Apresenta a contribuição da Organização e Representação do Conhecimento (ORC) no 
enfrentamento dos desafios informacionais na pandemia de Covid-19 para representação da 
informação científica confiável e compartilhamento de dados agilizando sua organização. Mostra 
a importância do bibliotecário, das bibliotecas e serviços de informação na disseminação desta 
informação e os desafios enfrentados na definição terminológica, na representação descritiva e na 
indexação de documentos de diversos formatos em bases de dados e páginas web. Os 
procedimentos metodológicos utilizados foram pesquisa bibliográfica para definição da ORC e para 
identificação de serviços, e pesquisa exploratória indicando serviços e sistemas de informação 
sobre o tema. 
Palavras-Chave: Organização e Representação do Conhecimento; Serviços de Informação 
Científica; Covid-19. 
 
 
ABSTRACT: This paper presents the contribution of the Knowledge Organization (KO) in addressing 
informational challenges in the Covid-19 pandemic for representing reliable scientific information 
and sharing data, streamlining the organization. It shows the importance of the librarian, libraries 
and information services in the dissemination of this information and the challenges faced in the 
terminological definition, in the descriptive representation and indexing of different formats 
documents in databases and web pages. The methodological procedures used were bibliographic 
research to define KO and to identify services, and exploratory research indicating services and 
information systems on the topic. 
Keywords: Knowledge Organization; Scientific Information Services; Coronavirus disease 2019 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar como a Organização e Representação do 

Conhecimento enfrentou os desafios informacionais e contribuiu durante a pandemia de 

Covid-19, do ponto de vista da representação para divulgação de informação científica 

confiável e compartilhamento de dados analisados e avaliados pelos pares da comunidade 
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científica, e dos recursos disponibilizados, trazendo agilidade na organização da informação. 

Desta forma, pretende-se mostrar a importância do profissional da informação, das 

bibliotecas e serviços de informação proporcionando a disseminação da informação correta 

e de forma organizada. 

O surto do novo coronavírus, que teve em seu início diversas denominações como 

2019-nCoV, SARSCoV-2, Doença de Coronavírus 2019 ou Covid-19, foi detectado em Hubei 

na China, espalhou-se para outros países, e em 30 de janeiro de 2020, o Comitê de 

Emergência da Organização Mundial da Saúde (OM) declarou emergência de saúde global 

com base no crescimento das taxas de notificação internacionais. Segundo Velavan e Meyer 

(2020), a taxa de detecção de casos desta doença tem mudado diariamente e pode ser 

rastreada quase em tempo real no site da Universidade Johns Hopkins e em diversos outros 

fóruns incluindo a própria OMS.  

Essa emergência global gerou pesquisas e artigos científicos, dados epidemiológicos 

e laboratoriais, informações de organizações noticiosas, documentos multimídias e inclusive 

a necessidade de definição terminológica de como a doença e o vírus seriam conhecidos, 

sendo que no primeiro momento a denominação diversificada de ambos, dificultou a 

organização dos dados e da informação. 

A pandemia reorganizou e acelerou o trabalho nas instituições científicas incluindo 

as universidades, os laboratórios e os hospitais, produzindo uma quantidade de informações 

como não havia ocorrido anteriormente, exigindo que a organização da informação científica 

fosse rápida e disponibilizada em sistemas de informação confiáveis.  

O sistema de comunicação científica, que se refere à publicação dos resultados de 

pesquisa nem sempre corresponde ao tempo que os pesquisadores precisam da informação, 

o que, segundo Kuramoto (2006), vem motivando a ciência aberta desde a década de 1990. 

Essa dificuldade de atendimento à demanda por informação científica ficou muito mais 

evidente em meio a este contexto emergencial. 

Os sistemas e redes de informação como bibliotecas e serviços especializados 

adequaram seus sites apresentando destaques e links para informação sobre Covid-19, 

como por exemplo, o PubMed da National Library of Medicine (NLM) que traz hotlinks com 

informações sobre coronavírus no Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e no 

National Institutes of Health (NHI). O PubMed que reúne diversas bases de dados de 

informação científica na área da Medicina e da Saúde Pública apresentava no início de 
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fevereiro de 2020, cerca de 500 artigos sobre COVID-19, que tiveram crescimento 

exponencial fechando julho com mais de 34.700 artigos sobre a doença. 

A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) desenvolvida no Brasil pelo Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME) da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) também incluiu um hotlink em sua página para o Coronavírus 

(Covid-19) com informações selecionadas. 

Os bibliotecários do mundo todo foram obrigados a repensar suas formas de 

atuação, resgataram o papel social das bibliotecas, e refletiram como a biblioteca poderia 

ofertar serviços informacionais que pudessem contribuir com a sociedade no período 

pandêmico seja atuando no mundo acadêmico e de pesquisa ou nas bibliotecas públicas 

atendendo o público geral (BREEDING, 2020; SALA et al, 2020; SANTOS, 2020). 

Esses profissionais tiveram oportunidade de trazer suas habilidades de triagem, de 

verificação de confiabilidade e capacidade de organização das informações para oferecer 

suporte à crise de forma inovadora. Segundo Dar (2020), um grupo de bibliotecários 

voluntários colaborou com a OMS na indexação de grandes volumes de informações sobre 

a Covid-19. 

Os serviços de informação em saúde enfrentaram desafios para a definição 

terminológica dos diversos sinônimos da doença e do vírus para fins de organização e 

recuperação, e buscaram formas para representação descritiva e indexação de documentos 

de diversos formatos em bases já existentes, criação de bases especializadas e 

desenvolvimento de páginas na web. 

A seguir apresentamos os procedimentos metodológicos, definimos Organização e 

Representação do Conhecimento com suas dimensões e processos, bem como relacionamos 

alguns serviços e sistemas de informação que disponibilizaram informação científica sobre 

Covid-19. 

 
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O estudo foi desenvolvido como pesquisa qualitativa de natureza exploratória, 

incluindo pesquisa bibliográfica em duas bases de dados internacionais, a base Medline no 

portal PubMed e a base LISA da área da Ciência da Informação (CI), e na BRAPCI, base 

nacional sobre CI, no tema “Bibliotecas e Serviços de Informação e Covid-19”. As referências 

encontradas trouxeram trabalhos discutindo o efeito da pandemia nos serviços, as 
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necessidades de adaptação profissional, o valor social destes serviços de informação, a 

questão da informação confiável, a contribuição das bibliotecas da área da saúde, mas com 

poucas discussões sobre os processos de organização da informação neste contexto 

pandêmico, reforçando este estudo. 

Foi realizada pesquisa exploratória em sites de serviços de informação e bibliotecas, 

buscando fontes e serviços especializados na área da saúde e serviços de informação 

multidisciplinares, visando identificar e apresentar como essas bases e fontes de informação 

organizaram os recursos sobre o tema. Buscou-se observar a fonte de informação, o tipo de 

serviço e de documentos e a forma como a organização estava apresentada. 

 
3 ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO: DIMENSÕES E PROCESSOS 
  

Segundo Smiraglia (2013), a Organização do Conhecimento (OC) pertence ao 

domínio de uma comunidade discursiva em que uma investigação rigorosa e autoconsciente 

é realizada sobre o conhecimento, cuja materialização ocorre a partir da publicação e 

divulgação da informação através de documentos físicos ou eletrônicos. Permite ordenações 

ou sequências com produtos segmentados e ordenados. Ainda segundo o autor, a 

Organização do Conhecimento aplicada é uma forma de discurso, em que as estruturas e 

regras são objetos de comunicação. 

A organização da informação científica produzida deve, portanto, considerar as 

características da produção científica, o discurso utilizado pelos cientistas, a estrutura de 

pesquisa, produção e regras, que incluem os processos de organização. 

Para Hjorland (2008), a OC inclui atividades como descrição de documentos e 

indexação em bibliotecas, bancos de dados bibliográficos, arquivos e desenvolvimento de 

algoritmos de computador realizados por bibliotecários, arquivistas, especialistas em 

informação, especialistas em assuntos e leigos. A OC, que Dalberg (2006, 2014) qualificou 

como disciplina científica, é para Hjorland (2008) um campo de estudo que se preocupa com 

a natureza e a qualidade dos Processos de Organização do Conhecimento e com os Sistemas 

de Organização do Conhecimento, usados para organizar os documentos e suas 

representações. Para o autor, este é o sentido restrito com aportes da Biblioteconomia, 

Documentação, Arquivologia e Ciência da Informação, além da Linguística, da Lógica e das 

Ciências da Computação. Já em seu significado mais amplo, a OC estuda a organização de 
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universidades e outras instituições de pesquisa e ensino superior, a estrutura de disciplinas 

e profissões, a organização social da mídia, da produção e disseminação do conhecimento.  

A OC inclui estudos relacionados às técnicas de modelagem de dados, de acordo com 

Smiraglia (2006), que abrange indexação automática, informações e documentos digitais, 

usabilidade, interfaces, modelos adaptativos, mapas e representação conceitual, atualizando 

o campo para o contexto tecnológico em que estamos inseridos. No entanto, entendemos 

que essas áreas ainda representam desafios para os profissionais de informação e para os 

profissionais de informática, exigindo atuação conjunta. 

Cabe destacar que no Brasil o campo foi denominado como Organização e 

Representação do Conhecimento (ORC) e vem sendo objeto de pesquisa na área de Ciência da 

Informação, segundo Guimarães e Dodebei (2012), subdividida em três dimensões: a dimensão 

epistemológica que abarca as bases conceituais, históricas e metodológicas, a 

interdisciplinaridade e a produção científica; a dimensão aplicada que estuda os modelos, 

formatos, instrumentos, produtos e estruturas; e a dimensão social e política que analisa a 

formação e atuação profissional, questões relacionadas à ética, contextos, cultura e identidade. 

Dessa forma, o conhecimento gerado pela informação científica em saúde deve ser 

organizado para divulgação e acesso aos demais cientistas para validação e para a sociedade 

e seus atores, como a população, os gestores, pessoal da saúde e demais responsáveis, para 

tomada de decisão no contexto de pandemia, por exemplo. Pode-se, também, considerar a 

dimensão epistemológica analisando as metodologias, a interdisciplinaridade e as 

características da produção científica, a dimensão aplicada com o estudo dos modelos e 

formatos de organização e a dimensão social e política em relação à ética e contextos sociais 

emergentes decorrentes da situação.  

Neste trabalho, será abordado principalmente o sentido restrito da OC para os 

serviços que tratam de informações sobre Covid-19, embora já existam estudos com análises 

métricas sobre a produção científica no tema como a pesquisa de Ortiz Núñez (2020), que 

pertencem ao sentido ampliado da Organização do Conhecimento. 

 
4 SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E A INFORMAÇÃO CIENTÍFICA SOBRE COVID-19 
 

Durante a pesquisa sobre Organização e Representação do Conhecimento, com foco 

na identificação de serviços organizados sobre Covid-19, foram encontrados sites de 

bibliotecas, de sistemas e redes de informação que desenvolveram durante o primeiro 
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semestre de 2020 projetos para disponibilizar informação confiável sobre o tema, sendo que 

neste trabalho foram selecionadas algumas iniciativas internacionais e nacionais. 

A informação científica, de acordo com Kuramoto (2006) é insumo básico para o 

desenvolvimento científico e tecnológico, resultado das pesquisas científicas e divulgado à 

comunidade por meio de revistas cujos procedimentos para publicação foram estabelecidos 

pelo sistema de comunicação científica. 

No entanto, diante de tamanha emergência foi necessário: acelerar a publicação de 

artigos em repositórios que disponibilizassem a informação enquanto estava sendo avaliada 

como o Medrxiv1, o Biorxiv2, o SciELO Preprints3; apressar os processos de avaliação nas 

revistas; disponibilizar dados de pesquisas em repositórios específicos para este fim; criar ou 

reforçar bases de evidências como Up to date®4 e Dynamed®5 que disponibilizaram 

informação gratuitamente sobre Covid-19, apresentar o tema em destaque na página web 

como a Cochrane Library; realizar trabalho colaborativo de profissionais de várias áreas para 

a indexação e disponibilização da informação. 

O WorldCat6, catálogo cooperativo da OCLC7 nos Estados Unidos, que reúne 

informações de bibliotecas do mundo inteiro, disponibilizou um hotlink com informações 

confiáveis sobre Covid-19 com link para a OMS e apresenta estratégia de pesquisa pronta 

apontando para registros de documentos sobre o tema, além do recurso denominado 

WebJunction com informações destinadas a auxiliar as equipes das bibliotecas a lidar com os 

problemas ocasionados pelo coronavírus em suas comunidades. Neste recurso de pesquisa 

foram identificados no início de agosto mais de 135.000 incluindo artigos, capítulos de livros, 

e-books, material de arquivo, websites, vídeos digitais e outros recursos de internet, 

organizados por autor, título, fonte, idioma, assunto, indicando inclusive documentos 

                                                                 
1 https://www.medrxiv.org/ 

2 https://www.biorxiv.org/ 

3 https://preprints.scielo.org/index.php/scielo 

4 https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-epidemiology-virology-and-prevention 

5https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus/ 

6 https://www.worldcat.org/ 

7 https://www.oclc.org/en/home.html 
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brasileiros. A OCLC criou também uma página8 com informações e recursos sobre Covid-19 

para apoio aos serviços e profissionais de informação. 

A OCLC é a instituição que gerencia atualmente um sistema de organização do 

conhecimento tradicional desenvolvido em 1876 por Mevil Dewey para organização de 

acervos de livros e outros materiais por notações numéricas, denominado Classificação 

Decimal de Dewey. Disponibilizado online como o WebDewey, teve criadas novas 

subdivisões para 616.241 Pneumonia. Segundo Beall (2020), o número recém-criado de 

classificação 616.2414 Pneumonia viral é indicado para classificação de documentos sobre a 

COVID-19, sobre medicamentos para a doença e quando são tratadas várias complicações 

da doença, sendo que se o documento tratar com ênfase sobre complicação específica deve-

se utilizar a notação da doença específica. O número 616.2414 Pneumonia viral, segundo a 

autora, pode ser coordenado com números relacionados com serviços sociais para 

pneumonia viral humana e COVID-19 na notação 362.1962414, e para incidência e medidas 

públicas para prevenção de pneumonia viral o número 614.592414, sempre conforme 

indicado por notas nos respectivos números de classificação. 

Em outra iniciativa, um grupo de bibliotecários voluntários, segundo Dar (2020) 

colaborou com a OMS na indexação de informação sobre COVID-19. Esse esforço começou 

quando uma epidemiologista da Tulane University’s School of Public Health and Tropical 

Medicine (TUSPHTM) foi enviada para a OMS em Genebra para ajudar na resposta a COVID-

19, como parte da WHO’s Global Outreach Alert & Response Network (GOARN). Em conjunto 

com bibliotecários da OMS e estudantes de pós-graduação, a especialista revisava diariamente 

publicações e relatórios sobre a doença para distribuir às equipes de resposta operacional da 

OMS. Como o volume era assustador, para realizar esta curadoria solicitou ajuda bibliotecária, 

e com a divulgação de pedido de voluntários na lista MEDLIB-L da Medical Library Association 

(MLA), aproximadamente 130 bibliotecários dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Austrália 

e Trinidade Tobago responderam e foi criado o Librarian Reserve Corps (LRC). 

Até julho de 2020, o site do LRC9 indicava mais de 18.800 documentos sobre Covid-

19 organizados e disponibilizados diariamente nas categorias: relato de casos; documentos 

de organizações governamentais ou respostas de países à pandemia; artigos informativos 

                                                                 
8 https://www.oclc.org/en/covid-19.html 

9 https://librarianreservecorps.libguides.com/home 
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verificados; diretrizes; declarações ou orientações; material instrutivo ou de treinamento; 

notícias e recursos; opinião; comentários ou editoriais; notas; artigo de pesquisa original 

subdivididos em categorias específicas, artigos de revisão e relatos de caso. O sistema 

disponibiliza o link para o texto completo dos documentos indexados. 

Para Gerber (2020), assim como os profissionais de saúde, os bibliotecários da área 

médica, puderam ser considerados pessoal essencial com trabalho local ou remoto, e 

mesmo que eles estivessem em casa para “achatar a curva”, as informações tiveram que ser 

identificadas e enviadas a médicos, enfermeiros, administradores de hospitais, pacientes e a 

população em geral e foi necessário desenvolver estratégias para enfrentar esses desafios. 

O autor lembra que os bibliotecários da área desenvolvem tarefas no âmbito educacional, 

sendo comum a realização de treinamentos para acesso à informação, que mesmo com as 

bibliotecas fechadas durante a pandemia, os treinamentos foram mantidos para 

professores, residentes e funcionários dos hospitais, além de que os bibliotecários 

forneceram ajuda com referências sobre o tema. 

A Medical Library Association10 traz um link com recursos sobre Covid-19 para as 

bibliotecas médicas. Esse mesmo atendimento às demandas emergenciais dos profissionais 

da saúde foi realizado por bibliotecas e bibliotecários no mundo todo, inclusive no Brasil. 

O PubMed11, que contém mais de 30 milhões de referências de literatura biomédica, 

incluindo registros da base Medline, inseriu hotlinks em sua página para o CDC, o NIH e para 

a NLM com informações sobre o coronavírus, possibilidade de receber boletins de 

atualização sobre o tema e acesso a uma base sobre estudos clínicos12 no tema. A página da 

Network of the National Library of Medicine13 indica também como o Pubmed, o hotlink para 

o CDC e a OMS.  

O MESH, sistema de organização do conhecimento e linguagem documentária da 

metodologia de indexação de documentos da base Medline criou em janeiro de 2020, o 

descritor severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 para COVID-19 no MeSH 

Supplementary Concept Data 2020, vocabulário em que a NLM incluem e monitora termos 

                                                                 
10 https://www.mlanet.org/ 

11 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

12 https://clinicaltrials.gov/ct2/results?recrs=ab&cond=covid-19&term=&cntry=US&state=&city=&dist= 

13 https://nnlm.gov/ 
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candidatos a se tornarem descritores MeSH, além de emitir nota técnica orientando a 

indexação de trabalhos sobre o tema no Pubmed (NATIONAL LIBRARY OF MEDICINA, 2020). 

O tesauro Emtree, sistema de organização do conhecimento da base Embase® incluiu 

o descritor coronavirus disease 2019 na versão 2020 com remissiva para os diversos 

sinônimos do nome da doença, na hierarquia de coronavirus infection, sendo que em agosto 

apresentava mais de 36.000 registros indexados com o termo. A lista de busca do Emtree 

indicava também o termo covid 19 vaccine como um termo candidato a inserção nessa 

linguagem documentária. 

A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) desenvolvida no Brasil pelo Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME) da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) incluiu um hotlink em sua página para o Coronavírus (COVID-19)14 

com informações selecionadas de fontes que incluem: Mapa de Evidências; Informação para 

o Público; Profissionais e Gestores do Ministério da Saúde do Brasil; Distribuição Geográfica 

nas Américas; Avaliação de Tecnologias; Revisões de Terapias em Potencial e Documentos 

técnicos da OPAS; e Pesquisas sobre Desenvolvimento de Vacinas e Terapias da OMS.  

A BIREME, também na linha da NLM, publicou nota técnica para indexação de 

documentos sobre COVID-19 na base de dados LILACS e em outras bases da BVS, incluindo 

registros multimídia, recursos de internet e eventos (BIREME, 2020). 

Berry et all (2020) destaca a urgência de acesso a dados epidemiológicos precisos 

sobre o coronavírus para atender os esforços de resposta à saúde pública, e relata 

experiência de disponibilização de dados abertos pelo Github, que incluem, por exemplo, 

características demográficas, localização, data do relatório, histórico de viagens, exposição e 

fonte, séries temporais de mortes, recuperações e testes.  

Nessa linha de compartilhamento de dados, em atendimento a Ciência Aberta, a 

FAPESP desenvolveu o Covid-19 Data Sharing/BR15 em cooperação com a Universidade de 

São Paulo, e participação do Instituto Fleury, Hospital Sírio-Libanês e Hospital Israelita Albert 

Einstein, com o objetivo de contribuir para pesquisas na temática.  

 
  

                                                                 
14 https://bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/novo_coronavirus/ 

15 https://repositoriodatasharingfapesp.uspdigital.usp.br/ 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A contribuição da Organização e Representação do Conhecimento na organização da 

informação e recuperação na pandemia de Covid-19 mostrou-se ativa com iniciativas como 

atualização de termos em importantes sistemas de organização do conhecimento como 

MESH, Emtree e WebDewey, permitindo a indexação de informação científica confiável nas 

respectivas bases de dados, incluindo agilidade para capacitação dos indexadores. Os 

sistemas de organização do conhecimento devem buscar formas para atender a demanda 

de atualização terminológica e informacional de forma eficiente e eficaz. 

Iniciativas de serviços de informação para compilação de informações foram 

realizadas por bibliotecários da área médica em diversos países para a OMS, centros de 

informação especializados, bases de evidências e hospitais reforçando a importância do 

bibliotecário especializado em saúde e sua participação no contexto pandêmico. 

O tratamento de dados de pesquisa em repositórios, ainda mais considerando a 

emergência global, precisa de estudos relacionados à tipologia destes documentos, 

conteúdos e formas de representação, e representa um desafio importante a ser enfrentado 

pela ORC com abordagem interdisciplinar nas áreas da Saúde, Biblioteconomia e 

Arquivologia, pois se relacionam ao contexto de pesquisa e produção científica. 

O compartilhamento de informações e dados científicos, o trabalho conjunto dos 

bibliotecários e especialistas em saúde, embora dispersos nas diversas iniciativas 

apresentadas nesta pesquisa, sinalizam um caminho que mesmo permeado de desafios 

indica a contribuição que a ORC pode oferecer à sociedade.  
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RESUMO: Trata-se de uma pesquisa exploratória com o objetivo de observar os estados emocionais 
dos usuários do Twitter durante a pandemia pela qual estamos passando. O corpus foi composto 
dos tweets publicados que trouxeram em seu texto os termos “quarentena” ou “isolamento social” 
e seu tratamento utilizou a linguagem R para as técnicas de Mineração de Texto e Análise de 
Sentimentos. Os resultados evidenciaram “amor”, “medo”, “culpa”, “ansiedade”, “tédio” e “raiva” 
como os estados emocionais expressos com maior intensidade no recorte desta pesquisa. 
Palavras-Chave: COVID-19; Estados Emocionais; Análise de Sentimentos; Twitter. 
 
ABSTRACT: This is an exploratory research corpus with the purpose of observing the emotional 
states of users on Twitter during the pandemic that we are going through. The corpus was 
composed by published tweets that brought in the text the terms “quarantine” or “social isolation” 
and in its treatment the R Language was used for the techniques of Text Mining and Sentiment 
Analysis. The results highlighted “love”, “fear”, “guilty”, “anxiety”, “boredom” and “anger” as 
emotional states expressed with more intensity in the research framework. 
Keywords: COVID-19; Emotional States; Sentiment Analysis; Twitter. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Envolto de uma grave doença, a COVID-19, o mundo mudou e em todos os 

continentes as incertezas e os desafios fazem da ciência a esperança de cura. Diante deste 

contexto, nós, cientistas da informação nos sentimos convocados a contribuir com este 

momento de grandes dificuldades vivenciadas e para tanto, propusemos a presente 
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pesquisa, na qual ensejamos conhecer as emoções e sentimentos expressos pelos brasileiros 

a partir da exposição destes por meio da ferramenta denominada Twitter1. A análise em 

questão envolve áreas do conhecimento humano que se entrelaçam com o que convém 

nomear de interdisciplinaridade. Logo, o auxílio gerado no seio da Ciência da Informação 

com este estudo, se ampara nas relações que esta possui junto à Linguística e à Psicologia.  

2 INTERDISCIPLINARIDADE NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: A LINGUÍSTICA E A PSICOLOGIA 

COMO ÁREAS DE COLABORAÇÃO 

 

A Ciência da Informação (CI), que tem como objeto de estudo a informação, possui 

relações muito próximas com outras áreas do conhecimento científico. Vale salientar que 

tal ocorrência se deu a partir da formação das pessoas se propuseram estudar os 

problemas inerentes a esse campo científico, nos quais se destacam os seguintes 

profissionais: engenheiros, bibliotecários, químicos, linguistas, filósofos, psicólogos, 

matemáticos, cientistas da computação, além dos homens de negócios e outros 

profissionais vindos de diferentes ciências. (SARACEVIC, 1996). Por este motivo, 

reconhecemos que seus fundadores externaram que este saber humano detém a natureza 

interdisciplinar, uma característica primordial da CI, conforme apregoa Fonseca (2005). 

Deste modo, ao fazermos incursão pela Ciência da Informação, encontramos em, Fonseca 

(2005), diversos autores fundadores que identificam as áreas da linguística e da psicologia 

como sendo campos interdisciplinares da CI, sendo eles: Borko (1968); Foskett (1973); 

Brookes (1980); Shera e Cleveland (1977); Saracevic (1991) e Le Coadic (2004).  

 

3 BREVE CONSIDERAÇÃO SOBRE A COVID-19 

Em comunicado emitido à Organização Mundial de Saúde (OMS) em janeiro de 

2020, a China informa do surgimento de uma pneumonia que teve como berço a cidade 

de Wuhan. Diante da realidade instalada, a “OMS declara que o surto da COVID-19 como 

uma Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional (PHEI)” conforme preceitua 

Rocha Filho et al (2020, p.2, tradução nossa). Portanto, o novo Coronavírus, identificado 

por SARS-CoV-2 que é o responsável pela pandemia da COVID-19, apresenta rapidez na 

                                                                 
1  Disponível em: http://www.twitter.com/. Acesso em: 21 jun. 2020. 
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sua propagação, inclusive se comparada com outras doenças com no caso do H1N1, sendo 

que sua transmissibilidade maior ocorre em pessoas idosas ou que apresentam algum 

quadro de alteração devido a doenças já preexistentes. (LANA et al, 2020). É deste modo 

que o mundo enfrenta grandes desafios no combate a este problema de saúde pública em 

que o inimigo invisível evolui e passa por mutações trazendo mais dificuldades e incertezas 

sobre o surgimento de tratamento adequado e de vacina eficaz. 

 

4 EMOÇÕES: SENTIMENTOS E PENSAMENTOS DIVERSOS 

 

As emoções estão presentes na vida de todos os seres humanos e naturalmente, 

estas podem ser expressas de diversas maneiras. Segundo Miguel (2015), o termo emoção 

nos parece simples e óbvio porque todos sentem, porém dentro da ciência psicológica essa 

definição é complexa e está ligada a uma reação com múltiplas variáveis como as 

experiências de caráter afetivo e as alterações psicológicas e fisiológicas.  

Para Ekman (2011), as emoções tanto podem salvar vidas, quanto podem causar 

danos. Assim, a complexidade das emoções pode ser melhor compreendida a partir da 

contribuição de Goleman (2011) quando este categoriza as emoções em grupos, sendo: 

ira, tristeza, medo, vergonha, amor, surpresa, nojo e prazer como sendo termos principais 

nos quais estes apresentam subdivisões com uma gama de palavras que expressam 

diversos outros sentimentos. 

5 O TWITTER COMO LOCUS DE PESQUISA 

O Twitter é uma plataforma de mídias sociais através da qual o usuário pode 

responder, em até 280 caracteres, a pergunta provocadora da ferramenta: “O que está 

acontecendo?”. A esse procedimento, dá-se o nome de Tweetar. A mídia social ainda 

oferece uma Interface de Programação de Aplicativos (API, do inglês Application 

Programming Interface) para desenvolvedores e pesquisadores terem acesso à parte do 

seu serviço e com isso poderem criar soluções para integração com a plataforma. Desse 

modo, é possível, depois de uma prévia autorização do microblog, solicitar o acesso, dentre 

outras possibilidades, aos tweets que já foram publicados ou que estão sendo 

disseminados em tempo real. Com isso, podemos obter as postagens que desejamos. 
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6 PERCURSO METODOLÓGICO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

No dia 21 de junho de 2020, utilizando a API do Twitter, obtivemos 687.313 tweets 

por meio do operador booleano OR para os termos quarentena e isolamento social. Destes, 

558.322 foram classificados como válidos em uma primeira triagem, uma vez que há uma 

taxa de erros quando da importação. Esse material representa as publicações dos usuários 

da plataforma que expressaram espontaneamente o que estava acontecendo para eles em 

dado momento. Para a coleta, tratamento e composição desse corpus e análise e obtenção 

dos resultados, utilizamos a linguagem R2. Trata-se de uma abordagem exploratória de um 

fenômeno que para nós se mantinha desconhecido. 

Desta feita passamos à Mineração de Texto que foi caracterizada pelo pré-

processamento do material, eliminando elementos que não nos eram interessantes como 

URL3, caracteres especiais como @ ou $, além das stopwords, que são palavras que, por 

sua abundância ou rara presença, não são relevantes como: é, são, ainda e etc, além de, 

por óbvio, quarentena e isolamento social, que, certamente, seriam termos com elevada 

presença, mas que aqui representariam uma circularidade inútil de causa e efeito. 

Foi interesse nosso termos relacionados às emoções das pessoas e para tanto, 

lançamos mão do tesauro Terminologia em Psicologia (BVS PSICOLOGIA, 2014) e 

selecionamos o Termo Genérico ou Broader Term (BT) Estados emocionais. Com esse 

procedimento, recuperamos e utilizamos os seguintes: amor, medo, culpa, tédio, 

ansiedade, raiva, tristeza, felicidade, alegria, depressão, esperança, prazer, solidão, paixão, 

gratidão, mania, sofrimento, luto, arrependimento, frustração, solidariedade, alienação, 

otimismo, remorso, simpatia, ciúme, apatia, aflição, entusiasmo, vaidade, aversão, euforia, 

afeição e desamparo. Ao fim desse processo, triamos 16.426 postagens ligadas aos estados 

emocionais da pessoa humana. Foi sobre esse corpus que convergirmos esforços. 

A partir daí, foi relacionada uma matriz de termos mais frequentes dentro do 

universo dos 34 termos recuperados do tesauro da psicologia dando conta daquilo que 

mais foi relevante junto às postagens dos usuários do Twitter. Podemos, então, apreciar 

aqueles que foram mais abundantes junto ao corpus na Figura 1 a seguir: 

Figura 1 – Frequência das terminologias mais abundantes 

                                                                 
2 “R é um ambiente de software livre para computação e gráficos estatísticos.” (R-PROJECT, 2020, online, 

tradução nossa) 

3 Uniform Resource Locator. 
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Fonte: Desenvolvimento nosso 

 

A ilustração anterior nos permite observar que, quando o usuário da plataforma 

usou quarentena ou isolamento social, as terminologias amor, medo, culpa, ansiedade, 

tédio e raiva representaram os temos mais frequentes com menções com valores 

superiores a mil citações. Essas seis terminologias representaram 78% das 34 palavras 

relacionadas aos estados emocionais. Isso significa que as pessoas consideraram usá-las 

para se referirem a um dos seis sentimentos em tela em quase 80% das suas postagens. 

Visualmente, trazemos em seguida uma segunda representação disso (Figura 2) através de 

uma nuvem de palavras (wordcloud), com destaques aos termos mais e menos 

significativos: 
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Figura 2 – Wordcloud de termos ligados ao tesauro 
 

 
Fonte: Desenvolvimento nosso 

 
Dos seis temos mais abundantes, apenas amor (em essência) está relacionado a um 

sentimento positivo, quando tratamos de seu significado. As demais emoções, quando a 

ela apresentados, somos, inevitavelmente, conduzidos a uma sensação negativa e isso, em 

certa medida, dá conta de que as pessoas lançaram mão de tais estados emocionais ao se 

expressarem na plataforma. No entanto, devemos ser cautelosos uma vez que só podemos 

inferir que tais termos estão presentes, com suas respectivas frequências, nas falas dos 

sujeitos quando estes buscaram registrar seu pensamento em um pano de fundo pelo qual 

todos estamos passando: a pandemia da Covid-19. Em outras palavras, apenas podemos 

afirmar por enquanto que – quando um indivíduo buscou responder ao Twitter sobre “O 

que está acontecendo?” no âmbito da quarentena ou isolamento social – obtivemos a 

frequência de 34 terminologias associadas aos estados emocionais segundo o já citado 

tesauro da psicologia, sendo seis delas com maior relevância.  

De posse da inquietação em sabermos em que discursos aquelas terminologias 

foram usadas, buscamos conhecer se elas faziam parte de um contexto de positividade, de 

neutralidade ou de negatividade e, para tanto, fizemos uso da Análise de Sentimentos. Em 

nossa abordagem, usamos a análise não supervisionada por meio do dicionário léxico 
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OpLexicon (GitHub/rdenadai, 2020)4. Nosso intuito foi de partir para uma imersão no 

cenário em que aquelas terminologias se apresentaram observando assim a polaridade das 

mensagens. Com isso, foi possível obtermos quão positivas, neutras ou negativas foram as 

falas dos sujeitos na plataforma. O procedimento consistiu em agrupar os tweets 

relacionados a cada um dos seis termos mais destacados. Podemos, então, observar na 

Figura 3, a média das polaridades associadas a tais terminologias:  

 
Figura 3 – Polaridade média das postagens que mencionaram termos do tesauro 

 
Fonte: Desenvolvimento nosso 

 

Com a imagem anterior, vemos que termos que em si mesmos, termos que 

denotam polaridade negativa como ansiedade, culpa, medo, raiva e tédio fizeram parte de 

um cenário de polaridade positiva no contexto que ora se apresentaram. Isso não significa 

que as falas dos usurários da plataforma, ao expressarem tais emoções, as usaram 

unicamente em um cenário positivo, mas a média de todos os discursos, sim. O que o 

gráfico anterior indica é a coleção de postagens que orbitou cada um dos seis termos, 

apresentando, assim, uma média global. Para todos os seis termos em tela, o valor de cada 

média ficou pouco acima da neutralidade (zero), sendo “amor”, aquele que mais se 

destacou. Tais resultados se deram da seguinte maneira: a abordagem aqui adotada usou 

                                                                 
4 O link na página oficial do dicionário léxico encontra-se quebrado. Disponível em: 

http://ontolp.inf.pucrs.br/Recursos/downloads-OpLexicon.php. Acesso em: 16 jul. 2020. Encontramos o 
referido dicionário noutra fonte: Disponível em: https://github.com/rdenadai/sentiment-analysis-2018-
president-election/find/master. Acesso em: 22/07/2020. 
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a polaridade lexical para cada palavra listada pelo OpLexicon para analisar os tweets, assim 

foi possível obtermos uma polaridade para uma dada mensagem, sendo classificada como 

positiva, neutra ou negativa. Sendo assim, podemos inferir que de um modo geral, apesar 

dos termos em sua maioria serem essencialmente negativos, eles foram utilizados para 

registrar discursos, que ao serem analisados em sua totalidade, foram classificados com 

uma polaridade média positiva. Em suma, no gráfico anterior, estão as médias de todas as 

polaridades calculadas para cada um dos discursos analisados. De um modo amplo, a 

média das médias das polaridades ficou em 0,1821165, o que significa um resultado, por 

óbvio, acima da neutralidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa buscamos conhecer as emoções externadas pelas pessoas neste 

período da pandemia da COVID-19 por meio do que estas explicitaram na plataforma 

Twitter. Assim, seguindo os pressupostos dos estudos defendidos por Golleman (2011) que 

trata dos impactos de que as emoções são causadoras, percebemos a predominância para 

os termos como amor, medo, culpa, ansiedade, tédio e raiva no contexto dos 34 termos 

recuperados e utilizados.  Tais emoções externadas apesar de serem essencialmente 

negativas, apresentam polaridade positiva dentro de seus respectivos contextos e isso nos 

faz acreditar em novas possiblidades de estudos para aprofundar ainda mais a temática 

em questão e tentar compreender cada vez mais o comportamento humano a partir dos 

estados emocionais e como estes são explicitados por nós em nosso cotidiano, 

principalmente em momentos de dificuldades, como o atual em que enfrentamos um 

inimigo invisível, como no caso do Coronavírus.  
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RESUMO: Este artigo aborda um estudo sobre as bibliotecas universitárias federais na Bahia. O 
objetivo foi analisar como as Bus estão auxiliando no combate a pandemia do COVID19, em suas 
redes sociais. O método utilizado é monográfico com abordagem qualitativa/descritiva. As técnicas 
foram o questionário, a observação e outras. Os resultados a partir do questionário, informações 
disseminadas referentes à saúde, pandemia, fake news, literatura, novas aquisições, e outros. A 
partir da observação nestas redes, verifica-se informações como serviços técnicos, 
entretenimento, e pouco sobre pandemia e covid19. Sugerimos uma reflexão sobre o uso das 
tecnologias de comunicação e seu papel social na biblioteca. 
Palavras-Chave: Sistemas de Bibliotecas. Universidades Federais do Estado da Bahia. Redes Sociais. 

Pandemia. COVID 19. 

ABSTRACT: This article addresses a study on the federal university libraries of Bahia. The objective 

was to analyze how Buses are helping in combating the pandemic of COVID19, on its social 

networks. The method used is monographic with a qualitative/descriptive approach. The 

techniques were the questionnaire, observation and other. The results from the questionnaire, 

disseminated information regarding health, pandemic, fake news, literature, new acquisitions, and 

others. From the observation in these networks, information such as technical services, 

entertainment, and little about pandemic and covid19. We suggest a reflection on the use of 

communication technologies and their social role in the library. 

Keywords: Library Systems. Federal Universities of the State of Bahia. Social networks. Pandemic. 

COVID19. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em 2020, muitos países precisaram reinventar as formas de executar suas 

atividades por conta da pandemia do novo coronavírus, cientificamente chamado COVID19 

(SARS-CoV-2). A Organização Mundial da Saúde - OMS, definiu a doença como infecciosa, 

que pode causar desde uma simples gripe até quadros de pneumonia graves, podendo 

causar à morte das pessoas infectadas. Dessa forma, a pandemia foi considerada pela OMS 

de alto risco de contágio para população. Em 11 de março de 2020, o Brasil entrou na lista 

de países com pessoas infectadas por coronavírus.  

No Brasil, a partir do mês de março de 2020, os estados e os municípios brasileiros 

criaram vários decretos para orientar a população e também tentar conter as 

aglomerações e o avanço da COVID 19. Esse tem sido um trabalho árduo, pois existe no 

país grupos sociais que têm negado os conhecimentos científicos e a própria COVID 19. As 

medidas restritivas de isolamento e distanciamento social, culminaram com o fechamento 

das universidades federais no estado da Bahia e a suspensão das atividades acadêmica-

administrativo presenciais. A consequência foi o fechamento de bibliotecas, museus, 

arquivos, parques, cancelamento de eventos e festas, entre outras. 

No momento da pandemia, as redes sociais ganharam destaque, pois houve uma 

brainstorming, ou seja, uma explosão de ideias e uma onda de lives iniciadas por músicos 

e artistas do mundo inteiro. Logo em seguida outras temáticas começaram também a 

aparecer nas redes com lives, tais como profissionais da saúde, esportistas, palestras, 

congressos, cursos, conferências, seminários, mesas-redondas, movimentos sociais entre 

outros.  

No mês de maio, entre os dias 18 a 29, de 2020, a Universidade Federal da Bahia - 

UFBA, realizou seu primeiro congresso totalmente virtual com uso intenso de seus canais 

em redes sociais como Instagram, You tube, Facebook. O sucesso da UFBA com mais de 

vinte e uma mil pessoas participando das atividades em duas semanas foi inspiração para 

outras instituições. Assim, nesse contexto de tantas dúvidas e incertezas, nos 

questionamos o que tem feito as bibliotecas universitárias federais nas redes sociais nesse 

momento de pandemia? De que forma elas têm colaborado no combate à pandemia? Que 

https://www.voitto.com.br/blog/artigo/brainstorming
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tipo de informação têm disseminado em suas redes sociais? Quais Sistemas de Bibliotecas 

-SIBIs e Bibliotecas Setoriais - BS baianas estão nas redes sociais?  

Assim, nosso trabalho teve como objetivo: Investigar que tipo de informação sobre 

saúde os SIBIs e BS têm disseminado referente ao momento de pandemia de Covid 19 nas 

redes sociais. Ressaltamos que no decorrer do texto adotamos como terminologia as 

abreviações Sistema de Bibliotecas para se referir a SIBI, Bibliotecas Setoriais para BS e 

Bibliotecas Universitárias como Bus. 

 

 2 METODOLOGIA 

Este trabalho é um Estudo de Caso. É uma pesquisa exploratória com abordagem 

qualitativa/descritiva sobre a atuação das bibliotecas universitárias federais nas 

Instituições de ensino superior - IES, no estado da Bahia durante a pandemia de Covid 19. 

A pesquisa com abordagem descritiva. 

2.1 PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS 

Utilizamos como procedimento metodológico monográfico (estudo de casos 

múltiplos).  Levantamos as bibliotecas universitárias federais através do e-Mec, plataforma 

eletrônica do governo onde estão disponíveis todas as instituições credenciadas de ensino 

superior. Com a listagem das instituições, procuramos os SIBIs de cada instituição e através 

dos sistemas mapeamos os SIBIs e as BS vinculadas a eles. Localizamos ao total quatro SIBIs 

na Bahia e 40 BS em vinte municípios baianos. Quatro BS têm seus SIBIs localizados em 

outros estados do Nordeste, é o caso das bibliotecas da Unilab (São Francisco do Conde) e 

Univasf (Senhor do Bonfim e Paulo Afonso), o primeiro no Ceará e o segundo em 

Pernambuco. Dessa forma pudemos observar o impacto e a potência que essas bibliotecas 

podem ser no Estado da Bahia. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados nesta pesquisa, foi um questionário 

eletrônico produzido através do google forms, onde foram formuladas doze perguntas 

específicas, com possibilidades de respostas distribuídas nos formatos fechado, de 

múltipla escolha e aberta. Além do questionário eletrônico criado no Google forms, 

utilizamos a técnica da observação direta intensiva através da observação sistemática 

aplicada. Com os dados do questionário foi possível localizar os perfis dos SIBIs e BSs das 
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instituições criadas nas redes sociais e assim completar os dados da pesquisa. Depois da 

elaboração do questionário e da coleta de e-mails dos responsáveis por instituição em 

planilha excel do Google drive, enviamos por email o questionário, bem como pelo 

aplicativo whatsapp aos contatos profissionais que tínhamos em nossa rede pessoal. Nesta 

etapa, considerando que todos estão no trabalho home office, portanto conectados a todo 

tempo, disponibilizamos quatro dias úteis (de terça-feira a sexta-feira) mais o final de 

semana até zero horas de domingo, que ocorreu no período de 04 de agosto a 09 de agosto 

de 2020. 

 

3 RESULTADOS 

Após coleta de dados, podemos constar que todas as instituições participaram da 

pesquisa, contabilizando assim cinco SIBIS, uma coordenação de Bibliotecas e quarenta BS, 

totalizando quarenta e seis. Desse universo, obtivemos apenas 14 respostas ao 

questionário no Google forms, ou seja, aproximadamente 30,38%. A Bahia possui ao total 

seis universidades federais: UFBA, UNILAB, UFRB, UFSB Univasf e UFOB. Dessas, cinco 

possuem SIBIs e somente a UFOB possui uma Coordenação em vez de SIBI. 

 Dessa forma, identificamos que todos os servidores da Bibliotecas do Universo da 

pesquisa, entraram em serviço home office, na segunda semana do mês de março de 2020. 

Em relação ao uso de redes sociais, todos os SIBIs e a Coordenação de Bibliotecas 

responderam ao questionário. Assim, observamos que apenas o SIBI da UFRB não possui 

redes sociais. Já das 40 BSs, apenas 8 responderam ao questionário, totalizando 20% dos 

respondentes. 

As redes sociais utilizadas pelos SIBIs, coordenação de Bibliotecas e BSs são: 50% 

facebook, 40% instagram e 10% youtube. Assim, utilizam a interatividade para informar 

aos seus usuários internos e externos e as Informações disseminadas nas redes sociais das 

BUs, estão relacionadas aos seguintes assuntos: lives, como identificar fake news, 

pandemia Covid 19, indicação de leitura, tutoriais, divulgação dos serviços e outros, 

divulgação de palestras e cursos.  
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Na observação direta e participante, notamos que as BUs, após a portaria que 

instituiu o marco legal das ações ao isolamento social, apesar de manterem as publicações 

referentes ao perfil adotado por cada instituição, mantiveram as publicações referentes a 

datas comemorativas, informações administrativas sobre o funcionamento e fluxos das 

bibliotecas; mas, inseriram nas publicações também informações a vários aspectos da 

Covid 19, tais como abordagens sobre os aspectos sociais e psicológicos, orientações de 

como se proteger e proteger o outro.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contexto da pandemia provocou mudanças nas formas de trabalho, que antes 

era presencial. Os SIBIs e BS, precisaram pensar, aperfeiçoar as formas de uso e 

disseminação da informação nas diversas tecnologias de informação e comunicação, 

dando assim as suas comunidades acadêmicas e ao público em geral a possibilidade de 

acesso a informação confiável em tempos que as fake news assombram os mais céticos e 

torna-se uma ameaça constante. No entanto, o que pudemos notar nesse trabalho, é que 

apesar dos esforços e das tentativas de uso das redes sociais pelos SIBIs e BS, ainda há 

muito o que refletir sobre as informações que são disseminadas nas redes sociais. 

As redes sociais ampliam a escala de atores sociais consumindo as informações 

produzidas pelas instituições. Nesse sentido, os SIBIs e as BSs não perceberam ainda a 
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importância e a relevância das informações em ampla escala, e para um público maior e 

mais diversos que apenas o ambiente universitário e presencial. Entendemos que as redes 

sociais têm sido ferramentas importantes para disseminação da informação em tempos de 

incertezas e pandemia.  

É preciso visualizar esse movimento como oportunidade de prestar um serviço de 

qualidade, o que é também um trabalho social com ampla visibilidade pelas massas. As 

BUs que já participam ainda não perceberam o potencial que são as redes sociais e de que 

maneira podem melhor trabalhar a disseminação da informação, principalmente ao que 

se refere a informações úteis das localidades e regionalidades de saúde ou de qualquer 

outro aspecto. Despertar para essa percepção é agregar valor ao trabalho desempenhado 

pelas Bus. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo suscitar uma reflexão acerca dos cuidados e direitos 
para o acesso à informação para as pessoas com deficiência visual no enfretamento da pandemia 
do Coronavírus. Essas pessoas são propensas a serem infectadas pelo vírus, devido maior utilização 
tátil, esta vulnerabilidade pode ser reduzida pelos serviços de saúde ao disponibilizar informação 
em formatos acessíveis para orientar essas pessoas na prevenção. No Brasil, a deficiência visual foi 
a que mais incidiu, aproximadamente 35 milhões de pessoas declararam ter dificuldade para 
enxergar, o que significa que estas pessoas estarão mais suscetíveis a contaminação se não forem 
orientadas. 
Palavras-chave: Acesso à informação. Coronavírus. Deficiência visual. Serviços de saúde. 
 

ABSTRACT: This work aims to raise a reflection about the care and rights for access to information 
for people with visual impairments in coping with the coronavirus pandemic. These people are 
prone to be infected by the virus, due to greater tactile use, this vulnerability can be reduced by 
health services by providing information in accessible formats to guide these people in prevention. 
In Brazil, visual impairment was the one that most affected, approximately 35 million people 
reported having difficulty seeing, which means that these people will be more susceptible to 
contamination if they are not guided. 
Keywords: Access to information. Coronavirus. Visual impairment. Health services. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Vivemos em um momento conturbado de incertezas e inquietações, consequente 

da pandemia provocada pela COVID-19, doença causada pelo Coronavírus, denominado 

SARS-CoV-2, que teve início em Wuhan na China no final de 2019, disseminando-se 

rapidamente para o mundo a partir do mês de março do corrente ano (2020). 
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Globalmente, foram confirmadas mais de 21.826.342 pessoas infectadas. No Brasil, até o 

mês de setembro de 2020, cerca de 3.378.943 pessoas foram infectadas pelo vírus. Estes 

dados remetem a gravidade do problema mundial de saúde pública, enfrentados até o 

momento. A evolução da pandemia da COVID-19, com o aumento do número de casos e 

de óbitos, evidencia a necessidade da disseminação de informações que sensibilizem e 

conscientizem a população sobre a oferta e o uso adequado dos serviços de saúde pública; 

sobre como ocorre a circulação e as formas de prevenção contra esse novo vírus nos mais 

diferenciados grupos sociais, além de caracterizar seu potencial de impacto na sociedade.  

O Brasil é o terceiro país do mundo com maior propagação viral, o que coloca em 

alerta as informações de prevenção e serviços de saúde ofertados para as pessoas com 

deficiência visual em todo território nacional. Nesta pesquisa, temos como objetivo geral 

discutir e provocar algumas reflexões sobre acessibilidade comunicacional em sites 

relacionados ao tema, aos profissionais de saúde e familiares que tem contato direto ou 

indireto com essas pessoas em ambiente domiciliar ou em rede de serviços de saúde. 

Acredita-se que o acesso às informações sobre o enfrentamento da COVID-19 deve estar 

em formatos acessíveis para que as pessoas com deficiência visual sejam orientadas, de 

forma adequada, sobre a prevenção, transmissão e tratamento da doença causada pelo 

Coronavírus.  

Metodologicamente, utilizou-se a pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica e 

realizou-se a busca em algumas bases de dados na área da saúde e sites referentes ao 

assunto. A consulta à literatura especializada forneceu parâmetros para identificação da 

realidade estudada, entretanto evidenciou-se que a temática sobre o acesso à informação 

a saúde para pessoas com deficiência visual é pouco discutida nas publicações, o que 

destaca a necessidade de mais investimentos em pesquisas neste assunto. 

Assim, torna-se imperativo ponderar que, para enfrentar a pandemia, é primordial 

que as informações a respeito da prevenção sejam acessíveis a todas as pessoas em todos 

os meios de comunicações disponíveis, ou seja, é preciso que não haja barreiras na 

comunicação escrita, na comunicação virtual e na comunicação interpessoal e em todos 

os ambientes sociais. 

2 COVID-19 E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
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As pessoas com perda visual, em algumas situações, podem ter autonomia em seu 

cotidiano e, em outras, faz-se necessário o apoio de pessoas ou a utilização de recursos 

para sua locomoção e desempenho de algumas atividades, como: atravessar a rua; ir à 

farmácia; ir ao supermercado, ou seja, transitar em lugares desconhecidos e vias 

movimentadas. Essas pessoas utilizam bastante os sentidos táteis para suas atividades 

diárias, pois o contato manual constitui-se como a principal forma de percepção e 

interação com o que lhe circunda.  

Por sua vez, as formas de transmissão da COVID-19 para este público acontecem 

nas mais diversas situações cotidianas, como: a utilização frequente das mãos em 

corrimões, mesas, superfícies, bancadas, aperto de mãos, gotículas de pessoas infectadas, 

tosse, o uso da bengala e a necessidade de contato direto com outras pessoas para auxílio 

nas atividades. Todas essas situações os colocam em uma posição de maior vulnerabilidade 

e de susceptibilidade ao Coronavírus. 

 Algumas medidas restritivas e de controle incluem mudanças de comportamento, 

como: distaciamento social, recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

ação que limita o contato tátil para essas pessoas. Entende-se que a obrigatoriedade de 

uso de máscaras de panos, a lavagem das mãos e inclusão de uma nova rotina de 

higienização de objetos que auxiliam em seu desempenho, apresentam-se como um 

enorme desafio a ser enfrentado. Isto significa que se não forem adotadas medidas 

inclusivas de acessibilidade comunicacional, essas pessoas sofrerão sérios impactos em sua 

qualidade de vida e podem ser expostas a riscos com maior frequência. Esses possíveis 

riscos/impactos podem ser reduzidos se os instrumentos e instituições legais que se 

dispõem a fazer com que os direitos que asseguram essas pessoas sejam cumpridos, 

sobretudo no âmbito da prevenção e promoçao da saúde, removendo as barreiras de 

comunicação que impeçam ou dificultem a sua interação com a sociedade. 

2.1 Direito à saúde para as pessoas com deficiência visual  

O amparo legal  é um importante aliado na busca pela inclusão e acessibilidade para 

um atendimento igualitário direcionado às pessoas com deficiência visual. Para entender 

as ações voltadas ao direito a saúde das pessoas é preciso mencionar o que a Constituição 

Federal de 1988 enuncia no artigo 196: “saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
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e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Não obstante, é importante refletir que a 

Constituição anunciada durante o período de redemocratização do país é um marco no 

reconhecimento da diversidade étnica e das pessoas com deficiência, com a finalidade de 

garantir a cidadania a todos os indivíduos. 

É importante destacar que o Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei nº 

8080/90, tem como principal objetivo universalizar a atenção em saúde nos níveis 

primário, secundário e terciário, a todos os indivíduos em igualdade. Os direitos universais 

de acesso tratam-se dos três princípios do (SUS): Universalidade - toda pessoa tem direito 

à obtenção das ações e serviços de que necessita, independentemente de sua 

complexidade, custo e natureza; Equidade - acesso aos serviços de saúde sem 

discriminação e Integridade - operações e serviços necessários em todos os níveis de 

complexidade do sistema em cada caso.  

Outro instrumento legal é a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, 

instituída pela portaria nº 1.060, de 05/06/2002, e tem como objetivo geral: “proteger a 

saúde da pessoa com deficiência; reabilitar a pessoa com deficiência na sua capacidade 

funcional e desempenho humano, contribuindo para a sua inclusão em todas as esferas da 

vida social; e prevenir agravos que determinem o aparecimento de deficiências" (BRASIL, 

2002). Esse instrumento constitui-se de participação social para as pessoas com deficiência 

no que se refere ao direito a saúde, que foram reafirmados pela Lei Brasileira de Inclusão 

(LBI), Lei nº 13.146, de 06/07/2015. 

É válido salientar a relevância da LBI a qual explicita no art. 18, que o dever do 

estado é assegurar à pessoa com deficiência o direito à saúde, por meio de uma 

"atenção integral em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, 

garantindo o acesso universal e igualitário", no inciso VIII do § 4º do art. 8, destaca que 

a “informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre 

sua condição de saúde (BRASIL, 2015). No atual contexto, cabe refletir que cada pessoa é 

única, tem sua especificidade e sempre haverá necessidades de formatos e recursos 

acessíveis, visando a manutenção do bem estar e da qualidade de vida. A seguir, se 
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abordará sobre informação e acessibilidade comunicacional para as pessoas com 

deficiência. 

2.2 Informação e Acessibilidade comunicacional 

A informação é um elemento importante para o desenvolvimento e sobrevivência 

humana, configurando-se como um recurso que atribui significado a realidade, mediante 

seus códigos e conjunto de dados. Ela é capaz de dar origem à formação do pensamento 

humano, porque através dela se obtém conhecimento. Assim, percebe-se o quanto é 

fundamental e necessário, na construção e na formação da vida de uma pessoa, ter 

acesso à informação, pois a mesma auxilia na tomada de decisão e desenvolvimento dos 

indivíduos. Desta forma, quanto mais precisa as informações forem, mais efetiva será a 

comunicação, ou seja, a informação é o conhecimento que se torna público através dos 

meios de comunicação.  

Por conseguinte, a comunicação é uma condição básica para a existência social, 

interação e desenvolvimento de informações e conhecimentos, não apenas relacionados 

a interesses pessoais, mas também profissionais. Nos comunicamos na escola, em casa, 

no trabalho e na maioria das ações que realizamos diariamente. O processo de 

comunicação é necessário para vida humana, mas só se torna eficaz depois que as 

pessoas envolvidas no processo compreendem a linguagem e os símbolos utilizados.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) compreende o termo 

acessibilidade como: 

possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, 
com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso 
público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 
pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida (ABNT NBR 9050, 2020, p. 2).   
 

Sassaki (2010), nos apresenta as seis dimensões da acessibilidade que a sociedade 

deve garantir para que qualquer pessoa possa caminhar de forma independente, a saber: 

acessibilidade arquitetônica; acessibilidade metodológica; acessibilidade instrumental; 

acessibilidade programática; acessibilidade atitudinal e acessibilidade comunicacional. Ao 

classificar essas dimensões, fala-se que a acessibilidade comunicacional é aquela que se dá 

sem barreiras na comunicação interpessoal (face a face, língua de sinais), escrita (jornal, 

revista, livro, carta, apostila, incluindo textos em braile) e virtual (uso de computadores, 
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smartphones, Kindle e tablets). O objetivo da acessibilidade comunicacional é, portanto, 

oferecer recursos, atividades e bens culturais que promovam independência e autonomia 

aos indivíduos que necessitam de serviços específicos para acessar o conteúdo proposto. 

2.3 Metodologia 

Adotou-se como abordagem metodológica deste trabalho a pesquisa de natureza 

qualitativa, do tipo bibliográfica, no período de março a julho de 2020, que consiste na 

procura de referências teóricas para análise do problema de pesquisa e, a partir das 

referências publicadas, fazer as contribuições científicas ao assunto em questão (LIBERALI, 

2011).  

Realizou-se a busca em bases de dados pontuadas a seguir: Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS). Foram utilizados para o levantamento dos artigos, os 

seguintes descritores e suas combinações nas línguas portuguesa e inglesa: "pessoas com 

deficiência" e "deficiência visual", “covid-19”, “Coronavírus”, “acessibilidade 

comunicacional”, “acesso à informação”, unidos pelo operador booleano "and". 

Realizamos também pesquisa em sites do governo e associações referentes ao assunto 

para analisar se esses sites oferecem acessibilidade comunicacional para pessoas com 

deficiências visual. 

2.4 Análise de dados 

Foi encontrado um artigo na MEDLINE sobre o assunto abordado e foram 

analisados sites diversos em relação à oferta de recursos acessíveis, ou seja, como se dá o 

acesso à informação a saúde na pandemia para pessoas com deficiência visual. Nos sites, 

foram verificados recursos importantes para garantir a acessibilidade comunicacional, 

como: audiodescrição; autodescrição; identificação para leitores de tela; alto-contraste e 

ampliadores de tela.  

Segundo Valente, alguns sites que foram analisados em 2020, somente um 

percentual de 0,74% passou em todos os testes. Nos sites do governo, as falhas foram 

identificadas em 96,7%, contra 99,66% no ano passado. O estudo avaliou tipos específicos 

de sites. Os que tiveram maior percentual de páginas aprovadas nos testes foram os 

educacionais (96.12%), corporativos (97,19%), de notícias (97,9%), de comércio eletrônico 

(98,7%) e blogs (98,76%).  O autor ainda registra que os números melhoraram, mas ainda 
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são muito baixos. Para mudar isso, é preciso “ter mais conhecimento, principalmente para 

quem trabalha com desenvolvimento, e cobrar das pessoas que isso seja feito” (VALENTE, 

2020, p. 01).  

A LBI traz a obrigatoriedade da acessibilidade nos sites brasileiros, mas precisa definir 

punições mais rigorosas em relação à não adequação da acessibilidade nos sites, isto se faz 

necessário para que haja uma penalização aos que não oferecerem recursos acessíveis.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os sites necessitam adaptar-se às novas tecnologias para oferecer serviços 

inclusivos de qualidade e ampliar o acesso à informação para a sociedade apresentada na 

sua diversidade. No decorrer desta pesquisa, persistimos em defender que a utilização de 

formatos acessíveis favorece a inclusão das pessoas com deficiência visual no acesso à 

informação a saúde e, por isto, deve tornar-se uma prática cada vez mais comum por parte 

das autoridades competentes.  

Garantir o bem estar dessas pessoas é importante, pois esses graves impactos 

sobre o acesso a informação podem ser evitados ou minimizados através do planejamento 

de serviços inclusivos, envolvendo pessoas com deficiência, cuidadores, membros da 

família e prestadores de serviços de saúde.  

O governo e/ou outras organizações devem assumir a liderança para iniciar essa 

abordagem inclusiva e garantir o acesso a todos, assim, é fundamental que os órgãos 

competentes tenham conhecimento sobre a importância da acessibilidade 

comunicacional, pois a inclusão não se dá simplesmente através da legislação, mas 

também de adequações do ambiente e de posturas inclusivas adotadas por profissionais 

de saúde e a sociedade. 
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RESUMO: O presente trabalho, de natureza documental e descritiva, apresenta como objetivo 
refletir de que forma a Covid-19 tem afetado a população negra brasileira no enfrentamento da 
pandemia da COVID-19 e seus efeitos sociais, que trazem consequências desastrosas na saúde 
pública. Discute-se as políticas de saúde pós-abolição e partindo-se de narrativas sobre escravos 
libertos encontra-se evidências que em mais de 130 anos as desigualdades sociopolíticas têm 
levado a etnia negra às estatísticas avassaladoras. Apresentam-se, ainda que incompletas, 
estatísticas reveladas por órgãos oficiais, que comprovam a hipótese de que a população negra 
apresenta número maior de dificuldades no combate à doença. 
Palavras-Chave: Covid 19; Negros brasileiros; Informação étnica. 
 
ABSTRACT: The present work, of a documentary and descriptive nature, aims to reflect on how 
COVID-19 has affected the Brazilian black population in facing the pandemic and its social effects, 
which have disastrous consequences on public health. Post-abolition health policies are discussed 
and, based on narratives about freed slaves, there is evidence that in more than 130 years, socio-
political inequalities have led black ethnicities to overwhelming statistics. There are, although 
incomplete statistics revealed by official bodies, which prove the hypothesis that the black 
population has a greater number of difficulties in fighting the disease. 
Key words: Covid 19; Black Brazilians; Ethnic Information. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 A Pandemia de COVID-19 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) em 11 de março de 2020, devido ao grande número de infectados no mundo (190 

mil pessoas à época), incidência em muitos países, com muitos casos de óbitos e 

tratamento incerto da enfermidade. O surto da doença teve início em dezembro de 2019, 

na China, na cidade de Wuhan, tendo-se o registro do primeiro caso no Brasil em 27 de 
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fevereiro e a partir daí a saúde pública vem sofrendo consequências desastrosas. A esse 

respeito, a presente pesquisa tem como objetivo levantar questões sobre a saúde da 

população negra brasileira e refletir em que medida a Covid-19 tem afetado essa 

população. A informação étnica nesse contexto simboliza as representações ideológicas e 

sociopolíticas feitas aos povos não brancos. 

  O médico legista Nina Rodrigues é considerado o precursor das Ciências Sociais no 

Brasil por seus estudos sobre a população negra com base na ciência etnocêntrica europeia, 

estudos esses voltados para questões sociais fundamentadas na Eugenia e no racismo. O 

médico pertenceu aos quadros da Faculdade de Medicina da Bahia, primeira escola de nível 

superior fundada no Brasil por D. João VI, em 18 de fevereiro de 1808. Suas pesquisas sobre 

o negro antecedem a própria institucionalizacã̧o das Ciências Sociais no Brasil.  

  Relatos sobre a sociedade brasileira e sua composição racial em tempos de Brasil 

Colônia e Brasil Império foram realizados por naturalistas viajantes que por aqui passaram 

e por escritores da época, formando vasta literatura sobre o assunto. São relatos de 

viagens e romances que retratam a vida cotidiana, particularmente dos ıńdios, mas 

também dos escravos. Em meados do século XIX, a questão social do negro brasileiro volta 

efetivamente à baila, com reflexões sobre a questão de escravos africanos e seus 

descendentes trazidas por ensaıśtas e parlamentares, que questionavam a escravidão e 

suas consequências para o desenvolvimento do paıś.  

O racismo é a crença nas hierarquias sociais e se manifesta de várias formas, como 

o preconceito, a discriminação, o apartheid e a segregação, promovendo a desigualdade 

em diversas situações para a vivência digna dos grupos sociais. A abolição da escravatura 

no Brasil, em 1888, não retirou dos negros livres suas pré-condições. Desprovidos de 

estudo, de documentos e de trabalho digno, suas moradias eram precárias e quanto à 

assistência social voltada para a saúde proporcionada pelo Estado era considerada nula. 

Os escassos espaços de atendimento para pessoas pobres dependiam de caridade e 

poucos negros possuíam condições para acessar os serviços de saúde.  

 
2 DESENVOLVIMENTO 

 Nessa seção é apresentado o embasamento teórico do trabalho subdividido em 

duas subseções, a saber: a) População negra no Brasil e o direito à saúde e, b) Informação 
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étnica e a Ciência da Informação. Apresenta-se também, os procedimentos metodológicos 

adotados. 

 

2.1 POPULAÇÃO NEGRA NO BRASIL E A COVID 19 

 A população negra brasileira em 2019, segundo dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

somava 55,8% da população. Em relação à pandemia de COVID-19, segundo ainda 

divulgação mensal do IBGE, em maio de 2020, os brasileiros mais afetados pela doença 

eram pretos, pobres, pardos e sem estudo, bem como também, entre 42 milhões de 

brasileiros, 70% da população que apresentavam os sintomas da COVID 19 eram negros, 

dados que corroboram o estudo realizado em junho de 2020, pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), que diagnosticou que comunidades que combinavam 

fatores de desigualdade social evidenciavam óbitos pela doença, principalmente entre as 

pessoas negras, sem escolaridade, na proporção de quatro vezes maior que a população 

branca. Quanto ao impacto econômico da doença entre os negros os dados mostram que 

80,3% dos trabalhadores informais ou desempregados são negros contra 19,6% dos 

brancos e que a falta de atendimento às necessidades básicas acarreta a vulnerabilidade 

dessa população. 

2.1.1 Direito à Saúde 

 O Direito à saúde de toda a população brasileira é garantido pela Constituição 

Federal de 1988, a Constituição Cidadã, tornando-se um marco histórico para a saúde 

pública brasileira. O artigo 196 esclarece que  

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante polıt́icas 
sociais e econômicas que visem à reducã̧o do risco de doenca̧ de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitaŕio às acõ̧es e servico̧s para sua promoção, 
proteção e recuperação. (BRASIL [Constituição]..., 1988, não paginado). 

             Visando a operacionalizar o acesso universal à saúde pela população brasileira foi 

criado o Sistema Único de Saúde (SUS), um dos maiores e mais complexos sistemas de 

saúde pública do mundo inspirado no National Health Service do Reino Unido. Englobam 

desde a atenção primária, média e alta complexidades, os serviços de urgência e 
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emergência, a atenção hospitalar, as ações e os serviços de vigilâncias epidemiológica, 

sanitária e ambiental e assistência farmacêutica. Assim, o SUS proporciona o acesso 

universal e atenção integral à saúde, desde a gestação e por toda a vida, com foco na 

saúde com qualidade de vida, visando à prevenção e à promoção da saúde. (BRASIL. 

Sistema Único de Saúde, 2020, não paginado). Segundo a Sociedade Brasileira de 

Medicina Familiar 67% dos brasileiros que dependem do SUS são negros e são também 

maioria em doenças como diabetes, tuberculose, doenças renais e crônicas. 

(SOCIEDADE..., 2020, não paginado). 

 Em 2009 foi criado pelo Ministério da Saúde do Brasil, a Política Nacional de Saúde 

Integral da População Negra (PNSIPN), documento que se encontra em sua terceira edição 

de 2017. O livreto aborda as principais doenças que acometem a população negra por 

motivos genéticos ou outros. Dentre essas doenças algumas são consideradas fatores de 

risco (morbidade) para o Covid-19 como: diabetes, hipertensão e obesidade. Segundo a 

doutora em Saúde Pública Emanuelle Góes da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e 

pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), o coronavirus mata mais pessoas 

negras e pobres, evidenciando a relação com o racismo estrutural e que pessoas negras 

têm piores condições de vida. Essa situação não é uma realidade apenas brasileira, pois os 

dados levantados pela American Public Media (APM) Research LAB, dos Estados Unidos da 

América e o Office of National Statistics, do Reino Unido evidenciam a mesma situação 

nesses países para as populações negras que possuem nível de vida em condições de 

diversidade socioeconômica.  

2.2 INFORMAÇÃO ÉTNICA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

            Para se entender a informação étnica deve-se inferir que etnia se define através dos 

grupos socioculturais ancestrais. Munanga (2014, não paginado) expõe que: 

Muitos cientistas brasileiros passaram a usar o conceito raça e outros 

pesquisadores substituíram raça pelo conceito de etnia. Contudo isso não muda 

a discussão sobre o racismo. O esquema ideológico continua igual e do ponto de 

vista da Biologia genética, a ideia de raça é desprovida de conteúdo de valor 

científico. (MUNANGA, 2014, não paginado) 

 A ciência afirma que não existem “raças” no plural e sim raça, ou seja, todas as 

pessoas são de uma única raça: a RAÇA HUMANA. Por isso o objetivo da organização da 
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informação é facilitar o desenvolvimento dos indivíduos, de seus grupos e da humanidade. 

 Hall (2006, p. 86) levanta a discussão de que  

BLACK, no contexto britânico, fornece um novo foco de identificação tanto para 

as comunidades afro-caribenhas quanto para as asiáticas. O que essas 

representam através da apreensão da identidade Black, não é o que elas sejam, 

cultural, étnica, linguística ou mesmo fisicamente a mesma coisa, mas que elas 

são vistas e tratadas como a mesma coisa ou seja os outros. (HALL, 2006, p.86). 

 Existem muitos conceitos para informação, porém essa pesquisa recorreu ao 

conceito de informação segundo estudo realizado por Capurro (2003, não paginado) e seus 

três paradigmas da informação: o Paradigma Físico tendo como exemplos a 

informação/mensagem (objeto físico, emissor/receptor) ditada pela Teoria Matemática da 

Comunicação de Shannon e Weaver e a informação como coisa de Buckland, que atribui o 

uso da informação para denotar coisas entendidas como informativas, pois para o autor 

todos os objetos são portadores de informação; o Paradigma Cognitivo tendo como 

exemplos estudos de Belkin e os estados anômalos, de incerteza, pensamento 

desordenado e de Ingwersen que apresenta o sujeito cognoscente e suas necessidades; e, 

o Paradigma Social onde se inserem Frohmann com sua crítica ao paradigma cognitivo e 

Hjorland com a análise de domínio. Para Capurro (2007, p. 188-192) o paradigma social 

“pode ser uma junção das perspectivas do paradigma cognitivo com um contexto social”.  

 Sobre o conceito de informação étnica, Oliveira e Aquino (2012, p.487) buscaram 

em Ingetraut Dahlberg e sua Teoria do Conceito, a compilação de enunciados para 

formularem o conceito de Informação Etnicorracial. Para os autores informação 

etnicorracial é 

Todo elemento inscrito num suporte físico (tradicional ou digital), passivo de 
significação linguística por parte dos sujeitos que a usam, tendo o potencial de 
produzir conhecimento sobre os aspectos históricos e culturais de um grupo 
étnico na perspectiva de sua afirmação na diversidade humana. (OLIVEIRA; 
AQUINO, 2012, p. 487). 

 

2.3 Procedimentos Metodológicos 

 A natureza da pesquisa caracteriza-se como de caráter quali-quantitativo, uma 

vez que possibilita que a análise e a interpretação dos dados sejam mais proveitosas. 

Segundo Goldemberg (2000, p. 62), o uso dessas duas categorias juntas favorece um 

“conjunto de diferentes pontos de vista e diferentes maneiras de coletar e analisar os 
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dados (qualitativa e quantitativamente) que permite uma ideia mais ampla e inteligível 

da complexidade do problema”.  

Foram combinados também os métodos exploratório/descritivo, bibliográfico e 

documental. Exploratório porque o tema é considerado emergente, com necessidade de 

ampla discussão e de contribuir para sua familiaridade. Descritivo porque foram 

registrados acontecimentos que mostram experiências de um grupo social e o modo como 

as autoridades brasileiras vêm lidando com a questão da saúde pública ao longo dos anos. 

A realização de busca bibliográfica e documental deu suporte para a reflexão sobre a 

questão que relaciona o racismo estrutural com a população negra e a Covid 19. Foram 

investigados fatos sociais em espaços de desigualdade e devido sua complexidade optou-

se em utilizar diversos canais de informação: documentos impressos, eletrônicos, mídias e 

narrativas de protagonistas negros sobre a questão de saúde e óbitos da população negra. 

A experiência de uma das autoras com o tema propiciou a escolha da temática 

apresentada. 

 

CONCLUSÕES 

           Os resultados obtidos são ainda preliminares e provisórios. Análises, reflexões e 

inferências serão realizadas quando da pesquisa concluída. No entanto, os indicativos 

mostram que o racismo estrutural no Brasil, mata mais negros e pobres. Segundo estatística 

do Ministério da Saúde do Brasil de maio de 2020, 56% de negros havia morrido de Covid -

19, enquanto que morreram 38% de brancos, em todas as faixas etárias. As estatísticas sobre 

as condições precárias da maioria dos negros brasileiros mostram que o Brasil sempre foi um 

país racista. 

  Este trabalho não é conclusivo, porém, na vivência com a pandemia da Covid 19, 

nota-se que existe por parte da sociedade brasileira contemporânea um clamor para o 

combate à desinformação e às fake news, para que as políticas públicas sejam baseadas em 

evidências científicas, bem como para diminuição das desigualdades étnicas. Segundo a 

Anistia Internacional (2020), das 30 mil jovens vítimas de homicídios, 77% são negros. Todo 

ano cerca de 45 mil pessoas negras são assassinadas no Brasil. A Covid 19 só veio confirmar 

a falta de políticas públicas eficientes que amenizem as desigualdades em todas as esferas, 

principalmente em relação às populações negras. 
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RESUMO: O objetivo é evidenciar porque e como pesquisas científicas e ações de políticas públicas 
interdisciplinares podem e devem acontecer em razão de uma pandemia global para proteção dos 
direitos das mulheres. O mapeamento dos documentos brasileiros, que apresenta tendências 
legislativas, focaliza o bem-estar da sociedade, demonstra o foco na proteção à saúde e no 
combate à violência doméstica em consonância com a Agenda 2030. Conclui-se que, apesar das 
novas leis, o cenário pandêmico deixa efeitos a serem verificados a longo prazo, na saúde dessas 
mulheres que enfrentam não só coronavírus, como também, violência, acúmulo de tarefas e 
cuidados no confinamento. 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade das ciências; Informação e saúde das mulheres; Agenda 2030; 
Tendências legislativas; Direitos das mulheres. 
 
ABSTRACT: The objective is to highlight why and how interdisciplinary scientific research and public 
policy actions can and should take place due to a global pandemic for the protection of women's 
rights. The Brazilian documents mapping, which presents legislative trends, focuses on the society 
well-being, demonstrates the focus on protecting health and combating domestic violence in line 
with the 2030 Agenda. It is concluded that, despite the new laws, the pandemic scenario leaves 
effects to be verified in the long term, in the health of these women who face not only coronavirus, 
but also violence, accumulation of tasks and care in confinement. 
Keywords: Interdisciplinary of sciences; Information and women's health; 2030 Agenda; Legislative 
trends; Women's rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

Pensar em ciências e interdisciplinaridade é entreter um diálogo profundo com várias 

ciências, em especial as ciências humanas e sociais, com a intenção de compreender mais 

radicalmente o indivíduo em contexto geral e expansivo. 

O sucedido da interdisciplinaridade das ciências frequentemente evocado “[...] 

merece ser elucidado, tanto no nível de seus conceitos, de seu domínio de investigação, 

quanto em sua metodologia própria e ainda incipiente” (JAPIASSU, 1976, p. 30). 

Em tempos de pandemia, o governo brasileiro teve que adotar uma série de medidas 

que abrangesse estudos científicos e governamentais interdisciplinares. As preocupações 

com as áreas da saúde, social, de segurança, educacional e econômica entraram em conflito, 

visto que a busca por soluções imediatas para área da saúde significava fazer com que outras 

fossem se adequando progressivamente e na medida do possível. 

Nessa perspectiva, os objetivos deste artigo são evidenciar porque e como as 

pesquisas científicas e ações de políticas públicas interdisciplinares podem e devem 

acontecer – em razão de uma pandemia global que atinge variados campos de estudos –, na 

intenção de refletir a respeito de questões que envolvem a saúde pública e privada, e mapear as 

novas normativas que buscam proteger a saúde da sociedade brasileira, sobretudo aquelas com 

especificidades que envolvem as mulheres em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), da Agenda 2030. 

A Ciência da Informação se sobreleva nesta pesquisa por apresentar atributos que 

possibilitam a coleta de dados, a organização do conhecimento e a análise das 

informações dispostas em documentos que se perfazem em normativas e proposições 

em tramitação na Câmara dos Deputados, abordando aspectos que implicam na 

qualidade da saúde das mulheres brasileiras. Essas informações sobre os documentos 

normativos e legislativos, quando recuperadas, coletadas, organizadas e interpretadas, 

se materializam em conhecimento para governo, entidades públicas e privadas, 

sociedade e comunidade científica. 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa, quanto à natureza, é descritiva-exploratória. Quanto aos 

procedimentos técnicos, é bibliográfica, para embasamento teórico, a partir da descrição 
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e discussão de uma série de informações sobre ‘saúde das mulheres’, para compreensão 

de fatos e fenômenos (TRIVIÑOS, 1987). Esse tipo de estudo busca proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito (GIL, 2007). O método 

adotado foi o indutivo, por considerar: as circunstâncias e a frequência com que ocorrem 

os fenômenos normativos sobre mulher, informação e saúde; as especificidades em que 

os fenômenos acontecem; e as singularidades em que os fenômenos apresentam 

intensidades diferentes. Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa, pautada nas 

recomendações de Fonseca (2002). 

Este estudo envolve recuperação de informações – leis e proposições - em portais 

públicos. A coleta de legislação que aborda temas relacionados à saúde, primeiramente 

descreve as normativas que já tratavam da saúde no Brasil, antes da decretação da 

pandemia por coronavírus, para, posteriormente, mapear leis recentes sancionadas entre 

11/03/2020 até o dia 31/07/2020, para análise das principais questões regulamentadas 

que repercutem efeitos na proteção dos direitos das mulheres. Utiliza-se como parâmetros 

de referência os objetivos sustentáveis, da Agenda 2030, para avaliação de qualidade e 

efetividade. 

 

3 A INTERDISCIPLINARIEDADE DAS CIÊNCIAS 

Interdisciplinaridade é um conceito produzido historicamente e socialmente no 

campo epistemológico com a função de buscar a compreensão de como o ser humano 

pode conhecer e como se dá a sua relação com a natureza e a sociedade. Os cientistas 

recorrem a ela na busca de novos referenciais analíticos e interpretativos no complexo desafio 

da realidade. 

Quando Hilton Japiassu pensou na interdisciplinaridade das ciências, desejava alçar 

a “[...] formulação de uma interpretação global da existência humana” (JAPIASSU, 1976, p. 

29). Em sua obra “Interdisciplinaridade e Patologia do Saber”, escrita em 1976, o autor 

relata, logo no primeiro parágrafo, que seu objetivo limitava-se ao fornecimento de “[...] 

certos elementos e instrumentos conceituais básicos para uma tomada de consciência 

sobre o lugar real da posição e do tratamento dos principais problemas epistemológicos 

colocados pelas ciências humanas, do ponto de vista de suas relações interdisciplinares” 

(JAPIASSU, 1976, p. 29). Para o autor, a principal característica da interdisciplinaridade é a 
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incorporação de resultados de disciplinas diversas, de seus esquemas conceituais de análise, para 

comparação, julgamento e integração. O termo tem dupla origem: uma interna, referente ao 

remanejamento geral dos sistemas da ciência, e outra externa, que envolve a mobilização de 

saberes (JAPIASSU, 1976). 

Nessa perspectiva, Pombo (1993, p. 13) assevera que interdisciplinaridade é “[...] 

qualquer forma de combinação entre duas ou mais disciplinas com vista à compreensão 

de um objeto a partir da confluência de pontos de vista diferentes e tendo como objetivo 

final a elaboração de uma síntese relativamente ao objeto comum [...]”. 

Portanto, infere-se que o diálogo entre as várias disciplinas científicas vem sendo 

usado para solucionar o problema das ilimitadas especializações. Com efeito, a Ciência da 

Informação tem seu protagonismo nas questões interdisciplinares quando se pretende 

abordar informação em saúde e, consequentemente, o direito à saúde das mulheres em 

nível internacional e nacional. Atenta-se, inclusive, que a Agenda 2030, abordada a seguir, 

é um plano de ação interdisciplinar que demanda ações e estudos científicos 

interdisciplinares, e nada melhor que a Ciência da Informação com os seus instrumentos 

para a coleta e geração de dados que demonstrem as desigualdades com as quais vivem 

as mulheres brasileiras. 

 

4 AGENDA 2030 E O DIREITO À SAÚDE NO BRASIL 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) foram fixados em 2015 pela 

ONU como um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Trata-

se de uma agenda de ação até 2030, com 17 objetivos e 169 metas construídas sobre o 

legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Os ODS são integrados e 

indivisíveis, e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável – econômica, 

social e ambiental – fundamentais para a saúde da humanidade e do planeta. Nesse 

sentido, os ODS devem ser estudados de forma interdisciplinar por serem transversais e 

interdependentes. 

No ODS 3 está a preocupação mundial com a saúde e o bem-estar. O objetivo “[...] 

visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades”, 

abrangendo os principais temas de saúde (saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil, 

doenças infecciosas, saúde mental) entre outros (ONUBR, 2015). Além do ODS 3, outros 
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ODS estão fortemente relacionados à saúde por meio das respectivas metas e indicadores, 

tais como o ODS 1, que tem como objetivo “[...] acabar com a pobreza em todas as suas 

formas, em todos os lugares” e o ODS 6, que visa “[...] assegurar a disponibilidade e a 

gestão sustentável da água e saneamento para todos” (ONUBR, 2015). 

Soma-se às metas da saúde o ODS 5, que evidencia preocupações com os direitos 

das mulheres e as discrepâncias entre homens e mulheres, evidenciando a finalidade de 

alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas mulheres e meninas. Essa igualdade 

não é apenas um direito humano fundamental, mas a base necessária para a construção 

de um mundo pacífico, próspero e sustentável. O esforço para alcançar o ODS 5 é 

transversal à toda Agenda 2030 e reflete a crescente evidência de que o empoderamento 

de todas mulheres e meninas tem efeitos multiplicadores no desenvolvimento sustentável 

(ONUBR, 2015). 

Em conformidade com tais objetivos, está a atenção com a qualidade da 

informação. A declaração, no item 15 da introdução, alerta que a disseminação da 

informação, das tecnologias da comunicação e da interconectividade global, “[...] têm um 

grande potencial para acelerar o progresso humano, para eliminar o fosso digital e para o 

desenvolvimento de sociedades do conhecimento, assim como a inovação científica e 

tecnológica em áreas tão diversas como medicina e energia” (ONUBR, 2015). É importante 

destacar que o grupo dos 193 Estados-Membros da ONU, do qual o Brasil faz parte, adotou 

formalmente a Agenda 2030. 

Quanto à legislação adotada no Brasil no que tange à saúde, a Constituição Federal 

de 1988 (CRFB/88) garantiu à(ao) cidadã(ão) brasileira(o) o direito à saúde como um direito 

social, prescrevendo que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência, além de designar ao Município a prestação, com a cooperação 

técnica e financeira da União e do Estado, de serviços de atendimento à saúde da 

população (BRASIL, 1988). 

Sob o ditame, “[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, a 
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CRFB/88 inicia sua Seção II, do Capítulo II, Da Seguridade Social. Elucida-se que Seguridade Social, 

“[...] compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” 

(BRASIL, 1988). 

Corroborando a Carta Magna, a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. O Estado deve prover 

as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Deve formular e executar 

“[...] políticas econômicas e sociais, que visem à redução de riscos de doenças e de outros 

agravos e no estabelecimento de condições, que assegurem acesso universal e igualitário às 

ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1990). 

 

5 NOVOS DIREITOS EM TEMPOS DE PANDEMIA NO BRASIL 

Em razão da pandemia, novas leis se fizeram necessárias para normatizar o combate 

ao coronavírus no Brasil. Proposições iniciadas pelo governo e por parlamentares indicam 

recomendações para novos delineamentos da saúde. A seguir, apresentam-se medidas 

sancionadas e em curso (BRASIL, Câmara dos Deputados, 2020a). 

A Lei nº 14.023, de 8 de julho de 2020, determinou a adoção de medidas imediatas 

que preservem a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle 

de doenças e à manutenção da ordem pública, durante a emergência de saúde pública 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 (BRASIL, 2020a). Cabe ressaltar 

que essa lei teve grande importância na proteção da saúde das mulheres, considerando que 

as principais categorias diretamente envolvidas em ações de atendimento de saúde da 

população, incluindo médicas(os), profissionais de enfermagem (enfermeiras[os], 

técnicas[os] de enfermagem e auxiliares de enfermagem) e agentes comunitários de saúde 

são mulheres, correspondendo a 78,9% da força de trabalho total na área de saúde 

(HERNANDES; VIEIRA, 2020). 

Outra normativa de grande importância para as mulheres foi a Lei nº 14.022, de 7 de 

julho de 2020, que prescreveu medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar 

contra a mulher e contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência, 

durante a emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

124 

coronavírus, responsável pelo surto de 2019, tornando essenciais e proibindo a suspensão dos 

serviços de combate e prevenção à violência (BRASIL, 2020b). Essa lei corrobora a necessidade 

de proteção das mulheres apresentada por várias pesquisas que apontam o aumento de 

violência contra as mulheres e o feminicídio, nesse período de confinamento. Sublinha-se que 

a nota técnica ‘Violência Doméstica durante a pandemia de Covid-19’, do Fórum de Segurança 

Pública em parceria com a Decode, apresenta pesquisa que coletou um universo de pouco 

mais de 52 mil menções no Twitter contendo algum indicativo de briga entre casais vizinhos, 

realizadas entre fevereiro e abril de 2020. Após uma filtragem com foco apenas nas 

informações das mensagens que indicassem a ocorrência de violência doméstica, restaram 

5.583 menções que, quando analisadas, os dados desagregados por mês indicaram um 

aumento de 431% entre fevereiro e abril, ou seja, os relatos de brigas de casal com indícios de 

violência doméstica aumentaram quatro vezes, e, destes, mais da metade (53% dos relatos) 

foram publicados apenas no mês de abril (BRASIL. Fórum de Segurança Pública, 2020). 

A Lei nº 14.021, de 7 de julho de 2020 instituiu medidas de proteção social para 

prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas; criou o Plano 

Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas; estipulou medidas de 

apoio às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e 

comunidades tradicionais para o enfrentamento à Covid-19 (BRASIL, 2020c). 

A Lei nº 14.019, de 2 de julho de 2020 instituiu o uso de máscaras de proteção facial 

em ruas, espaços privados de acesso público (como shoppings) e no transporte público, 

enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia para a população 

(BRASIL, 2020d). Essa lei determinou a divulgação da informação e a colocação de placas e 

cartazes com a exigência do uso das máscaras. 

A Lei nº 13.989, de 15 de abril de 2020, liberou o uso de telemedicina, em caráter 

emergencial, enquanto durar a crise ocasionada pelo coronavírus (Covid-19) (BRASIL, 

2020e). Essa medida foi crucial e garantidora, não só da realização de atendimento aos 

pacientes, como da maior segurança na consulta. 

Aprovado na Câmara e no Senado, aguardando sanção presidencial, está o Projeto 

de Lei nº 2508, de 8 de maio de 2020, da Deputada Federal Fernanda Melchionna (PSOL-

RS) e outros, que estabelece prioridade de recebimento do auxílio emergencial pela 

mulher de família uniparental (chefe de família), quando o pai também informa ser o 

responsável pelos dependentes. De acordo com o parecer aprovado, da deputada 
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Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), se houver conflito de informações 

prestadas pela mãe e pelo pai, deverá ser dada preferência de recebimento das duas cotas 

de R$ 600,00 pela mãe, ainda que sua autodeclaração na plataforma digital tenha ocorrido 

depois daquela feita pelo pai (BRASIL, Câmara dos Deputados, 2020b). Tal medida tem o 

objetivo de preservar a saúde física e mental das mulheres que tiveram seus direitos 

cerceados por homens inescrupulosos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo interdisciplinar das ciências e das questões práticas representa um 

diálogo emergente pela vida contemporânea em tempos de pandemia. As mulheres que 

fazem malabarismos com trabalho remoto e demandas domésticas que incluem cuidados 

com crianças e parentes idosos sentem os impactos em sua saúde física e mental. Não só 

o governo, como deputados e deputadas apresentaram argumentos e pesquisas científicas 

interdisciplinares para embasarem as proposições apresentadas que foram sancionadas. 

Os ODS da Agenda 2030 servem de parâmetro para proposições e ações para 

prestabilidade da saúde pública e privada. Apesar da busca de soluções legislativas, esse 

cenário deixa efeitos que só poderão ser verificados a longo prazo na saúde dessas mulheres que 

estão enfrentando não só o coronavírus, mas também a violência e o acúmulo de tarefas e cuidados 

em razão do confinamento. 

Os argumentos aqui apresentados objetivam o desenvolvimento de futuras ações 

e políticas públicas que visem evitar maiores prejuízos à saúde das mulheres e busquem 

alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável apregoados na Agenda 2030. 
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RESUMO: O novo Coronavírus, denominado SARS-CoV-2, agente etiológico da COVID-19, possui 
elevado potencial de infecciosidade, se espalhou rapidamente ao redor do mundo, infectando milhões 
de pessoas, causando um elevado impacto econômico mundial. Com a descoberta da estrutura e do 
ciclo replicativo viral, foi possível o desenvolvimento de métodos moleculares e sorológicos para 
diagnóstico da COVID-19. O presente artigo discutirá um breve histórico acerca dos Coronavírus, o ciclo 
de replicação do SARS-CoV-2 e sua importância, bem como as metodologias, aplicações e 
interpretações dos principais métodos laboratoriais utilizados para o diagnóstico da infecção pelo 
SARS-CoV-2, utilizados durante a pandemia. 
Palavras-Chave: SARS-CoV-2; COVID-19; Replicação Viral; Coronavírus; Diagnóstico. 

 
ABSTRACT: The new Coronavirus, denominated SARS-CoV-2, causative agent of COVID-19, has a high 
infectious potential, and it has quickly spread around the world, infecting millions of people, causing 
a global economic impact. With the discovery of the structure and viral replicative cycle, it was 
possible to develop molecular and serological methods for the COVID-19's diagnosis.  The main 
article will discuss briefly about the Coronavirus history, the SARS-CoV-2 replication cycle, and its 
importance, as well as the methodologies, applications, and interpretations of the leading laboratory 
methods used for the infection’s diagnosis by SARS-CoV-2, utilized during the pandemic. 
Keywords: SARS-CoV-2; COVID-19; Viral Replication; Coronavirus; Diagnosis. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os Coronavírus humanos foram descobertos através de um estudo realizado por Tyrrel 

e Bynoe, onde foram analisadas amostras biológicas obtidas através de uma coleta feita com 

swab nasal de um garoto com resfriado comum. Foram executados mais de 20 experimentos 

em que se testou vários sistemas para cultivo de vírus conhecidos (Influenza A, B ou C, 

Parainfluenza Vírus, Sincicial Respiratório, Herpesvírus simplex e Adenovírus, Enterovírus, 

Rinovírus e também pesquisa Mycoplasma pneumoniae, onde todos os resultados mostraram 

que não tinha relação com nenhum dos patógenos e que, provavelmente, se tratava de um 

vírus desconhecido (TYRRELL e BYNOE, 1965). Posteriormente este vírus foi identificado, 

caracterizado e denominado Coronavírus, pois seu envoltório possui uma forma estrutural, 

com picos salientes, semelhantes a uma coroa (“corona” do latim “coroa”) (LI, 2014. 

ALANAGREH et al, 2020). 

Os Coronavírus (CoVs) estão incluídos na ordem Nidovirales, da família Coronaviridae, 

subfamília Coronavirinae, o qual apresenta 4 gêneros:  Alphacoronavirus, Betacoronavirus, 

Deltacoronavirus e Gammacoronavirus. Atualmente, são 7 espécies que infectam humanos, 

distribuídas em 2 gêneros, os Alphacoronavirus: HCoV-229E e HCoV-NL63 e os 

Betacoronavirus: SARS CoV-1, SARS-CoV-2, MERS-CoV, HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Figura 1). As 

espécies da família Coronaviridae englobam um genoma de RNA de sentido positivo, não 

segmentado, que varia de 27-32 kb e exibem uma forma esférica em torno de 125 nanômetro 

(nm) de diâmetro (FEHR e PERLMAN, 2015. ALANAGREH et al, 2020). Contém quatro ou cinco 

proteínas estruturais, a proteína Spike (S), presente na superfície viral a qual permite a entrada 

na célula pela interação e reconhecimento através do domínio ligante do receptor (RBD, do 

inglês receptor-binding domain); a proteína do Envelope (E), que é encontrada em pequenas 

quantidades no vírion, tem o papel de facilitar a montagem e a liberação do vírus e pode 

também causar a apoptose; a proteína de Membrana (M), é a mais abundante no vírion, tem 

as funções de determinar o sítio de brotamento do vírus, atuar na montagem das partículas e  

interagir com o nucleocapsídeo; a proteína Nucleocapsídeo (N), que é a única presente no 

capsídeo, atua no empacotamento do genoma encapsidado em partículas virais e está 

envolvido no ciclo replicação. A proteína Hemaglutinina-Esterase (HE), está presente em um 

subconjunto de Betacoronavirus, atua como uma hemaglutinina, ligando os ácidos siálicos às 

glicoproteínas de superfície e contém atividade da acetil-esterase, supõem-se que essas 
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atividades melhoram a entrada de células mediadas pela proteína S. O SARS-CoV-2 contém 

apenas quatro proteínas estruturais principais: a proteína Spike (S), a proteína do 

Nucleocapsídeo (N), a proteína de Membrana (M) e a proteína do Envelope (E). O principal 

determinante do tropismo viral do SARS-CoV-2 é a ligação da proteína Spike (S), localizada no 

envelope viral, com o receptor da enzima Conversora de Angiotensina 2 (ACE2), que está 

presente na superfície das células do trato respiratório superior e inferior, além de outros 

órgãos. Quando ocorre essa ligação, iniciasse o processo de adesão do vírus a membrana 

plasmática da célula alvo, primeira etapa da replicação viral. A segunda etapa, é a penetração 

viral na célula alvo e para que aconteça é necessário a ativação da proteína Spike (S) pela 

Protease Transmembranar Serina 2 (TMPRRS2), a qual irá clivar a proteína S permitindo assim 

a penetração do SARS-CoV-2 na célula hospedeira por endocitose (UJIKE e TAGUCHI, 2015. 

WILDE et al, 2017. SCHOEMAN e FIELDING, 2019). 

 
Figura 1: Taxonomia do Coronavírus. 

 
Fonte: Fluxograma elaborado pelos autores com informações publicadas.  

Legenda:  HCoV-229 (Coronavírus Humano 229), HCoV-NL63 (Coronavírus Humano NL63), SARS CoV-1 
(Coronavírus Associado a Síndrome Respiratória Aguda Severa), SARS-CoV-2 (Coronavírus Associado a 

Síndrome Respiratória Aguda Severa Tipo 2), MERS-CoV (Coronavírus Associado a Síndrome Respiratória do 
Oriente Médio) e HCoV-HKU1 (Coronavírus humano HKU1). 

 
Os Coronavírus não eram considerados de grande risco para a saúde humana antes do 

século XXI, consistiam como resfriando comum e doença respiratória localizada no trato 
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respiratório superior de grau leve. Eram de maior interesse para a medicina veterinária, até o 

final do ano de 2002 quando se teve a primeira epidemia causada pelo Coronavírus da 

Síndrome Respiratória Aguda Severa (SARS-CoV), na província de Guangdong, China, que se 

espalhou para 29 países da Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul, em que se teve 

8098 pessoas infectadas e 774 óbitos. Após quase dez anos, em junho de 2012, ocorreu a 

segunda epidemia, causada pelo Coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio 

(MERS-CoV) em Jeddah, Arábia Saudita, disseminando para 26 países da Europa, América, 

África e Ásia, em que se teve 1621 pessoas infectadas e 584 óbitos. Em dezembro de 2019, 

iniciou a mais recente pandemia causada pelo Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda 

Severa Tipo 2 (SARS-CoV-2), na província de Wuhan, China, que se espalhou por vários países 

da Europa, América, África, Ásia e Oceania (KAHN e MCINTOSH, 2005. AL-OSAIL e AL-WAZZAH, 

2017. ANAND et al, 2020. COSTA et al, 2020). 

Os Coronavírus possuem uma rápida transmissibilidade e infecciosidade e “a evolução 

histórica desses vírus demonstrou que os Coronavírus não são geneticamente estável e 

podem se adaptar para se tornarem mais virulentos e letais para os seres humanos” (AL-OSAIL 

e AL-WAZZAH, 2017, p. 2). Devido a sua instabilidade genética, podem sofrer mutações 

aumentando assim sua virulência, podendo transitar de animais para humanos. Existem duas 

cepas do SARS-CoV-2 em circulação no mundo, a cepa mais virulenta “L” e a menos virulenta 

“S” (ALANAGREH et al, 2020).  

Segundo uma revisão de sequencias em bancos de dados, todos os Coronavírus que 

infectam seres humanos são de origem animal, apresentando a origem possivelmente de 

morcegos os SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV, HCoV-229E e HCoV-NL63, e HCoV-OC43 e 

HKU1 provável origem de roedores. Os morcegos são hospedeiros naturais do 

Alphacoronavirus e Betacoronavirus, e na mesma espécie pode apresentar diferentes cepas 

virais, o que ajuda o aparecimento de novas mutações e variantes, o que pode gerar uma cepa 

mais virulenta e até mesmo fatal. Acreditam-se que o responsável pela transmissão direta do 

SARS-CoV aos seres humanos foram as civetas de palma mascarada e do MERS-CoV foram os 

camelos (CUI et al, 2019. COSTA et al, 2020). 

 Notou-se que muitos dos pacientes que foram infectados pelo SARS-CoV-2, 

inicialmente foram ao mercado de frutos do mar em Huanan, na província de Wuhan, na 

China, onde foram expostos a animais silvestres. Estudos demonstram que o provável 

hospedeiro intermediário pode ser o pangolim, o qual apresenta cepas isoladas com maior 
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similaridade de genes entre o CoV de pangolim e o SARS-CoV-2. Como esses animais 

adoeceram com a infecção pelo SARS-CoV-2, isso demostram que eles não são um 

reservatório natural, mas podem permitir a transmissão para humanos. Como hospedeiro 

primário as pesquisas sugerem ser cepas de Coronavírus que infectam o morcego-ferradura 

(Rhinolophus mehelyi). Saber qual o animal é o hospedeiro intermediário é importante para 

deter e controlar a disseminação da doença e na prevenção de futuras pandemias (ANAND et 

al, 2020. LIU et al, 2020. BURKI, 2020). 

Os principais sintomas apresentados pelos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, 

agente etiológico da COVID-19 são: febre, dor de cabeça, tosse, dor de garganta, dores 

musculares e falta de ar, podendo incluir também conjuntivite, diarreia, vômito e dor 

abdominal, também foram relatados sintomas menos comum como anosmia (perda do 

olfato), hiposmia (diminuição do olfato) e ageusia (perda do sentido do paladar) (SINGHAL, 

2020. ISER et al, 2020). 

O conhecimento referente a biologia, estrutura e ciclo de replicação do SARS-CoV-2 é 

fundamental para o desenvolvimento de terapias antivirais, testes diagnósticos, desenho de 

vacinas e entendimento da patogênese dessa infecção. No presente trabalho, serão discutidos 

o ciclo de replicação viral do SARS-CoV-2 e as principais técnicas, atualmente disponíveis, para 

diagnóstico laboratorial da COVID-19. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 
 
2.1 CICLO DE REPLICAÇÃO DO SARS-COV-2 

 

A replicação do SARS-CoV-2, o novo Coronavírus, segue o modelo padrão de replicação 

da família Coronaviridae, com algumas particularidades. Primeiro ocorre a ligação do vírus 

através da ligação da proteína Spike (S), localizada no envelope viral, com o receptor de Enzima 

Conversora de Angiotensina 2 (ACE2) localizado na membrana plasmática da célula-alvo, 

iniciando a etapa de adesão. Para o vírus penetrar na célula hospedeira, é necessário a ativação 

da proteína S pela protease celular Transmembranar Serina 2 (TMPRRS2) que fará a clivagem da 

proteína S em dois locais, o primeiro no limite de S1/S2 o que leva uma mudança estrutural no 

local S2 formando uma pré-fusão, e o segundo no S2’ que acarretará na ligação das membranas 

viral e celular permitindo assim a penetração por endocitose (FEHR e PERLMAN, 2015. HOFFMANN 

et al, 2020. HARTENIAN et al, 2020). 
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A seguir, ocorre a fusão entre o envelope viral com a membrana do endossomo, em 

um ambiente acidificado, etapa de desnudamento, havendo a liberação do genoma viral no 

citoplasma da célula-alvo. Por apresentar como genoma um RNA de fita simples e polaridade 

positiva, esse vírus pode ser imediatamente traduzido a nível dos ribossomos da célula 

hospedeira. A tradução inicial do RNA viral, mediante a extremidade 5’, onde estão codificadas 

as ORF 1a e ORF 1b dará origem há duas poliproteínas denomionadas pp1a e pp1b que 

contém 16 NSP (16 proteínas não estruturais) 1-11 e 1-16, que serão clivadas nos NSP 

individuais por proteases do tipo papaína (PLP) e 3CL-protease, formando um complexo 

replicase-transcriptase (RTC), importante para transcrição e tradução do genoma, onde serão 

gerados os RNA genômicos e sub-genômicos, na forma de transcrição descontínuas. Outras 

ORFs, localizadas na extremidade 3’, codificam as proteínas estruturais (N, M, E e S). A proteína 

do Nucleocapsídeo (Proteína N), se associa ao RNA genômico para formar o nucleocapsídeo 

viral, a Proteína de Membrana (Proteína M), responsável pela formação dos vírions, a proteína 

de Envelope (Proteína E), responsável pela montagem e liberação dos vírions e a Proteína de 

Superfície Spike (Proteína S), receptor de adesão e penetração viral nas células hospedeiras 

(FEHR e PERLMAN, 2015. SANTOS, ROMANOS e WIGG, 2015) (Figura 2). 

A duplicação do material genético viral ocorrerá mediante a formação de uma fita 

molde de polaridade negativa que será transcrita para formação das fitas de polaridade oposta 

que irão compor os novos vírions. Esse processo ocorre no citoplasma, a nível da região do 

retículo endoplasmático e Golgi, no Complexo Replicase e Transcriptase (RTC). Concluída a 

etapa de biossíntese viral, ocorre a montagem e empacotamento do material genético 

associado a proteína N, com formação do nucleocapsídeo viral. As proteínas S, E e M serão 

transportadas pelo retículo endoplasmáticos, seguirão para o compartimento intermediário 

do retículo endoplasmático-Golgi. O nucleocapsídeo viral será direcionado para vesículas 

formadas no complexo de Golgi, onde brotam para adquirir o envelope viral contendo as 

proteínas estruturais da superfície. Nesse processo, para formação dos vírions maduros 

deverá ocorrer a interação com as proteínas M, E e S na formação da partícula completa, 

sendo a proteína S incorporada pela interação com a proteína M no envelope viral. Após a 

montagem e aquisição do envelope viral, os vírus se acumulam em vesículas, concluem a 

maturação e são transportados através dessas vesículas para a superfície celular, onde são 

liberados por exocitose (FEHR e PERLMAN, 2015. ALANAGREH et al, 2020) (Figura 2). 
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Figura 2: Ciclo de Replicação do SARS-CoV-2. 
 

 

Fonte: Adaptada de HARTENIAN et al, 2020. 
Legenda: (1) Ocorre a ligação da proteína S presente na superfície viral com o receptor da enzima Conversora de 
Angiotensina 2 (ACE2) localizado na membrana plasmática da célula alvo, permitindo a adesão do vírus, mas para 
que o vírus possa entrar na célula é necessário a ativação da proteína S pela Protease Transmembranar Serina 2 
(TMPRRS2), que irá clivar esta proteína permitindo assim a entrada do vírus na célula por endocitose. (2) Por ser 
um vírus de RNA simples sentido positivo, ele pode ser imediatamente traduzido nos ribossomos da célula 
hospedeira. (3) As ORF1a e ORF2 são traduzidos, produzindo duas poliproteínas, a pp1a e pp1b, que são clivadas 
por proteases do complexo replicase-transcritptase (RTC), durante a replicação, produz cópias de RNA negativo 
do genoma. (5) O RNA negativo é usado como modelo para genoma de RNA positivo, durante a transcrição, um 
conjunto de RNAs subgenomicos é produzido em forma de transcrição descontinua. (6) As outras ORFs produzirá 
as proteínas estruturais N, M, E e S. (7) A formação dos vírions maduros ocorre a interação com as proteínas S, E 
e M na formação da partícula completa no compartimento intermediário retículo endoplasmático de Golgi. (8) 
Concluída a montagem e aquisição do envelope viral, os vírus se acumulam em vesículas e concluem a maturação. 
(9) Os vírus são transportados através de vesículas para a superfície celular, sendo liberados por exocitose. 

 

A descoberta do ciclo viral é de suma importância para área da pesquisa e 

desenvolvimento biotecnológico, este conhecimento contribuirá no desenvolvimento de 

terapias com antivirais específicos, que possam atuar inibindo alguma etapa do ciclo de 

replicação do SARS-CoV-2, reduzindo ou suprimindo a disseminação viral no indivíduo 

infectados, além de colaborar na descoberta de desenvolvimento de vacinas para a prevenção 

dessa infecção. 
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2.2 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA COVID-19 
 

O teste padrão ouro, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), é o RT-PCR 

(Transcrição Reversa seguida de Reação em Cadeia da Polimerase), um método de elevada 

especificidade que tem como objetivo detectar cópias do genoma RNA do SARS-CoV-2 em 

amostras do trato respiratório (Swab de nasofaringe e de orofaringe) de casos suspeitos de 

COVID-19. É importante destacar que o RT-PCR quando realizado em um sistema fechado 

seguindo as normas de biossegurança, reduzindo-se o risco de contaminação, apresenta 

menor probabilidade de apresentar resultados falsos positivos. Esse método está indicado 

para diagnóstico precoce da COVID-19, apresentando maior sensibilidade em amostras 

coletadas nos primeiros dias de sintomas. É importante ressaltar que o teste de RT-PCR 

positivo (detectável) em amostras de pacientes sintomáticos, com suspeita de COVID-19, tem 

alta associação com elevado risco de transmissão viral. Um alerta importante é que o RT-PCR 

pode apresentar resultados falsos negativos no 1° ou 2° dia de sintomas, pois existe uma janela 

molecular, que depende de um número mínimo de cópias virais para apresentar resultado 

detectável. Também é importante ressaltar que o RT-PCR detecta apenas o genoma viral e 

não indica viabilidade viral, ou seja, vírus inativados e resíduos de RNA viral também podem 

ser detectados. Devido ao exposto, alguns pacientes podem apresentar RT-PCR detectável 

(positivo) em uma fase recuperada da doença e isso não significar vírus viável, pois vírus 

defectivos, presentes nas secreções respiratórias, podem resultar em teste de RT-PCR positivo 

(detectável), porém esse achado laboratorial é um evento raro. Em geral, um paciente 

recuperado deve apresentar resultado de RT-PCR negativo (não detectável) (NANDINI, 

SUNDARARAJ e AKIHIDE, 2020. OLIVEIRA et al, 2020. MATHURIA et al, 2020). 

Os testes sorológicos podem ser realizados com diferentes metodologias, testes 

rápidos, Elisa, Quimioluminescência, Imunofluorescência, tem como objetivo pesquisar a 

presença de anticorpos produzidos na resposta imune específica contra o SARS-CoV-2. A 

detecção sorológica, confirma exposição ao SARS-CoV-2, mediante detecção de anticorpos 

das classes IgM, IgG ou IgA. Anticorpos IgM são marcadores de infecção recente, fase precoce 

da infecção, podendo o paciente positivo estar na fase aguda e replicativa, na fase de 

convalescência ou recuperado, pois o tempo de detecção do IgM pode ocorrer entre a 3° e 4° 

semana e após a 5° semana começa a diminuir seus níveis no organismo, quase 

desaparecendo na 7° semana. Anticorpos da classe IgG são marcadores de infecção passada, 
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anticorpos de memória, relacionados a imunidade, presente nos pacientes recuperados, 

podendo permanecer por longos períodos ou até por toda vida, mas no caso da COVID-19, 

esse período ainda não foi determinado, o tempo de detecção do IgG é aproximadamente até 

o 14° dia da infecção variando do 10° ao 18° dia. Anticorpos da classe IgA são os mais 

abundantes nas superfícies mucosas, atuam na imunidade protetora, neutralizando toxinas e 

vírus nos tratos respiratório e gastrointestinal, são detectáveis após 1° dia dos sintomas, 

possuem uma especificidade menor quando comparada aos testes que utilizam IgG. A maioria 

dos testes sorológicos, disponíveis no mercado para diagnóstico da COVID-19, recomendam a 

execução desses testes a partir do 8° dia de sintomas, sendo que alguns fabricantes 

recomendam a partir do 10° dia de sintomas. O resultado do teste rápido leva em torno de 15 

minutos para ser feito e são muito utilizados para diagnóstico em larga escala, por ser prático, 

rápido e de fácil manuseio, apresenta sensibilidade nos resultados, identificando assim os 

casos suspeitos, ideal para inquéritos epidemiológicos (OLIVEIRA et al, 2020. D’CRUZ, CURRIER e 

SAMPSON, 2020. THEEL et al, 2020). 

Através do estudo da cinética temporal da resposta imune humoral, a combinação do 

teste de detecção de anticorpos da Classe IgM (IgM Anti-SARS-CoV-2) com a detecção molecular 

por PCRq (PCR quantitativo) melhorou significativamente o diagnóstico de COVID-19 na fase 

aguda da infecção. A taxa de detecção por RT-PCR é maior que a detecção de anticorpos por 

IgM ELISA antes de 5,5 dias de sintomas, já a eficiência de detecção por IgM ELISA foi maior que 

o método de RT-PCR após 5,5 dias do início dos sintomas. Esses dados, revelam que a associação 

do RT-PCR com a realização de teste sorológico para pesquisa de IgM na fase aguda da infecção, 

são ferramentas importantes para aumentar a segurança no diagnóstico laboratorial em 

pacientes com suspeita da COVID-19 (GUO et al, 2020). 

Para análise dos resultados dos testes moleculares (RT-PCR) e sorológicos (Detecção de 

anticorpos específicos) foi criada uma tabela informativa (tabela 1), onde foi possível discutir e 

relacionar os resultados desses exames e o risco de transmissão viral. Nos primeiros dias de 

sintomas e ou suspeita de infecção pelo SARS-CoV-2, os testes laboratoriais mais indicados são 

os moleculares, com o objetivo de detectar o RNA viral por RT-PCR. Nesse caso, um resultado 

negativo de RT-PCR, pode ser interpretado como negativo, ou seja, paciente não está infectado 

ou então ainda não possui carga viral suficientes para ser detectado por RT-PCR. É valido 

ressaltar que o teste molecular tem uma maior sensibilidade a partir do 3° dia de sintomas. Os 

resultados de RT-PCR detectável possuem uma alta correlação com risco de transmissão da 
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infecção viral. Quando o indivíduo já está entrando na segunda semana de sintomas, já é 

possível a detecção dos anticorpos da classe IgM pelos testes sorológicos, já os anticorpos da 

classe IgG só é possível a detecção a partir 10° dia de sintomas. Os indivíduos infectados 

possuem, em geral, risco de transmissão até o 14º dia da infecção. No período de 

soroconversão, quando o paciente possui tanto IgM quando IgG detectável, ainda poderá haver 

risco de transmissão viral. O risco de transmissão é reduzido ou nulo quando mediante a 

realização dos testes, a sorologia apresenta IgM-anti-SARS-CoV-2 não reagente e carga viral por 

RT-PCR indetectável no organismo, sendo reagente apenas o teste de IgG-anti-SARS-CoV-2, que 

é um marcador de memória imunológica (YOUNES, 2020. NANDINI, SUNDARARAJ e AKIHIDE, 2020). 

 
Tabela 1: Interpretação dos Testes de Diagnóstico. 

Diagnóstico Laboratorial (Casos 
Suspeitos de COVID-19) 

Interpretação dos Resultados Risco de Transmissão 

RT-PCR (-) / IgM (-) / IgG (-) 
este Negativo (paciente não 
infectado) ou PCR falso-negativo 
(Janela molecular) 

Inexistente ou Baixo 

RT-PCR (+) / IgM (-) / IgG (-) 
Janela Imunológica, fase aguda da 
infecção, replicação viral em alta 
atividade 

Presente 

RT-PCR (+) / IgM (+) / IgG (-) 
Fase aguda da infecção, com 
janela imunológica para IgG 

 

Presente 

RT-PCR (+) / IgM (+) / IgG (+) 
Fase aguda ou fase de 
convalescência. 

Presente 

RT-PCR (+) / IgM (-) / IgG (+) 
Fase de convalescência ou falso 
negativo para IgM 

Presente 

RT-PCR (-) / IgM (+) / IgG (+) Fase de convalescência Duvidoso 

RT-PCR (-) / IgM (-) / IgG (+) 

Recuperação (“curado”), o IgG 
deve permanecer detectável por 
período ainda não determinado 
(Marcador de exposição) 

Ausente 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
Legenda: RT-PCR (Reação em Cadeia da Polimerase usando Transcriptase Reversa em Tempo Real qualitativo ou 
quantitativo), sendo o símbolo (-) carga viral não detectável e o (+) carga viral detectável.  IgM (-) (Testes não 
reagente para detecção de anticorpos IgM-Anti-SARS-CoV-2). IgM (+) (Testes reagente para detecção de 
anticorpos IgM-Anti-SARS-CoV-2). IgG (-) (Testes não reagente para detecção de anticorpos IgG-Anti-SARS-CoV-
2). IgG (+) (Testes reagente para detecção de anticorpos IgG-Anti-SARS-CoV-2). 

 
A interpretação dos testes moleculares e sorológicos são de fundamental importância 

para estabelecer um diagnóstico laboratorial de confiança da COVID-19 (MATHURIA et al, 2020). 
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Apesar do RT-PCR ser o padrão ouro segundo a OMS, existem limitações, pois um teste 

positivo está diretamente relacionado com a carga viral do paciente, sendo indicado coleta de 

amostras respiratórias até o sétimo dia de sintomas do paciente. A partir do oitavo dia de 

sintomas a carga viral já pode ser indetectável em grande parte dos indivíduos infectados que 

evoluíram para a cura. Já nos inquéritos epidemiológicos e estudo de prevalência na 

população geral, os testes sorológicos têm se mostrados efetivos, assim como para esclarecer 

casos de exposição passada e provável imunidade.  

 
2.3 METODOLOGIA 
 

O presente trabalho é uma revisão bibliográfica, qualitativa. Os dados foram coletados 

a partir de busca nos sites PubMed, Scientific Eletronic Library Onlin (SciELO) e Science Direct, 

no idioma português e inglês, abrangendo o período entre 1965 a 2020 para a realizar a 

revisão bibliográfica acerca do histórico da família dos Coronavírus, e os períodos entre 

dezembro de 2019 a 2020 para o estudo do ciclo replicativo e avaliação dos métodos 

Laboratoriais para diagnóstico da infecção pelo SARS-CoV-2. Utilizou-se as palavras chaves no 

inglês: SARS-CoV-2, COVID 19, new Coronavirus, Coronavirus diagnostic methods e serological 

tests, Coronavirus history and origin, Coronavirus diagnostic methods, RT-PCR for Coronavirus, 

Coronavirus replication, SARS-CoV-2 viral cycle e no português: SARS-CoV-2, Coronavírus, novo 

Coronavírus, COVID-19, métodos de diagnóstico Coronavírus, testes sorológicos, história e 

origem do Coronavírus, ciclo viral do SARS-CoV-2, replicação do novo Coronavírus. Foram 

produzidas tabelas comparando os testes laboratoriais e utilizou-se imagem para ilustrar o 

clico de replicação. Para os critérios de inclusão foram selecionados artigos completos, de 

acesso livre, que contenham informação científica publicada em revistas indexadas, com 

credibilidade científica. Como critérios de exclusão, artigos publicados em revistas não 

indexadas, e que não apresentaram credibilidade científica.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O isolamento e identificação do novo Coronavírus, assim como o sequenciamento 

genômico, foram de muita relevância para o conhecimento da biologia do vírus e de sua 

estrutura, o entendimento do ciclo replicativo permitiu estudos em busca de drogas efetivas 

que possam inibir o ciclo de replicação viral e também o avanço de estudo para o 

desenvolvimento de vacinas. Foi demonstrado que o padrão outro para o diagnóstico é o RT-
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PCR, em que se utiliza amostras de SWAB da orofaringe e nasofaringe para detecção do 

genoma viral, os testes sorológicos detectam anticorpos da classe IgG e IgM, alguns da classe 

IgA, possuem um papel importante para inquéritos epidemiológicos ou como forma de 

ferramenta complementar no diagnóstico da COVID-19. Importante ressaltar que vários 

estudos revelam diferentes sensibilidade e especificidade desses métodos sorológicos e que 

os testes sorológicos não podem substituir o teste molecular. São necessários novos estudos 

para o desenvolvimento de novos métodos de diagnósticos com uma maior sensibilidade e 

especificidade a fim de melhorar a detecção na fase aguda da infecção. 
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RESUMO: Neste artigo quer-se estabelecer a relação entre o discurso, como uma forma especial de 
ação comunicativa, e a humanização nas organizações de saúde. Essa discussão tem fortes 
referências nas teorias do agir comunicativo e do discurso de Jürgen Habermas. Inicia-se com a crítica 
à burocratização das organizações de saúde feita pela racionalização médica, que cria uma profunda 
assimetria entre profissionais de saúde e pacientes. Essa desigualdade implica em perda da 
dimensão humana na atenção à saúde. O artigo foca na questão do poder e na possibilidade de 
reconstrução racional das relações a partir de uma ética do discurso.  
Palavras-chave: Discurso. Humanização. Humanismo nas organizações. Habermas. 

 
ABSTRACT: In this article we wish to establish the relationship between discourse, as a special form 
of communicative action, and the humanization in health care organizations. This whole discussion 
has strong references in Jürgen Habermas´s theories of communicative action and discourse. It starts 
with the criticism of the bureaucratization of health organizations done by medical rationalization, 
which creates a profound asymmetry between health professionals and patients. This inequality 
implies loss of the human dimension in health care. It focuses on the issue of power and the 
possibility of rational reconstruction of relations from a discourse ethics.  
Keywords: Discourse. Humanization. Health care organizations. Habermas. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Este artigo descreve meu processo de aprendizado como profissional em 

organizações de saúde, inicialmente como médico e depois como um administrador. 

Utilizamos esse aprendizado para nos referirmos às teorias da ação comunicativa e do 

discurso de Jurgen Habermas (1987, 1990), em particular seu uso na construção de arranjos 

práticos para a solução de problemas relacionados às políticas de saúde em sociedades 

democráticas e pluralistas. Por fim, gostaríamos de mostrar a relação entre discurso e 

humanização nas organizações de saúde. 
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Este processo de aprendizagem começou com uma inquietação criada pelo 

sentimento de impotência contra a epidemia do HIV/AIDS em meados dos anos 80. Essa 

inquietação implica uma melhor compreensão das dimensões humana e social do trabalho 

médico. Compreender a medicina como uma prática social resulta na compreensão das 

limitações da prática clínica individual e requer abordagens sociais críticas para problemas 

de saúde e doença na sociedade, especialmente em sociedades desiguais. Essas abordagens 

não se restringem à epistemologia e realizam ações sociais, profissionais ou não. 

No final dos anos 80, descobri Jurgen Habermas, quando visitou o Brasil para lançar 

a tradução de seu livro "Consciência Moral e Ação Comunicativa" (1990). Naquela época, 

tive a oportunidade de fazer um curso relacionado ao seu trabalho, com seu tradutor de 

português, Flavio Beno Siebeneichler. Fui imbuído dessa leitura com uma abordagem 

materialista que rompe com a filosofia da consciência e me mostrou todas as possibilidades 

da filosofia da linguagem em sua abordagem pragmática. Foi um profundo ponto de virada 

na minha compreensão da realidade, dando origem à realidade material das interações 

mediadas pela linguagem. 

Nos anos 90, dediquei-me principalmente ao trabalho profissional como 

administrador de organizações de saúde, atuando principalmente nos serviços públicos de 

saúde. Naquela época, trabalhei no delineamento de uma compreensão da ação 

comunicativa com foco nos sistemas como parte do mundo vivo. Nesse sentido, o discurso 

é uma possibilidade dentro das organizações de saúde. A opção pelo discurso é uma decisão 

ética, pelo administrador, embora suas implicações sejam mais fortes na moralidade dos 

grupos sociais. 

Vale ressaltar que durante todo esse tempo trabalhei e estudei em organizações de 

saúde. Nos anos 90, fiz o mestrado e doutorado em Administração de Empresas e mestrado 

em Ciência da Informação. Essa simultaneidade me levou a um melhor relacionamento com 

teoria e prática. Eu sempre tento fazer melhor teorização e sempre submeto minha ação à 

crítica teórica. Esse relacionamento esclarece as coisas que estudo, ao mesmo tempo em 

que induz uma ação fortemente criticada em meu trabalho profissional. 

Habermas (1987) ensina sobre a co-origem entre subjetividade e intersubjetividade. 

Não posso aprender sem interagir com os outros e não posso fazer melhor sem aprender. 

Entender o papel de outra pessoa na formação da intersubjetividade e o lugar da 
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intersubjetividade na formação da subjetividade tem profundas consequências para a 

gestão das organizações. O administrador que entende o lugar dos outros deixa a 

perspectiva do observador e procura a perspectiva dos participantes nas organizações. Esse 

entendimento requer uma clara escolha ética por discussão, pela disposição de interagir e 

argumentar, pela definição de arranjos práticos nos melhores argumentos. 

Por fim, destacamos a importância de uma crítica do funcionalismo nas organizações, 

a fim de compreender como se processam reduzindo sua interna complexidade interna, em 

relação às circundezas. Luhmann (1996) destaca como o sistema é basicamente uma 

diferença para o ambiente, construído a partir das escolhas de fins e meios para sua 

realização e reprodução. Essa redução de complexidade também é uma redução das 

interações mediadas pela linguagem, que são substituídas por fluxos de informações 

estruturados. 

Portanto, a escolha de discutir problemas nas organizações com seus participantes, 

e mesmo com seus usuários, está indo contra o processo de redução da complexidade que 

os originou. Deve-se notar que essa redução não é realizada por razões morais, mas por 

resultados pragmáticos. O administrador deve sempre verificar como a organização suporta 

a entropia, para que todos possam se beneficiar expandindo o discurso da racionalidade e 

reconstruindo racionalmente os arranjos práticos. 

 

2  MEDICINA, BUROCRACIA E DIMENSÃO HUMANA DOS CUIDADOS DE SAÚDE 

 

Ao discutir sobre o nascimento da medicina social, Michel Foucault (1992) 

argumenta que a medicina é sempre social, e é apenas na relação entre o médico e o 

paciente que ela possui algumas características individuais.  Ele afirma que a medicina é 

parte de uma estratégia política para controlar os corpos e os governos de populações. 

Assim, a medicina é também um exercício de um poder disseminado pela sociedade, 

mediando a relação das pessoas com o próprio corpo e os corpos dos outros. 

Trabalhando como médico especialista em doenças infecciosas, na cidade de São 

Paulo, em meados dos anos 80, enquanto surgia a epidemia do HIV/AIDS, não foi difícil 

entender essa dimensão do exercício do poder na medicina. Em primeiro lugar, a própria 
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natureza das doenças infecciosas, que são transmitidas de uma pessoa para outra na 

sociedade. Em segundo lugar, por todos os conflitos científicos, morais e políticos em torno 

da vigilância epidemiológica dessas doenças. A AIDS trouxe questões sobre sangue e sexo, 

pelas quais o HIV fluía socialmente. 

O auge da desumanização das organizações de saúde em relação à epidemia de AIDS 

foi a negação do cuidado às pessoas com essa doença. Apesar da alta mortalidade da 

doença, que exigiu cuidados hospitalares e unidades de terapia intensiva, houve muitos 

casos de organizações e profissionais de saúde que se recusaram a atender os necessitados.  

Essa recusa está entrelaçada com a negação da própria razão de ser dessas organizações. 

Algumas autoridades de saúde chegaram a sugerir a exclusão social de pessoas com AIDS, 

reproduzindo o modelo médico clássico do controle da hanseníase. 

Uma das principais consequências dessa crítica à racionalização burocrática na 

prática médica é a evidência da necessidade de ir além da discussão dos principais conflitos 

sociais. A crítica do poder na medicina envolve o desenvolvimento de teorias e métodos que 

levam em conta a distribuição de ações, reações e conflitos na sociedade. As vítimas da 

doença epidêmica defendem seu papel de liderança na luta pela vida e pela saúde como 

uma representação positiva do bem-estar. As pessoas se reúnem para proteger a 

privacidade, a confidencialidade, o direito à informação, a antecipação de benefícios sociais, 

o acesso a procedimentos para contagem de linfócitos e medição de carga viral e acesso à 

terapia anti-retroviral (LIMA, 2005). 

A questão que me fez buscar uma abordagem de ciências sociais para a medicina foi: 

considerando que a tecnologia médica é eficaz para resolver alguns problemas dos 

indivíduos e da sociedade, é necessário não apenas organizar as vítimas das epidemias de 

HIV/AIDS para defender seus interesses, mas também para reconstruir a racionalidade 

médica em termos de interesses que são mais amplos do que aqueles estabelecidos dentro 

da própria corporação profissional. Essa reconstrução da racionalidade médica implica em 

ampliar o universo de atores que discutem suas premissas, seus métodos e suas aplicações 

(LIMA, 2005). 

A reconstrução da racionalidade médica, orientando ações nas organizações de 

saúde, tornou-se necessária. Primeiro, as vítimas do HIV/AIDS construíram suas próprias 

organizações, com base em suas demandas pessoais e coletivas. Essas organizações de auto-
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ajuda desenvolveram sua própria racionalidade que entra em choque com a racionalidade 

médica tradicional estabelecida. A fraternidade médica acabou, e logo havia atores 

dispostos a conversar com os pacientes de maneira amigável. Essa conversa fluiu em direção 

a uma discussão pública sobre o uso da racionalidade médica, que diminui seus aspectos 

sombrios e inclui os interesses dos pacientes. 

Deve-se notar que a comunicação e o compartilhamento de informações na 

sociedade foram extremamente importantes nesses processos dinâmicos de mudança 

operacional e organizacional. As organizações de medicina e saúde mudaram. De certo 

modo, pode-se dizer que a epidemia do HIV/AIDS produziu uma terceira epidemia: a 

epidemia da informação. A primeira informação relevante produzida pelo surto da doença 

foi exatamente a discriminação dos envolvidos. Não podemos minimizar o problema da 

exclusão social para inclusão nesse grupo de pacientes. 

A questão ética da propriedade da informação médica surge com grande força após 

a epidemia do HIV/AIDS. A informação sobre a condição de uma pessoa com HIV ou AIDS 

torna-se relevante porque a alta letalidade da doença em seus primeiros anos tornou-a um 

fardo, então grupos sociais, empresas e governos desejam evitá-la. 

Saber se alguém está doente ou potencialmente portador do vírus é um instrumento 

para evitar perdas. O controle dessas informações torna-se uma poderosa ferramenta de 

controle social, para inclusão ou exclusão (LIMA, 2005). 

A medicina como instituição produz uma linha baseada no medo da morte. Esse 

medo é usado para induzir as pessoas a se comportarem "corretamente". Se você agir 

corretamente, estará protegido contra o HIV e a AIDS. Gradualmente, esse discurso se 

tornará mais sofisticado e logo adquirirá a face de um debate para disciplinar as relações 

das pessoas entre si, com os outros e com as coisas. A disseminação seletiva de informações 

faz parte da estratégia médica de controle biopolítico.  A informação parece ser exatamente 

o que os críticos da indústria cultural disseram para reduzir as possibilidades de 

representação e expressão. 

As vítimas do HIV/AIDS produzem seus próprios discursos. Inicialmente é um discurso 

defensivo, que busca ressaltar seu papel de vítimas e sua preocupação em causar essa grave 

questão social. Gradualmente, esse discurso formará uma agenda de direitos sociais e 
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humanos e logo constituirá um corpo de interesses morais e políticos. É um discurso 

fortemente ancorado na defesa da dignidade humana em seu sentido estrito. Na medida 

em que a epidemia progride e se diferencia, esses discursos incluirão novas demandas e 

expandirão acordos em advocacia. A proliferação de discursos na esfera pública implica a 

definição de métodos para a construção de arranjos práticos. A tradicional racionalização 

médica parece não responder à dimensão humana da epidemia do HIV/AIDS. Contudo, essa 

racionalidade não é simplesmente substituída por outra: precisamos amplificar suas bases 

humanísticas. Esse conflito também pode ser entendido como uma versão contemporânea 

do que é chamado de luta pela hegemonia cultural. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Habermas (1985) em "Técnica e ciência como ideologia" discute como o jovem Hegel 

fala da ontologia do ser, para discutir a relevância da relação entre trabalho e interação. 

Hegel observou que a constituição do ser humano passa por três dialéticas entrelaçadas: o 

uso da linguagem, o relacionamento com os outros na vida familiar e comunitária, e o uso 

de instrumentos para trabalhar na produção social. Cada uma dessas três dialéticas tem seu 

papel na formação do ser social, e o uso da linguagem precede as interações e o uso de 

instrumentos. Nossa humanidade está relacionada a essas dinâmicas. 

Habermas (1985) menciona que Marx seguiu a intuição de Hegel ao construir sua 

teoria sobre a sociedade do trabalho e o lugar do trabalho na formação do ser humano na 

sociedade. Marx reconhece isso em mais de uma ocasião em seu trabalho. No entanto, 

existem muitos e óbvios sinais de esgotamento de tal sociedade de trabalho. Deve-se 

discutir onde e como a dimensão humana da existência pode ser redimida. 

Esta questão parece particularmente relevante quando os meios tradicionais de 

regulação social, dinheiro e poder não podem ser equiparados a uma vida socialmente mais 

justa e à dignidade humana.  A sociedade que construiu seus sistemas, instituições, 

organizações e grupos a partir de interações mediadas pela linguagem parece ter alguma 

dificuldade em encontrar as condições para uma vida boa e menos ameaçada. 

A teoria da ação comunicativa e o discurso de Habermas (1987, 1990) podem ser 

valiosos nesse contexto. Pensar na formação do ser humano a partir de interações mediadas 
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por resultados de linguagem poderia estar pensando na redenção da dimensão humana da 

existência, dentro e fora das organizações, dentro dessa mesma dinâmica. Assim, discutir 

nas organizações implica aumentar sua complexidade em relação ao ambiente. Esta 

complexidade acrescida é o espaço onde se produz e reproduz a humanidade daqueles que 

trabalham, expressos na sua fala, os seus argumentos e os seus arranjos práticos. 

Uma das questões que podem ser especificadas como uma objeção a essa 

compreensão da teoria do discurso é se esse tipo de ação comunicativa pode ser realizada 

dentro dos sistemas. Em primeiro lugar, deve-se notar que os sistemas fazem parte do 

mundo vivo. Em segundo lugar, Habermas (1990) diferencia a força do ato comunicativo 

dependendo dos contextos. Pode-se dizer que a fala tem limitações dentro das 

organizações, mas elas não são possíveis. 

O que este processo de aprendizagem demonstra é uma oportunidade, embora não 

pretenda apresentar uma lista de procedimentos operacionais para a ação comunicativa 

dentro das organizações. Uma lista como essa pode não ser muito útil, porque no discurso, 

o outro sempre pode dizer não. O que parece importante é saber quais procedimentos 

contribuem para mais interação, cooperação e discurso dentro das organizações e quais não 

contribuem. Tal distinção nos permite avaliar a relação entre os procedimentos de 

administração e sua contribuição para manter ou aumentar a complexidade da organização. 
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RESUMO: Discute a atuação de profissionais da saúde sob a perspectiva da memória social e suas 

contribuições acadêmicas a partir de relatos extraídos da produção científica no âmbito da 

Síndrome respiratória aguda grave de Coronavírus 2 (Sars-CoV 2), provocador do quadro de 

infecção viral denominada de Covid 19. Adotou-se como abordagem metodológica a pesquisa 

qualitativa do tipo bibliográfica e descritiva. Para tanto tomou-se sujeitos profissionais da saúde 

que atuaram na linha de frente no combate a pandemia. Os resultados revelam sentimentos que 

se traduzem a partir das narrativas diante da ausência de equipamentos necessários ao 

atendimento célere e humanizado o que contribui para afetar a saúde mental desses mesmos 

profissionais. 

Palavras-Chave: Memória social. Covid 19. Profissionais de Saúde. Pandemia. 

 

ABSTRACT: It discusses the performance of health professionals from the perspective of social 

memory and their academic contributions based on reports extracted from scientific production in 

the context of the severe acute respiratory syndrome of Coronavirus 2 (Sars-CoV 2), causing the 

viral infection called COVID 19. As a methodological approach, was adopt a qualitative bibliographic 

and descriptive research. For this purpose, health professionals who worked on the front line in 

combating the pandemic were taken into account. The results reveal feelings that translate from 

the narratives in the face of the absence of equipment necessary for quick and humanized care, 

which contributes to affect the mental health of these same professionals. 

Keyword: Social memory. Covid 19. Health professionals. Pandemic. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Texto, originalmente, apresentado durante a palestra proferida por ocasião do V 

Colóquio Internacional “A Medicina na Era da Informação” (MEDINFOR) 2020. Diante da 
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temática provocadora proposta pelo evento, optamos por refleti-la sob a ótica do nosso 

lugar de fala, ou seja, a informação e memória, priorizando as vozes dos profssionais de 

saúde que estiveram na linha de frente no combate a pandemia, sobretudo nesse 

momento de enfrentamento da Síndrome respiratória aguda grave de Coronavírus 2 (Sars-CoV 2), 

provocador do quadro de infecção viral denominada de Covid 19, que transformou o mundo desde março 

do ano em curso. 

Iniciamos, portanto justificando o título que nomeia o texto: “Memória da Dor”. De 

início, foi inspirado no longa-metragem com o mesmo título baseado na obra de 

Marguerite Duras, uma proeminente escritora do século XX, que concorreu durante o 20º 

Festival de Cinema do Rio de Janeiro, em novembro de 2018, Memórias da Dor. O filme se 

estrutura numa modalidade autobiográfica da autora ao vivenciar a prisão do marido na 

França ocupada pelos Alemãs durante a segunda Guerra Mundial, especificamente nos 

anos de 1944 e 1945, quando em quase um ato de resistência busca descobrir o paradeiro 

do marido preso por ações de resistência. Atitude nem sempre aprovado por amigos e 

outrem. Mas, qual a relação do filme com o enfrentamento ao estado pandêmico pelos 

profissionais de saúde? Qual a relação direta com o evento em tê-la? 

Diz respeito a dor que sentimos pelos milhões de mortes no mundo inteiro e, em espacial, 

no Brasil que ultrapassa mais de 140.000 mortes.   

Outro fator preponderante relaciona-se diretamente ao número de profissionais 

de saúde infectados no Brasil que de acordo com a Jonas (2020), em reportagem datada 

de 24 de agosto de 2020, somavam-se 257 mil casos de profissionais de saúde infectados 

pelo Covid 19 e 226 mortes em todo o país. De acordo com Jonas (2020) em seu texto 

publicado na Agência Brasil “as categorias mais vitimadas foram técnicos e auxiliares de enfermagem 

(38,5%), médicos (21,7%) e enfermeiros (15,9%). Já entre os casos, os mais atingidos foram técnicos e 

auxiliares de enfermagem (34,4%), enfermeiros (14,5%), médicos (10,7%) e agentes comunitários de saúde 

(4,9%)”. Os dados revelam que o mal invisível afeta, impiedosamente, a todos. 

De acordo com Judith Butler (2020, p. 60): El virus no discrimina. Podríamos decir 

que nos trata por igual, nos pone igualmente en riesgo de enfermar, perder a alguien 

cercano y vivir en un mundo de inminente amenaza. Por cierto, se mueve y ataca, el virus 

demuestra que la comunidad humana es igualmente frágil. 

Todavia, nessa meticulosa missão de salvar vidas, e apesar da delimitação do 

grupo de risco no âmbito da saúde e outros, verifica-se em muitos depoimentos as causas 

que levam vários profissionais correrem riscos. Isso não diz respeito apenas ao juramento 
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profissional, mas também a sensibilidade pela causa humanitária, em especial pela 

capacidade de ajudar a ajudar. Nesse movimento alguns acabam por, obrigatoriamente 

distanciar-se dos familiares, dos amigos bem como a contrair o vírus levando do papel de 

assistente para assistido. Ao vivenciar esse processo de inversão, submetendo-se ao 

cuidado de outros, estes profissionais registram suas dores, expõe publicamente, num 

misto de catarse o sentimento de gratidão, de libertação e de perda, considerando que 

alguns também perderam seus entes par ao mal invisível, e cujo conhecimento não foi 

suficiente para salvá-los.  

Para Rodrigues e Silva (2020, p. 2-3) a transmissão do vírus se constitui em forte desafio que afeta 

diretamente a saúde pública. Nesse sentido afirmam: 

Trata-se de um grande desafio para a saúde pública mundial os impactos 
vivenciados frente a este vírus de fácil e rápida propagação na população, e que, 
ocasiona mudança abrupta nas rotinas das instituições de saúde, observando-se 
um panorama de intensificação de internações hospitalares em detrimento dos 
agravos respiratórios. [...]. Levando em consideração que é indispensável 
manter em atividade o maior número de profissionais com vistas à minimização 
de impactos negativos desta situação de pandemia na sociedade, os cuidados 
com a prevenção de doenças e promoção da saúde entre os trabalhadores 
devem ser priorizados. 

 

Por outro lado, há ainda que considerar que enquanto outros, cultivam o dever de 

manter-se na linha de frente ainda que atingidos pela dor, a sua dor, a dor de outrem, num 

movimento temporal que os faz percorrer quase que, instantaneamente, os sentidos da 

vida, segundo Silva Filho (2008, p. 153) “ A dignidade humana advém de um saber medir-

se com a morte que ficou para trás, não apenas com a que está à frente, esperando por 

cada um”. 

 

2 A DIMENSÃO TEMPORAL DA DOR E A FUNÇÃO DA MEMÓRIA 

 

O tempo sombrio a que estamos submetidos em razão do processo pandêmico 

de acordo com Torres (2020) leva-nos a um estado de afetação por “alterações fisiológicas, 

comportamentais, emocionais e cognitivas que estão sendo experienciadas pelos 

indivíduos”. Nesse aspecto, ao pensar as dimensões cognitivas deparamo-nos com a 

dimensão da memória.  Nesse sentido, questões relacionadas a memória foram trazidas à 

baila ainda no Século 4ª.C-65, por Sêneca nos denominados discursos consolatórios 

direcionados a Márcia. Esta que impossibilitada de superar a perda do filho, recusa-se a 
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lembrá-lo em vida, fixando-se, irrestritamente, na morte. O filosofo ao continuar com suas 

práticas consolatórias, especificamente, nas relacionadas as exortações a Políbio, 

aconselha-o registrar as memórias do irmão que morrera, como forma de imortalizá-lo, 

uma espécie de obra do espírito “[...] mais vale imortalizá-lo por seu talento durável do 

que lhe consagrar lágrimas estéreis” (SÊNECA, XVIII, 2, 1998, p. 98 apud SILVA, 2011, p. 

713). O filósofo compreende a necessidade da emoção, todavia, sugere não se deixar 

abater por ela, razão pela qual insiste no cultivo da memória do vivo, ao afirmar: “Trate de 

desejar que a lembrança de seu irmão venha a todo o momento ao seu espírito, de falar 

frequentemente de seu irmão, de ter sua imagem sempre frente aos olhos” (SÊNECA, XVIII, 

7, 1998, p. 99 SILVA, 2011, p. 713), incitando que essa memória seja revestida de 

lembranças agradáveis, como a amabilidade, as boas ações entre outros que rememore 

positivamente o ausente. Sugestão aparentemente aderida pelo Memorial “Inumeráveis1”, 

iniciativa dedicada as vítimas da Covid 19. Muitas memórias foram e estão ali registradas 

propiciando aos que o fazem uma espécie de catarse da dor. 

Aristóteles defende a memória como um ofício de reminiscência, uma quase 

ressuscitar. Nesse entendimento a memória se configura como possibilidade de dominar 

os afetos. Todavia, há que considerar que no campo funcional das memórias individuais os 

sujeitos tomam por empréstimo de seu meio as palavras, as ideias, costumes e por eles é 

moldado, ou seja, toda memória individual se constrói na relação com o coletivo. Assim 

afirma Halbwachs (2013, p. 72): “[...] a memória coletiva contém memórias individuais, 

mas não se confunde com elas”.  

Nesse cenário de dor provocado pelo avanço da Covid 19, o mundo foi evocado a 

novas formas de agir. O cenário aterrorizante de perdas levou a formas diferenciadas de 

comportamentos fazendo renascer, por meio dos registros memoriais resultantes do 

estado de exceção, o espírito de solidariedade, como registramos no item que segue. 

 
2.1 DEPOIMENTOS EM CENA: memórias de profissionais da saúde diante da Covid 19 

 
Os relatos aqui expostos foram extraídos de outras publicações, por tratar-se de 

uma pesquisa bibliográfica de caráter descritiva. Em cena entram profissionais de saúde 

de áreas distintas, como a fisioterapia, a medicina e a enfermagem. São pequenos relatos 

                                                                 
1 Para conhecer acesse: inumeráveis.com.br 
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em que adotamos os princípios consolatórios de Sêneca, ao sugerir manter viva as boas 

memórias. Apesar das dores, fica registrado o heroísmo desses profissionais. 

No palco da vida profissional entra uma jovem fisioterapeuta com onze anos de 

exercício profissional, cujo depoimento viralizou nas redes sociais, nos jornais eletrônicos. A 

fisioterapeuta em cena atua na linha de frente do combate ao Covid 19.  Suas palavras 

registraram o terror no fronte de uma unidade de terapia intensiva “12 horas sem a troca da 

máscara N95, [..] precisar comer em minutos e até esquecer de beber água.” Foi com estes 

termos a jovem iniciou seu desabafo. Parada, dentro de seu automóvel, após um plantão de 

12 horas, numa rotina incessante entre escolhas nem sempre satisfatórias e escreveu: “[...] 

aqui estamos passando pela pior experiência profissional, no meu caso a pior desde a minha 

formação [...] não chega ao que senti hoje...”. Ao relatar suas angústias por meio do texto 

escrito sua voz parece saltar do papel e soar aos ouvidos como um registro da dor, 

especialmente quando atende pacientes com insuficiência respiratória que agoniza sem 

muita esperança de recuperação.  A ausência de equipamentos para atender a todos e ao 

mesmo tempo buscar forças ao driblar a própria força ao exceder o tempo de recomendação 

em manobras cansativas. O relato da profissional deixa transparecer a dor do momento ao 

tempo em que “[...] foi a pior experiência profissional, mas, na verdade, é a pior experiência 

de vida”, e complementa: [...] mudar o desfecho destes pacientes, por este motivo eu não 

posso desistir e nem quero, pois amo o que faço". 

O relato em tela refere-se ao um médico que, atuando na linha de frente foi 

contaminado pelo Covid 19, apesar de todas as precauções. O vírus tomou-lhe o corpo 

comprometendo 50% de sua capacidade pulmonar do órgão direito e atingindo também o 

pulmão esquerdo. No seio de uma unidade de terapia intensiva, ele não acreditava na 

possibilidade de reversão de seu quadro. Mas, venceu a Covid 19 e registrou: “Não 

acreditei que pudesse sobreviver. Deus me deu mais uma chance de vida, por isso, como 

nesse testemunho, se estiver desacreditado, tenha fé, pois Deus pode te salvar”. Nesse 

processo de registro da dor, Foucault (1992) denomina de escrita de si, uma espécie de 

memória do eu, um movimento interior de si mesmo, uma aproximação confessional.  

Ao relatar o cotidiano diante do estado de terror causado pela pandemia os 

profissionais de saúde parecem encontrar um campo intencional para os registros do 

pensamento, das experiências observadas, ouvidas. Uma espécie de registro memorial 
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do/no tempo capaz de evocar para si e para outrem possibilidade de ações capazes de 

contribuir na reformulação discursiva e subjetivas, transformando-se a si e ao outro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: no registro de novos enredos 
 
Ao registrar suas experiências os profissionais de saúde revelam sentimentos que 

se traduzem a partir das narrativas diante da ausência de equipamentos necessários ao 

atendimento célere e humanizado o que contribui para afetar o bem-estar desses mesmos 

profissionais, nesse aspecto observa-se um retorno ao passado daquilo que lhe atinge a 

alma, tornando-se um instrumento de libertação, nesse aspecto afirma Halbwachs (2013, 

p. 39): “[...] para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que 

estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de 

concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma e 

outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser constituída sobre uma 

base comum”.  
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RESUMO: Objetiva-se discutir sobre a produção de documentos arquivísticos na área de saúde, 
considerando sua autenticidade histórica. Metodologicamente, a pesquisa centra-se em uma 
abordagem qualitativa; quanto aos objetivos, descritiva e de cunho teórico, através de revisão da 
literatura e de aportes teóricos acerca da temática. Os documentos em saúde guardam consigo 
uma grande responsabilidade social. Conclui-se que, do ponto de vista da autenticidade histórica, 
a ética de informação, em conjunto com a atuação do arquivista, aparece como alternativa para 
condução da produção documental na área da saúde. 
Palavras-Chave: Produção de Documentos; Ética da Informação; Documentos Historicamente 
Autênticos; Saúde. 
 
ABSTRACT: The objective is to discuss the production of archival documents in the health area, 
considering its historical authenticity. Methodologically, the research focuses on a qualitative 
approach; as for the objectives, descriptive and of a theoretical nature, through literature review 
and theoretical contributions about the theme. Health documents carry a great social 
responsibility. It is concluded that, from the point of view of historical authenticity, information 
ethics, together with the performance of the archivist, appears as an alternative to conduct 
documentary production in the health area. 
Keywords: Document Production; Information Ethics; Historically Authentic Documents; Cheers. 
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1 INTRODUÇÃO 

Não é de hoje que a dúvida sobre a veracidade dos documentos põe, em xeque, a 

desconfiança, principalmente quando as informações deturpam e agravam entendimentos 

sobre o nosso estado físico, mental e social, como os documentos na área da saúde. Quem 

nunca ouviu falar de atestado emitido para um paciente, por que era amigo do médico? 

Nesse caso, o registro informa, comunica e atesta que tal indivíduo é incapaz de trabalhar 

por determinado período, devido a problemas de saúde, mas esse registro pode não 

condizer com a realidade dos fatos. 

Os problemas relacionados à falsificação de registros não estão atrelados apenas 

às tecnologias digitais: na história, temos vários exemplos, todavia a evidência maior da 

falsificação documental teve seu ápice durante a Idade Média, afirma Tognoli (2020). 

Os documentos seguem determinadas estruturas formais diplomáticas que 

evidenciam caminhos para afirmamos sua autenticidade. Hoje, ao encontro da 

Arquivologia, esses preceitos são ampliados para os documentos digitais, com olhar não 

só da autenticidade, mas da comunicabilidade documental por meio da atividade 

geradora, das relações entre os documentos, do conteúdo e do contexto documental. 

A problemática posta aqui, neste artigo, tem seus fundamentos nas Diretrizes de 

Presunção de Documentos Arquivísticos Digitais. O documento, segundo as diretrizes, do 

ponto de vista da autenticidade, pode ser assim caracterizado: legal, diplomático e 

histórico. Nos focamos no último ponto, no histórico, que diz respeito àqueles documentos 

que atestam eventos que, de fato, aconteceram ou informações verdadeiras. Pois, no caso 

do atestado citado acima, como podemos viabilizar esse controle de veracidade? Ou, por 

exemplo, “[...] um atestado de óbito que o médico pode registrar como natural a causa de 

morte, mas, por razões religiosas, o médico responsável deixou de citar o fato de que a 

verdadeira causa foi suicídio.” (LACOVINO, 2017, 267-268). 

Objetivamos, neste artigo, discutir sobre a produção de documentos arquivísticos 

na área de saúde, considerando sua autenticidade histórica. Depois que registramos 

informações, contestar a veracidade dos eventos torna-se mais dificultosa. A ética da 

informação, parece ser um caminho para que o profissional reflita sobre os meios de 

produção dos documentos, registrando, assim, informações e fatos que condizem com a 
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realidade. Metodologicamente, a pesquisa centra-se em uma abordagem qualitativa; 

quanto aos objetivos, descritiva e de cunho teórico, através de revisão da literatura e da 

discussão baseada em aportes teóricos acerca da temática. 

 
2 PRODUÇÃO E AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS NO ÂMBITO DA SAÚDE 
 

Ao produzirem documentos, as instituições que possuem política arquivística 

potencializam a gestão de documentos, que pode ser compreendida como um processo 

administrativo que busca ter controle do processo de ciclo de vida dos documentos, 

sistematicamente, e a informação registrada que é criada, adquirida, mantida e usada pela 

organização é relacionada à missão, aos seus objetivos e as suas operações (PONJUÁN 

DANTE, 2004). 

Compreendemos que, por meio da produção documental, o arquivista estuda, 

analisa e manifesta o contexto de produção dos registros e, por meio dessa ação, adquiri 

conhecimento valioso de sua ação, do fato, do acontecimento. Isso possibilitará as 

condições para ampliação das técnicas arquivísticas e de trabalho com os dados, com as 

informações e com os conhecimentos como elementos essenciais das instituições ou das 

unidades, resultando em tratamento, em organização, em armazenamento e em uso com 

eficiência, dando cumprimento à função decisória e de acesso aos usuários, agentes e à 

sociedade (NASCIMENTO; VITORIANO, 2017). 

A produção de documentos é uma função arquivística pioneira no processo de 

gestão de documentos arquivísticos, é uma etapa inicial desse processo (BRASIL, 1991; 

ROUSSEAU E COUTURE, 1998) que são realizados nos ambientes institucionais de caráter 

público ou privado, como também em instituições de saúde. 

Refletindo sobre a produção de documentos em unidades de saúde, como os 

hospitais, as clínicas, os consultórios, os ambulatórios e outros, precisamos compreender 

que as informações geradas são registradas em tipologias documentais diversas, a saber: 

prontuários, requisição de exames, requisição de farmácias, exames, laudos, imagens, 

atestados, além de documentos referentes à parte administrativa, como as contas, os 

registros de despesas, entre outros. 
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Nascimento (2014) relata que as instituições de saúde que produzem informações 

diversas passam a ser de interesse de um público variado, seja o paciente, seja a equipe 

clínica, seja a unidade de saúde no contexto administrativo, a qual precisa dos dados para 

balizar o sistema epidemiológico ou, até mesmo, estudantes, cientistas, entre outros. 

Destacamos que, no contexto dessas unidades, compreendidas como Organismos 

Produtores de Serviços de Atenção à Saúde (OPSAS), os documentos produzidos assumem 

um importante papel como fonte de informações para o cenário assistencial, 

administrativo e jurídico dessas instituições e de seus assistidos, quiçá para a sociedade 

em geral, que usufrui os serviços de saúde, públicos e/ou privados (CUNHA et al., 2018). 

É preciso compreender que nossa discussão, neste estudo, é abordar as tipologias 

documentais que apresentam o(s) contexto(s), o(s) fatos, o(s) acontecimento(s) referentes 

àquelas ligadas diretamente às doenças físicas, psíquicas dos  pacientes ou dos usuários de 

unidade de saúde, sendo o prontuário um dos mais importantes documentos produzidos 

e acessados no cotidiano das OPSAS, por ele ser um documento que reúne informações 

necessárias para garantir a continuidade dos tratamentos prestados ao paciente. 

Para além dos prontuários, também podemos trazer outros tipos documentais, como 

falado anteriormente. Dando ênfase aos laudos e aos atestados médicos, por exemplo, 

torna-se importante destacar que os arquivistas ou os produtores de documentos dessas 

unidades/instituições precisam-se preocupar também em garantir a autenticidade1 dos 

documentos por meio das presunções diplomática, legal e histórica (CONARQ, 2012). 

Devemos considerar que essas informações inseridas nos documentos arquivísticos dizem 

respeito à vida do indivíduo, às suas patologias, aos tratamentos, entre outros. 

Se, por exemplo, um dos documentos da área de saúde, como atestados, exames, 

laudos, estiver “escrito de acordo com a prática do tempo e do lugar indicados no texto e 

assinados pela pessoa (ou pessoas) competente para produzi-los” (CONARQ, 2012, p. 3), é 

diplomaticamente autêntico, pois apresenta características datadas e originárias do órgão 

produtor, além de possuir assinatura por quem o produziu, atendendo às estruturas 

formais do documento arquivístico e à organicidade. 

                                                                 
1 Se refere à “qualidade de um documento ser exatamente aquele que foi produzido, não tendo sofrido 

alteração, corrompimento e adulteração.” (CONARQ, 2012, p.2) 
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Se pensamos em um atestado ou em um exame como legalmente autêntico, 

consideramos que esse documento possui atribuições que tenham dado testemunhos 

sobre si mesmo, durante ou após a produção do documento, através de uma figura 

representativa pública, garantindo sua genuinidade (CONARQ, 2012). 

Mas como garantir, historicamente, que um atestado ou um exame que fora 

falsificado é um documento autêntico? O CONARQ (2012) enfatiza que é preciso atestar 

de que o fato ou o evento realmente aconteceu e/ou que as informações sejam 

verdadeiras. Como impossibilitar a criação de um exame ou de um atestado sem uma 

presunção histórica da autenticidade? Nesse sentido, trazemos o aporte da ética da 

informação como fator crucial no combate a essa questão. 

 

3 A ÉTICA E A INSCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO (IM)PARCIAL NA SAÚDE 

 

A ética da informação, de acordo com Capurro (2001, p. 1, tradução nossa), é um 

campo que se debruça sobre as “[...] estruturas de poder que influenciam atitudes 

relacionadas à informação e tradições de diferentes culturas e épocas. [...] desenvolve 

críticas de atitudes morais e tradições no campo da informação num nível individual e 

coletivo. Inclui aspectos normativos”. 

Ao registrar informações de um paciente, o profissional da saúde tem o momento 

da materialização dos fatos; um momento que requer responsabilidade. A reflexão ética 

recai sobre os condicionantes que levaram ao registro distorcido, o qual poderiam ser 

evitados. Os documentos em saúde discriminam informações sobre fatores físico, mentais 

e sociais; se os eventos atestados não condizem com a realidade, podem acarretar 

distorção da informação e sérios riscos na área da saúde. 

 Partindo para suas relações com o elemento da informação, observamos que a 

preocupação com os processos que envolvem a sua produção, o seu uso e o seu 

compartilhamento se intensificaram nos últimos tempos, especialmente na perspectiva de 

aspectos, como autenticidade, confiabilidade e disseminação de modo “[...] que alguém 

pode tomar uma decisão equivocada com base em sua incompetência informacional ou 
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ainda frente à uma notícia que desconhece ser falsa, inclusive transmitindo-a” (MORAES; 

MEDEIROS, 2019, p. 28). 

 A então Ética da Informação (EI) lida com um vasto leque de situações em que 

caberá ou sua aplicabilidade ou sua reflexão: como no caso dos registros informacionais 

na área da saúde. Ancorando-nos em Valentim (2002), percebemos que ser ético e tomar 

decisões se torna um tanto simples quando estamos diante de situações fáceis, como 

decidir entre furar a fila do banco, se passando por um atendimento especial, ou mesmo 

usar informação privilegiada para proveito pessoal. 

Contudo, cotidianamente, lidamos com pressões, com situações complexas, com 

jogos de interesse, com conflitos etc. E, ao pensarmos no contexto de profissionais da 

saúde, uma informação produzida/acrescida de forma equivocada ou intencional pode 

acarretar reflexos grandiosos para o paciente, ou mesmo para o nome da organização em 

virtude dessa atitude antiética. 

 No entendimento de Capurro (2001), podemos compreender a EI sob duas 

perspectivas: como teoria descritiva ou como teoria emancipatória. A primeira se debruça 

sobre atitudes diante das informações arrazoadas por culturas e por contextos específicos, 

que não necessariamente busca uma mudança comportamental, mas um entendimento 

das relações e das forças que estabeleceram esses contratos sociais entre sujeitos. A 

segunda envolve aspectos normativos que buscam promover uma mudança de 

comportamento, reflete-se na criação de leis normativas ou mesmo códigos 

deontológicos.  

Tomando o pressuposto de que “a necessidade de documentar está vinculada ao 

desenvolvimento da administração e do controle moderno, voltados a operacionalizar a 

disciplina e a vigilância implementadas pelo Estado” (MEIRELLES, 2017, p. 138), 

depreende-se que, em uma entrada que o sujeito acometido de queixa de saúde realiza 

no hospital, por exemplo, um montante de documentos poderá vir a ser produzido: 

cadastro, ficha de atendimento, prontuário, receituário e laudo. 

Nesse sentido, relacionar a ação ética, no tocante à produção documental, faz-se 

preponderante, uma vez que, ao lidarmos com situações de fraude documental, estaremos 

diante da construção de inverdades que impactaram em efeitos “intra” e 
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extraorganizacional, seja na perspectiva do documento digital, seja na do analógico, sendo 

o caso do primeiro mais recorrente. 

Segundo Lacovino (2016), a linha tênue que existe entre documento e 

responsabilidade foi identificada através de escândalos de administrações públicas e de 

fraudes organizacionais, de deslizes em parâmetros éticos e de situações de corrupção. E 

apenas com a decisão de manter atitudes éticas diante da necessidade de produção 

daquele documento ou do conteúdo informacional, as quais se imprimirão nele, é que 

conseguimos balizar tais situações, uma vez que “o documento seria então um sinal que 

apontaria para algo fora dele, isto é, para o evento que o originou” (LACOMBE; 

RONDINELLI, 2016, p. 66). 

Ao discutirmos práticas documentárias no âmbito da saúde, esbarramos nos 

preceitos da ética da informação, se os associamos aos aspectos de poder, de influência e 

de questões de interesse pessoal, os quais circundam o profissional e a área. A forma de 

se compreender a “[...] verdade é crucial para a questão da responsabilidade, caso se 

julgue que o documento possa oferecer provas de fatos ocorridos” (LACOVINO, 2016, p. 

267). Assim, embora o documento emitido seja legal e genuíno, partindo dos preceitos da 

diplomática (TOGNOLI, 2020; LACOVINO, 2016), possuindo organicidade, estrutura formal 

e assinatura, a sua finalidade pode estar deturpada. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste artigo, buscamos discutir sobre a produção de documentos arquivísticos na 

área de saúde, considerando sua autenticidade histórica, apontada pelas diretrizes para 

presunção de documentos digitais do Conselho Nacional de Arquivos no Brasil. Partimos 

para uma discussão teórica e reflexiva sobre as configurações dos documentos no âmbito 

da saúde, apresentado o contexto de produção, as possíveis tipologias documentais 

produzidas pelas instituições de saúde e as indagações relacionadas às presunções 

autênticas, no que se refere à diplomática, à legalidade e à historicidade. 

Com o aporte da ética da informação na produção de documentos, podemos evitar 

a fraude documental e as inverdades que podem impactar nas instituições de saúde, trazer 

consequências graves aos pacientes e manipular um contexto de fato ou um 
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acontecimento na sociedade. Nesse sentido, consideramos a ética de informação, em 

conjunto com a atuação do arquivista, como alternativa para o ato de produção 

documental na área da saúde, sob ponto de vista da autenticidade histórica. 
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RESUMO: Entre final de março e início de abril de 2020, o Brasil registrava menos de mil mortes 
pela COVID-19. Que impactos no bem-estar esses dados provocavam? Que papel tinha a mídia na 
divulgação de informações sobre a pandemia? Um questionário online foi aplicado em 306 
brasileiros, para verificar níveis de bem-estar nas diferentes gerações de adultos, e sua relação com 
o consumo de notícias. Resultados apontam que alguns grupos diferem em sua confiança na mídia 
e na qualidade de vida experimentada. Este estudo interdisciplinar aprofunda a compreensão 
sobre participação da imprensa na resolução de problemas e seus efeitos no bem-estar. 
Palavras-Chave: Bem-estar; COVID-19; Jornalismo; Mídia; Psicologia. 
 
ABSTRACT: From the end of March to the beginning of April 2020, Brazil registered fewer than a 
thousand deaths by COVID-19. What impacts on well-being did it cause? What role did the media 
have in disseminating information about the pandemic? An online questionnaire was applied in 
306 Brazilians to check levels of well-being in different generations of adults and their relationship 
with news consumption. Results indicate that some groups differ in their confidence in the media 
and the quality of life experienced. This interdisciplinary study deepens the understanding of press 
participation in problem solving and its effects on well-being. 
Keywords: Well-being; COVID-19; Journalism; Media; Psychology. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

A pandemia de COVID-19 afetou múltiplos aspectos da vida em sociedade, desde o 

bem-estar dos indivíduos até a maneira como percebem as notícias que afetam diretamente 

seus cotidianos. Manter-se informado sobre essa crise é um imperativo de sobrevivência. 

Também a maneira como as pessoas interagem com a mídia tem o potencial de gerar 
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emoções e influenciar estado de espírito, saúde e felicidade; além de influenciar estados 

emocionais e sentimentos de bem-estar (BERNARDINO, FERREIRA e CHAMBEL, 2016).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), referência na gestão da crise em nível 

mundial, listou prioridades de pesquisa sobre a COVID-19 e, entre elas, destacou a 

integração das ciências sociais aplicadas na resposta à pandemia1. Assim, compreender os 

ecos sociais diante de contextos desafiadores deve ser parte dos esforços de mobilização de 

pesquisadores. Diante disso, o presente estudo tem por objetivo verificar níveis de bem-

estar nas diferentes gerações de adultos brasileiros e sua relação com a participação da mídia 

na resolução dos problemas da sociedade durante os estágios iniciais da pandemia de 

COVID-19 no Brasil. Entre o final de março e início de abril de 2020, período da coleta de 

dados da pesquisa, havia menos de mil mortes no país, concentradas majoritariamente nos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Ceará. 

Uma das finalidades do jornalismo, através dos meios de comunicação, também é 

ajudar o indivíduo a entender o mundo contemporâneo, narrando os fatos em sua 

complexidade (REGINATTO, 2016). A notícia sobre o tempo presente é, assim, um dos 

elementos de que os cidadãos dispõem para tomada de decisões cotidianas, desde as mais 

simples - como informar-se sobre a previsão do tempo antes de sair de casa - até as mais 

complexas - como entender sobre a gravidade de um vírus que tem provocado a morte de 

pessoas em todo o mundo. No entanto, a alta exposição às notícias pode levar à sobrecarga 

de informações, o que, por sua vez, pode também interferir na saúde mental dos 

indivíduos. Por isso, estudos que investiguem impactos da exposição à mídia e a 

vulnerabilidade das pessoas às notícias são relevantes em qualquer contexto.  

Pesquisas anteriores indicaram que a exposição indireta a traumas de massa 

através da mídia pode aumentar as taxas iniciais de sintomas de transtorno de estresse 

pós-traumático (TEPT) (BRACKBILL et al., 2009; SCHLENGER et al., 2002). Quando os meios 

de comunicação exercem seu papel de informar e reportar acontecimentos, é comum que 

o aumento de exposição a quaisquer situações sociais críticas provoque consequências 

psicopatológicas (NORRIS et al., 2002), como diminuição de qualidade de vida e bem-estar. 

                                                                 
1  Fonte: https://www.who.int/news-room/detail/12-02-2020-world-experts-and-funders-set-priorities-for-covid-19-

research (acesso em 21 jul 2020) 
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Para isso, um índice de bem-estar da OMS tem se adequado tanto como medida em 

ensaios clínicos quanto em uma ampla gama de campos de estudo, pois o rastreamento 

proposto é sensível para triagem de aspectos de bem-estar individual e coletivo. Utilizando 

a alta aplicabilidade da WHO-5, pretendeu-se examinar a associação entre exposição a 

notícias, percepção do papel da mídia e bem-estar durante os estágios iniciais da pandemia 

de COVID-19 no Brasil. 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa é de natureza quantitativa e transversal, de abordagem 

descritiva e correlacional. A seguir, são apresentados os principais procedimentos, de 

forma resumida. 

2.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

Participaram deste estudo 306 brasileiros, com média de idade de 36,83 anos (DP 

= 11,17), sendo 66% mulheres. Foi disponibilizado um questionário online em endereço na 

internet, e a coleta dos dados ocorreu no intervalo entre 26 de março e 9 de abril de 2020.  

A amostra contém pessoas de mais de 15 estados brasileiros, com 64,05% dos 

respondentes residentes na região sudeste; 21,57% na região sul; 4,58% na região 

nordeste; 3,27% na região centro-oeste; e 0,65% na região norte do Brasil. Além disso, 

5,88% da amostra declarou residir fora do Brasil. Quanto à escolaridade, 3,6% possuía 

ensino médio completo; 32,7%, ensino superior; e 63,7% das pessoas possuía pós-

graduação.  

2.2 INSTRUMENTOS 

O questionário continha perguntas para caracterização de dados 

sociodemográficos, e perguntas sobre hábitos de informação e acesso às notícias. Além 

disso, os participantes preencheram o World Health Organization Well-Being Index (WHO-

5) (WHO, 1998), uma escala unidimensional que tem a finalidade de informar o nível de 

bem-estar sentido pelo respondente nas últimas semanas. 

A WHO-5 tem versão em mais de 30 idiomas diferentes e está entre os 

instrumentos mais utilizados do mundo, pois as medidas de bem-estar desenvolvida pela 

OMS focam na atenção primária à saúde. Essa escala inclui aspectos como qualidade de 

vida (humor, relaxamento) e vitalidade (estar ativo/a, acordar com disposição). Cada 
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participante respondeu à seguinte orientação: “Por favor, indique, para cada uma das cinco 

afirmações, a opção que mais se aproxima do modo como você tem se sentido nas últimas 

semanas, ao ler notícias sobre a pandemia de Covid-19 (novo coronavírus)”. A escala de 

resposta variava de 1 = “Em nenhum momento” a 6 = “O tempo todo”, e as médias mais 

altas indicam maiores níveis de bem-estar (α = 0,88). 

2.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE 

O questionário foi disponibilizado na internet, por meio de um link divulgado via e-

mail e via redes sociais, e os participantes respondiam de forma anônima e voluntária. 

Além das estatísticas descritivas, foram realizadas ANOVA e correlações de Pearson, com 

o software SPSS Statistics. 

3 RESULTADOS 

Nesta seção são apresentados apenas alguns extratos do estudo, destacados de 

forma sucinta a seguir. Inicialmente, os participantes indicaram, entre outros hábitos, 

como têm se informado especificamente sobre a Covid-19, escolhendo sua principal fonte 

de informação. As respostas sobre hábitos específicos de acesso às notícias a respeito da 

pandemia estão ilustradas no gráfico 1: 

 

Gráfico 1: “Como você tem se informado mais sobre a COVID-19?”  

 
Fonte: elaborado pelas autoras, com dados coletados neste estudo sobre os canais em que as pessoas 

declararam passar mais tempo se informando e acessando notícias a respeito da pandemia. 
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Além de confirmar a internet como uma mídia de grande alcance em amostras 

conectadas, os resultados também corroboram a alta penetração da TV no consumo de 

notícias. Do ponto de vista dos veículos jornalísticos, esse aumento de procura durante os 

estágios iniciais da pandemia foi perceptível. Estudo da Kantar Ibope, por exemplo, revelou 

aumento significativo na audiência dos telejornais, com destaque para o Jornal Nacional, 

da TV Globo2.  

Ainda que redes sociais ocupem lugar proeminente entre os canais de informação 

escolhidos, há evidente busca de fontes tradicionais de notícias para conhecer o impacto da 

pandemia na vida dos indivíduos - vale lembrar que a maioria dos sites de notícias é de 

propriedade de veículos de informação com credibilidade construída ao longo de muitos anos. 

Ao pensar sobre meios de comunicação, os participantes foram solicitados a indicar 

se a mídia ajuda ou atrapalha a sociedade a resolver seus próprios problemas. A percepção 

dos respondentes foi a seguinte: 19% diriam que a mídia ajuda, 57,5% diriam que a mídia 

mais ajuda do que atrapalha, 19% diriam que a mídia mais atrapalha que ajuda e 4,6% 

diriam que a mídia atrapalha a sociedade a resolver seus próprios problemas. Do total, 

76,5% dos respondentes percebem positivamente o papel dos veículos jornalísticos como 

condutores de soluções na esfera social, e isso atinge uma das principais finalidades do 

jornalismo: a de compreender aspectos do presente e da realidade que as cerca 

(FONTCUBERTA, 1993).  

O resultado aponta que quanto mais se reconhece a importância da mídia em 

participar de soluções e ajudar a sociedade no enfrentamento de problemas, menores são 

as médias no instrumento de bem-estar da OMS. Ou seja, essas pessoas experimentavam 

menos qualidade de vida e disposição diária, como mostra a Tabela 1.  

  

                                                                 
2  Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/03/audiencia-de-telejornalismo-explode-durante-crise-do-

novo-coronavirus.shtml (acesso em 6 jul 2020) 
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Tabela 1: Diferenças de médias de bem-estar entre grupos de pessoas que percebem o papel da 

mídia de maneira distinta. 

 

Ajudam a 

sociedade 

n = 58 

Mais ajudam 

que atrapalham 

n = 176 

Mais atrapalham 

que ajudam 

n = 58 

Atrapalham 

n = 14 
ANOVA 

 M DP M DP M DP M DP  

Bem-

estar 

(WHO-5) 

2,96 0,93 2,93 1,03 3,10 1,29 3,80 1,09 
F(3,302) =2,991, p 

<0,05 

Fonte. Dados das autoras, obtidos com análise da amostra (N = 306) do presente estudo. 

 

A diferença de médias entre sujeitos que percebem a mídia como mais ajudadora 

e sujeitos que acham que a mídia mais atrapalha a sociedade mostra que perturbação, 

nervosismo e inquietação acompanham mais as pessoas que reconhecem um papel de 

contribuição social desenvolvido pela mídia. Infere-se que quanto mais se percebe a 

relevância dos meios de comunicação para informar a população sobre a gravidade da 

Covid-19, pior é o grau de bem-estar medido com a WHO-5.  

A fim de confirmar as relações existentes entre o bem-estar e a percepção sobre o 

papel da mídia, foram realizadas correlações de Pearson com dados intervalares, conforme 

descrito abaixo. Como a Tabela 2 indica, à medida que a percepção de que os meios de 

comunicação atrapalham a sociedade é mais forte, a média na escala WHO-5 aumenta, 

indicando uma correlação positiva entre essas duas variáveis. Ou seja, a tendência foi que 

o bem-estar tende a aumentar à medida que a percepção é que a mídia atrapalha, ou mais 

atrapalha do que ajuda a sociedade a resolver seus problemas. 

 

Tabela 2: Correlações entre bem-estar, gerações e percepção sobre mídia. 

Variáveis 1 2 

1. Bem-estar (WHO-5) -  

2. Gerações 0,249** - 

3. Quanto os meios atrapalham 0,122* 0,122* 

Fonte: Dados das autoras, obtidos no presente estudo. **p value < 0,001. *p value < 0,05. 
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Identificou-se ainda correlação entre idade e percepção sobre o papel da mídia. À 

medida que a idade avança, o sentimento de que a mídia mais atrapalha do que ajuda a 

sociedade a resolver seus problemas também aumenta. Isso indica que a geração 

Babyboomer - que nesta amostra é bastante escolarizada - percebe o papel da mídia de 

maneira mais crítica. Sabendo que eles também apresentam maiores médias de bem-estar, 

pode-se inferir que os mais idosos, que estão experienciando mais confiança e entusiasmo 

durante a pandemia, são mais rigorosos no julgamento dos reais benefícios das informações 

jornalísticas para a sociedade. Em contrapartida, a Geração Z, que teve as menores médias 

na medida WHO-5 neste momento de medo e incerteza, tende a dar mais crédito ao papel 

institucional da mídia, recebendo as notícias de maneira menos crítica. 

Cada geração sentiu bem-estar de forma diferente, conforme resultado da ANOVA 

entre grupos geracionais F(3,302)=6,675, p value < 0,001. Cada geração foi definida 

dividindo os sujeitos em quatro grupos etários (BARFORD e HESTER, 2011; QUEITZSCH, 

2015): Babyboomers, nascidos até 1960; Geração X, nascidos até 1980, que cresceu sem 

as tecnologias da informação e as comunicações por dispositivos modernos, e só foram 

expostos a eles quando já adultos; Geração Y, nascidos entre 1981 e 1995, a “geração 

transitória"; e Geração Z, dos nascidos pós-1995, e que já alcançaram a maioridade.  

A Geração Z apresentou média mais baixa (M=2,61; DP=0,95) na medida de bem-

estar da OMS, ao passo que os Babyboomers apresentaram a maior média (M=3,67; 

DP=1,05) na escala. Esses resultados indicam que, embora estejam dentro do grupo 

considerado de risco pela OMS, os sexagenários conseguiram manter mais experiências 

positivas como determinação, dinamismo e entusiasmo. Vivências em outros contextos 

mundiais desafiadores (a pandemia de H1N1, por exemplo, acometeu principalmente 

idosos3), podem dar uma perspectiva de que crises são superadas, e é uma possível 

explicação para o menor desconforto e maior bem-estar entre Babyboomers. As gerações 

mais novas aparentemente sentiram mais o impacto das notícias da pandemia em seu 

bem-estar diário, o que pode se justificar porque essa parcela da população tende a ter 

                                                                 
3  Mais informações em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/24/em-tres-meses-

coronavirus-se-aproxima-de-mortes-de-pandemia-de-h1n1.htm (acesso em 6 jul 2020) 
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fortes anseios por segurança e por escapar temporariamente das realidades que 

enfrentam (WOOD, 2013).  

As descobertas deste estudo encontram ressonância em uma das recomendações 

oficiais da Organização Mundial de Saúde sobre saúde mental durante a pandemia. 

Embora enfatize a importância de os cidadãos se manterem bem informados, o site da 

OMS recomenda: “Minimize os feeds de notícias. Tente reduzir o quanto você assiste, lê 

ou ouve notícias que o fazem se sentir ansioso ou angustiado. Procure as informações mais 

recentes em horários específicos do dia, uma ou duas vezes por dia, se necessário”4. De 

fato, o acesso compulsivo à mídia desencadeia fadiga, e isso pode resultar em ansiedade e 

depressão elevadas (DHIR et al. 2018). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo verificou as relações entre níveis de bem-estar nas diferentes gerações 

de adultos brasileiros e a percepção do papel da mídia na resolução dos problemas da 

sociedade durante os estágios iniciais da pandemia de COVID-19 no Brasil. De uma maneira 

geral, a maioria dos respondentes percebe que a mídia ajuda ou mais ajuda do que 

atrapalha a sociedade a resolver seus problemas. Essa avaliação se conecta com um 

exemplo da realidade: em resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso 

aos dados sobre a COVID- 19 (em junho de 2020), seis veículos jornalísticos - O Estado de 

S. Paulo, Folha de S. Paulo, O Globo, Extra, G1 e UOL - decidiram formar um consórcio de 

imprensa e trabalhar em colaboração para apurar as informações nos 26 estados e no 

Distrito Federal5. Desde então, as notícias mais confiáveis sobre os dados da pandemia vêm 

da mídia de referência, não de instituições governamentais. Tal fato mostra que a mídia 

está ativamente ajudando a sociedade a se manter informada neste momento de crise. 

Ao correlacionar uma das principais finalidades do jornalismo com o bem-estar em 

diferentes fases da vida, identificamos a tendência de a geração mais velha (Babyboomers) 

ser mais crítica com relação à mídia e apresentar mais qualidade de vida e disposição diária, 

                                                                 
4  Disponível em: https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-

coronavirus/healthyathome/healthyathome---mental-health (acesso em 6 jul 2020) 

5  Mais informações em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/08/veiculos-de-comunicacao-formam-parceria-
para-dar-transparencia-a-dados-de-covid-19.ghtml 
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mesmo durante uma crise pandêmica. Em contrapartida, os mais jovens experienciam 

mais desconforto psicológico e avaliam que a mídia ajuda a sociedade a resolver seus 

problemas. Isso indica que indivíduos com mais vivência em diferentes contextos de crises 

sociais provavelmente têm uma compreensão mais fundamentada sobre os danos que os 

meios de comunicação podem causar (como a própria sensação de medo). Já pessoas mais 

jovens aparentemente não possuem os mesmos recursos psicológicos para ajudar a 

sentirem menos desconforto psicológico nos estágios iniciais da pandemia de COVID-19. 

Futuras pesquisas podem investigar as relações entre níveis de bem-estar e a 

percepção sobre o papel da mídia em diferentes estágios da pandemia, de modo a tecer 

novas comparações, inclusive entre as gerações de indivíduos. 
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RESUMO: A disseminação da produção científica da Faculdade de Medicina da Bahia da 
Universidade Federal da Bahia, através do Repositório Institucional é o objeto de estudo desse 
artigo. Objetiva-se verificar o quantitativo e a relevância do conteúdo acadêmico e científico dessa 
Unidade, disponibilizados em acesso aberto.  A pesquisa tem caráter descritivo e exploratório, em 
que se adota uma abordagem quali-quantitativa, na expectativa de quantificar e descrever os 
documentos inseridos no repositório. O levantamento revela que a comunidade científica da 
Faculdade de Medicina da Bahia disponibiliza um dos maiores quantitativos de documentos em 
acesso aberto em relação a outras Unidades da instituição.  
Palavras-Chave: Repositório Institucional; Faculdade de Medicina da Bahia; Universidade Federal 
da Bahia. 
 
ABSTRACT: The dissemination of scientific production from the Bahia Medical School of the Federal 
University of Bahia, through the Institutional Repository is the object of study of this article. The 
objective is to verify the quantity and relevance of the academic and scientific content of this Unit, 
made available in open access. The research has a descriptive and exploratory character, in which 
a qualitative and quantitative approach is adopted, in the expectation of quantifying and describing 
the documents inserted in the repository. The survey reveals that the scientific community of the 
Faculdade de Medicina da Bahia makes available one of the largest numbers of open access 
documents in relation to other units of the institution. 
Keywords: Institutional Repository; Faculty of Medicine of Bahia; Federal University of Bahia. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A comunicação científica é um dos processos que compõe o fluxo da pesquisa 

científica, de modo que esta se inicia com um problema a ser verificado, em que se preze 

a contribuição com o avanço do conhecimento científico, agregando novas perspectivas, 

novas análises e novas conclusões a respeito de uma temática já estudada pela 

comunidade científica. Dessa forma, colabora com inovações para resolução de 

problemas, sejam de ordem econômica, política, social, educacional, ou de saúde e bem-

estar. Para Meadows (1999) a comunicação científica é parte essencial e integrante no 

fluxo da pesquisa científica, e esta, visa à troca de informações e socialização dos 

resultados de pesquisa entre a comunidade científica.  

Percebe-se que ao longo do tempo as formas de comunicação científica, realizada 

entre os pares, têm modificado significativamente. Em partes, atribui-se às Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) essas transformações ocorridas no século XX, a partir da 

terceira revolução industrial, que viria proporcionar um avanço no conhecimento 

científico, com a descoberta da microeletrônica e da informática. Essas descobertas 

possibilitaram a criação de aparatos tecnológicos, que vão desde os sistemas de 

comunicação oral aos microcomputadores, e tais equipamentos potencializaram de 

sobremaneira a comunicação científica de longa distância, tornando-a global e agregando 

o mundo em redes de comunicação. 

Os avanços tecnológicos da década de 1990 transformaram os modos operacionais 

das trocas de informações e dados entre os pesquisadores, contribuindo para uma quebra 

de barreiras geográficas e temporais como nunca visto na história da humanidade. Associado 

a esse fato da criação de diversas inovações tecnológicas, a utilização da internet, que até 

aquele momento estava restrita a meios militares, passa a fazer parte dos meios acadêmicos 

e científicos. Nesse contexto, em que os avanços no conhecimento científico são 

evidenciados, os pesquisadores de diversas áreas viram-se pressionados pela política de 

publicação das editoras comerciais, que estavam à frente do negócio relacionado à 

publicação e comercialização de resultados de pesquisas científicas. 

Diante da necessidade de uma reação acerca do monopólio das editoras 

comerciais, a comunidade científica, protagonista de transformações paradigmáticas, 

conforme reflete Thomas Kuhn (1998), geradora de conhecimento, seguindo o fluxo 
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normal da pesquisa científica, veem-se estimuladas pelas TIC, e nesta, identificam a 

possibilidade de emancipação das editoras comerciais, que até então publicavam e 

comercializavam os resultados de pesquisa, de modo que, os pesquisadores ao passo que 

produzem conteúdo, também são consumidores de informação científica, pois é dessa 

forma que a pesquisa científica funciona, através da investigação realizada com a 

contribuição de outros estudos.  

Nesse sentido, os cientistas ao comunicar os seus achados e resultados de pesquisa, 

disponibilizam para as editoras os artigos científicos para publicação, e estas, os vendem 

através de assinaturas a outros pesquisadores e instituições de ensino e pesquisa. Esse se 

tornou um negócio lucrativo e quase sem concorrência, em virtude da forma de avaliação 

que estudos científicos adquiriram (MEIRELLES, 2009).  

Esse fluxo adotado pelas editoras com o passar do tempo tornou-se oneroso para 

pesquisadores e instituições, e por volta da década de 1990 alguns pesquisadores da 

América do Norte, em particular dos Estados Unidos, passam a adotar um novo modelo de 

publicação científica, que modificaria a forma como a comunicação científica se realizaria 

a partir daquele momento.  

Essas mudanças ocorridas a partir da década de 1990 têm reflexos nas pesquisas 

científicas, e no modo como essas passam a ser realizadas e comunicadas. A comunicação 

científica torna-se mais aberta e democrática, evidenciando um protagonismo da 

comunidade científica na mudança de paradigma da ciência, pautada na cooperação entre 

os seus pares, de modo que o acesso aberto possa contribuir na visibilidade da produção 

científica das instituições e dos pesquisadores. 

Em razão da presença da Universidade Federal da Bahia (UFBA) no Movimento de 

Acesso Aberto (MAA), que tem por princípio a disponibilização de conteúdos de pesquisas 

em acesso aberto, originados de estudos científicos realizados na instituição, e que 

apresenta a Faculdade de Medicina da Bahia (FAMED), como umas das mais atuantes 

unidades na inserção de documentos no Repositório Institucional da UFBA (RI-UFBA), esse 

artigo busca realizar um levantamento dos tipos e o quantitativo de documentos 

disponibilizados por essa unidade acadêmica em acesso aberto. 

Os dados revelam que a FAMED tem contribuído de sobremaneira na 

disponibilização de conteúdo em acesso aberto, em relação a todas as unidades que 

possuem espaço reservado no RI-UFBA para inserção de documentos, é a comunidade com 
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maior quantitativo de produções acadêmicas e científicas disponível. Essa constatação 

evidencia o compromisso da unidade com a informação científica, ao passo que produz 

conhecimento de qualidade, reconhecido internacionalmente, como por ocasião do surto 

do Zika Vírus, em que a UFBA tornou-se protagonista, ao ter em seus quadros de docentes 

o pesquisador que atuaram na descoberta do vírus, e atualmente tem atuado fortemente 

no combate ao Covid 19, que assola a sociedade mundial. É motivo de celebração perceber 

que a instituição tem investido em comunicar de forma ampla e irrestrita os resultados de 

pesquisa, na área da medicina e saúde, inserida na Era Digital e modificando de forma 

significativa os modos operacionais do fazer científico, através da cooperação, 

compartilhamento de pesquisas e socialização destas. 

 
2 A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA FACULDADE DE MEDICINA NO REPOSITÓRIO 
INSTITUCIONAL DA UFBA 
 

A FAMED-UFBA, a mais antiga do Brasil, tendo abrigado o primeiro Curso de 

Cirurgia do país, através da Escola de Cirurgia em 1808 (SANTOS, 2019; ROSA, 2011; 

CUNHA, 2007), possui aproximadamente 2.860 documentos disponibilizados em acesso 

aberto, através do RI-UFBA. Muitos desses documentos foram produzidos muito antes da 

implantação do repositório, ocorrida em 2010, e inseridos no RI-UFBA como forma de 

manutenção, preservação e memória da história da FAMED. 

A Faculdade de Medicina da Bahia se constituiu através da primeira Escola de 

Cirurgia instalada em Salvador, datada de 1808, em virtude da chegada da Família Real 

Portuguesa em território brasileiro, e posteriormente incorporada à primeira Universidade 

da Bahia, federalizada, passou a ser denominada Universidade Federal da Bahia, em 1946. 

Os documentos acadêmicos da FAMED inseridos no RI-UFBA estão distribuídos em 

diversas tipologias, o que corrobora o compromisso desta na disponibilização de conteúdo 

para a comunidade acadêmica, assim como para sociedade, está última, em geral 

financiadora das pesquisas realizadas na instituição pública brasileira como a UFBA, através 

de recursos públicos oriundos de impostos. Esses documentos foram listados no Quadro 

1, e reproduzem uma parcela da produção científica realizada na FAMED-UFBA e demais 

áreas da saúde, a esta associada. 
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Quadro 1: Tipos de documentos de Medicina no RI-UFBA 
 

Artigos Publicados em Periódicos  

Dissertações de Mestrado 

Teses de Doutorado 

Trabalhos de Conclusão de Curso 

Outros 

Fonte: elaborado pelo autor. Extraído do Repositório Institucional da UFBA (2020). 

 
Além dos documentos de origem acadêmica, como trabalho de conclusão de curso, 

dissertações e teses, verifica-se também a inserção de artigos científicos apresentados em 

periódicos, em um quantitativo expressivo, o que demonstra a preocupação da área de 

medicina e saúde em disponibilizar em acesso aberto as pesquisas realizadas pelos membros 

da comunidade acadêmica e científica da UFBA, em acesso aberto. Dessa forma, promove a 

visibilidade do pesquisador, do assunto pesquisado, como foi o caso do Zika Vírus a partir de 

2015, e atualmente no ano de 2020 com o Covid 19, além de contribuir com a visibilidade 

da UFBA enquanto instituição de pesquisa.  

Salienta-se que a comunidade da FAMED inserida no RI-UFBA, abriga documentos de 

alguns cursos de graduação e pós-graduação que estão relacionados com a área de Ciências 

da Saúde juntamente com Medicina. Dessa forma, os dados observados nesse levantamento 

levam em consideração a comunhão existente entre as áreas afins, de modo que, os 

documentos disponibilizados também contemplam esses cursos e programas de pós-

graduação ali inseridos. 

No Quadro 2, apresenta-se as subcomunidades que compõe de forma harmoniosa a 

comunidade da FAMED no RI-UFBA. Dessa forma, tem-se uma visão ampla dos cursos e 

programas de pós-graduação, além da biblioteca setorial de saúde, que interagem com a 

Medicina em prol da pesquisa científica no âmbito da saúde e bem-estar. Essa 

disponibilização em acesso aberto, por outro lado, promove a comunicação científica entre 

os pares, de forma que pesquisas desenvolvidas na UFBA são compartilhadas entre os 

membros da comunidade científica, e permitindo que a sociedade em geral tenha acesso ao 

conteúdo produzido na instituição. 

 

Quadro 2: Subcomunidades da FAMED no RI-UFBA 

Bibliotheca Gonçalo Moniz - Memória da Saúde Brasileira 

Pós-Graduação em Ciências da Saúde (POS_CIENCIAS_SAUDE) 

Pós-Graduação em Medicina e Saúde (PPGMS) 

Pós-Graduação em Patologia Humana e Patologia Experimental (PGPAT)  

Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho (PPGSAT)  
Fonte: elaborado pelo autor. Extraído do Repositório Institucional da UFBA (2020). 
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A Bibliotheca Gonçalo Moniz - Memória da Saúde Brasileira, por exemplo, possui um 

amplo acervo que versa sobre a memória desta área do conhecimento, que tem contribuído 

de sobremaneira com diversas pesquisas no âmbito da prevenção e resolução de problemas 

de saúde no país. Esse acervo possui mais de duzentas obras datadas do século XIX e XX, com 

teses apresentadas por doutores daquela época, o que caracteriza a importância da 

preservação digital, visto que essas foram digitalizadas e disponibilizadas à comunidade 

científica e a sociedade em geral, como forma de democratização de acesso à informação 

científica na área de saúde.  

O RI-UFBA em muitos casos tem atuado como uma fonte de informação para diversas 

pesquisas acadêmico-científicas, que buscam na história da medicina o apoio teórico 

conceitual para o desenvolvimento destas. Nesse aspecto, contar com a disponibilização em 

acesso aberto de um importante acervo histórico sobre a saúde brasileira, especialmente em 

tempos de isolamento social, como esse em que a comunidade acadêmica e científica, assim 

como a sociedade em geral tem enfrentado, e que foram orientados pelos órgãos de saúde a 

permanecerem em suas casas, o acesso aberto e disponibilização de conteúdo através de 

repositórios institucionais, não somente o da UFBA, mas de outras instituições, contribui para 

o contínuo desenvolvimento das pesquisas, de forma segura e com qualidade. 

Em tempos de desinformação, e com uma pandemia que assola a humanidade de 

forma global, a Covid 19, contar com a disponibilização de conteúdo científico de referência 

como os produzidos pela comunidade científica da UFBA é um fator primordial para que a 

universidade pública possa demonstrar para a sociedade como as instituições de ensino, 

pesquisa e extensão, como são as universidades, desenvolvem pesquisas no âmbito da saúde 

e que contribuem com os seus resultados de pesquisa para a resolução de diversos 

problemas, seja de ordem sanitária, epidemiológicas ou de prevenção. 

O quantitativo desses documentos que a comunidade científica e a sociedade em 

geral podem encontrar no RI-UFBA foi listado na Tabela 1, de modo que fica evidenciado o 

quanto satisfatório essa amostra representa através dos diversos tipos de documentos 

inseridos, tendo sido constatado que a FAMED possui uma das maiores comunidades em 

termos de quantidades de documentos inserido no RI-UFBA. 
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Tabela 1: Quantitativo dos documentos por tipologia 
 

Tipos de documentos Quantidade 

Artigos publicados em periódicos 1542 

Dissertações de Mestrado 261 

Teses de Doutorado 111 

Trabalhos de Conclusão de Curso 662 

Outros 11 

Fonte: elaborado pelo autor. Extraído do Repositório Institucional da UFBA (2020). 
 
 

A análise dos dados inseridos na Tabela 1 revela que o maior quantitativo de 

documentos inseridos são artigos publicados em periódicos, na ordem de 1542 itens desse 

tipo de documento. De forma inusitada, os trabalhos de conclusão de curso, obra acadêmica 

relacionada aos cursos de graduação, estão em segunda colocação em termos de quantidade 

de documentos inseridos, demonstrando que os discentes da área de saúde, a partir de 

orientações, provavelmente do Colegiado do Curso, estão atentos às novas formas de 

disseminação do conhecimento científico, e que têm investido na socialização das pesquisas 

realizadas no âmbito da sua formação de nível superior.  

Os demais documentos inseridos são originários dos programas de pós-graduação 

que constituem a FAMED, e são do tipo dissertação (261) e tese (111), além de documentos 

listados como “Outros” (11). Dessa forma, perceber-se que a comunidade acadêmica e 

científica da FAMED tem adotado o acesso aberto como forma de comunicação científica 

entre os pares, de modo que o acesso às pesquisas realizadas torna-se disponíveis ao público 

e à própria comunidade universitária. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando que o RI-UFBA tem por objetivo alavancar e dar visibilidade à 

produção de conhecimento desenvolvida na instituição, percebe-se que a FAMED, 

faculdade que possui uma história centenária, tem contribuído enfaticamente, ao 

disponibilizar uma documentação que hoje seria inacessível pela sua temporalidade, 

constituinte de um acervo raro, originários do século XIX e XX. O RI-UFBA e a FAMED, nesse 

momento de isolamento social em plena Era Digital, dão um exemplo de socialização das 

pesquisas realizadas no âmbito do combate ao Covid-19, assim como foi por ocasião do 

surto do Zika Vírus, em 2015. Além disso, tem exercido com excelência a proposta do 
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acesso aberto, em que se preza a preservação e memória da instituição, ao tornar públicas 

tantas obras do século XIX e XX, de forma que a sociedade Baiana e Brasileira possa 

conhecer parte do desenvolvimento científico na área de saúde, com o pioneirismo da 

Faculdade de Medicina da Bahia. 
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RESUMO: Entre março e maio de 2020, Portugal viveu em confinamento, sempre reportado pelos 

media noticiosos, que assumiram claramente uma orientação dos cidadãos para comportamentos 

preventivos da doença, procurando constituir-se como uma frente de combate à pandemia, 

importante para ajudar o país a ficar em casa. Num inquérito que promovemos à classe, os 

jornalistas assumem essa orientação, algo inédito no regime democrático que vinga em Portugal 

desde 1974. Também reconheceram o crescimento substancial de “fake news” e a importância dos 

especialistas e fontes oficiais na disseminação de informação que ajudasse a população a adotar 

comportamentos preventivos face a uma pandemia desconhecida.  

Palavras-Chave: Covid-19; jornalismo; cobertura mediática. 
 
ABSTRACT: Between march and may 2020, Portugal lived in confinement, which was always 
reported by the media, who assumed to guide citizens’ behavior in order to prevent the disease. 
They were an important agent in fighting the pandemic and they played a huge role in helping 
people stay home. In a survey to the journalist profession, journalists assumed to have done so, in 
the first time in democracy, since 1974. They also recognized the increase in fake news and the 
importance of specialized and official news sources in conveying information that would help 
people adopt preventive behaviors during this unknown pandemic. 
Keywords: Covid-19; journalism; media coverage. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As notícias da Covid-19 chegam devagarinho a Portugal no início de 2020. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) emite o primeiro alerta da doença a 31 de dezembro 

de 2019, após as autoridades chinesas terem notificado casos de uma misteriosa 

pneumonia na cidade de Wuhan. A 24 de janeiro de 2020, a agência Lusa faz ecos de 

declarações da Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, segundo a qual os portugueses 

deveriam estar atentos, mas tranquilos, sobre o novo vírus, garantindo que Portugal tem 

planos de contingência regularmente testados. Menos de dois meses depois, a situação 

começa a ganhar contornos de um certo descontrolo no nosso país. Por isso, a 12 de março 

de 2020, o Governo português anuncia que, dali a quatro dias, iria suspender as atividades 

presenciais das creches ao ensino superior. A 18 de março, o Presidente da República 

decreta o estado de emergência por 15 dias, depois de ouvido o Conselho de Estado e de 

ter obtido o parecer positivo do Governo e da aprovação do decreto pela Assembleia da 

República. Essa declaração seria renovada a 2 de abril e a 17 de abril. Nesse tempo, o país 

vive em severo confinamento, sempre reportado pelos media noticiosos, que assumem 

claramente uma orientação dos cidadãos para comportamentos preventivos da doença, 

procurando constituir-se como mais uma frente de combate à pandemia. Que terá sido 

importante para ajudar o país a ficar em casa.  

 

2 A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO E DO JORNALISMO NA SAÚDE  
 

Nascida nos Estados Unidos da América (EUA), na década de 1970, a Comunicação 

da Saúde corresponde a uma área científica interdisciplinar, caracterizada pelo 

cruzamento entre as Ciências da Comunicação e as Ciências da Saúde, nomeadamente a 

Medicina, mas também a Saúde Pública, a Enfermagem e a Psicologia (ZOLLER; KLINE, 

2008). Vários autores têm descrito a Comunicação da Saúde como um campo 

“emergente”, uma vez que, em diferentes pontos do globo, se assiste a um crescimento 

assinalável da atividade científica focada neste tema (HANNAWA et al., 2014; SCHULZ; 

HARTUNG, 2010). Contudo, apesar de contar com quase meio século de história, este 

campo científico revela a existência de desequilíbrios entre os estádios de 

desenvolvimento encontrados em diferentes coordenadas geográficas. Os maiores 

contributos para o desenvolvimento deste campo têm vindo dos EUA, que ditam assim a 
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visão que temos desta área científica. Para isso, contribuem também os vieses das revistas 

científicas de grande impacto, que tendem a favorecer a publicação de dados recolhidos 

na América do Norte (HANNAWA et al., 2014).  

Não existe uma única definição de Comunicação da Saúde, sendo possível 

encontrar inúmeras aceções de teor técnico e instrumental (ROJAS-RAJS; SOTO, 2013). 

Maibach e Holtgrave (1995), por exemplo, descrevem-na como o uso de técnicas e 

tecnologias de comunicação para informar e influenciar positivamente decisões individuais 

e coletivas que afetam a saúde. Já o investigador e ex-jornalista norte-americano Gary 

Kreps diz-nos que a investigação em Comunicação da Saúde é uma área de investigação 

muito abrangente, que “examina os importantes papéis desempenhados pela 

comunicação humana e mediada na atenção à saúde e promoção da saúde numa ampla 

gama de contextos sociais”, acrescentando que “práticas e políticas de comunicação 

ineficazes limitam consistentemente a eficácia dos esforços de assistência/promoção de 

saúde, causando dor, sofrimento e até mortes desnecessárias em todo o mundo moderno” 

(KREPS, 2001, p.63). 

Outro dos aspetos que tem merecido a atenção dos académicos é a existência de 

diferentes níveis de comunicação no âmbito da Comunicação da Saúde. Richard K. Thomas, 

autor da obra Health Communication, defende que a Comunicação da Saúde se debruça 

sobre diferentes níveis, distinguindo os níveis a) individual; b) grupal; c) organizacional; d) 

comunitário e e) social (2006, p. 3). Naturalmente, é a Comunicação da Saúde de nível 

social que mais nos interessa aqui. Nesta lógica, a Organização Muncial de Saúde (1998) 

defende que a Comunicação da Saúde é uma “estratégia central para informar o público 

sobre preocupações de saúde e para manter assuntos importantes de saúde na agenda 

pública”. Socorrendo-se de Gutman (1997), Kreps diz-nos que este nível de comunicação 

foca a criação, disseminação e utilização de informações de saúde comunicadas através de 

diversos meios à ampla gama de audiências profissionais e leigas da sociedade, que 

influenciam as práticas de educação e promoção para a saúde (KREPS, 2001, p.65). É neste 

nível que há mais trabalho a fazer. E porquê? Primeiro, porque é um nível de comunicação 

capaz de ter um enorme impacto sobre largas audiências. Basta pensar nas crises sanitárias 

anteriores, como o surto de ébola de 2014, por exemplo, para perceber como a 

Comunicação da Saúde de nível social é fulcral para informar populações de vários países, 
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condicionar comportamentos e, assim, fazer da população uma aliada na manutenção da 

sua própria segurança sanitária, promovendo a contenção de uma epidemia através de 

comportamentos preventivos. Em segundo lugar, porque a sociedade da informação 

potenciou o aparecimento de múltiplos meios de comunicação, que se acumulam, 

funcionando paralelamente, com características e públicos diferentes.  

A Organização Mundial de Saúde (1998) entende que o jornalismo de saúde é uma 

área da comunicação da saúde, tal como a comunicação interpessoal, a media advocacy 

ou a comunicação organizacional. Mas é também uma especialização do jornalismo. E, na 

verdade, embora se possa entender o jornalismo de saúde como uma pequena parte do 

jornalismo, este tem as suas especificidades, tal como acontece com o jornalismo 

económico, político ou desportivo. Hallin e Briggs (2014) defendem que o jornalismo 

médico e de saúde é, de certo modo, diferente do restante: os jornalistas que cobrem este 

beat revelam, muitas vezes, conceções mais didáticas e instrumentais do seu papel do que 

os outros jornalistas. E a combinação entre as normas comunicativas do jornalismo e as da 

medicina e saúde pública faz deste campo um objeto de estudo muito particular (HALLIN; 

BRIGGS, 2014).  

 

3 ESTUDO EMPÍRICO: A COBERTURA JORNALÍSTICA EM PERÍODO DE EMERGÊNCIA SEGUNDO 
OS JORNALISTAS PORTUGUESES  
 

3.1 OPÇÕES METODOLÓGICAS 

Para recolha dos dados, procedeu-se à administração de inquéritos por 

questionário, na modalidade online com recurso à plataforma Limesurvey, instalada em 

servidor próprio no CECS – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, da 

Universidade do Minho. Foi fornecido um link para se efetuar o respetivo preenchimento 

por administração direta (QUIVY; CAMPENHOUDT, 1992, PP. 188–190).  

Os dados foram recolhidos entre os dias 11 e 29 de maio de 2020. A investigação 

foi realizada em conformidade com os procedimentos éticos exigidos, tendo sido 

prestados esclarecimentos quanto ao âmbito do estudo e tratamento anonimizado dos 

dados, para o qual se solicitou o devido consentimento informado. Aos inquiridos foi 

informado que considerassem para análise o período entre 18 de março e 2 de maio, 
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correspondente à vigência do estado de emergência decretado para Portugal. Os dados 

recolhidos do inquérito por questionário foram tratados, codificados e categorizados com 

recurso ao programa de análise estatística SPSS.  

Para a seleção dos casos, foi feita a listagem de todos os órgãos de comunicação 

social de âmbito nacional (rádios, online, imprensa, televisão), e depois estratificada por 

categorias mutuamente exclusivas: jornalistas, jornalistas de saúde ou de ciência, editores 

/ coordenadores, e diretores. O formulário foi estruturado de acordo com o público-alvo 

atendendo ao aprofundamento dos seguintes elementos de análise: o impacto do 

teletrabalho, a organização das redações / secções, a existência de preocupação com a 

literacia em saúde, a escolha das fontes de informação e as mudanças que o estado de 

emergência promoveu no jornalismo. Excetuando as variações específicas adaptadas às 

circunstâncias de cada categoria, os questionários têm na maioria exatamente a mesma 

estrutura e as mesmas questões, permitindo medir e comparar as perceções dos grupos 

inquiridos. As questões não tinham caráter obrigatório. 

Totalizaram-se para análise 200 inquéritos, com a seguinte distribuição: jornalistas, 

114; jornalistas da saúde ou de ciência, 18; editores / coordenadores, 50; e diretores de 

informação, 18. 

 
3.2 LEITURA DE RESULTADOS  

A 12 de março de 2020, o Governo português anunciou que, dali a quatro dias, 

suspenderia as atividades presenciais das creches ao ensino superior, limitar o acesso a 

centros comerciais e a serviços públicos, reduzir a lotação de restaurantes, fechar bares e 

proibir visitas a lares de idosos. A 18 de março, o país fica em estado de emergência que 

se prolongaria até 2 de maio. O confinamento de grande parte da população pretendia-se 

rigoroso e assim aconteceu. Porque os decisores políticos agiram de forma célere, porque 

as autoridades sanitárias sustentaram essa opção e, não menos importante, porque os 

meios de comunicação social ergueram uma frente de combate à doença através de uma 

noticiabilidade centrada em factos que davam conta da gravidade da situação, de opiniões 

diversas de especialistas que sublinhavam a importância de adotar comportamentos de 

proteção individual e de espaços de literacia que procurava ajudar os cidadãos a viver em 

distanciamento social.  
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No inquérito que realizámos à classe jornalística (diretores, 

editores/coordenadores, jornalistas) sobre o jornalismo desenvolvido durante todo o 

estado de emergência, 92,2% dos jornalistas declararam terem tido uma preocupação 

permanente em orientar comportamentos, uma escolha nunca vista no Portugal 

democrático depois do 25 de abril de 1974. Não se tratou aqui de direcionar os públicos 

para o apoio a determinadas opções políticas, mas de os inteirar em permanência acerca 

da evolução da pandemia em diferentes partes do país e do mundo e de os ajudar a adotar 

atitudes que promovessem a saúde pública e evitassem cadeias de contágio. 

Confrontados com o modo como essa condução de comportamentos se processou, 

os jornalistas apresentaram caminhos diversos. Essa orientação fez-se, prioritariamente, 

através do próprio agendamento noticioso. Em todos os media informativos, os jornalistas 

multiplicavam peças em jeito de pergunta/resposta com informação importante sobre o 

que se impunha saber em determinada altura (para que serve o estado de emergência, o 

que é o lay-off, em que circunstâncias se pode sair de casa...);  infografias diversas 

(explicativas da doença, exemplificadoras de comportamentos de proteção individual, com 

pontos de situação das mortes e número de infetados no país e no mundo); artigos de 

opinião de especialistas ou de profissionais até então pouco valorizados (operadores de 

caixa de hipermercados, motoristas...), textos-pivot que misturavam informação com um 

registo de conversa de proximidade e de empatia com a ansiedade sentida pelos 

telespectadores. 

Neste período, as fontes de informação também mudaram. Em tempos de 

pandemia, os jornalistas procuraram muito os especialistas, principalmente professores 

universitários, investigadores e profissionais de saúde. Era preciso dotar a informação de 

uma espécie de “saber sábio” que as fontes de informação mais especializadas garantiam 

com mais facilidade. À notoriedade pública, tradicionalmente apreciada pelos media 

noticiosos, a classe jornalística em tempos de Covid-19 valorizou sobretudo a informação 

que uma fonte detinha e a respetiva capacidade de comunicação, como documentam as 

respostas do inquérito que realizámos.  

Interrogados acerca de um eventual aumento de informação falsa nesta altura, 87 

por cento dos jornalistas disseram que isso aconteceu, usando como estratégias de 

combate a essa situação o cruzamento da informação com fontes documentais e o pedido 
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de explicações a fontes oficiais ou especializadas. Aliás, os problemas na triagem de 

informação credível sobre a Covid-19 foram apontados por mais de metade dos jornalistas 

auscultados como a dificuldade mais importante que enfrentaram durante o estado de 

emergência, a clara distância da dificuldade seguinte – a falta de colaboração de algumas 

fontes de informação. 

 

NOTAS FINAIS 

O estado de emergência que Portugal viveu entre 18 de março e 2 de maio será sempre 

um dos marcos de referência para o jornalismo português. Por várias razões: porque os 

media se assumiram como uma das frentes de combate à pandemia, porque o discurso 

noticioso foi permanentemente atravessado por uma literacia que visava ajudar os 

cidadãos a adotar comportamentos que os protegesse de um eventual contágio, porque 

as fontes de informação mudaram e porque grande parte dos jornalistas desenvolveram 

muito do seu trabalho a partir de casa, onde ficaram confinados como grande parte dos 

portugueses.  

No inquérito que fizemos à classe jornalística, a quase totalidade dos inquiridos 

assumiu esse papel de orientação dos cidadãos. A resposta visava estritamente o campo 

da saúde e não o acompanhamento de qualquer opção política. Não se tratou aqui de uma 

opção surpreendente. Como documentam muitos estudos internacionais (FORSYTH et al., 

2012; TANNER, FRIEDMAN, ZHENG YUE, 2015), o jornalismo quando mediatiza questões 

de saúde, principalmente pandemias, assume uma literacia mais acentuada, criando assim 

uma espécie de segurança ontológica que Anthony Giddens (1998)  ligava ao carácter 

tácito da nossa consciência prática, que não conseguimos verbalizar bem em palavras, mas 

que sentimos como âncoras, sobretudo em períodos de uma colossal incerteza como 

foram os primeiros meses desta pandemia.  

Foi um tempo de mudanças também na comunicação oficial, mas não tão profundas 

como aquelas que o campo jornalístico necessitava. Entidades políticas e, acima de tudo, 

autoridades sanitárias nem sempre responderam às dúvidas, à procura da informação, à 

necessidade de explicações adicionais que as redações requeriam. É verdade que Primeiro-

ministro e Presidente da República se constituíram como as vozes principais em 

momentos-chave, mas era preciso mais informação, principalmente a partir de uma zona 
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mais recuada. A Direção-Geral de Saúde foi promovendo conferências de imprensa diárias 

e respondendo dentro de algumas limitações de tempo e de recursos às diversas 

solicitações. Todavia, o caudal de informação permanente que se foi produzindo centrado 

na Covid-19, o clima de enorme incerteza sobre o que se passava e a proliferação de 

informação falsa exigiam mais. É exatamente esse modo de comunicar quando a saúde 

pública está em causa que pode, e deve ser profundamente revisitado para se encontrar 

novos modos de ação. Se o jornalismo se assume como um dos meios de combate às 

pandemias, as fontes de informação oficiais devem também centrar recursos que 

canalizem em permanência informação rigorosa, dados fidedignos e interlocutores que 

saibam transmitir o que os cidadãos têm de saber para cuidar da saúde, sua e dos outros.  
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RESUMO: Aborda a relação entre saúde, informação sobre a pandemia de Covid-19 e 
idosos. Objetivo: caracterizar o comportamento de busca sobre Covid-19 por idosos. Metodologia: 
disponibilização de questionário on-line em comunidades virtuais. Resultados: A maioria busca 
informações sobre o tema uma ou mais vezes ao dia. A televisão é o principal meio de informação 
e também considerado o mais confiável, seguido de familiares. As mídias sociais são consideradas 
pouco confiáveis. Os assuntos que mais interessam estão relacionados a medidas de prevenção e 
tratamento. Considerações finais: embora a maioria tenha acesso à Internet, os idosos preferem 
mídias tradicionais. 
Palavras-Chave: Comportamento de busca; comportamento informacional; Idosos; Covid-
19. 
 

ABSTRACT: Addresses the relationship between health, information about the Covid-19 pandemic 
and the elderly. Objective: to characterize the search behavior on Covid-19 by the elderly. 
Methodology: provision of an online questionnaire in virtual communities. Results: Most seek 
information on the topic one or more times a day. Television is the main means of information and 
also considered the most reliable, followed by family members. Social media is considered 
unreliable. The subjects that matter most are related to prevention and treatment measures. Final 
considerations: although the majority have access to the Internet, the elderly prefer traditional 
media. 
Keywords: Information seeking behaviour; Information behavior; Elderly; Covid-19. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O ano de 2020 foi marcado historicamente pela pandemia de Covid-19, que causou 

a morte de milhares de pessoas e impactou relações sociais e econômicas de toda 

população mundial. A pandemia foi amplamente divulgada em diversos meios de 
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comunicação em massa de forma integral, como televisão, rádio, smartphones, 

computadores, entre outros. Nesse sentido, surge a necessidade de compreensão de como 

idosos, que são um dos grupos de risco da Covid-19, estão consumindo informação durante 

o período de pandemia. 

O objetivo deste estudo consiste em caracterizar comportamento de busca por 

idosos a respeito da Covid-19. Os objetivos específicos são: a) identificar o interesse dos 

idosos sobre o tema; b) verificar as principais fontes de informação utilizadas por eles e a 

confiabilidade percebida em relação às essas fontes e c) identificar as informações mais 

procuradas pelo grupo. 

A justificativa dá-se pelo fato de que idosos se enquadram como grupo de risco ao 

apresentarem características que podem causar agravamento do quadro clínico em caso 

de infecção do novo coronavírus e, por isto, pessoas deste grupo podem se interessar em 

buscar informações sobre o tema da doença. Além disto, é comum os idosos apresentarem 

certa dificuldade ao lidar com componentes eletrônicos que em geral são usados para 

compartilhamento de informação, o que pode dificultar o acesso às informações. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Wilson (2000) define que comportamento informacional se trata da totalidade 

humana com os canais de informação, o que inclui tanto a busca ativa quanto a busca 

passiva da informação e o uso dela. 

Casarin e Oliveira (2012) dizem que comportamento informacional é a maneira pela 

qual sujeitos lidam com a informação de forma voluntária e involuntária, bem como a 

forma que as buscam e as utilizam ou mesmo procuram evitá-la, além dos efeitos causados 

pela superexposição à informação (CASE, 2016; BAWDEN, 2020). 

O comportamento de busca, que é parte do comportamento informacional, inicia-

se com alguma inquietação mental do indivíduo, que muitas vezes é apontada como uma 

lacuna em seu estado de conhecimento. Essa percepção desperta uma necessidade por 

informação, que pode ser consciente ou inconsciente e impulsiona o indivíduo a buscar 

informações necessárias em diferentes canais e fontes de informação (WILSON, 2000) ou 

ainda os predispõe a perceberem as informações que lhe sejam úteis mesmo quando não 

estão realizando uma busca específica (CASE; GIVEN, 2016). 
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Tabosa e Pinto (2016, p. 226) dizem que, em toda a sociedade, “o comportamento de 

busca e uso da informação tem se alterado, acompanhando as transformações da 

sociedade em torno das tecnologias [...]”, bem como a maneira pela qual recuperamos a 

informação. Assim, o impacto das tecnologias da informação no comportamento de busca 

é sentido praticamente todos os grupos de indivíduos, inclusive os idosos. 

O comportamento de busca é influenciado por uma série de fatores, incluindo 

perfil dos indivíduos e o contexto em que eles estão inseridos. Desta forma, serão 

apresentadas algumas características gerais sobre o grupo que participou do estudo. 

 
2.1  IDOSOS 
 

O Estatuto do Idoso (BRASIL, 2009) define por idosos aqueles indivíduos que 

possuem 60 anos ou mais. Esse grupo de pessoas vem crescendo mundialmente nas 

últimas décadas por consequência da crescente qualidade de vida: estima-se que em 2050 

o número de pessoas idosas no Brasil já terá ultrapassado o número de crianças (GOMES 

et al., 2017).  O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (2019) estipula que esse 

grupo representa cerca de 13% da população do país, um total de 28 milhões de pessoas. 

Esse grupo possui direitos frente ao estado a fim de assegurar-lhes saúde, segurança, 

cultura, lazer e outros pontos que caracterizam a cidadania (VECHIATO, 2010). 

Ao relacionar os idosos com a chamada sociedade da informação, percebe-se que 

esse grupo possivelmente não está incluído de forma homogênea (VECHIATO, 2010). 

Gomes et al. (2017) indicam que, diferentemente das gerações mais recentes que já 

nasceram no contexto das TIC e demonstram facilidade em utilizá-las, os idosos apresentam 

dificuldade em lidar com esses avanços tecnológicos, como eletrodomésticos, celulares e 

caixas eletrônicos de banco. Gaspari e Schwatz (2005) dizem que os idosos encontram um 

verdadeiro desafio para adaptarem-se com a tecnologia. Vechiato (2010) aponta, porém, 

que as tecnologias podem e devem facilitar a vida dos idosos ao possibilitar alternativas 

para realizar atividades cotidianas: fazer ou pagar contas na Web, por exemplo, é uma 

forma mais confortável que o deslocamento para idosos, considerando possíveis 

limitações físicas. 

Diversos autores estudaram o comportamento de busca da informação por idosos. 

Acosta, Rodrigues e Pastorio (2012) investigaram quais fontes de informação eram as mais 
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utilizadas em grupo de 128 idosos. A televisão se mostrou o principal veículo de comunicação 

para o grupo, afirmando que preferem a TV para se informar devido à maior facilidade de 

acesso e reter informação que por outros meios, como Internet, jornais e outros. O estudo 

de Gomes et al. (2017, p. 174) também constatou, a partir da análise de um grupo de 96 

entrevistados, que idosos preferem a televisão “devido à rapidez com que envia as notícias e 

informações e por mantê-los sempre atualizados ante aos acontecimentos diários de todo o 

mundo”. Além disso, os idosos dizem que a televisão é um meio de comunicação essencial por 

não apenas informá-los, mas também por entretenimento, meio de distração e companhia 

(ACOSTA; RODRIGUES; PASTORIO, 2020; GOMES ET AL., 2017). 

 

2.2 INFORMAÇÃO NO CONTEXTO DA SAÚDE 

 
Galvão, Ferreira e Ricarte (2014) apontam que a informação em saúde pode 

abranger três esferas: a informação no contexto clínico, utilizada por profissionais da saúde 

e pacientes; informação na administração e políticas públicas, utilizada por gestores do 

estado a nível municipal, estadual e federal; e informação no contexto acadêmico, utilizada 

por pedagogos e cientistas para promoção do ensino e da pesquisa. 

A informação no contexto clínico, que se constitui como foco deste estudo, possui, 

entre outros, os seguintes objetivos: 

 

melhorar a condição de saúde, o seguimento e a resiliência do paciente; prevenir 
doenças ou seu agravamento; evitar tratamentos, procedimentos diagnósticos, 
intervenções preventivas ou referências inapropriadas ou desnecessárias; 
reduzir preocupações sobre tratamentos, procedimentos diagnósticos ou 
intervenções preventivas; aumentar o conhecimento de profissionais, pacientes 
ou de seus familiares (GALVÃO; FERREIRA; RICARTE, p. 184, 2014). 

 

O paciente, muitas vezes, não recorre primeira ou diretamente a um profissional 

da saúde frente a uma necessidade de informação, recorrendo à Internet a fim de realizar 

suas buscas (TABOSA; PINTO, 2016), embora haja fontes de informações oficiais 

disponíveis, como por exemplo o portal de informações clínicas sobre o Covid-19, do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2020), que explana sobre sintomas da doença, formas de 

transmissão, diagnóstico, tratamento e dúvidas frequentes. Tal comportamento demanda 

habilidades para checar a veracidade desses conteúdos informacionais no meio virtual que 
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podem ter impacto negativo na saúde da população. Assim, estudos sobre o 

comportamento informacional de determinados grupos, como os idosos, podem auxiliar 

no trabalho de orientações adequadas às necessidades dos mesmos. 

O estudo de Tabosa e Pinto (2016) relata que houve crescimento na disponibilização 

e na busca da informação a respeito de sintomas, doenças, tratamentos e outros assuntos 

que permeiam esse contexto, e dessa forma, esses conteúdos informacionais devem ter 

atenção especial devido a sua capacidade de abrangência e possibilidade de colocar em 

risco o bem- estar dos sujeitos. Em consequência deste movimento crescente, em 2011 

criou-se o GT 11 - Informação e Saúde da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Ciência da Informação (ANCIB) (TABOSA; PINTO, 2016). 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de uma pesquisa teórico-exploratória, de abordagem qualiquantitativa. O 

instrumento de coleta de dados foi um questionário on-line. Uma primeira versão do 

questionário foi aplicada a dois sujeitos idosos com perfis diferentes, a fim de verificar a 

adequação da linguagem e a compreensão das perguntas. Feitas as adequações 

necessárias, a versão final do questionário inclui 14 perguntas, das quais as sete primeiras 

questões visam caracterizar o perfil dos participantes e as outras sete estão relacionadas 

com a forma com que os participantes buscam informação sobre a Covid-19. No convite 

para participação e na introdução do questionário foram esclarecidos os objetivos do 

estudo, a garantia de anonimato dos participantes e que a participação era voluntária. 

Informou-se ainda que, se o idoso não soubesse utilizar smartphones ou computador para 

responder o questionário on- line, alguém mais jovem poderia auxiliá-lo lendo e 

preenchendo as perguntas. 

O questionário foi disponibilizado na plataforma Google Forms entre os dias 03 de 

junho até o dia 03 de agosto de 2020 e foi divulgado através de grupos de Whatsapp e em 

comunidades de integrantes da terceira idade no Facebook. Ao total, 52 participantes 

responderam ao questionário. 

Nesta comunicação, serão apresentados os resultados de 10 questões, das quais a 

primeira parte corresponde ao perfil dos participantes e a segunda parte corresponde ao 

comportamento de busca da informação. 
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4 RESULTADOS PARCIAIS 
 
4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

Em relação ao gênero, 30,8% (16) dos participantes declararam-se do sexo 

masculino e 69,2% (36) declararam-se do sexo feminino. Quanto à idade, 50% (26) disseram 

ter entre 60 e 65 anos; 13,5% (07) tem entre 66 e 70 anos; 21,2% (11) tem entre 71 a 75 

anos; 7,7% (04) possuem entre 76 a 80 anos; e também 7,7% (04) possuem mais de 80 

anos. 

Sobre o nível de escolaridade dos participantes, notou-se com os dados coletados 

que o nível de evasão no ensino fundamental é expressivamente maior que a evasão no 

ensino médio e ensino superior, sendo que 42,3% (22) possuem ensino fundamental 

incompleto, 13,5% (07) ensino fundamental completo, 1,9% (01) ensino médio 

incompleto, 15,4% (08) ensino médio completo, 5,8% (03) ensino superior incompleto, 

19,2% (10) ensino superior completo e 1,9% (01) pós-graduação. 

A maior parte dos respondentes declarou que mora em casa de familiares 63,4% 

(33), 28,8% (15) moram com o parceiro(a) e 7,7% (04) moram sozinhos. Quando 

questionados a respeito de trabalho, 53,8% (28) disseram que são aposentados, enquanto 

25% (13) são aposentados e também trabalham e 11,5% (06) não é aposentado e nem 

trabalha e 9,6% (05) não é aposentado e trabalha. 

 

4.2 COMPORTAMENTO DE BUSCA 

Os respondentes foram questionados sobre o meio usado para acessar a Internet. 

61,5% (32) disseram que acessam a Internet pelo celular, 11,5% (06) acessam a Internet 

pelo computador e 26,9% (14) disseram que não acessam a Internet. Percebe-se que 

embora a maioria acesse a internet, uma parcela considerável se declara não usuário da 

internet, o que vai impactar na forma como eles obtêm informações. 

A tabela 4 a seguir ilustra a frequência com que os respondentes se informam sobre 

o novo coronavírus. Percebe-se que mais da metade dos respondentes se informam ao 

menos uma vez ao dia, o que demonstra que de fato o tema tem despertado o interesse dos 

respondentes. Apenas 11,5% afirma não procurar informações sobre o tema. 
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Tabela 1 – Frequência com que os respondentes se informam sobre o novo coronavírus 

Frequência Porcentagem (%) freq. 

Mais de uma vez ao dia 19,2% 10 

Todos os dias 

De vez em quando ou casualmente 
Não procuro essas informações 

38,5% 

30,8% 

11,5% 

20 

16 

6 

Total 100% 52 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 

O próximo gráfico ilustra quais as fontes de informação mais utilizadas pelos idosos 

para se informar sobre o novo coronavírus. 

Gráfico 1 - Fontes de informação mais utilizadas para se informar a respeito do novo 
coronavírus 

 

Fonte: elaborado pelos autores 
 

Conforme se vê no gráfico 1, a fonte mais utilizada por eles é a televisão, seguida 

de familiares e conhecidos. Os jornais (30 dos 52 participantes), páginas de notícia na Web 

(28) e rádio (24) receberam maiores indicações de “nunca utilizadas”. As redes sociais, 

como se supunha no início da pesquisa, não é a principal fonte de informação para os 

idosos, fato que pode ser atribuído à dificuldade que esse grupo possui em utilizar essas 

novas ferramentas 

tecnológicas (ACOSTA; RODRIGUES; PASTORIO, 2020; GOMES ET AL., 2017). 

O próximo gráfico descreve qual o grau de confiança dos participantes em relação 

às fontes de informação. 
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Gráfico 2 – Grau de confiança nas fontes de informação para os idosos 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Destacam-se os profissionais da saúde e televisão com maior grau de 

confiabilidade, seguidos de familiares e conhecidos, enquanto que as mídias sociais 

(Facebook, WhatsApp) são a fonte menos confiável na opinião dos respondentes, seguida 

dos jornais e páginas de notícias da Internet. Estes resultados estão coerentes em relação 

ao anterior, pois a televisão é a fonte mais utilizada e que também os participantes mais 

confiam. Os jornais, embora sejam tradicionalmente confiáveis, são pouco utilizados 

seguindo a tendência de queda que se nota de forma geral no uso deste tipo de fonte. 

O gráfico 3 a seguir representa quais informações sobre o novo coronavírus os 

idosos possuem mais interesse. 

Gráfico 3 – Tipo de informações a respeito do novo coronavírus que mais interessaram aos 
participantes 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Conforme visto, as informações que mais interessam os participantes são as 

medidas de prevenção (20%), números de infectados (20%), desenvolvimento de vacina 

(17%), sintomas da doença (14%) e o que fazer em caso de contaminação (13%). Nota-se 

que são informações relacionadas ao avanço da doença e medidas de precaução. O 

interesse por essas informações pode se dar pela preocupação que certamente possuem 

pelo avanço da doença por serem o grupo de maior risco. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se o direito à informação, seja na saúde ou qualquer outro domínio, uma 

prática da cidadania da qual a sociedade da informação deve democratizar o acesso de 

forma mais ampla frente às diversas Tecnologias de Informação e Comunicação, uma vez 

que essas vêm influenciando na necessidade e busca da informação. 

Esse trabalho visou compreender a relação entre informação, saúde e idosos. 

Especificamente, abordou o comportamento de busca de idosos em relação a informação 

a respeito da Covid-19 e buscou identificar as fontes de informação mais utilizadas e as 

informações mais procuradas. 

Notou-se que, de fato o tema Covid-19 tem despertado do interesse dos idosos na 

busca por informação, principalmente em relação ao avanço da doença e formas de 

prevenção. Embora boa parte do grupo participante da pesquisa utilize a Internet, eles têm 

preferência pelas fontes de informação mais tradicionais, como a televisão, o que é 

coerente com o resultado de outras pesquisas (ACOSTA; RODRIGUES; PASTORIO, 2012; 

GOMES ET AL., 2017). As mídias sociais são consideradas pelos participantes como pouco 

confiáveis. A pouca amostragem coletada, no entanto, pode não ser suficiente para inferir 

esses comportamentos no grupo de forma homogênea, destacando sugestões para futuras 

pesquisas. A pesquisa ainda está em andamento. Espera-se ampliar a coleta e aprofundar 

as análises. 
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RESUMO: A capacidade de localizar informações que orientem a prática profissional é importante 
para que os profissionais da saúde possam assegurar a qualidade e segurança do paciente. O 
objetivo deste trabalho foi verificar através da revisão de literatura do PubMed a situação atual das 
habilidades de competência em informação dos profissionais da saúde. Através da Revisão 
Sistemática da Literatura foram recuperados 14 artigos sobre a competência informacional dos 
profissionais da saúde. Foi verificado a baixa habilidade desses profissionais em localizar, recuperar 
e utilizar informações pertinentes às suas atividades e a necessidade de oferecer treinamentos que 
os tornem competentes em informação.   
Palavras-Chave: Competência em Informação; Profissional da saúde; Informação sobre saúde 

 

ABSTRACT: The ability to locate information that guides professional is important for health care 
providers to ensure the quality and safety of the patient. The aim of this work was to verify through 
the PubMed literature review the current situation of health professionals' skills in information 
literacy. Through the Systematic Literature Review, 14 articles on information literacy of 1476 
health care providers were retrieved. It was verified the low ability of these professionals to locate, 
retrieve and use information relevant to their activities and the need to offer resources that make 
them competent in information. 
Keywords: Information literacy; Health Care Provider; Health information 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Na contemporaneidade é principalmente a partir da informação segura e do 

conhecimento científico que mudanças sociais e econômicas acontecem. Dessa forma, é 

seguro afirmar que quanto maior for a qualidade e fidedignidade da informação científica 

obtida, mais eficaz será o conhecimento científico concebido e, consequentemente, maior 

o potencial de mudança gerado, como apontado por Targino (2007). 
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Na Era da Informação, a quantidade de informação gerada e disponibilizada cresce 

de forma exponencial em decorrência do avanço das tecnologias de informação e 

comunicação.  Uma das áreas do conhecimento que mais produz informação científica é a 

área da saúde. Majid et al (2011) apontam que é estimado que cerca de 8.000 artigos 

pertinentes à área de saúde da família são publicados mensalmente e que um profissional 

da saúde precisaria se dedicar 20 horas por dia para ficar a par das novas evidências. A 

partir desse dado, pode-se afirmar que o usuário de informação sobre saúde necessita ser 

capaz de localizar, selecionar e acessar de forma rápida, segura e econômica a informação 

adequada, e que contribua para os seus estudos e atividades profissionais. 

Assim, o presente artigo pretende identificar se os profissionais da saúde possuem 

e aplicam as habilidades de um usuário competente em informação no exercício das suas 

atividades profissionais, verificando através do método de Revisão Sistemática de 

Literatura dos artigos indexados no PubMed se há prevalência de grupos de profissionais 

que utilizam a competência em informação na sua rotina de trabalho; em quais localidades 

se deram os estudos; para qual finalidades esses profissionais utilizam a informação em 

saúde; se eles se consideram competentes em informação; e, quais as principais fontes 

utilizadas para acesso à informação e barreiras encontradas. 

 

2 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO: PANORAMA HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO 

No campo da Ciência da Informação (CI) a habilidade do usuário de localizar, 

acessar e utilizar a informação gerando novo conhecimento é identificado como 

competência informacional, ou competência em informação. Sheila Weber (2010) define 

que a competência em informação é a adoção de um comportamento apropriado para 

identificar, por qualquer canal ou meio, a informação bem ajustada às necessidades 

informacionais, levando ao uso sábio e ético da informação na sociedade.  Para Gómez-

Hernadez (2000), a competência em informação “[...] implica não somente nas habilidades 

de buscar e localizar, mas também em compreender, usar e comunicar a informação 

gerando conhecimento” (GOMES-HERNADEZ, 2000, p.158, tradução nossa). 

O conceito de competência em informação foi usado pela primeira vez em meados 

da década de 1970 por Paul Zurkowski, ligado às situações de trabalho e visando a 

resolução de problemas (CAMPELLO, 2003). Nos anos subsequentes, o conceito sofreu 

interferências das áreas da sociologia, da tecnologia da informação e da educação, até que 

em 1980 a American Library Association (ALA) publicou um documento que tratava da 

competência em informação focada no papel educacional das bibliotecas. 

Em 1997 a ALA criou o Institute for Information Literacy (ACRL) cujo objetivo 

principal era treinar bibliotecários e implementar programas educacionais no nível 

superior (DUDZIAK, 2003). Nesse sentido, a ACRL publicou em 2000 o Information Literacy 

Competency Standards for Higher Education que estabeleceu padrões que servem de base 

para promover a formação da competência em informação: 1) ser capaz de determinar a 

extensão da sua necessidade informacional; 2) acessar as informações necessárias de 

maneira eficaz e eficiente; 3) avaliar as informações e suas fontes de forma crítica e 
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incorporar as informações recuperadas em sua base de conhecimento e sistema de 

valores; 4) utilizar, individualmente ou como parte de um grupo, a informação recuperada 

para um propósito específico; 5) compreender questões econômicas, legais e sociais que 

envolvem o uso de informações e acessá-la de forma ética e legal (AMERICAN LIBRARY 

ASSOCIATION, 2000). Mais recentemente este documento foi atualizado na forma de 

diretrizes para promoção da competência em informação (ACRL, 2015). 

Em relação a aplicação das habilidades da competência em informação em um 

contexto profissional, Forster (2015) apontou seis maneiras que os profissionais da 

enfermagem poderiam desenvolvê-las, mas que podem ser aplicados no contexto dos 

profissionais da saúde em geral: 1) Minimalista passivo: descreve experiências de 

competência em informação em que as informações são obtidas para lidar com questões 

ou contextos imediato e simples; 2) Conhecedor de metas: a informação é procurada, 

identificada e aplicada no contexto de requisitos clínicos específicos;  3) Profissional 

focado, competente e em evolução: a competência em informação é experimentada em 

processos de eficácia profissional e funcionalidade alcançada, regida por uma consciência 

cada vez maior do valor de encontrar e aplicar evidências e da capacidade de fazê-lo em 

termos do que pode ser alcançado com a melhoria da prática e dos resultados ao paciente; 

4) Promotor confiante e confiável de mudança: a competência em informação é 

experimentada como um dos meios e estímulos de uma tendência incipiente de pensar 

estrategicamente como um líder; 5) Promotor de uma cultura baseada em evidências: 

desempenho de funções nas quais o foco estratégico mais amplo está operando, as 

evidências são habilmente obtidas e aplicadas no desenvolvimento de políticas de saúde; 

6) Líder, filósofo e estrategista: opera no contexto do profissional da saúde como líder de 

equipe. 

 

2.1 PROFISSIONAIS DA SAÚDE COMO USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO 

Na CI o indivíduo que busca por informação é denominado usuário da informação 

e seu comportamento de busca é caracterizado pelo modo como o ele tende a recorrer às 

fontes formais e informais, de forma ativa ou passiva, para elucidar ou confirmar suas 

convicções (MARTINEZ-SILVEIRA; ODDONE, 2007). Na área da saúde, os usuários da 

informação podem ser representados pelos pacientes, familiares dos pacientes, gestores 

de saúde, estudantes, pesquisadores e acadêmicos da área ou os profissionais da saúde.  

Os profissionais da saúde são definidos pela National Library of Medicine (c2020) 

como qualquer profissional que atue nos cuidados de saúde ao paciente, em sistemas 

públicos ou privados incluindo médicos de todas as especialidades, enfermeiros, 

fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, 

farmacêuticos, odontólogos, assistentes sociais, biomédicos entre outros. Este grupo de 

usuários da informação se interessa principalmente pelos diversos aspectos da informação 

sobre saúde. Targino (2009); Galvão, Ferreira e Ricarte (2014) e Tabosa (2016) apontam 

que a definição de informação sobre saúde é muito ampla, não se restringindo ao campo 

da medicina e sendo englobado pelas áreas que tratam da saúde e bem-estar das pessoas.  
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Galvão; Ferreira e Ricarte (2014) apontam que a informação sobre saúde se divide 

em três tipos: Informação clínica atende à demanda dos profissionais da saúde e pacientes 

e pode ser usada no contexto de assistência; a Informação acadêmica atende aos 

estudantes, docentes e pesquisadores da área e são usadas para o ensino e 

desenvolvimento de novas pesquisas; e a Informação para a gestão da saúde que atende 

aos administradores e gestores de saúde e são aplicadas no contexto de desenvolvimento 

e implantação de políticas públicas e de administração hospitalar. Os autores ainda 

apontam que, apesar dessas divisões, as necessidades e o uso da informação podem se 

sobrepor, assim, independente das características dos usuários, estes podem 

eventualmente utilizar informações pertinentes aos outros grupos que não o seu em suas 

atividades.  

Galvão; Ferreira e Ricarte (2014) definem que a principal necessidade de 

informação dos profissionais da saúde é a informação clínica. Esse tipo de informação é 

marcado por ser clara, precisa e efetiva, apresentando alto nível de qualidade e evidência 

científica. Pode ser localizada nos prontuários de paciente, como fonte primária desse tipo 

de informação, ou em estudos de pesquisa clínica publicados em periódicos científicos e 

disponibilizados em bases de dados especializadas em saúde (ROSA; MATHIAS; ROVAI, 

2015).  

3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 METODOLOGIA 

Este é um estudo descritivo e exploratório realizado sobre o desenvolvimento e 

aplicação das habilidades em competência em informação por profissionais da saúde nas 

suas rotinas de trabalho. O método escolhido para a realização do estudo foi a revisão de 

literatura através do instrumento Protocolo de Revisão Sistemática de Literatura (RSL) 

aplicado à base de dados PubMed.   

A escolha da base de dados PubMed para essa pesquisa se deu pelas suas 

características e singularidades. O PubMed é uma base de dados de acesso livre 

coordenada pela National Library of Medicine, compreende mais de 30 milhões de citações 

sobre literatura biomédica indexadas na base de dados MEDLINE desde a década de 1950 

e é considerada a maior base de dados na área de ciências da saúde (NATIONAL LIBRARY 

OF MEDICINE, 2019).  

Através da aplicação de estratégias de busca1 que tratava da competência em 

informação dos profissionais da saúde, foram recuperados 70 artigos científicos na base 

dados PubMed. A aplicação de filtro de idiomas (inglês, português e espanhol) não alterou 

o resultado da busca. No entanto, após a aplicação de filtro por ano de publicação (últimos 

10 anos) foram recuperados 42 estudos. Optou-se por trabalhar com a amostragem da 

última década para que o panorama estudado refletisse a situação atual do objeto. 

                                                                 
1  Estratégia de busca aplicada no PubMed: (("information literacy"[tiab]) and ("Health Personnel"[mh] or "Health 

Personnel"[ti] or "health professionals"[ti] OR "health professional"[ti])) Filters: in the last 10 years, English, Portuguese, 
Spanish. Busca executada em 06/08/2020. 
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Após primeira análise dos resultados, na qual foram realizadas a leitura das 

características principais dos artigos, dos títulos e palavras-chave, 25 artigos foram pré-

selecionados para segunda análise e 17 foram descartados. Dos artigos selecionados para 

segunda análise, em que foram verificados os resumos e objetivos gerais dos estudos, 15 

artigos foram incorporados à revisão de literatura e outros 10 foram permanentemente 

descartados.  

Foram descartados 27 artigos que não atendiam aos critérios da pesquisa por não 

tratarem de competência em informação no contexto desta pesquisa. Um dos artigos 

selecionados foi excluído da coleta de dados, pois a autora não conseguiu acesso ao texto 

completo do documento por nenhuma via. 

Assim, após passar por todos os critérios estabelecidos no Protocolo RSL, foram 

selecionados 14 artigos científicos para coleta e análise de dados, conforme demonstrado 

no Quadro 1, os quais abrangeram a participação de 1476 profissionais da saúde. Após 

leitura e análise dos resultados e conclusões apresentadas nos artigos selecionados, os 

dados foram coletados e tabulados para que pudessem responder as questões de 

pesquisa. 

Quadro 1: Artigos selecionados para revisão de literatura 

Autor e ano de publicação Título do artigo 

Peterson-Clark G, Aslani P, Williams KA 

(2010) 

Pharmacists' online information literacy: an assessment of their 

use of Internet-based medicines information 

Majid S, Foo S, Luyt B, Zhang X, Theng YL, 

Chang YK, Mokhtar IA (2011) 

Adopting evidence-based practice in clinical decision making: 

nurses' perceptions, knowledge, and barriers 

Gaines JK, Levy LS, Cogdill KW (2011) Sharing MedlinePlus®/MEDLINE® for information literacy 

education (SMILE): a dental public health information project 

Wahoush O, Banfield L (2013) Information literacy during entry to practice: information-seeking 

behaviors in student nurses and recent nurse graduates 

Samuel S, Bayissa G, Asaminewu S, Alaro 

T (2013) 

Electronic information sources access and use for healthcare 

services in governmental and non-governmental hospitals of 

Western Oromia, Ethiopia: a cross sectional study 

Thorsteinsson HS (2013) Icelandic nurses' beliefs, skills, and resources associated with 

evidence-based practice and related factors: a national survey 

Forster M (2014) Six ways of experiencing information literacy in nursing: the 

findings of a phenomenographic study 

Argyri P, Kostagiolas P, Diomidous M 

(2014) 

A survey on information seeking behavior of nurses at a private 

hospital in Greece 

Farokhzadian J, Khajouei R, Ahmadian L 

(2015) 

Information seeking and retrieval skills of nurses: nurses readiness 

for evidence based practice in hospitals of a medical university in 

Iran 

Gilmour J, Strong A, Chan H, Hanna S, 

Huntington A (2016) 

Primary health-care nurses and Internet health information-

seeking: access, barriers and quality checks 
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See Wan O, Hassali MA, Saleem F (2017) Community pharmacists' perspectives of online health-related 

information: a qualitative insight from Kuala Lumpur, Malaysia 

Dixon BE, Barboza K, Jensen AE, Bennett 

KJ, Sherman SE, Schwartz MD (2017) 

Measuring practicing clinicians' information literacy: an 

exploratory analysis in the context of Panel Management 

Pettersson J, Bjorkander E, Bark S, 

Holmgren D, Wekell P (2017) 

Using scenario-based training to promote information literacy 

among on-call consultant pediatricians 

Wadson K, Phillips LA (2018) Information literacy skills and training of licensed practical nurses 

in Alberta, Canada: results of a surv 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Sobre a localidade dos estudos, percebe-se uma leve prevalência de artigos 

desenvolvidos e publicados na América do Norte (EUA=2; Canadá=2), no entanto, tal fato 

era esperado, visto que uma das características dos artigos indexados na base de dados 

PubMed é a procedência de estudos norte-americanos e de língua inglesa. Os demais 

artigos se distribuem da seguinte forma: Europa (Inglaterra=1; Suécia=1; Grécia=1; 

Islândia=1); Ásia (Irã=1; Singapura=1; Malásia=1); África (Etiópia=1) e Oceania (Austrália=1; 

Nova Zelândia=1). Nesse sentido, também foi observado a ausência de estudos latino-

americanos sobre o tema. Tal fato pode ter ocorrido pelo motivo explicitado pelas 

características do PubMed, no entanto, para fins de confirmação desse episódio foram 

realizadas buscas similares em bases de dados latino-americanas da saúde e da mesma 

forma não foram localizados estudos que tratassem da competência em informação dos 

profissionais da saúde. 

Em relação à prevalência de grupos profissionais é possível afirmar que, entre os 

14 artigos analisados, os profissionais da enfermagem alcançaram destaque, já que nove 

tratavam desse grupo de profissionais. Entre os demais profissionais da saúde 

participantes dos estudos analisados estão: dois sobre farmacêuticos e o restante se 

distribuía entre odontologistas, médicos pediatras e médicos clínicos. Um dos estudos não 

especificava qual grupo profissional havia participado da pesquisa, mas apenas indicava 

que haviam investigado profissionais da saúde em geral. Uma possível explicação para a 

predominância dos profissionais de enfermagem está no dado apontado por Silva e Seiffert 

(2009) segundo o qual os profissionais de enfermagem representam o percentual mais 

significativo de pessoal em hospitais, chegando a atingir em alguns casos cerca de 60% nas 

instituições.  

Em relação ao contexto da busca por informação, os farmacêuticos indicaram que 

buscam principalmente informações sobre medicamentos para poderem desempenhar 

um papel mais ativo na orientação ao consumidor; informações sobre as empresas 

farmacêuticas e informações para o autodesenvolvimento. Os demais profissionais da 

saúde indicaram que utilizam a informação no contexto da prática clínica, que abarcam 
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questões como habilidades de atendimento ao paciente, controle de infecção hospitalar, 

avaliação clínica do paciente e emergência de atendimento. Nesse contexto, houve um 

recorte em três estudos que indicavam especificamente o uso da informação na Prática 

Baseada em Evidência (PBE) na tomada de decisão clínica. Farokhzadian, Khajouei e 

Ahmadia (2015) definem que a PBE é o procedimento de tomada de decisão clínica usando 

as melhores evidências de pesquisa científica, experiência clínica do profissional e valores 

do paciente, apresentando maior resolutividade na assistência em saúde. 

Os dois estudos que apresentavam alguma intervenção relacionada ao treinamento 

desses profissionais para se tornarem competentes em informação apresentaram 

conclusões positivas (GAINES, LEVY, COGDILL, 2011; FAROKHZADIAN, KHAJOUEI, 

AHMADIAN, 2015). Os demais estudos demonstraram insatisfação geral por parte dos 

profissionais da saúde no sentido de não se sentirem capazes de localizar, selecionar e 

utilizar informações de qualidade na sua atividade profissional. Em sua maioria esses 

profissionais também relataram não terem tido nenhum treinamento quanto ao acesso e 

busca por informação em saúde na sua educação formal ou promovido pela instituição 

onde atuam, e indicaram possuir interesse em treinamentos e cursos que viessem a ser 

oferecidos pelas bibliotecas e centros de informação de suas instituições. 

A principal fonte de informação usada pelos profissionais foram as consultas 

interpessoais aos seus colegas. Em sequência indicaram o uso de meios eletrônicos para a 

busca de informação, no entanto, em sua maioria os profissionais utilizavam recursos 

básicos para a busca de literatura e desconheciam o uso de operadores booleanos e de 

proximidade, além de não conhecerem as bases de dados científicas e acadêmicas de 

informação em saúde. Em nenhum dos estudos houve indicativo na utilização das 

bibliotecas ou centros de informação para auxílio na busca e utilização da informação, nem 

mesmo quando os entrevistados afirmaram ter conhecimento que suas instituições 

ofereciam esse tipo de recurso. 

Os profissionais da saúde indicaram que as principais barreiras que enfrentam para 

o acesso e uso da informação incluem: falta de tempo para se dedicar à pesquisa; 

sobrecarga de informações; falta de conhecimento, habilidade ou experiência com os 

recursos ou respectiva tecnologia; complexidade dos recursos de informação; falta de 

recursos tecnológicos; falta de estímulo por parte das instituições onde atuam; falta de 

valor para a pesquisa na prática; e dificuldade de acesso ou compreensão dos materiais de 

pesquisa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conforme proposto, este artigo verificou o estado atual da competência em 

informação dos profissionais da saúde através de uma revisão sistemática da literatura 

indexada no PubMed. Perante análise dos artigos selecionados se observou a pouca 

incidência de trabalhos que abordam especificamente a formação em relação à 

competência em informação. Verificou-se ainda uma recorrente queixa sobre a habilidade 
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desses profissionais em localizar, recuperar e utilizar informações pertinentes às suas 

atividades e a sua insatisfação quanto ao uso das fontes de informação em saúde, além 

das dificuldades encontradas em relação ao uso das tecnologias da informação e 

comunicação e a dificuldade na compreensão dos conteúdos científicos.  

Diante do exposto, fica evidente a necessidade de se oferecer treinamentos que 

contribuam para que esses profissionais se tornem competentes em informação. Nos 

estudos em que houve uma intervenção nesse sentido, a melhora da qualidade nas 

habilidades de busca, seleção, acesso e uso da informação em saúde foi significativa. Além 

disso, o movimento crescente da Prática Baseada em Evidência na tomada de decisão em 

saúde pode ser considerado como uma oportunidade para se incluir o treinamento da 

competência em informação nos currículos dos cursos superiores da área da saúde.   

Para suprir essa demanda, tanto nas instituições onde esses profissionais atuam, 

quanto nos cursos de formação superior, os bibliotecários deveriam assumir, ou ao menos 

auxiliar, no oferecimento de disciplinas que trabalhem com as questões da informação em 

saúde, pois o profissional bibliotecário possui a competência e domínio dessas habilidades, 

reconhecendo como o conhecimento é organizado e podendo contribuir para o 

treinamento de usuários independentes quanto ao acesso e uso da informação de 

qualidade.  
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RESUMO: Considerando o panorama mundial, esta pesquisa buscou investigar as fontes de 
informação em saúde utilizadas por universitários e sua possível associação com o conhecimento 
sobre as formas de transmissão do HIV/AIDS. Métodos: A amostra foi composta por 413 estudantes 
que responderam a um questionário. Foram analisadas dez questões referentes à transmissão do 
HIV/AIDS e às suas fontes de informação sobre saúde. Resultados: A maioria dos universitários 
utiliza a internet para obter informações. Mais de 90% dos estudantes acertaram entre sete e dez 
perguntas a respeito da transmissão do HIV/AIDS. Houve um bom conhecimento sobre as formas 
de transmissão do HIV/AIDS. 
Palavras-Chave: HIV/AIDS; Conhecimento; Prevenção de doenças; Universidades 
 
ABSTRACT: Considering the world panorama, the aim of this research was to investigate the sources 
of health information used by university students and their possible association with knowledge 
about HIV/AIDS’s transmission. Methods: The sample consisted of 413 students who answered a 
questionnaire. Ten issues regarding the transmission of HIV / AIDS and its sources of health 
information were analyzed. Results: Most university students use the internet to obtain 
information about health. More than 90% of students answered seven to ten questions correctly 
about the HIV/AIDS´s transmission. There was a good Knowledge about the ways of HIV/AIDS´s 
transmission.  
Keywords: HIV/AIDS; Knowledge; Disease prevention; Universities. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) é considerado um problema de saúde 

pública, tendo sido registrados no Brasil cerca de 882.810 casos do vírus entre os anos de 

1980 e 2017 (BRASIL, 2017). Atualmente, são cerca de 40 mil novos casos por ano no país, 

com uma queda gradativa de 19,9 casos/ 100 mil habitantes, em 2006, para 18,5 casos/ 

100 mil habitantes, em 2016 (BRASIL, 2017). Apesar da queda de 5,1% na taxa de detecção 

de HIV/AIDS no país, nesses dez anos, as regiões Norte e Nordeste não seguiram a 

tendência nacional decrescente e apresentaram um crescimento de 66,4% e 

35,7%respectivamente (BRASIL, 2017). 

Apesar dos programas de prevenção e informação, a maior concentração dos casos 

registrados no Brasil se encontra na faixa etária entre 25 e 39 anos (BRASIL, 2017). A 

incidência entre os jovens brasileiros mostra que, entre os homens, a taxa de detecção no 

grupo de 15 a 19 anos quase triplicou do ano de 2006 para o ano de 2016. Entre as 

mulheres, houve um aumento de 13,9% no grupo entre 15 e 19 anos (BRASIL, 2017). 

Os números sugerem que o comportamento dos jovens pode estar associado a uma 

maior vulnerabilidade à doença, com um início precoce da vida sexual e uma autopercepção 

de risco que não considera as medidas de prevenção às DST e ao HIV/AIDS, sendo a relação 

sexual desprotegida a principal via de transmissão neste grupo (BRASIL, 2011). 

A divulgação de informação, através dos meios de comunicação, pretende auxiliar 

no conhecimento a respeito do HIV/AIDS e influenciar na prevenção. No entanto, alguns 

autores mostraram que a adoção de práticas de prevenção, através do uso de preservativo, 

ainda é um desafio (CANO et al., 2007; TAQUETTE, 2010; SANTOS et al., 2017. Sendo assim, 

os programas de prevenção do HIV/AIDS não foram suficientes para a garantia da mudança 

de práticas entre os jovens (ANTUNES et al., 2002; MIRANDA-RIBEIRO et al., 2010; 

GALINKIN et al., 2012). A não utilização do preservativo de forma regular pode estar 

associada a uma autopercepção imprecisa da vulnerabilidade, e a outras questões, como 

gênero, cultura e renda (MIRANDA-RIBEIRO et al., 2010; FONTES et al., 2017).  

Este trabalho pretende ampliar o debate sobre as fontes de informação sobre 

saúde e o conhecimento acerca do HIV/AIDS. O objetivo deste estudo foi investigar quais 

as fontes de informação em saúde utilizadas pelos estudantes universitários. O estudo 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

215 

também buscou se existe influência da fonte de informação no conhecimento sobre a 

transmissão do HIV/AIDS. 

 

2 MÉTODOS 

Esta pesquisa traz uma etapa quantitativa de um projeto sobre as concepções e 

práticas de saúde e doença entre estudantes universitários. Investiga as fontes de 

informação consultadas sobre saúde e o conhecimento de estudantes universitários sobre 

as formas de transmissão do HIV/AIDS. Incluímos os estudantes de um curso de graduação 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA), ingressos entre 2016 e 2017. Foi aplicado um 

questionário do Ministério da Saúde, para avaliar programas de prevenção de DST/ AIDS, 

contendo 50 questões, sendo dez delas sobre as formas de transmissão do HIV/AIDS. 

 As dez perguntas analisadas tratavam das formas de transmissão do HIV/AIDS. Os 

estudantes responderam ainda sobre as fontes de informação sobre saúde consultada: 

internet, livros, revistas científicas especializadas, revistas não especializadas, televisão, 

profissionais/serviços de saúde, família e outras. Havia duas possibilidades de respostas, sim  

(S) ou não (N), sendo tabeladas e avaliadas as frequências. Para análise das respostas 

referentes às dez perguntas sobre as formas de transmissão do HIV, os estudantes foram 

agrupados conforme o número de respostas corretas. Nenhum estudante acertou menos 

de três perguntas, quem acertou entre quatro e oito perguntas foi considerado grupo A e, 

entre nove e dez acertos, grupo B.  

Para estudar a associação entre o número de acertos a respeito da transmissão da 

doença e as fontes onde buscavam informações sobre saúde, comparamos o número de 

acertos com as diversas fontes onde buscavam informações sobre saúde (Sim ou Não).  

A análise estatística foi realizada no programa EPI-INFO 2005. A pesquisa seguiu as 

diretrizes e normas reguladoras da Resolução 196/96 e aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem da UFBA, através dos Pareceres 741.187/2014 e 

2.349.850/2017. 
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3 RESULTADOS 

Entre os 413 universitários incluídos na amostra a média de idade foi de 21,7 (±5,5) 

anos, sendo 36% homens e 64% mulheres. Em relação às fontes de informação sobre 

saúde consultadas, 96% responderam sim à internet, 91% a profissionais / serviços de 

saúde, 72% a livros, 57% a família, 51% a televisão, 50% a revistas especializadas, 23% a 

revistas não especializadas (Tabela 1). 

Tabela 1: Respostas dos (as) estudantes quando perguntados em quais destas 

fontes buscavam informações sobre saúde (N=413) 

 Respostas 

Onde busca informações sobre saúde? Sim Não 

 N (%) N (%) 

Internet 397 (96%) 16 (4%) 

Livros 298 (72%) 115 (28%) 

Revistas científicas/ especializadas 206 (50%) 207 (50%) 

Revistas não especializadas 95 (23%) 318 (77%) 

Televisão 210 (51%) 203 (49%) 

Profissionais/ serviços de saúde 377 (91%) 36 (9%) 

Família 236 (57%) 117 (43%) 

Outras 11 (3%) 402 (97% 

                      Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Em relação às dez perguntas sobre as formas de contágio do HIV/AIDS, 99% dos 

estudantes respondeu que é possível contrair HIV/AIDS através do sexo sem camisinha, 

93% compreende que o compartilhamento de talheres, pratos e copos não transmite o 

vírus, 91% acredita que um indivíduo não contrai a doença se usar o mesmo banheiro que 

pessoas soropositivas e 73% dos indivíduos responderam que o beijo não é uma via de 

transmissão.  

Em relação ao contágio na gestação ou durante o parto, 97% respondeu que a mãe 

pode transmitir o vírus para a criança nesses dois períodos, bem como 62% acredita que o 

aleitamento materno seria uma forma de transmissão do vírus. A quase totalidade da 

amostra (99%) respondeu que o sangue contaminado transmite o vírus, assim como 99% 
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dos estudantes afirma que é possível adquirir a doença ao compartilhar da mesma seringa 

e agulhas de pessoas com sorologia positiva para o HIV (Tabela 2).  

Quando analisamos os estudantes quanto às dez perguntas acerca do contágio do 

vírus HIV/AIDS, observou-se que 395 (96%) dos universitários acertaram de 70% a 100% 

das questões, não havendo nenhum estudante com acertos inferiores a três perguntas. 

 

Tabela 2: Respostas dos estudantes quando perguntados a respeito das formas de transmissão 
do HIV/AIDS (N=413) 

 

 Respostas 

Forma de transmissão do vírus HIV/AIDS Sim Não 

 N(%) N(%) 

Sexo sem preservativo 409 (99%) 03 (1%) 

Talheres, pratos e copos 29 (7%) 383 (93%) 

Usar o mesmo banheiro 38 (9%) 374 (91%) 

Beijo na boca 111 (27%) 296 (73%) 

Gravidez ou parto 400 (97%) 13(3%) 

Aleitamento materno 248 (62%) 153 (38%) 

Picadas de inseto 45 (12%) 339 (88%) 

Sangue contaminado 403 (99%) 4 (1%) 

Seringas e/ou agulhas 407(99%) 4 (1%) 

Brincar com crianças que tenham o vírus 10 (2%) 397 (98%) 

                     Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Detalhando o número de acertos, 1% da amostra acertou quatro perguntas, 1% 

cinco perguntas, 2% seis perguntas, 5% sete perguntas, 19% oito perguntas, 41% nove 

perguntas e 31% acertaram a totalidade das dez perguntas sobre o contágio do HIV. A 

média do número de acertos às perguntas sobre as formas de contágio foi de 8,86. 

Consideramos como Grupo A os 117 estudantes (28% da amostra) que acertaram entre 4 

e 8 perguntas e como Grupo B os 296 estudantes que acertaram 9 ou 10 perguntas (72% 

da amostra). 
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Em relação à associação entre as fontes de informação que os estudantes 

responderam afirmativamente que utilizavam e o número de acertos sobre as formas de 

transmissão do HIV/AIDS, encontramos que, para a maioria das fontes de informação 

presentes no questionário, internet, revistas especializadas ou não, profissionais ou 

serviços de saúde, família e livros, não houve associação significativa. Entre os alunos que 

responderam afirmativamente sobre utilizar a televisão, como fonte de informação em 

saúde, houve uma porcentagem relativamente menor de estudantes do grupo B (67%), 

com maior número de acertos, quando comparados aos que referiram não adotar essa 

fonte de informação (76% dos estudantes no grupo B). 

4 DISCUSSÃO 

A literatura mostra que a educação acerca do HIV/AIDS pode contribuir com uma 

maior compreensão das formas de transmissão da doença, desde que essas informações 

sejam provenientes de fontes seguras e de qualidade (IRFFI et. al., 2010). Neste estudo, a 

maioria dos jovens apresentou um bom conhecimento sobre o HIV/AIDS. Outros autores 

também encontraram bons níveis de conhecimento sobre a transmissão do vírus (PEREIRA 

et al., 2010). A pergunta com menor nível de acertos foi a transmissão através do 

aleitamento materno. Outra pesquisa também encontrou certo desconhecimento da 

transmissão vertical do HIV/AIDS entre adolescentes (BRÊTAS et al., 2009). O 

desconhecimento pode estar associado a diversos fatores, como as condições 

socioeconômicas, o acesso às informações em saúde e até a ausência dos pais, 

profissionais de saúde e professores na educação desses jovens (FONTES et al., 2017). Os 

pais, profissionais de saúde e professores, enquanto referências, devem intervir na 

educação dos jovens, a fim de ampliar o conhecimento e contribuir com a percepção de 

risco e com o incentivo à prevenção (FONTES et al., 2017). 

O desconhecimento de algumas formas de transmissão também pode sugerir a 

necessidade de informações mais precisas nos meios de comunicação. A Pesquisa 

Brasileira de Mídia revelou que 89% das pessoas utilizaram a televisão como fonte de 

informação, sendo que 77% assistem à televisão todos os dias, a maioria por mais de 60 

minutos, enquanto 49% das pessoas utilizaram a internet como fonte de informação 

(BRASIL, 2016). Os meios de comunicação têm sido utilizados na divulgação da informação 
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em saúde no Brasil e em outros países (IRFFI et. al., 2010; NAIDOO et al., 2016). No Brasil, 

a veiculação de campanhas nos meios de comunicação constitui a maior parte da oferta 

de informações existentes sobre o HIV/AIDS (IRFFI et. al., 2010). Na África do Sul, um 

estudo que investigou as fontes utilizadas para obtenção do conhecimento sobre a 

tuberculose identificou que 45,8% usavam a televisão (NAIDOO et al., 2016). No Brasil, 

outros autores encontraram que mais da metade dos 1087 adolescentes pesquisados 

utilizavam a televisão como fonte de informação sobre doenças sexualmente 

transmissíveis (BRÊTAS et al., 2009).  

Neste estudo, os jovens que utilizaram a televisão como fonte de informação em 

saúde tiveram menor número de acertos sobre a transmissão do HIV. Uma possível 

explicação é a veiculação de informações genéricas e inespecíficas nas campanhas, o que 

justificaria o elevado número de respostas incorretas sobre a transmissão através do 

aleitamento materno. No Brasil, a televisão é um dos meios de comunicação mais 

utilizados nos lares brasileiros (BRASIL, 2016). Sendo assim, informações completas e 

aprofundadas neste meio de comunicação podem auxiliar na divulgação da informação em 

saúde. Os números do HIV/AIDS entre os jovens brasileiros e os diversos aspectos desta 

epidemia demonstram a importância de ampliar os espaços de debate sobre a doença. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maioria dos estudantes universitários demonstrou um bom conhecimento sobre 

as formas de transmissão do HIV/AIDS e buscam informações sobre saúde na internet. 

Outra fonte de informação em saúde muito citada foram os profissionais e serviços de 

saúde. No entanto, ainda existe algum grau de desinformação a respeito de algumas 

formas de transmissão. Entre os que estudantes que afirmaram utilizar a televisão como 

fonte de informações sobre saúde houve uma freqüência relativamente menor de 

estudantes que com maior número de acertos. 

A pesquisa sugere que os estudantes apresentam bom conhecimento sobre o 

HIV/AIDS, ainda existindo dúvidas sobre determinadas formas de transmissão. É necessário 

ampliar os espaços para a informação, aprofundada e de qualidade, buscando a promoção 

da saúde e a reflexão sobre as práticas entre os jovens, em suas comunidades e na 

sociedade. A informação de qualidade, sobre os diversos aspectos da saúde, deve estar 
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presente nos meios digitais, explorando as possibilidades desse espaço para a difusão do 

conhecimento na contemporaneidade.  
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RESUMO: Este artigo analisa a correlação entre a produção tecnológica e a produção científica dos 
pesquisadores bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Alagoas, a partir da relação das palavras-chave e 
a Classificação Internacional de Patentes. Questiona-se: Há relação entre a produção científica dos 
pesquisadores do PPGCS-Ufal com a produção tecnológica? O corpus da pesquisa constituiu-se da 
produção de três pesquisadores, perfazendo sete patentes e 48 artigos produzidos durante os anos 
de 2017 a 2019. Conclui-se que há uma relação entre as temáticas abordadas nas patentes e nos 
artigos produzidos no mesmo período. 
Palavras-Chave: Cientometria; Análise de copalavras; Análise de coclassificação artigo-patente; 
interação Ciência & Tecnologia. Bolsa Produtividade em Pesquisa – CNPq. 
 
ABSTRACT: This article aims to analyze the correlation between technological and scientific 
production of CNPq productivity researchers from the Graduate Program in Health Sciences at the 
Federal University of Alagoas, based on the list of keywords and the International Patent 
Classification. The point is: Is there some relation between the scientific production of PPGCS-Ufal 
researchers and technological production? The research sample was composed by the production 
of the three researchers, totaling seven patents and 48 articles produced during the period from 
2017 to 2019. It is concluded that there is a relation between the topics covered in the patents and 
in the articles produced over the same period. 
Keywords: Scientometry; Co-word analysis. Analysis of article-patent co-classification; Science & 
Technology interaction; Research Productivity Scholarship - CNPq 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O atual cenário de uma sociedade alicerçada em bases tecnológicas determina em 

certa medida a dinâmica da produção científica e tecnológica. Desse modo, dentre as 

várias áreas de conhecimento, merece destaque a grande área das Ciências da Saúde por 

representar um ramo em que ocorre um elevado número de produções (científicas e 

tecnológicas) e por contribuir de modo decisivo para a melhoria de qualidade de vida das 

populações. Por seu turno, a dinâmica do desenvolvimento da Ciência & Tecnologia (C&T) 

tem sido estudada por várias áreas do conhecimento e a Ciência da Informação (CI), por 

sua vez, conquista notoriedade com diversos estudos dessa natureza. Questiona-se, 

portanto: Há relação entre a produção científica, mais especificamente dos artigos 

científicos dos bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq (Pq) vinculados ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Alagoas 

(PPGCS-UFAL), e a produção tecnológica (patentes)?. Portanto, esta pesquisa objetivou: 

Analisar a interação entre Ciência e Tecnologia (C&T), a partir da verificação da 

consonância entre as temáticas abordadas na produção de patentes e de artigos científicos, 

mais precisamente a correlação entre as temáticas trabalhadas em ambas as produções 

do PPGCS-UFAL, no período de 2017 a 2019.  

Corroborando a assertiva defendida na descrição da segunda sessão temática, 

“Comunicação e divulgação científica: impactos sociais”, do V Colóquio Internacional a 

Medicina na era da Informação (V MEDINFOR VINTE VINTE, VIRTUAL), a qual esclarece que 

“A produção de informação e do conhecimento científico visa, em última instância, atingir 

o cidadão comum e, para isso, carece de canais de comunicação eficazes e adequados.” 

(SESSÕES ..., 2020, grifo nosso), entende-se que o artigo científico é de fato esse canal de 

comunicação. 

No que diz respeito às questões pertinentes a análise de Co-word (Co-word 

Analysis), salienta-se que este método estuda exatamente a ocorrência de palavras 

representativas em artigos e em patentes, nos títulos, resumos e nas palavras-chave, 

Rostaing (1996) esclarece que o método Co-word analysis possibilita a análise conceitual 

das publicações científicas a partir de palavras-chave. Vê-se, assim, a importância de 

estudar as diversas interações entre ciência e tecnologia.  
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Ainda é válido destacar que, de acordo com Jannuzzi e Souza (2008, p. 113), se 

define Classificação Internacional de Patentes (CIP) como “[...] um tesauro que visa 

uniformizar em uma linguagem comum os diversos campos tecnológicos e serve como 

ferramenta de busca para a recuperação de patentes pelos usuários do sistema de 

proteção patentária”. Por seu turno, no que diz respeito a palavras-chave, de acordo com 

a ABNT 6022 de 2018, devem ser escolhidas em um vocabulário controlado, como também 

serem representativas do conteúdo do documento.  

 
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Este estudo apresenta características das abordagens qualitativa e quantitativa, sua 

operacionalização obedeceu aos seus objetivos e foram executadas ações que seguiram 

critérios conforme orientados por autores como Gil (2002), Triviños (2007) e Villalobos 

(2007), dentre outros teóricos da metodologia da pesquisa e da CI. Apresenta 

concomitantemente característica exploratória e natureza descritiva. 

O universo investigado englobou os Pq vinculados ao PPGCS-UFAL, enquanto o 

recorte temporal analisado foram os anos de 2017 a 2019. Foi adotada a amostra não- 

probabilística do tipo tipificada que consiste em selecionar um subgrupo do universo da 

pesquisa; sua representatividade não se encontra no aspecto quantitativo, mas nas 

questões qualitativas que envolvem o objeto de estudo (GIL, 2002). 

A coleta de dados ocorreu no CV, na base do INPI e no Coleta Capes da plataforma 

Sucupira. Após a exclusão dos docentes colaboradores, restaram dezenove pesquisadores 

permanentes vinculados ao PPGCS-UFAL. Em seguida foram realizadas buscas no CV de 

cada pesquisador e selecionados apenas os Pq. Aplicado esse critério, restaram apenas 6 

pesquisadores. A escolha por selecionar os Pq justifica-se pelo fato deste perfil de 

pesquisador ser considerado a elite dos pesquisadores aqui no Brasil. De certa forma, estes 

pesquisadores detêm o monopólio do capital científico e, por consequência, têm prestígio 

na sua comunidade. Bourdieu (2007; 2015). Com efeito, os Pq representam um 

reconhecimento aos pesquisadores que têm mais visibilidade em sua área de ação. 

Concluída a busca na base do Inpi, foi identificado que somente 3 pesquisadores 

contemplaram todos os critérios delineados na pesquisa; no segundo momento, foram 
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criados códigos específicos para identificá-los: o primeiro autor foi identificado com a sigla 

Pq-1B, o segundo Pq-1D e o último Pq-N2. Com o intuito de representar visualmente e 

categorizar as palavras-chave mais frequentes para posteriormente relacioná-las à CIP, foi 

utilizado o gerador nuvem de Tags Wordcloud, para Manovich (2011, p. 41, tradução 

nossa): “Uma nuvem de tags mostra as palavras mais comuns em um texto no tamanho da 

fonte correspondendo à sua frequência no texto.”. Efetivamente, essa ferramenta 

possibilita a visualização de palavras representativas do conteúdo de um conjunto de 

documentos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A construção de indicadores em C&T ou, mais especificamente, o indicador de 

produtividade mais comum e básico é sem dúvidas o quantitativo das publicações e, por 

conseguinte, o acompanhamento de sua evolução ao longo de determinado período, é o 

que Maricato (2010, p. 122) defende. Aliás, Callon, Courtial e Penan (1995) também 

defendem esse mesmo pensamento. Assim, no que concerne à produção de patentes e 

artigos produzidos pelos Pq’s, foi identificado que os 3 Pq produziram um total de quarenta 

e oito artigos no período (2017-2019) com uma média de 16 por ano e por autor. No 

mesmo período foram realizadas 7 solicitações de patentes numa média de 2,3 por ano, 

conforme verifica-se no gráfico 1.  

Gráfico 1: Produção de patentes e artigos do PPGCS-Ufal (2017-2019) 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
 

Observa-se ainda uma queda sequencial tanto na solicitação de patentes quanto 

na de artigos durante os anos pesquisados, nota-se, assim, um padrão quantitativo em 

ambas as produções (patentes e artigos). Para demonstrar essa afirmação verifica-se que 

a publicação de patentes acompanha, de certa forma, a solicitação de patenteamentos: 

quando há uma diminuição das solicitações de patentes, tem-se, no mesmo período, uma 
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baixa na publicação de artigos. Conforme demonstra o gráfico 1, o ano de maior 

produtividade foi 2017 com um total de 4 patentes, que representa 57,1% do total de 

todas as solicitações do período analisado; outra observação é que a produção deste ano 

(2019) representou o dobro das solicitações de patentes do segundo ano (2018) o qual, 

por sua vez, reproduziu o mesmo fenômeno com relação a 2017, ou seja, produziu também 

o dobro das solicitações.  

Tabela 1: Ranking da produção: patentes e artigos dos Pq’s vinculados ao PPGCS-Ufal (2017-2019) 
Cód. dos pesquisadores (Pq) Patentes Artigos Proporção artigos por patentes 

Pq-1B 3 18 6 

Pq-N2 2 16 8 

Pq-1D 3 14 4,7 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
 
A tabela 1 demonstra que não há diferenças significativas entre as produções 

científicas (artigos) e as tecnológicas (patentes), quando analisadas individualmente. 

Portanto, a simples somatória dessas produções não representa o verdadeiro quadro de 

produção considerando que uma das patentes foi produzida colaborativamente entre os 

Pesquisadores Pq-1B e o Pq-1D. Com relação as CIP’s, identificou-se que os “códigos”/ 

classificações de patentes utilizados com mais frequência foram: A61P 31/04 (2000.01) 

com 3 aparições; e os A61F 13/00 (1968.09), A61K 35/644 (2015.01), A61P 7/02 (2000.01), 

A61P 17/18 (2006.01), A61P 29/00 (2000.01), A61P 33/00  (2000.01), C23F 11/12 

(1968.09), todos com 2 aparições; os demais apareceram apenas 1 vez. Ainda no que se 

refere às Classificações empregadas nas patentes depositadas pelos 3 pesquisadores, 

observou-se uma alta taxa de CIP diferentes, ou seja, cerca de 76,5% das CIP ocorreram 

somente uma única vez.  

 

3.1 ANÁLISE DAS TEMÁTICAS DAS PATENTES E DOS ARTIGOS A PARTIR DA CORRELAÇÃO 

ENTRE AS PALAVRAS-CHAVES E A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES 

Como já demonstrado, os pesquisadores Pq-1B e Pq-1D são os mais produtivos 

tanto em solicitação de patentes quanto em produção de artigos, obtendo uma média de 

6 e 4,7 artigos, respectivamente, para cada solicitação de patente depositada no INPI. No 

caso específico do pesquisador Pq-1B, destaque-se a publicação de 18 artigos entre os 
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anos 2017-2019 (Tabela 1) configurando, em ambas as produções, o fato de que, se um 

dos maiores produtores de patentes é também o mais produtivo em artigos, isso pode 

indicar que, no caso desse pesquisador, a produção de patentes impulsionou a produção 

de artigos. Com relação às classificações, foi constatado que há certa concentração de 

assunto das patentes desse pesquisador em duas categorias, a A61 (Ciência médica ou 

veterinária; higiene) e C08b (Compostos macromoleculares orgânicos; sua preparação ou 

químicos Working-up; composições baseadas nesses). Identificou-se, então, uma 

dispersão considerável das palavras-chave dos artigos: dentre as sessenta e seis, apenas 

um conjunto de 3 se repetia, esse fato se configura como um indicativo de que a dispersão 

dos assuntos abordados nos artigos pode ser resultado da falta de maior atenção ao uso 

dos descritores da área da saúde. 

Com relação ao Pq-N2, foi constatado que em (2017), 7 dos 8 artigos publicados 

trataram especificamente de temáticas constantes nas patentes solicitadas. No ano seguinte 

(2018), foram publicados 3 artigos, destacam-se como exemplo algumas das palavras-chave 

dos três artigos publicados nesse ano, a saber: Medicinal plants; anti-inflammatory drugs; 

corticosteroids; antinociceptive, Tabebuia aurea. Fazendo uma relação com os CIP das 

patentes solicitadas por esse mesmo pesquisador, identifica-se uma relação direta entre 

ambas as produções. O mesmo procedimento foi realizado para avaliar a produção do último 

ano (2019) desse pesquisador, que igualmente tratou, sobretudo, de temas correlatos aos 

das patentes depositadas por ele. Para demonstrar essa afirmação destacam-se algumas 

palavras-chave de cada artigo: Artigo 1) antileishmanial activity. Artigo 2) Leishmania spp.; 

Leishmaniasis. Artigo 3) Freeze-drying method; Inclusion complex. Conforme verifica-se, não 

resta dúvida que o pesquisador retoma a temática da Leishmaniose, temática presente 

também em suas patentes cuja invenção: 

[...] refere-se a um processo de obtenção de alcamidas naturais e sintéticas 
modificadas como também a preparação das alcamidas sintéticas inéditas 
resultantes de reação de condensação tendo como protótipo a alcamida RAC-1, 
através de semi-síntese e modificação estrutural e suas propriedades 
antiparasitárias e leishmanicidas contra as espécies L. amazonenses e L. chagasi. 
Os derivados foram obtidos diretamente a partir da condensação de derivados de 
ácidos cinâmicos com feniletilaminas substituídas. (SILVA et al., 2017) 
 

A produção do último pesquisador Pq-1D segue o mesmo padrão dos anteriores. 

Com duas patentes depositadas e uma média de 7 artigos por patente. Numa primeira 

análise, a partir dos títulos dos artigos e das patentes, verifica-se que basicamente as 
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patentes depositadas por esse pesquisador trata essencialmente de questões 

concernentes a processos de obtenção de medicamentos (formulações farmacêuticas) 

para o tratamento de inflamações e de cicatrização de feridas. Desse modo, analisando as 

temáticas desenvolvidas nos artigos publicados pelo Pq-1D, constata-se que publicações 

científicas (artigos) desse pesquisador, da mesma forma que as dos anteriores, são 

pertencentes à mesma área de pesquisa, mesmo quando eventualmente aborda um 

assunto periférico. Constata-se assim uma associação direta entre produções científicas e 

tecnológicas desse autor, bem como dos demais aqui analisados. 

3.1.1 Análise das palavras-chave 

Fazendo um paralelo entre a frequência de CIP das patentes e a das palavras-chave 

dos artigos, percebe-se uma relação direta entre as duas produções, como exemplo temos 

o CIP frequência “A61P 31/04 (2000.01)”, que tem maior frequência nas descrições das 

patentes cujo CIP aborda, dentre outros assuntos: Antiinfecciosos; Antibióticos, 

Antissépticos; Agentes antibacterianos. Verificando a nuvem de tag, identifica-se com 

certa recorrência as palavras-chave: Antioxidant-defenses, Atividade-antibiótica, 

Chemotherapy, o que indica que a produção científica está em consonância com a 

produção tecnológica. 

Figura 1: Incidência das Palavras-chave dos artigos 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A investigação relativa a coocorrências de palavras-chave de patentes e artigos 

produzidos pelos pesquisadores bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq, 

vinculados ao PPGCS-Ufal, constatou uma concentração da totalidade da produção entre 

as seções A e C da tabela de Classificação Internacional de Patente que fazem parte da 

área: Necessidades humanas e Química e Metalurgia, respectivamente. Demonstrou ainda 

que há uma próxima relação dos assuntos tratados em ambas as produções (Científicas e 

Tecnológicas). Constata-se, então, uma intrínseca relação entre as produções patenteadas 

e as publicadas, mais precisamente na modalidade artigos científicos por parte do corpo 

docente. Conclui-se, assim, que há, de fato, uma relação entre as temáticas abordadas nas 

patentes e nos artigos produzidos no mesmo período. Contudo, ainda foi provada a alta 

taxa de inconsistência entre as CIP e as palavras-chave dos artigos, essa situação aponta a 

necessidade de se aprofundar estudo dessa natureza, desta feita levando em consideração 

o tesauro da área do conhecimento. 

 
REFERÊNCIAS 

CALLON, M.; COURTIAL, J. P.; PENAN, H. Cienciometria: El estudio cuantitativo de la 
actividad cientifica: de la bibliometria a la vigilancia tecnologica. Ediciones Trea, Gijon, 
1995. 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 8. ed.  São Paulo: Perspectiva, 2015. 

BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. Porto Alegre: Zouk, 2007. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.  

JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; SOUZA, Cristina Gomes de. Patentes de invenção e 
artigos científicos: especificidades e similitudes. Revista Brasileira de Pós-Graduação, v. 5, 
n. 9, 2008. 

MARICATO, João de Melo. Dinâmica das relações entre Ciência e Tecnologia: estudo 
Bibliométrico e Cientométrico de múltiplos indicadores de artigos e patentes em 
biodiesel. 2010. 378 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) — Universidade de 
São Paulo, São Paulo. Escola de Comunicação e Artes (ECA), Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Informação, São Paulo, São Paulo, 2010. 

MANOVICH, Lev. What is visualisation? Journal Visual Studies. v. 26, n. 1. 2011.  

ROSTAING, H. La bibliométrie et ses techniques. Sciences de la Société, Collection Outils et 
méthodes, 1996. 

SILVA, Tania Maria Sarmento da et al. Preparação de alcamidas naturais, sintéticas e 
modificadas com propriedades leishmanicidas. 2017. Depositantes: Universidade Federal 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

230 

Rural de Pernambuco (BR/PE) / Universidade Federal de Alagoas (BR/AL). Pedido: BR 10 
2017 005967 7 A2. Depósito: 23 fev. 2017. Publicação: 30 out. 2018. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em 
educação: o positivismo, a fenomenologia, o marxismo. São Paulo: Atlas, 2007. 

VILLALOBOS, Ana Paula de Oliveira. Aprendizagem colaborativa mediada pela tecnologia 
no curso de formação de tutores em EAD. 377 f. Tese (Doutorado em educação) – 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia, Salvador-
BA, 2007. 

 

 

 
 

 

Recebido/ Received: 18/08/2020 
Aceito/ Accepted: 09/09/2020 

Publicado/ Published: 25/10/2020 
 



 
 

 
 
 
 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

231 

 

 

INFODEMIA E DESINFORMAÇÃO NA PANDEMIA DA COVID-19 

 

INFODEMIA AND DISINFORMATION IN THE COVID-19 PANDEMIC 

________________________________________________________________________ 
Jaqueline Silva de Souza 
Doutoranda e Mestra em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação 
da Universidade Federal da Bahia (PPGCI/UFBA). Graduada em Biblioteconomia e Documentação pelo 
Instituto de Ciência da Informação (ICI/UFBA). Bibliotecária da Universidade Federal Do Vale Do São Francisco 
(Univasf). Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5743-780X  
 

José Carlos Sales dos Santos 
Doutor e Mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da 
Universidade Federal da Bahia (PPGCI/UFBA). Graduado em Biblioteconomia e Documentação pelo Instituto 
de Ciência da Informação (ICI/UFBA). Professor do ICI/UFBA e PPGCI/UFBA. Orcid: https://orcid.org/0000-
0003-1758-3639  

 

 
RESUMO: Informações relacionadas à pandemia da COVID 19 estão sendo produzidas e 
disseminadas de maneira excessiva, enunciando um fenômeno denominado ‘infodemia’, que 
poderá levar a sociedade à desinformação. Assim, o presente paper procurou analisar como a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) vem atuando no combate da desinformação durante a 
pandemia do COVID 19. Desenvolveu-se um estudo de caso, cuja amostra correspondeu a 
conteúdo no site da OMS. Os resultados revelaram campanhas desenvolvidas pela OMS que 
orientam denunciar conteúdos falsos. As considerações finais endossam que, apesar dos esforços 
da OMS em implementar projetos de combate à desinformação e à segurança cibernética, 
percebe-se o avanço da infodemia relacionada a informações fraudulentas em saúde. 

Palavras-Chave: Infodemia; Desinformação; Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

ABSTRACT: Information related to the pandemic of COVID 19 is being produced and disseminated 
in an excessive way, enunciating a phenomenon called 'infodemia', which could lead society to 
disinformation. Thus, this paper sought to analyze how the World Health Organization (WHO) has 
been working to combat disinformation during the COVID 19 pandemic. A case study was 
developed, whose sample corresponded to content on the WHO website. The results revealed 
campaigns developed by WHO that guide the reporting of false content. Final considerations 
endorse that, despite the efforts of WHO to implement projects to combat misinformation and 
cybersecurity, there is an advance of infodemia related to fraudulent health information. 

Keywords: Infodemia; Disinformation; World Health Organization (WHO). 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A infodemiologia constitui um domínio emergente no âmbito da pesquisa científica, 

que está engendrada na recuperação de conteúdo na internet relacionados à saúde 

pública. Segundo a OMS, a indodemiologia refere-se ao aumento do volume de 

informações que podem ser verídicas ou fraudulentas, direcionadas a assuntos específicos, 

que se multiplicam num curto espaço de tempo. E durante a pandemia do COVID-19, 

percebe-se o crescimento desse fenômeno, podendo ocasionar, por consequência, a 

disseminação da desinformação, que é a informação falsa ou imprecisa.  

Pesquisas indicam que na atualidade o smartphone tornou-se o maior meio de 

acesso e interatividade das pessoas na internet. Dessa forma, qualquer pessoa pode fazer 

vídeos, podcasts, lives e publicar, principalmente nas redes sociais. Sánchez-Tarragó, na 

sua pesquisa Desinformaciónentiempos de COVID-19: ¿Qué podemos hacer para 

enfrentarla?, relata que a circulação de informações em tempo real no aplicativo 

Whatsapp, entre as redes sociais de confianças, com amigos e familiares é o contexto 

epistemológico que mais favorece o desenvolvimento da desinformação.   

Como a maioria das pessoas não possui competência informacional para qualificar 

as informações que estão acessando, as tomadas de decisões podem causar 

intercorrências perigosas para a saúde. O distanciamento social e a disseminação de 

informações fraudulentas em um momento de pandemia são potencialmente prejudiciais. 

Alteramo comportamento das pessoas, afetando a saúde mental e diversos aspectos da 

vida humana. Nessa fase de incertezas sobre informações confiáveis, surgiu o 

questionamento de como a OMS está atuando no combate da desinformação durante a 

pandemia do COVID 19? 

Assim, o objetivo da presente investigação é analisar como a OMS está atuando no 

combate da desinformação durante a pandemia do COVID 19. Para cumprir os objetivos 

desta pesquisa, delinearam-se os procedimentos metodológicos com método de 

procedimento monográfico (estudo de casos), nível descritivo e com técnicas e 

instrumentos de coleta de dados engendrados em formulários pautados nos objetivos de 

investigação e no referencial teórico. A amostra correspondeu às notícias/ conteúdos 

indicados site da OMS. 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

233 

Os resultados revelaramque a OMS realiza a campanha atinente à integração de 

diversos setores da sociedade ao redor do mundo para combater o coronavírus, a partir 

do projeto que compila informações falseadas circuladas na internet, que orienta as 

pessoas a denunciar conteúdos falsos na plataforma das mídias sociais de hospedagem. O 

objetivo visa a limitar a propagação de informações imprecisas. As considerações finais 

autorizaram endossar, que apesar da implementação dos projetos de combate a 

desinformação e de segurança cibernética, percebe-se o avanço da infodemia relacionada 

a informações fraudulentas. 

2 DESINFORMAÇÃO E A PANDEMIA DA COVID-19 

Em 2020, o cenário da pandemia constituiu um insumo à desinformação 

disseminada pela internet. Com o decreto de pandemia anunciado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), correspondente ao aumento exponencial de infectados ao redor 

do mundo, o conceito de pós-verdade parece ascender à consolidação conceitual na 

modelagem da opinião pública. No Brasil, a exemplo, os meios de comunicação tradicionais 

(rádio, jornal impresso e televisão), sites e redes sociais direcionaram esforços contínuos 

para informar a sociedade, em tempo real, os desdobramentos do COVID-19, como 

procedimentos de proteção, evitar a propagação e tratar tecnicamente da enfermidade. 

Contudo, os noticiários encontraram também um ambiente propício à disseminação de 

informações falsas. 

No relatório Coronavírus: pandemia, infodemia e política (10 a 31 de março de 

2020), coordenado por Isabela Kalil e R. Marie Santini (2020), com o amparo da equipe de 

pesquisadores sediados nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, informa que a sociedade 

atual presencia uma ‘infodemia’ de conteúdos pertinentes ao novo coronavírus. A 

‘infodemia’ constitui, em essência, a quantidade e variedade excessiva de informações 

relativas à temática, com variantes de credibilidade, conteúdos duvidosos, imprecisos e 

baseados em evidência. A ‘infodemia’ confunde os indivíduos no processo de seleção de 

fontes confiáveis que contribuiriam, mormente, com orientações seguras relativas à 

pandemia. Os responsáveis pelo relatório endossam ainda que informações deturpadas e 

disseminadas pelas mídias sociais e aplicativos de mensagens, como o whatsapp e 
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telegram, repercutem e impactam na opinião pública e no comportamento informacional 

de leitores. 

O excesso de fontes de informação e a miríade de assuntos disseminados pela 

internet poderão confundir a população na busca e recuperação de conteúdos confiáveis 

e apurados. Assim, a disseminação de publicações elaboradas por indivíduos que não 

possuem o ‘conhecimento de causa’ implicará novas configurações do comportamento de 

usuários da informação, sobretudo pelo desenvolvimento de competências para 

selecionar os conteúdos relevantes, ou factuais, daqueles desprovidos de fontes seguras 

de informação, constituindo-se uma desinformação, um desserviço à sociedade. 

Wardle e Derakhsan (2019) estruturam uma figura para representar, 

conceitualmente, termos como ‘desinformação’ e ‘informação incorreta’ para contrastar 

com a informação verificável, de interesse público. 

 

Figura 1: Desordem da informação 

 

Fonte: Jornalismo, fakenews e desinformação. Wardle e Derakhsan (2019) 

 

Sem dúvida, as tecnologias da informação e da comunicação têm influenciado o 

comportamento informacional de usuários/leitores significativamente. As notícias que 

refutam a veracidade dos acontecimentos, reservadas às prerrogativas da desinformação, 

tornaram-se práticas comuns no processo de modelar a opinião da sociedade e cooptar o 

senso comum. A disseminação de notícias falsas aumentou consideravelmente nos últimos 

tempos e é perpetrada por políticos em campanhas eleitorais, como ocorridas nos EUA e 

Brasil. As equipes responsáveis empregam estratégias baseadas em conteúdos enganosos, 
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com softwares programados à propagação de mensagens promotoras da imagem do 

político, denominadas de robôs. Os perfis falsos em redes sociais também contribuem com 

a disseminação de informações enganosas. 

3 METODOLOGIA  

O método de procedimento assumido na presente investigação constituiu o estudo 

de caso (monográfico) com correspondências ao survey (levantamento) e a pesquisa 

documental, que consiste no estudo de determinados indivíduos, profissões, instituições, 

condições, grupos ou comunidades. De acordo com Yin (2010, p.19), “os estudos de caso 

representam a estratégia preferida quando se colocam questões do tipo “como” e “por 

que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco 

se encontra em fenômenos contemporâneos da vida real”. Quanto aos seus objetivos Gil 

(1999), é uma pesquisa de nível descritivo. Isto porque, visa descrever as características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dado - observação sistemática.  

Com o nível descritivo, de caráter qualitativo a pesquisa permitiu o detalhamento 

de todos os pontos importantes. A amostra da pesquisa foi o site da OMS, e o seu universo 

se constitui na campanha conectando o mundo para combater o coronavírus. Após esta 

fundamentação teórica, o trabalho a pesquisa foi desenvolvido em etapas, seguem: 

Etapa I – Coleta 

a) pesquisa bibliográfica;  

b) identificação das fontes que tratam dos infodemiologia, desinformação, OMS e 

Metodologia. Através de pesquisas em livros, artigos, teses impressas e digitais. Além dos 

Anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENACIB), Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Repositórios 

Institucionais, periódicos publicados na área de Ciência da Informação no Brasil (BRAPCI), 

buscador Google acadêmico (Scholar) dentre outros;  

c) identificação do site da OMS; d) pesquisa no 1site; 

                                                                 
1 https://www.who.int/ 
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d) Localização no site da aba2 emergência: pandemia de doença por coronavírus 

(COVID-19);  

e) identificação da aba3 como relatar informações 

incorretas.Protectyourselfandothersbyreporting false information. 

Etapa II – Análise e a interpretação dos dados 

Nessa etapa a pesquisa caracteriza-se como qualitativa na elaboração dos itens 

para composição do instrumento de pesquisa, assim como no momento da observação 

dos sítios e na interpretação dos resultados.   

3.1 RESULTADOS 

Durante a pesquisa documental foi indicado a ausência de comunicação científica 

sobre a infodemia. Na avaliação do website da OMS, identificamos que a essa vem 

desenvolvendo campanhas para o combate do COVID 19 e uma delas é a campanha 

conectando o mundo para combater o coronavírus. A OMS está reunindo uma ampla gama 

de parceiros em uma série de iniciativas envolventes para motivar e mobilizar as pessoas 

para estarem prontos para vencer o COVID-19, com o projeto: fundo de resposta solidária 

COVID-19.  

O Protectyourselfandothersbyreporting false information, é a campanha da OMS, 

de como relatar desinformação online. Que tem por objetivo impedir a propagação de 

informações fraudulentas online. Essa solicita que as pessoas ao identificar conteúdos 

falsos e/ou enganosos, façam a denúncias na plataforma da mídia social de hospedagem. 

A OMS está em parceria com o Governo do Reino Unidos para combater a 

desinformação. Iniciaram a campanha Stop The Spreadno período entre maio e junho de 

2020. Essa fase do projeto teve como objetivo incentivar o acesso e uso de fontes de 

informações confiáveis sobre o COVID-19. Agora o projeto está na fase de identificação e 

divulgação proativa da desinformação sobre a pandemia do COVID-19.  

                                                                 
2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

3 https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/how-to-report-misinformation-online 
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Figura 2: Website OMS-Como relatar desinformação online. 

 

Fonte: https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/how-to-
report-misinformation-online. Acesso em 17/08/2020. 

 

O site citado indica cada mídia social e o passo a passo para realizar a denúncia. 

A pesquisa identificou também que criminosos estão fingindo fazer parte da OMS, 

e estão enviando e-mail e também mensagens pelo whatsaap, tentando roubar 

informações pessoais. Essa ação fraudulenta é chamada de Phishing, utilizada por 

hackeres. Dessa forma, a OMS orienta as pessoas como evitar cair neste golpe, assim 

indicam:  

 Verificar o endereço de e-mail recebido- se o domínio desse equivale ao do 
site da OMS;  

 Verificar o link antes de clicar- certificar o endereço do site da OMS antes; 

 Ter cuidado a fornecer informações pessoais- logins e senhas; 

 Não se apressar nem sentir pressão- não tomem decisões rapidamente;  

 Se fornecer informações confidenciais, não entrar em pânico- altere 
imediatamente suas credenciais;  

 Se vir um golpe, denuncie- no próprio site da OMS tem a aba de denúncia. 
Dessa forma, a OMS vem tentando manter a segurança cibernética, durante 
a pandemia do COVID-19. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa visou analisar como a OMS está atuando no combate da 

desinformação durante a pandemia do COVID 19. Dessa forma, constatou-se a atuação da 
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OMS durante a emergência de saúde pública no mundo atualmente, a COVID-19.  Essa 

formou uma Rede de Informações sobre Epidemias, com objetivo oferecer a todos o 

acesso as recomendações e informações atuais, precisas, fáceis de entender e 

provenientes de fontes confiáveis sobre eventos de saúde pública e surtos. E Através de 

mídias sociais como: Facebook, Google, Tencent, Baidu, Twitter, TikTok, Weibo, Pinterest, 

entre outras, há um movimento que orienta as pessoas a realizarem denúncias. Para assim 

excluir informações fraudulentas e promover informações precisas de fontes confiáveis 

para a saúde. Além também de combater o Phishing, utilizado por criminosos que tentam 

roubar informações confidências das pessoas na rede. 

Contudo, as considerações finais autorizaram endossar que apesar da 

implementação dos projetos de combate a desinformação e de segurança cibernética, 

percebe-se o avanço da infodemia relacionada a informações fraudulentas. 

REFERÊNCIAS 

ANTUNES, M. N.; GUIMARÃES, M. C. S.; SILVA, C. H.; RABAÇO, M. H. Monitoramento da 
informação na sociedade de risco: o caso da pandemia de gripe aviária. Informação & 
Sociedade: Estudos, v. 17, n. 3, 2007. Disponível em: 
http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/91293. Acesso em: 15 ago. 2020. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

KALIL, Isabela; SANTINI, R. Marie. Coronavírus, pandemia, infodemia e política. Relatório 

de pesquisa. Divulgado em 01 de abril de 2020. 21p. São Paulo / Rio de Janeiro: FESPSP 

SÁNCHEZ-TARRAGÓ, N. Desinformación em tempos de covid-10: ¿qué podemos hacer 
para enfrentarla?. Revista Cubana de Información em Ciencias de laSalud (Cuba), v. n 31, 
n. 2, 2020. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/139893  DOI: 
10.36512/rcics.v31i2.1584 Acesso em: 17 ago. 2020. 

WARDLE, Claire; DERAKHSHAN, Hossein. Módulo 2: Reflexão sobre a “desordem de 

informação”: formatos da informação incorreta, desinformação e má-informação. In: 

IRETON, Cherilyn; POSETTI, Julie (Eds.). Jornalismo, fakenews e desinformação. Paris: 

UNESCO, 2019. 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e método. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

 

 

Recebido/ Received: 18/08/2020 
Aceito/ Accepted: 09/09/2020 

Publicado/ Published: 25/10/2020 
 



 
 

 
 
 
 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

239 

 

 

INFORMAÇÃO SOBRE A COVID 19 EM COMUNIDADES PERIFÉRICAS: UM 
PROJETO DO PROGRAMA CARRO BIBLIOTECA DA UFMG 

 
INFORMATION ON COVID 19 IN PERIPHERAL COMMUNITIES: 

A PROJECT OF THE UFMG LIBRARY CAR PROGRAM 

________________________________________________________________________ 

Maria Guiomar da Cunha Frota  
Docente da Universidade Federal de Minas Gerais - Escola de Ciência da Informação. Doutora em Sociologia 
pelo IUPERJ (Sociedade Brasileira de Instrução). Mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Minas 
Gerais. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5323-1879.  
 

Marina Cajaíba da Silva Horta 
Docente da Universidade Federal de Minas Gerais - Escola de Ciência da Informação. Doutora e Mestre em 
Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6572-
1026 
 

Ricardo Luiz dos Reis Lima e Silva 
Diretor de cena e fotografia em cinema e vídeo pela Noar Digital. Bacharel em Comunicação Social pela 
Faculdade de Filosofia Ciencias e Letras de Belo Horizonte. 

 
Luana Letícia Dornelas Bozi  
Graduanda em Biblioteconomia na Universidade Federal de Minas Gerais 
 
 
RESUMO: O artigo descreve o Projeto COVID 19/Carro Biblioteca e analisa como os conteúdos 
científicos informacionais sobre a pandemia e suas consequências foram elaborados, quais foram 
os processos de mediação estabelecidos com as comunidades destinatárias e qual a avaliação das 
lideranças comunitárias sobre o projeto. 
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ABSTRACT: The article describes the COVI 19/Library Car Projects and analyzes the ways of 
elaborating informational contents about the pandemic and its consequences, what were the 
mediation processes established with the target communities and what is the evaluation of the 
community leaders on the project. 
Keywords:  Information on COVID 19; Scientific dissemination, Peripheral Communities. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Pretende-se no presente artigo descrever a analisar uma potente experiência de 

produção e disseminação de informação científica sobre a COVID-19 e suas consequências 

sanitárias, políticas, econômicas e sociais, para comunidades periféricas.   
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Diante do cenário de pandemia mundial causado pela doença COVID-19, que afeta 

diretamente populações em todos os níveis, faz-se necessário suprir as comunidades mais 

vulneráveis de informações confiáveis, precisas e de fácil compreensão para que possam 

evitar a contaminação e enfrentar todas as adversidades do possível contágio. Foi a partir 

desse cenário que o Programa Carro Biblioteca, da Escola de Ciência da Informação, da 

Universidade Federal de Minas Gerais, viu-se diante de um grande desafio: como dar 

continuidade ao atendimento às comunidades da região Metropolitana de Belo Horizonte 

devido ao isolamento social que suspendeu todas as ações presenciais praticadas pela 

extensão universitária? Os participantes do Programa pesquisaram e elaboraram então 

duas formas de comunicação nas comunidades: a) remotamente através das redes sociais 

do Programa (site, Facebook e Instagram) e b) presencialmente, mas com distanciamento 

social, através de um programa de rádio, o Programa Rádio Janela, que chega às 

comunidades com um carro de som ou através de pontos de apoio com sistemas de alto-

falante cedidos pela comunidade receptora.  

Nessa introdução apresentamos brevemente o Projeto COVID 19/Carro Biblioteca 

e os motivos que levaram a sua elaboração. Na segunda parte do artigo apresentam-se os 

referenciais teóricos e a metodologia que fundamenta a análise do projeto, uma descrição 

do modo de seleção e de produção de informações científicas sobre a COVID 19 e dos 

pesquisadores entrevistados pelo programa. Na terceira parte são analisadas como as 

informações foram recebidas pelas comunidades, através da voz das próprias das 

lideranças comunitárias parceiras do projeto e os resultados alcançados. 

 
2 PROGRAMA CARRO BIBLIOTECA DA ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UFMG 
 

O Programa Carro Biblioteca: frente de leitura iniciou suas atividades em 25 de abril 

de 1973, sendo hoje o segundo programa de extensão mais antigo de toda UFMG. Criado e 

mantido pela Escola de Ciência da Informação (ECI), seu objetivo principal, desde seus 

primórdios, é disponibilizar os serviços de biblioteca junto a comunidades periféricas de Belo 

Horizonte e Região Metropolitana incluindo, a partir de 2006, o acesso à informação 

eletrônica através de um telecentro móvel (OLIVEIRA, DUMONT, GOMES, 2015, p.6). 

Por ser um programa de extensão e estar relacionado ao ensino e a pesquisa, 

oriundos da ECI, sempre agregou projetos de natureza diversa ligados à inclusão digital, artes 

e antiguidades, educação para os direitos da criança, conservação e preservação de acervos 

e contação de estórias. Atualmente, existem três projetos vinculados que atuam de modo 
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independente quanto aos seus objetivos, mas que versam sobre ações em prol dos 

propósitos do programa. O Projeto COVID-19 Carro Biblioteca é o mais recente, foi criado 

em maio de 2020 para atuar com ações mais concretas nas comunidades durante o período 

de isolamento social causado pela pandemia COVID-19 e tem como propósito "informar 

remotamente através de redes sociais as comunidades atendidas pelo Programa Carro 

Biblioteca sobre a doença COVID-19 a partir do repasse de informações produzidas 

sobretudo por pesquisadores da UFMG e outros órgãos de utilidade pública"1 e 

presencialmente, mas com distanciamento social através do carro de som. 

As comunidades atendidas pelo programa possuem em comum a ausência de 

bibliotecas públicas ou comunitárias em seu entorno, o que torna o Carro Biblioteca a única 

fonte de informação disponível para seus moradores. Para Dumont (1995, p. 182), “o carro 

funciona como um agente que vai suscitar o interesse pela leitura, criando posteriormente 

uma frente provocativa de demanda de serviços bibliotecários”, seja por meio de uma 

biblioteca comunitária ou pública. O Programa Rádio Janela é veiculado pelo carro som nos 

bairros Jardim Encantado, em São José da Lapa; Nossa Senhora de Fátima, em Sabará; 

Confisco e Céu Azul em Belo Horizonte, nesse último, conta também com pontos de alto-

falante cedidos pela própria comunidade. 

Prestes a iniciar mais um ano de atuação, precisamente em março de 2020, o 

programa deparou-se com a interrupção de todas as atividades presenciais da 

universidade. Dessa forma surge o Projeto COVID-19 Carro Biblioteca, uma ação conjunta 

cercada de comprometimento, entusiasmo e solidariedade. O artigo ora apresentado 

versa exatamente sobre os desdobramentos dessa ação, desde a decisão de se 

implementar o trabalho remoto no Carro Biblioteca até os primeiros resultados do projeto 

após quatro meses de trabalho intenso de toda equipe. 

 
3 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO CIÉNTÍFICA E PROCESSOS DE MEDIAÇÃO INFORMACIONAL 

 

O Projeto COVID-19 Carro Biblioteca tem como público-alvo, das informações 

científicas divulgadas, crianças, jovens e adultos moradores das comunidades atendidas pelo 

Programa Carro Biblioteca. 

A metodologia delineada para a compreensão adequada do projeto e sua recepção 

pelas comunidades é constituída da análise dos conteúdos informacionais produzidos para 

                                                                 
1 Sistema de Informação da Extensão. Disponível em: https://sistemas.ufmg.br/siex. Acesso em: 12 agosto 2020. 
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as redes sociais e para programa de rádio e de três entrevistas realizadas com lideranças 

comunitárias de bairros que recebem o programa Rádio Janela. Trata-se, portanto, de uma 

metodologia qualitativa tanto em termos formas de coleta e de sistematização dos dados, 

quanto da lógica de análise dos mesmos.  

Em termos de referenciais teóricos recorre-se, nesse artigo a duas concepções 

importantes no campo da Ciência da Informação, a saber: a) Divulgação científica e cidadania 

(MOURA, 2016) e b) Mediação Informacional (Martins, 2010). 

O acesso à informação e a educação científica é um direito difuso e coletivo e, 

portanto, é dever das instituições públicas contribuírem para a efetivação desse direito, 

sobretudo para comunidades com acesso precário às políticas públicas. Conforme MOURA 

(2012, p. 20) a “educação científica deve fazer parte da formação do cidadão para que ele 

possa compreender, opinar e tomar decisões baseadas no entendimento sobre o progresso 

científico e os riscos e conflitos de interesse nele contidos. ” A autora elabora então uma 

noção ampla de cidadania científica que se refere a “possibilidade de, no âmbito dos direitos 

evocados no desenvolvimento da cidadania substantiva e no direito difuso, incorporar ao 

direito à educação científica, o acesso à informação e às controvérsias produzidas pelos 

atores sociais no âmbito dos processos científicos. (MOURA, 2012, p. 21). 

Nessa perspectiva de construção da cidadania científica, o projeto selecionou e 

adaptou informações sobre a COVID 19 e suas consequências sanitárias, políticas, 

econômicas e sociais, para serem divulgadas nas redes sociais do programa (site, Instagram 

e Facebook). As informações foram extraídas de artigos científicos e boletins da UFMG com 

matérias produzidas sobretudo por pesquisadores da instituição e por órgãos públicos.  

O trabalho realizado através das redes sociais do Carro-Biblioteca busca selecionar 

informações confiáveis sobre a pandemia da COVID-19 e traduzi-las para uma linguagem de 

fácil entendimento ao público em geral. Alguns materiais são divulgados diariamente, como 

o Boletim Matinal que é produzido pela Faculdade de Medicina da UFMG, abordando de 

forma simples e resumida informações atuais sobre a pandemia. No campo cultural, nesse 

momento de difícil acesso a exemplares de livros, principalmente os que eram locados em 

Bibliotecas, adaptamos o “serviço de referência” fazendo indicações de leituras e filmes, com 

a disponibilização de link para acesso.  

As informações veiculadas no Programa Rádio Janela, através de carros de som e 

alto-falantes, foram extraídas dessas mesmas fontes anteriormente indicadas, mas 
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acrescidas de entrevistas realizadas com especialistas da UFMG dos mais diversos campos: 

medicina, economia, sociologia e educação. Também foram realizadas entrevistas com 

profissionais pouco citados nos meios de comunicação e que atuam em serviços essenciais 

durante a pandemia como entregadores, enfermeiros e auxiliares de enfermagem e garis. 

Uma descrição sintética dos programas de rádio já realizados e veiculados, com 

temas, relação de entrevistados e a programação cultural (estórias e músicas 

independentes) é indicada no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Temas, programação e entrevistados 

Número/data 
Estórias/ 

Contadores 
Informativo 

tema 
Spot 

convidado 

Música independente. 
Música/ Musico ou 

banda. 

PGM1-10/05 

O menino que 
carregava água na 
peneira (Manuel de 
Barros). Se as coisas 
fossem mães (Silvia 
Ortoff).  

Colapso hospitalar - Gentil/ Iconili 

PGM2-17/05 
A verdade e a 
estória.  

A Pandemia -o que é sua 
história. 

Xô Corona- 
máscara 

Ainda há poesia/ 
Bequadros 

PGM3-24/05 
Vizinha. (Silvia 
Ortoff). 
 

Sobrevivência e 
isolamento social. 
Entrevista com Maria 
Felipa, advocacia 
popular. 

Xô Corona- 
gravidez 

Choro do meu time 
que perdeu/ Maurício 

PGM 4-31/05 
Geremia o gato não 
mia. O gato cantor.  

Formas de transmissão 
do vírus.  

Xô Corona – 
máscara e 
álcool. 

Costura da Vida/ Sergio 
Pererê 

PGM 5-14/06 
A Onça e o coelho  
 

Educação à distância e 
racismo. Entrevista com 
profa. Analise Fernandes 
da (FAE/UFMG). 

Tele 
Enfermagem-
transporte 
público 

Pra cidade cantar 
Dudú Nicácio 

PGM 6- 21/06 
A ratoeira.  
 

Fake News na pandemia. 
Entrevista com prof. Yuri 
Castelfranchi, 
(FAFICH/UFMG) 

Xô Corona - 
principais 
dúvidas.  
 

E vida. Tizumba 

PGM 7-29/06 
Lixo. L, F, Veríssimo 
 

Interiorização da doença 
em Minas. Entrevista 
prof. Unaí 
Tupinambás.(Escola de 
Medicina/UFMG) 

Xô Corona 
Cuidados em 
casa. 

Musica Alguma/ Sergio 
Pererê  
 

PGM 8 -12/07 
A estória do 
bolinho. 

As crianças e como 
estão vendo e vivendo o 
isolamento. Entrevistas 
com 3 crianças. 

Xô Corona. 
Especial para 
crianças  

Sonho de Menino. 
Bequadros/Paulinho 
Pedra Azul. Cosme e 
Damião Sergio Pererê 

PGM 9- 26/07 
A velha 
contrabandista. 

Entregadores na 
pandemia. Entrevista 
com motoby Ricardo 
Faria Morato. 

Xô Corona- 
deu positivo e 
agora.  

Camelo de Farol de 
Maurício Tizumba. 
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PGM 10-02/08 Um mito pataxó.  
Meio Ambiente e 
pandemia 

Xô Corona- 
teste 
sorológico  

Minha canoa/Sergio 
Pererê 

PGM 11-09/08 
Era uma vez o 
Tempo. Flavia 
Daves. 

Enfermagem. Entrevista 
com professora Solange 
Bicalho (Escola de 
Enfermagem/UFMG) 

Xô Corona 
Como lavar 
sua máscara.  

Brilho Perfeito Sergio 
Pererê. 

PGM 12 16/08 Lixo. Crônica de 
Veríssimo, com 
Suzene Furtado e 
Samuel Fonseca. 

Lixeiros na Pandemia. 
Entrevista com o Gari 
Maxuel  Rodriguez de 
Carvalho. 

Xô Corona-
perguntas e 
respostas.  

Bicho do Mato. 
Maurício Tizumba. 
 

Fonte: Elaboração dos autores, 2020.  

 

Para a análise da programação e das formas de mediação informacional 

estabelecidas pelo projeto recorremos ao construto de mediação informacional elaborado 

por MARTINS (2010), nos termos da autora   

entendemos que a relação entre mediação e informação, através da formulação 
mediação informacional, indica um processo por meio do qual, os atores em 
inter-relação e situados em campos histórico-culturais de conflito e contradição, 
negociam, disputam e confrontam sentidos simbólicos destinados à leitura, 
apreensão, nomeação e significação do real. Esta perspectiva tenta traduzir o 
constante movimento da informação em sua perene sobreposição de sentidos, o 
deslocamento de códigos que continuamente configuram a realidade e o 
universo simbólico dos sujeitos. (MARTINS, 2010, p. 206). 

 

A Programação é constituída de modo colaborativo, professores de escolas 

particulares e públicas contam estórias, especialistas da UFMG e profissionais concedem 

entrevistas, a Escola de Medicina contribuí com o spot “Xô Corona” e músicos 

independentes cedem suas músicas. 

O programa Rádio Janela é veiculado semanalmente nas seguintes comunidades: 

Confisco e Céu Azul em Belo Horizonte, Jardim Encantado em São José da Lapa, Nossa 

Senhora de Fátima em Sabará. Para avaliar a percepção das comunidades sobre o programa 

foram realizadas entrevistas com três lideranças comunitárias. De forma sintética as três 

lideranças avaliaram que o projeto contribuí para a divulgação de informações úteis para 

que população compreenda a doença, formas de transmissão e prevenção, e também 

tenha acesso as pesquisas e ações da universidade. 
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CONSIDERAÇÃO FINAIS: RESULTADOS DO PROJETO E PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

 A partir da concepção de cidadania científica é pertinente considerar que o projeto 

contribuí para a divulgação de informações científicas sobre a COVID 19 nas comunidades e, 

portanto, para a formação de uma cultura científica cidadã. 

Considera-se que as informações e o programa tiveram uma recepção muito positiva 

e bem avaliada pelas lideranças devido às formas de mediação criadas pela equipe que 

tiveram como eixo norteador associar informação científica de qualidade e saberes 

profissionais, em linguagem accessível, à contação de estórias, músicas, curiosidades e 

brincadeiras. Esse formato incentivou e estimulou a comunidade para receber e 

compreender o conteúdo divulgado.  
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RESUMO: Apresenta os resultados da pesquisa cujo objetivo é analisar na literatura científica das 
Áreas da Saúde e da Ciência da Informação, como as interferências das reduções léxicas 
(abreviações e símbolos) estão sendo refletidas no contexto comunicacional da saúde. 
Metodologia: Revisão Bibliográfica Integrativa da literatura publicada nas principais bases de dados 
nacionais e internacionais que contemplam as áreas estudadas. Estratégia de busca: “abbreviation 
as topic”, “acronyms”, “siglas” e “acrônimos”: Resultados: 603 publicações recuperadas, sendo 
somente 31 pertinentes. Conclusão: Reduções léxicas não padronizadas trazem interferências na 
comunicação em saúde e podem ocasionar danos à saúde. 
Palavras-chave: Reduções léxicas; Revisão Bibliográfica Integrativa; Abreviações. 

 

ABSTRACT: It presents the research's results that the objective is analyse in the Health Areas of the 
Information Science how the interferences in the lexical reductions (abbreviations and symbols) 
are refflected in healt's comunication context. Medology: Integrative Bibliographic Inspection of 
the published literature on the main bases of national and international data that it covers the 
studied areas. Search strategy: "abbreviation as topic", "acronyms", "siglas" e "acrônimos". Results: 
603 recover publications, but only 31 relevants. Conclusion: No pattern lexical reductions brings 
interferences in the health's comunication and can cause damage to the health. 
Keywords: Lexical reductions; Integrative Bibliographic Review; Abbreviations 
 
 
  

                                                                 
1 Agradecemos ao CNPq, pelo financiamento da pesquisa. 
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1 INTRODUÇÃO 

A adoção de reduções léxicas, sejam elas abreviações ou símbolos, acompanha o 

ser humano, desde o século XIV antes de Cristo, acredita-se que foram os sumérios, os 

primeiros que adotarem essa prática. Concernente às abreviações (siglas, acrônimos) seu 

emprego se intensificou, particularmente, no contexto da saúde, e, conforme afirma 

Alcaraz Ariza (2003, p. 39), Hipócrates e Galeno já as empregavam em seus discursos:  “∆ 

equivalia a diarreia e a diaforeses ‘sudação, perspiração’, M a mania o e metra ‘útero’, N a 

necroses, O a adunai ‘dores’, T a tocos ‘nascimento/entrega’, θ a tanatos ‘morte’, etc.”. Tal 

fato aos poucos passou a ser percebido como algo cultural e, supostamente, sem trazer 

quaisquer problemas nem para os profissionais e, muito menos para os pacientes. 

Contudo, aos poucos foram sendo notificados os inconvenientes, o que veio a exigir dos 

conselhos de classes dessa área a adoção de protocolos quanto ao uso desses recursos.  

O Conselho Federal de Medicina (CFM) publica a Resolução nº 1.246 de 8 de janeiro de 

1988, que Dispõe sobre o Código de Ética Médica (CEM), e em seu artigo 39 proíbe ao médico -

“Receitar ou atestar de forma secreta ou ilegível, assim como assinar em brancas folhas de 

receituários, laudos, atestados ou quaisquer outros documentos médicos”. (Brasil. 1988, 

p. grifo nosso). Na mesma direção, o Art. 22 da Resolução nº 357 de 20 de abril de 2001, 

do Conselho Federal de Farmácia assevera: “Não poderão ser aviadas receitas ilegíveis 

e/ou que possam induzir a erro ou troca na dispensação dos medicamentos ou que se 

apresentem em código (sob siglas, números, etc.) ”. (Brasil, 2001, p. 869, grifo nosso). 

Ainda nesse contexto, o Ministério da saúde, por meio da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), chama a atenção dizendo que se por acaso o uso de abreviações for 

“indispensável em meio hospitalar, deve elaborar, formalizar e divulgar uma lista de 

abreviaturas padronizadas, de modo a promover a adequada comunicação entre os 

membros da equipe de saúde. ” 

Observado esse fato, a pesquisa foi realizada tendo-se como norte o problema: Que 

aspectos relativos às interferências no processo de comunicação, provenientes do uso de 

reduções léxicas na redação de prontuários, estão sendo refletidos pela literatura da Área 

da Saúde e da Ciência da Informação? Visando responder ao problema de pesquisa, 

definimos como objetivo analisar, na literatura científica das Áreas da Saúde e da Ciência 

da Informação, como as interferências das reduções léxicas (abreviações e símbolos) estão 

sendo refletidas no contexto comunicacional da saúde. 
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Eis, portanto, os aspectos tratados nesse texto em que a pesquisa foi realizada por 

meio da Revisão Bibliografia Integrativa e, acreditamos que poderão trazer contribuições 

para que outros estudos considerando essa temática possam ser desenvolvidos nos dois 

campos científicos contemplados nesse estudo.   

2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE REDUÇÕES LÉXICAS 

As reduções léxicas podem ser entendidas como a “diminuição” ou “corte” de 

palavras simples ou compostas cujo resultado é torná-las menor na escrita e na 

pronunciação. Para o Diccionario Panhispánico de Dudas da Real Academia da Espanha 

(RAE, 2005), as abreviações são reduções de palavras “mediante a supressão de letras ou 

sílabas de sua escritura completa”, a exemplo, abreviaturas, siglas, acrônimos e símbolo. 

As Abreviaturas se “constituem na eliminação de algumas letras ou sílabas de sua escritura 

completa. ” As Siglas, se constituem na redução de palavras, por iniciais dos termos que 

integram uma denominação complexa. Já, os Acrônimos, “são termos formados pela união 

dos elementos de duas ou mais palavras” e pronúncia silábica. Os Símbolos “são 

abreviações de carácter científico técnico, sendo constituídos por letras ou por signos não 

alfabetizáveis”. Os símbolos geralmente instituídos por convenções de instituições de 

normalização, tendo validação internacional. (RAE, 2005, tradução nossa). 

Ora, no cotidiano de nossas vivências, somos confrontados constantemente com o 

uso indiscriminado de reduções léxicas que, muitas vezes se configuram em empecilhos na 

comunicação sejam eles, orais ou verbais. No âmbito da saúde, tal fato se evidencia com 

muito mais intensidade, tanto em ambientes analógicos como digitais, em que os prejuízos 

podem ser irrecuperáveis e traumáticos, para os envolvidos.  

3 METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa, nos pautamos na Revisão Bibliográfica Integrativa 

(RBI). Conforme Whittemore (2005, p. 57, tradução nossa) a RBI é uma categoria “ampla 

de revisões de pesquisa e pode incluir literatura empírica ou teórica, ou ambas, 

dependendo do objetivo da pesquisa. ” As reflexões de Cook; Mulrow; Raynes (1997) e 

Cooper (1984) apontam que a RBI é constituída por seis (06) etapas: Identificação do tema 

e seleção da questão de pesquisa; Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; 

Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados; Categorização dos estudos 
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selecionados; Análise e interpretação dos resultados e, Apresentação da revisão/ síntese 

do conhecimento.  

Assim, a primeira fase desta pesquisa se consistiu na definição da questão 

norteadora: Que aspectos relativos às interferências no processo de comunicação, 

provenientes do uso de reduções léxicas na redação de prontuários, estão sendo refletidos 

pela literatura da Área da Saúde e da Ciência da Informação? Para segunda fase, 

estabelecemos os critérios de inclusão: documentos cujos títulos e as palavras-chave dos 

abstracts evidenciassem reduções léxicas (siglas, acrônimos abreviaturas ou símbolos); que 

a leitura dos abstracts mostrasse as interferências do uso de reduções léxicas no contexto 

da comunicação na saúde; que tivessem sido publicados na área da Saúde e da Ciência da 

Informação, no período de 1989-2019, em língua inglesa, portuguesa, francesa e 

espanhola.  O período de realização do estudo empírico foi de 07 de novembro de 2019 

a 15 de janeiro de 2020, com intervalos de datas. Foram excluídas as leituras dos 

documentos que não contemplassem o critério estabelecido. Escolhemos para a nossa 

pesquisa, as bases de dados PubMed e Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI). 

Na PubMed a estratégia de busca adotada foi pelas keywords (“abbreviations as topic” AND 

“Acronym”) retiradas do tesauro Medical Subjects Headings (MeSH), por ser o mais 

adequado para siglas na área da saúde. Ademais, aplicamos outro filtro; ‘Journal article’, 

para tipo de publicação selecionando. Em razão de que a Pubmed é especializada na área 

da saúde, tomamos a decisão de fazer a leitura somente dos resumos retornados. 

Entretanto, caso o resumo não fosse suficiente na compreensão relativa aos critérios da 

pesquisa efetuou-se a leitura do texto completo.  Na BRAPCI, as estratégias de busca 

foram: “siglas” e Acronym* 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados da pesquisa, feita na PubMed, trouxe 572 documentos, sendo que 

somente 29 foram considerados válidos, em sua inteireza, observando os nossos critérios 

de inclusão. Constatamos que, embora as estratégias de busca tenham sido efetuadas 

seguindo as orientações MeSH Term e tenhamos obtido as referências relativas a questão, 

em vários casos o acesso ao resumo ou ao texto não é oferecido, talvez pelos seguintes 

motivos: porque os artigos são pagos e não estão incluídos no “Portal de Periódicos da 

CAPES”, por meio do “CAFé”, ou ainda por contarem somente com as referências 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

250 

indexadas. Tal fato chama a nossa atenção, para a filosofia do “acesso Aberto” tão em 

evidencia a partir do ano de 2002. Em que concerne aos resultados da BRAPCI, retornaram 

31, porém apenas 02 referiam-se a reduções léxicas, sendo que somente 01 se enquadrava 

nos critérios de interferências na comunicação. De posse dos resultados, percebemos que 

dois fenômenos principais se repetiam nos documentos selecionados, o que nos levou a 

agrupá-los, de acordo com sua proximidade a duas categorias quais sejam: 

Contraindicação do uso de reduções léxicas e adoção de reduções léxicas nas várias 

especialidades da área da saúde. Vejam-se a tabela-1.2 

 Tabela 1 - Textos selecionados na PubMed e BRAPCI- 1989-2019 

Categoria 1- Contraindicação do uso de reduções léxicas- 21 

Saufl, N. M. - “Do not use” these abbreviations! 

Brunetti, L. - Abbreviations formally linked to medication errors 

Aorn – Aorn Guidance Statement: "do-not-use" abbreviations, acronyms, dosage designations, and 
symbols 

Grief, S. N. - Avoiding ambiguous documentation 

Paparella, S. - Avoiding dangerous abbreviations and dose expressions 

Paparella, S. - Avoiding errors with insulin therapy 

Phillips MW Jr. - Avoiding medical errors: JCAHO documentation requirements 

Becker, S. - Common causes for medication errors identified 

Koczmara, C. et al. - Dangerous abbreviations: "U" can make a difference! 

Abushaiqa, Mohammed E., et al. - Educational interventions to reduce use of unsafe abbreviation 

Muszbek, L., et al. - Factor XIII: recommended terms and abbreviations 

Dooley, M.J., et al.- Prevalence of error-prone abbreviations used in medication prescribing for 
hospitalised patients: multi-hospital evaluation 

Samaranayake N.R., et al. - The pattern of abbreviation use in prescriptions: a way forward in eliminating 
error-prone abbreviations and standardisation of prescriptions 

Karch A. M. - What's wrong with U? JCAHO places limits on abbreviations used in practice 

Sinha, S., et al. - Use of abbreviations by healthcare professionals: what is the way forward? 

Awan, S., et al. - Use of medical abbreviations and acronyms: knowledge among medical students and 
postgraduates 

Soto-Arnáez F. et. al. Palacios-Ceña D. - El uso de abreviaturas no recomendadas en el informe de alta y 
prescripción médica: Estudio observacional retrospectivo 

                                                                 
2 Esclarecemos que, não apresentamos as referências completas, pois o trabalho ultrapassaria o número de páginas 

exigidas para essa submissão.  
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American Hospital Association, et al. - Medication safety issue brief. Eliminating dangerous abbreviations, 
acronyms and symbols 

Drury, N.E., et al. - Medical practitioners' knowledge of Latin 

Dunn, E.B.; Wolfe, J.J. - Let go of Latin! 

França, F. S., et al. - Uso da redução léxica e símbolos na redação de resumos de alta em prontuário do 

paciente. 

Categoria 2- adoção de reduções léxicas nas várias especialidades da área da saúde. 

Nylenna, M. - Primaerlegers forståelse av uforklarte forkortelser [General practitioners' understanding of 
unexplained abbreviations] 

Lövestam, E., et al. - Abbreviations in Swedish Clinical Text--use by three professions 

Sheppard, J.E., et al. - Ambiguous abbreviations: an audit of abbreviations in paediatric note keeping 

Shilo, L.; Shilo G. - Analysis of abbreviations used by residents in admission notes and discharge 
summaries 

Walsh, K.E.; Gurwitz J.H. - Medical abbreviations: writing little and communicating less 

Runetti, L., et al.- The impact of abbreviations on patient safety 

Hamiel, U., et al. - Frequency, comprehension and attitudes of physicians towards abbreviations in the 
medical record 

Chemali, M., et al. - General practitioner understanding of abbreviations used in hospital discharge 
letters 

Weale, J., et al. - Use of acronyms in anaesthetic and associated investigations: appropriate or 
unnecessary? 

Fonte: dados de pesquisa 

Assim, na categoria Contraindicação do uso de reduções léxicas são evidenciados 

textos cujos autores chamam a atenção para os erros médicos que possam acarretar 

problemas aos profissionais da saúde e aos pacientes. Tais falhas, incidem, 

particularmente, nas prescrições relativas às ações de cuidados, por exemplo, na 

administração de medicamentos, conforme observado no artigo de Koczmara et al. (2005): 

onde a abreviação μg, usada para micrograma, foi confundida com miligramas e resultou 

na overdose do paciente. No artigo encontrado na BRAPCI, as reflexões não contemplaram, 

explicitamente, os riscos, porém, evidenciaram a polissemia no uso de siglas e, essa 

polissemia, poderá trazer interferências no processo de comunicação e, naturalmente, 

problemas para o paciente e inclusive para os profissionais envolvidos.    

Os achados apontam a necessidade de mais cuidado na redação de prontuários do 

paciente e evidencia que sejam desenvolvidas mais pesquisas relacionadas a essa temática. 

Eles vêm ao encontro da reflexão de Molina; Lunardelli (2010, p. 4) que analisam o 
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prontuário do paciente, como documentos dos mais importantes para o “diagnóstico e 

tratamento prescrito nas enfermidades de cada paciente que é atendido”, são também 

“importantes fontes de informação a respeito de determinada patologia, seu histórico, 

desenvolvimento, prescrições, curas ou medidas paliativas[...]. Ademais, do ponto de vista 

da documentação arquivística”, Moraes (1991, p. 106) reflete que “Em princípio, o 

prontuário bem preenchido traz todas as indicações do que é preciso ser feito, o que 

demonstra seu valor como documento autêntico para desfazer dúvidas quanto aos 

procedimentos médicos e quanto às respostas do organismo do paciente”. Portanto, se na 

redação desses documentos forem adotadas discriminadamente o uso abusivo de 

abreviações ou símbolos não padronizados, poderão trazer incompreensões para o 

paciente, para a equipe multiprofissional e, inclusive para os estabelecimentos fármacos.  

Em que concerne à categoria adoção de reduções léxicas nas várias especialidades 

da área da saúde, ficou evidente que a utilização de reduções léxicas nas várias 

especialidades da área da saúde contribui para interferências na comunicação entre os 

profissionais e consequentemente influenciam as ações de cuidados do paciente. Em que 

concerne as especialidades cuja presença das reduções léxicas se evidenciaram com maior 

frequência foram:  pediatria, nutrição, enfermagem, radiologia, ortopedia e clínica médica.  

O trabalho de Lövestam et al. (2014), declara que encontrou reduções léxicas com até 

13 significados: "gr" (grama), grau Celsius (grader), grupo (grupp), tempos (gånger), grau 

angular (grader), nível de doença (grad). Evidenciou ainda que algumas especialidades da 

saúde enfrentam esse problema com diferentes intensidades. Na nutrição, a média de 

significados para suas reduções léxicas é 1.8 significados, na enfermagem e radiologia essa 

média é de 2.7. No contexto da clínica geral, foram identificadas 321 abreviações, sendo 

48,6% utilizadas somente uma vez e nenhuma delas corretamente interpretada. Tal fato 

pode nos levar a crer que tais abreviações podem ter sido inventadas, portanto, não se 

encontram padronizadas. Acontece que devido a esses profissionais lidarem com todas as 

outras áreas, terão que “decifrar” o que essas reduções significam. E isso, certamente que 

poderá provocar interferências no processo de comunicação e, consequentemente, trazer 

prejuízos aos pacientes e aos próprios profissionais em suas ações de cuidado. (CHEMALI; 

HIBBERT; SHEEN, 2015).  

Na pediatria o uso prolífico de abreviações médicas ambíguas nas notas de 

evolução, foi entendido, com precisão somente, com variação, no intervalo entre 56% a 
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94% deles. “No entanto, cerca de metade das abreviaturas não foram entendidas pela 

equipe multiprofissional da saúde, inclusive outras especialidades médicas. ” (WALSH, 

GURWITZ, 2008, p. 816, tradução nossa). Todas essas análises ratificam as reflexões de Casado 

Velarde (1979, p. 74) ao afirmar “la medida que la lexicalización de la sigla avanza, su 

interpretación analítica – la explicitación de los elementos abreviados – suele hacerse más 

difícil para los hablantes.” 

Em que concerne a BRAPCI, não foi encontrado nenhum documento concernente 

a essa categoria. Sabemos que o escopo dessa base se volta, prioritariamente, para de CI. 

Ainda assim, por se tratar uma disciplina interdisciplinar, era de se esperar que fosse 

encontrada literatura contemplando essa temática, afinal os programas de pós-graduação 

nessa área poderiam despertar o interesse dos profissionais da saúde nos estudos 

terminológicos envolvendo o uso de reduções léxicas.  

De acordo com Torraco (2005, p. 357, tradução nossa3) “uma revisão integrativa da 

literatura de um tópico maduro aborda a necessidade de uma revisão crítica e a potencial 

reconceitualização da expansão e base de conhecimento mais diversificada do tópico à 

medida que continua a se desenvolver”. Os resultados desta RBI vêm ao encontro dessa 

reflexão, podem trazer contribuições ímpares sobre a compreensão do uso de reduções 

léxicas na redação dos prontuários.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da revisão integrativa, foi possível constatar que a literatura científica das 

Áreas da Saúde e da Ciência da Informação, estão refletindo problemas importantes 

relacionados as interferências na comunicação entre a equipe multiprofissional da saúde 

que adotam reduções léxicas na redação da documentação sanitário de modo geral.  

Outra consideração é que a literatura também chama a atenção, principalmente, no 

que diz respeito ao uso das reduções léxicas, particularmente nas prescrições relativas as 

ações de cuidados, na administração de medicamentos, e na redação dos resumos de alta. 

                                                                 
3 An integrative literature review of a mature topic addresses the need for a review, critique, and the potential 

reconceptualization of the expanding and more diversified knowledge base of the topic as it continues to develop 
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Também, inferimos que, em caso de siglas não padronizadas, sejam criadas listas 

com as referidas unidades de modo que em uma organização de saúde, todos os 

envolvidos, diretamente com o paciente, possam decifrar aquilo que tais reduções 

significam, diretamente com o paciente, possam daquilo que tais reduções significam.  
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RESUMO: Trata acerca do fenômeno da desinformação sobre a Ciência Homeopática e o seu papel 

no combate à COVID-19 durante a pandemia. Estudo exploratório, descritivo e qualitativo, em 

andamento, que se propõe a fazer uma revisão sistemática da literatura em bases de dados 

especializadas. Busca-se constatar que o efeito da pós-verdade é uma das consequências da 

desinformação no meio científico, gerando um processo em cadeia de incertezas em relação às 

comprovações científicas relatadas. Conclui-se que este fenômeno pode apresentar-se mais 

prejudicial do que a desinformação sobre saberes não-científicos, uma vez que são questões de 

direito à vida. 

Palavras-Chave: Medicina; Homeopatia; Desinformação; COVID-19. 

 

ABSTRACT: It is about the phenomenon of misinformation about Homeopathic Science and its role 

in combating COVID-19 during the pandemic. It is in progress exploratory, descriptive and qualitative 

study, which proposes to make a systematic review of the literature in specialized databases. It seeks 

to know if the post-truth effect is one of the consequences of the disinformation in the scientific 

environment, generating a chain process of uncertainties, in relation to the reported scientific 

evidence. It is concluded that this phenomenon may present itself as more harmful than the 

disinformation about non-scientific knowledge, since it is a question of the right to life.  

Keyword: Medicine; Homeopathy; Misinformation; COVID-19. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os estudos no âmbito da Ciência da Informação estão centrados sob as perspectivas do 

metaconhecimento humano, tendo em vista analisar os processos de apropriação de 

conhecimento por meio de mecanismos mediadores e inclusivos, cujos dados, mensagens e 

informações participam de um sistema interconectado, que abrange diferentes públicos, de 

distintas culturas, numa elipse cíclica de aprendizagem e produção de novos conhecimentos 

(SARACEVIC, 1999; ZINS, 2007; GILCHRIST, 2015).  

Os processos científicos da Ciência Homeopática, que foi criada no início do século XIX pelo 

alemão Samuel Hahnemann (1755-1843), vem se propagando pelo mundo (TARCITANO FILHO; 

WAISSE, 2016). No Brasil, o Conselho Federal de Medicina reconhece a homeopatia como uma 

especialidade médica desde 1980, e, para a Organização Mundial da Saúde (OMS), ela é 

considerada uma medicina alternativa. Desde o início a Ciência Homeopática tem sido debatida 

em relação à comprovação de seu efeito efetivo e de bases epistemológicas e metodológicas, 

questões que demandam percepções tanto conceituais (filosofia do princípio vital) quanto 

técnicas (constante de Avogadro). É possível verificar linhas de pensamento favoráveis e 

desfavoráveis à homeopatia, cujas mudanças de crenças em relação aos saberes populares e 

científicos têm ressignificado as questões no entorno da Ciência Homeopática. Não obstante a 

demanda pelo sistema terapêutico homeopático, utilizada oficialmente em cem países, conforme 

relatório da OMS (WHO, 2019), muitas são as dúvidas a respeito de sua eficácia pelos atores da 

área médica, que tem estado dividida entre o positivismo e a filosofia vitalista que está em 

ascendência neste sec. XXI (SPERONI, 2016). Também por parte da sociedade, pode-se perceber 

ceticismo quanto aos seus efeitos, sejam positivos ou não.  

Em ações durante situações pandêmicas, a Ciência Homeopática tem histórico bem-

sucedido, tais como na participação na pandemia de Cólera, em 1831, e da Gripe espanhola, em 

1918. Em tempos mais recentes, tem sido utilizado no combate à HIV/AIDS, Vírus da dengue, no 

ressurgimento da Tuberculose e Cólera, entre outros, segundo Cesar (2017), presidente da 

Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas (ABFH). No entanto, na atual pandemia da 

COVID-19, a homeopatia não foi integrada aos procedimentos nacionais no seu combate, e as 

alegações para isso baseiam-se em sua não cientificidade. Em meio às polêmicas, encontra-se o 

fenômeno da desinformação, que está estreitamente ligado ao fenômeno da informação. A 

informação e a desinformação não se dissociam, pois fazem parte da própria vivência do ser 

humano. No entanto, quando a desinformação ocorre com amplitude na sociedade, ela se 
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transforma em um obstáculo ao desenvolvimento social, constatação que evidencia a necessidade 

de estudos para tentar minimizar os efeitos da desinformação.  

Considerando-se que a desinformação traz prejuízo à sociedade, este resumo expandido 

apresenta uma revisão sistemática de literatura (RSL) em andamento, que busca evidências sobre 

o papel da Ciência Homeopática em pandemias, incluindo no combate à COVID-19, assim como 

identificar informações contrárias à validade da homeopatia como tratamento clínico, 

consideradas aqui como desinformação. Para tanto, inicia-se apresentando a metodologia 

aplicada na RSL e, depois, os resultados parciais já identificados, expostos em dois tópicos: 1) o 

conceito de desinformação na Ciência da Informação; e 2) desinformações sobre a validade da 

homeopatia.  

2 METODOLOGIA 

Este é um estudo exploratório e descritivo, de natureza qualitativa, que desenvolve uma 

RSL que busca sintetizar evidências de um conjunto de estudos acerca de determinada temática 

“que necessitam de evidência, auxiliando na orientação para investigações futuras” (SAMPAIO; 

MANCINI, 2007, p. 84). Os procedimentos da RSL foram adaptados da proposta dos autores e 

incluem cinco passos: Passo 1: definição da pergunta; Passo 2: definição da estratégia de busca e 

das fontes de informação; Passo 3: revisão e seleção dos estudos; Passo 4: definição dos critérios 

de inclusão e exclusão; Passo 5: análise e apresentação dos resultados, cujos conteúdos e 

resultados são apresentados a seguir. Destaca-se que o conjunto dos procedimentos compõem o 

protocolo da RSL, e, apesar de serem apresentados em sequência, a atividade empírica não é 

linear.  

Passo 1: Definição da pergunta: neste passo foram estabelecidas as questões a serem 

respondidas na RSL, que foram: a) evidências sobre o papel da Ciência Homeopática em 

pandemias; b) homeopatia no combate à COVID-19; c) informações para o entendimento do 

conceito de desinformação; d) desinformações sobre a validade da homeopatia como tratamento 

clínico. 

Passo 2: Definição da estratégia de busca e das fontes de informação: neste passo foi 

definida as estratégias de busca, incluindo as palavras-chave, e as bases de dados (fontes de 

informação) a serem pesquisadas. Foram definidas as estratégias de busca com as seguintes 

palavras-chave: Ciência da homeopatia OR Ciência Homeopática AND educação OR currículo; 

Ciência da homeopatia OR Ciência Homeopática AND pandemia; Ciência da homeopatia OR 

Ciência Homeopática AND COVID-19; homeopatia AND pandemia; homeopatia AND COVID-19; 
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Ciência da homeopatia OR Ciência Homeopática AND desinformação; homeopatia AND 

desinformação; desinformação AND Ciência da Informação. A expressão de busca se restringiu 

aos campos do título, assunto e resumo e as fontes de informação selecionadas foram: a) 

MEDLINE, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); b) LILACS (BIREME), biblioteca virtual do Centro 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde; c) Web of Science; e d) Library 

and Information Science Abstracts (LISA), para definir o conceito da desinformação na concepção 

de estudos da Ciência da Informação.  

Passo 3: Revisão e seleção dos estudos: a revisão e a seleção preliminar dos estudos foram 

realizadas pelas autoras, de maneira isolada e independente, com a análise dos títulos e dos 

resumos e tendo por orientação os critérios de inclusão e exclusão expostos no Passo 4. Os 

resultados são conferidos e são feitos alinhamentos dos elementos das estratégias de busca e dos 

critérios de inclusão e exclusão de documentos na amostra. Em seguida, é feita uma busca final, 

com os dois elementos refinados, quando é obtida a amostra final a ser analisada.  

Passo 4: Definição dos critérios de inclusão e exclusão: os critérios de inclusão e 

exclusão foram definidos a partir das duas perguntas estabelecidas no Passo 1, e foram 

assim estabelecidos:  1) critérios de inclusão e exclusão para a pergunta (a): idioma: 

português e inglês; período: sem restrição; tipo de documentos: artigos, teses e 

dissertações; documentos que possuem resumos; documentos disponíveis em texto 

completo; quando se tratar de artigos, publicações em periódicos avaliados por pares; tratar 

sobre o papel da Ciência Homeopática em pandemias; 2) critérios de inclusão e exclusão 

para a pergunta (b): idioma: português e inglês; período: 2020; tipo de documentos: artigos 

de periódicos e revistas; documentos disponíveis em texto completo; quando se tratar de 

artigos de periódicos, publicações em periódicos avaliados por pares; quando se tratar de 

artigos de revistas, restritos a revistas da área médica; tratar sobre o uso de homeopatia no 

tratamento da COVID-19; 3) critérios de inclusão e exclusão para a pergunta (c): idioma: 

português e inglês; período: últimos cinco anos, e incluindo resultados do ano em vigência 

(2014-2020); tipo de documentos: artigos, teses e dissertações; restrição na base de dados 

LISA (uma vez que se pretende construir o conceito de desinformação na concepção da 

Ciência da Informação); documentos que possuem resumos; documentos disponíveis em 

texto completo; quando se tratar de artigos, publicações em periódicos avaliados por pares; 

tratar sobre o conceito de desinformação na perspectiva da Ciência da Informação; 4) 

critérios de inclusão e exclusão para a pergunta (d): período: idioma: português e inglês; a 
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partir de 1980, quando a Ciência Homeopática foi oficialmente reconhecida no Brasil; tipo 

de documentos: artigos, teses e dissertações; documentos que possuem resumos; 

documentos disponíveis em texto completo; quando se tratar de artigos, publicações em 

periódicos avaliados por pares; tratar sobre informações contrárias à validade da 

homeopatia como tratamento clínico. 

Passo 5: Análise e apresentação dos resultados: a análise dos documentos selecionados 

para compor a amostra leva em consideração as seguintes categorias: fonte da publicação; 

identificação do documento; ano de publicação; síntese do conteúdo que responde à pergunta. 

Na visualização dos dados bibliométricos, utiliza-se o programa VOSViewer, para apresentar redes 

de ocorrência de termos dentro do escopo desta investigação.  

3 RESULTADOS JÁ ANALISADOS 

Com a aplicação dos procedimentos dos Passos 1 e 2, procedeu-se à realização do Passo 

3, quando foi feita a revisão e a seleção inicial dos documentos que fizeram parte da amostra 

preliminar de estudo. Foram recuperados 385 documentos e a análise de cluster buscando pelos 

termos “desinformação” e “cientistas” trouxe como resultado a Figura 1. 

FIGURA 1 – Rede de conexão dos termos desinformação e cientistas 
 

 
Fonte: Extraído do programa VOSViewer. 

 Nesta análise por cluster, que utilizou o programa VOSViewer, percebe-se um diagrama 

por similaridade de sentido de palavras, entre o termo “desinformação” e “informação falsa”, e 

uma conexão do termo “desinformação” com termos do âmbito científico de saúde, tais como 

“doença”, “vacinação” e “covid”. Essa ligação é indicador de incertezas e inseguranças – interesse 

deste estudo –, evidenciando um possível causador de depreciação e ceticismo na área da 

homeopatia, apesar deste termo não aparecer em destaque.  
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Como análise inicial do conteúdo dos documentos selecionados para a amostra 

preliminar, apresentam-se dois tópicos: 1) o conceito de desinformação na Ciência da Informação; 

e 2) desinformações sobre a validade da homeopatia.  

1) O conceito de desinformação na Ciência da Informação 

A desinformação é um fenômeno estudado na Ciência da Informação e envolve o 

entendimento dos vários pontos de vista, no que tange à percepção da precisão das informações. 

Como desinformação considera-se a perspectiva da falsidade acidental, sem a deliberação de fazê-

lo, ocorrido pela má compreensão da informação ou porque vai contra a crença do sujeito, efeito 

definido como pós-verdade (RUOKOLAINEN; WÍDEN, 2020). Isso implica em “alterações 

consideráveis na maneira como a informação é produzida, compartilhada, consumida e utilizada, 

apresentando dimensões até então inéditas nas questões informacionais” (FARIA, 2020, p. 3). São 

tipos de informações que, em consequência da explosão informacional em meios tecnológicos 

potentes têm mais confundido seus usuários do que se tornado informação fiável e pertinente.  

2) Desinformações sobre a validade da homeopatia 

Teixeira (2018) esclarece que é necessário desmistificar posturas dogmáticas, 

culturalmente arraigada sobre a Ciência Homeopática, que sugestiona médicos, pesquisadores, 

profissionais de saúde e população em desacreditar nos seus efeitos benéficos. Com o propósito 

de desmistificar esse pensamento, o autor elaborou um Dossiê sobre a “Scientific Evidence for 

Homeopathy”, composto por nove revisões de pesquisas em diversos campos da ciência médica 

e dois ensaios clínicos randomizados, desenvolvidos por membros da Câmara Técnica de 

Homeopatia (TC-Homeopatia). O autor concluiu que os alunos de graduação não são expostos aos 

princípios peculiares da homeopatia e evidências correspondentes, o que resulta em ignorância, 

dúvidas e preconceito entre os médicos e a comunidade científica, que são transmitidos à 

sociedade. Essa ideia é corroborada por vários autores médicos homeopatas (CHALIA; BHARTI, 

2020; VITHOULKAS, 2020; GUPTA, 2020) e terapeutas homeopatas (BONAMIN, 2007; MORENO, 

1989; CORRÊA et al., 2015; PUSTIGLIONE, 2004; LUZ, 2014) no decorrer da história da Ciência 

Homeopática.  

Luz (2014) retratou dez anos de pesquisa realizada sobre um século e meio de homeopatia 

no Brasil (1840-1990), destacando o período da história político-Institucional e a luta do Dr. Mures 

na divulgação e consolidação da homeopatia, que passou de um saber médico marginalizado a 

uma especialidade médica. O autor afirma que a implantação da homeopatia no Brasil data-se de 

1840-1859, com a sua expansão e resistência por parte dos alopatas até meados de 1900. A partir 
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desta data, teve um período áureo, marcado pela crescente formação de médicos homeopatas e, 

em conjunto, houve a criação de enfermarias e hospitais com diversas saberes homeopáticos. Em 

1930-1975 houve um declínio da homeopatia, marcado pelo menosprezo à filosofia e à patologia 

hahnemanniana, que se refere à especificidade, visão vitalista, sintética e integral que forma a 

teoria homeopática. Em seu estudo, Luz (2014) chega à conclusão que alunos mal preparados para 

a compreensão da homeopatia jamais poderão aceitá-la. Fato este que parece se repetir no séc. 

XXI. A desinformação científica tem sido  motivo de discussões nas escolas médicas desde os 

primórdios, e embora a homeopatia seja uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho 

Federal de Medicina desde 1980, com pressupostos científicos estabelecidos, aplicação clínica 

diversa, projetos nas áreas de pesquisa básica e clínica, oferecida nos serviços públicos de saúde e 

com iniciativas de ensino na graduação médica, a desinformação sobre esta peculiar racionalidade 

se encontra arraigada na cultura médica  (TEIXEIRA, 2020). 

No campo farmacêutico, a “inclusão da disciplina Homeopatia foi essencial para as 

faculdades repensarem suas práticas pedagógicas” (CORRÊA et al., 2015, p. 100), em especial ao 

que tange à farmacopeia homeopática, que se diferencia do preparo dos medicamentos 

alopáticos. Isso acrescenta um problema comum às demais áreas do conhecimento, pois, “sobre 

a política curricular, cadeias universalistas se utilizam de diversas estratégias para defender 

conteúdos tradicionalmente presentes”, e, desta forma, “resistências às mudanças sempre 

ocorrerão, no intuito de preservar o domínio dos grupos hegemônicos” (CORRÊA et al., 2015, p. 

92).  Acredita-se que a produção do conhecimento pode ser realizada por meio da quebra de 

paradigmas, portanto, é necessário, diante da globalização do conhecimento, rever onde os 

saberes se encontram. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acredita-se que o fenômeno da desinformação sobre saberes científicos apresenta-se 

mais prejudicial do que aquela sobre saberes não-científicos, pois afeta o direito do ser humano à 

vida. Este trabalho encontra-se em andamento, mas já aponta resultados que evidenciam a 

ocorrência da desinformação sobre a Ciência Homeopática. Destaca-se que a finalização da RSL, 

com os resultados da análise dos dados coletados, será apresentada no artigo completo.  
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RESUMO: Em que pese a relevância das evidências científicas para informar e subsidiar a tomada 
de decisão em saúde, paradoxalmente, um dos grandes desafios atuais consiste justamente em 
recuperá-las. Por essa razão, este trabalho tem como objetivo sistematizar as boas práticas 
validadas na literatura para busca de evidências em saúde. Em termos metodológicos, a pesquisa 
é de natureza descritiva-exploratória. Como resultado, além de apresentar as etapas que devem 
ser percorridas para pesquisas abrangentes e sistemáticas de literatura, reforça a importância da 
consulta aos bibliotecários para tal finalidade.  
Palavras-Chave: Busca de evidências; Pesquisa bibliográfica; Estratégia de busca. 
 
ABSTRACT: Despite the relevance of scientific evidence to inform and support health decision-
making, paradoxically, one of the great current challenges is precisely to recover them. For this 
reason, this work aims to systematize the good practices validated in the literature to search for 
health evidence. In methodological terms, the research is of a descriptive-exploratory nature. As a 
result, in addition to presenting the steps that must be taken for comprehensive and systematic 
literature searches, it reinforces the importance of consulting librarians for this purpose. 
Keywords: Evidence search; Bibliographic research; Search strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em que pese a relevância das evidências científicas para informar e subsidiar a 

tomada de decisão em saúde, paradoxalmente, um dos grandes desafios atuais consiste 

justamente em recuperá-las (BIRUEL; PINTO; ABDALA, 2017). Dentre outros motivos, as 

dificuldades desse processo podem ser explicadas pela pluralidade de fontes de 

informação e pesquisa em saúde, pela robustez dos sistemas de busca e pelas barreiras de 

ordem técnica, operacional, idiomática ou mesmo financeira (VOLPATO, 2017). Outro fator 

que dificulta a busca de evidências em saúde é a intensa produtividade científica. Estima-

se que só nesse domínio do conhecimento dois milhões de novos artigos sejam publicados 

anualmente, e que há, pelo menos, 30 mil títulos de periódicos especializados (BIRUEL; 

PINTO; ABDALA, 2017). 

Fourie (2009) corrobora com essa perspectiva ao afirmar que apesar de os profissionais 

da saúde demandarem informações da melhor qualidade, há uma série de barreiras para seu 

acesso e uso: falta de tempo, falta de instalações, falta de motivação, sobrecarga de 

informações e, sobretudo, falta de habilidades de pesquisa. Por essa razão, e considerando 

que buscas avançadas exigem diversas competências para usabilidade dos recursos 

informacionais, nas bibliotecas e centros de pesquisa inseridas no contexto da saúde, a busca 

por evidências é regularmente desenvolvida por bibliotecários em cooperação com os 

especialistas das áreas pesquisadas (PINTO, 2005). Evidências indicam que o envolvimento de 

bibliotecários no processo de busca é essencial para melhorar a qualidade da pesquisa de 

literatura, assim como facilitar o acesso, apropriação e uso de evidências (RETHLEFSEN et al., 

2015; MEERT; TORABI; COSTELLA, 2016; METZENDORF, 2016).  

Seja qual for a necessidade informacional que motivou a consulta à literatura, todas 

as pesquisas seguem um mesmo processo básico (com etapas que podem ser mais ou 

menos estruturadas, a depender do método e da sistematização adotada para revisão de 

literatura):  elaborar uma questão, selecionar as fontes para pesquisa, elaborar a estratégia 

de busca, executar a pesquisa, acessar e avaliar os resultados (McMASTER, 2020).  

Considerando o panorama da literatura técnico-científica em saúde indicado 

anteriormente, é essencial adotar uma abordagem abrangente e sistemática para 

pesquisar em diversas bases de dados. Afinal, a área da saúde se notabiliza não só pela 
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intensa produtividade científica, mas pela dispersão informacional em diversas fontes 

(BRASIL, 2012; HIGGINS; THOMAS, 2019). 

Pautando nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo apresentar os 

desafios do processo de busca na literatura em saúde face à complexidade do contexto 

informacional (especialmente no que diz respeito aos diferentes níveis de evidências e aos 

diferentes métodos/técnicas de pesquisa). Considerando essa proposta, o texto é de 

caráter teórico, e pode ser classificado como exploratório-descritivo. 

 

2 A COMPLEXIDADE DO CONTEXTO INFORMACIONAL EM SAÚDE 

Embora a atividade de investigação científica produza informações e evidências 

para subsidiar a prática em saúde, quando se considera os atributos de qualidade e 

aplicabilidade, observa-se grandes diferenças. Na área da saúde, o que caracteriza a 

qualidade do conhecimento é grau de confiança (nível de evidência) que se pode atribuir 

a seus resultados e conclusões (BIRUEL; PINTO; ABDALA, 2017). Por sua vez, a qualidade 

da investigação do conhecimento por ele gerado está relacionada com a metodologia 

adotada e quão bem ela foi aplicada” (BIRUEL; PINTO; ABDALA, 2017). 

Seja qual for a escala utilizada para classificar ou aferir a qualidade dos estudos em 

saúde, fica evidente que nem toda informação ou evidência é, necessariamente, 

equivalente (BRASIL, 2012). Por essa razão, conhecer os diferentes tipos de pesquisa e 

desenhos metodológicos é essencial para navegar com maior segurança na literatura em 

saúde. Além disso, é preciso conhecer as eventuais especificidades do processo de busca 

para desenho de pesquisa. 

 

3 DESAFIOS DO PROCESSO DE BUSCA, AVALIAÇÃO E SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS 

Face a complexidade do contexto informacional em saúde e do perene desafio de 

avaliar evidências científicas, ao contrário do que paira no âmbito do senso comum, a 

busca de literatura em saúde é uma atividade extremamente técnica e especializada 

(BRASIL, 2012). 
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A revisão de literatura na área da Saúde exige habitualmente a elaboração de 

estratégias avançadas para busca e recuperação de estudos relevantes, o que extrapola, 

portanto, a simples articulação entre descritores e operadores booleanos nas bases de 

dados. Logo, a simples consulta aos buscadores online ou mesmo nas bases de dados 

especializadas com simples palavras-chaves não garantem eficácia ao processo de busca. 

Ao contrário, é preciso lançar mão de estratégias avançadas para, inclusive, delimitar e 

estruturar a questão de pesquisa antes de operacionalizá-la nas bases de dados e demais 

fontes de informação (HIGGINS; THOMAS, 2019). 

Porém, para esse tipo de busca “é fundamental ter um sólido conhecimento de 

recursos de informação e habilidades em procurá-los” (GREENHALGH, 2013, p. 35), o que 

corrobora com a perspectiva de que a consulta ao bibliotecário é essencial para qualificar 

esse processo. De todo modo, vale ressaltar que independentemente da necessidade 

informacional que motivou a consulta à literatura, todas as pesquisas seguem um mesmo 

processo básico (com etapas que podem ser mais ou menos estruturadas, a depender do 

método e da sistematização adotada para revisão de literatura). A Figura 1 apresenta as 

principais etapas 

   Figura 1 – Principais etapas do processo de busca na literatura em saúde 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos de Higgins e Thomas (2019). 

 

Considerando os elementos supramencionados, fica claro que a expressão busca 

de evidências é, antes de tudo, um processo que contempla tanto a pesquisa na literatura 
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propriamente dita quanto os procedimentos adotados para seleção e avaliação dos 

estudos localizados. Essa formulação encontra-se consoante com os apontamentos de 

Higgins e Thomas (2019). 

É importante que todas as etapas desse processo sejam rigorosamente descritas e 

justificadas. Visando a reprodutibilidade do caminho de pesquisa e a conferência dos 

resultados pelos pares, é imprescindível que o registro seja claro e inteligível (BRASIL, 2012; 

HIGGINS; THOMAS, 2019). Caso contrário, a confiabilidade e a credibilidade da sua revisão 

podem ser colocadas em xeque. Logo, as revisões narrativas não têm muito espaço na 

literatura. Elas terminam sendo mais usuais para consultas rápidas à literatura em 

detrimento de subsidiar a condução de estudos ou à tomada de decisão.  

A seguir, cada etapa do processo indicado anteriormente será apresentado de 

forma sintética, mas contemplando os elementos essenciais:  

Elaborar e delimitar a questão de pesquisa 

Antes da pesquisa, o problema. Essa é a máxima que orienta a delimitação da 

questão de pesquisa. É preciso definir com clareza a pergunta que orienta a 

realização da busca, seja qual for a especificidade da pergunta de pesquisa (de 

natureza clínica, epidemiológica, de gestão, de saúde pública, etc.). 

Para facilitar a estruturação da pergunta de pesquisa com maior grau de 

detalhamento, há na literatura o relato de diversas técnicas. Via de regra, elas 

são conhecidas a partir de acrônimos, como o PICO (População/Problema, 

Intervenção, Comparação e Outcomes – desfecho) e suas extensões PICOT (o T 

corresponde ao tempo, isto é, período em que a pesquisa foi realizada) e o 

PICOTS (o S corresponde ao desenho de estudo utilizado na condução do 

estudo). Tendo em vista que o formato PICO foi desenvolvido para estruturar, 

sobretudo, questões clínicas, há na literatura, outras estratégias para 

estruturação das questões de pesquisa em saúde, como, por exemplo, o PECO 

(problema, exposição, comparação e desfecho), PVO (problema, variável e 

desfecho) e PO (problema e desfecho). 
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Selecionar as fontes para pesquisa e filtros que serão aplicados à busca 

Para que seja possível recuperar o maior número de estudos relevantes, torna-

se necessário uma pesquisa abrangente e sistemática em diversas fontes 

(dentro dos limites de recursos de tempo e dinheiro) (HIGGINS; THOMAS, 2019). 

Isso se justifica pela baixa sobreposição de conteúdos indexados em bases 

diferentes. Exemplo: segmentação das bases por escopo temático, tipo de 

estudo, etc. Isso reforça a importância de delimitar com clareza a pergunta de 

pesquisa. Afinal, é a pergunta de pesquisa que subsidia a escolha das bases e 

demais fontes para consulta. 

Assim, “a busca deve ser a mais completa, objetiva e reprodutível possível, 

inclusive em relação ao idioma ou período de publicação” (BRASIL, 2012, p. 20).  

As fontes de informação e pesquisa em saúde são diversas, conforme 

apresentado a seguir:  

─ Bases na área de fisiologia e anatomia: são ferramentas importantes para 

apoiar o ensino e a aprendizagem. Destacam-se: a Primal Pictures (acesso 

disponível através do Portal de Periódicos da CAPES) e a Visible Body (acesso 

mediante assinatura); 

─ Bases de apoio à tomada de decisão clínica (point of care): são ferramentas que 

buscam combinar a melhor evidência disponível com o conhecimento clínico 

para facilitar a tomada de decisão clínica. Destacam-se: UpToDate, Dynamed, 

BMJ Best Practice, Nursing Center Plus (todas as fontes com acesso mediante 

assinatura); 

─ Base de fármacos e interação medicamentosa: tem como objetivo facilitar o 

monitoramento e identificar interações medicamento-medicamento, 

medicamento-alimento, medicamento-doenças, medicamento-álcool e 

medicamento-exames laboratoriais. Destaca-se, nessa linha, o MicroMedex 

(acesso mediante assinatura). 

─ Bases de evidências pré-analisadas (metabusca): são ferramentas que somente 

indexam os estudos com maior nível de evidência. Em geral, os estudos são 
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avaliadas previamente por mérito científico e relevância clínica. Destacam-se: 

Epistemonikos, Trip Database e Accessss (todas as fontes de acesso público); 

─ Bases de dados bibliográficas (indexam principalmente artigos): pesquisas em 

banco de dados bibliográficos relacionados à saúde geralmente são as maneira 

mais eficiente de identificar um conjunto inicial de estudos relevantes (HIGGINS; 

THOMAS, 2019). As principais fontes internacionais estão listadas a seguir: 

MEDLINE via PubMed, Cochrane Library, Embase e BVS. Além das bases 

indicadas anteriormente, 1uando a pesquisa contemplar tópicos específicos, 

recomenda-se também a consulta CINAHL (enfermagem), PsycINFO (psicologia, 

psiquiatria e áreas correlatas), Otseeker (terapia ocupacional). Bases 

multidisciplinares, como Scopus e Web of Science também são essenciais para 

ampliar o escopo da busca. 

Planejamento da estratégia de busca e levantamento de descritores 

Após delimitar a questão de pesquisa, estruturar a pergunta e definir as bases 

de dados nas quais a busca será realizada, é importante demarcar os filtros e 

limites que serão aplicados à busca: ano/período de publicação; idiomas; filtro 

por tipo de estudo; grupo etário (recém-nascido, lactente, criança, adolescente, 

adulto, meia-idade, idoso); limites geográficos, etc.  

Naturalmente, a questão e os objetivos de pesquisa é vão determinar a 

delimitação dos filtros/limites que serão aplicados à busca. Revisões 

abrangentes da literatura devem se atentar para os riscos de viés ao delimitar 

os filtros (REIS, 2011). Portanto, a delimitação dos filtros é uma tarefa delicada 

que guarda correlação com o método adotado para revisão de literatura. Além 

disso, há também filtros validos por tipo de estudo (projetadas para recuperar 

tipos específicos de registros) (HIGGINS; THOMAS, 2019). 

Posteriormente, deve-se levantar os termos DeCS/MeSH/Emtree e termos livres 

(palavras significativas) em Português, Inglês e Espanhol; construir a estratégia de 

busca com termos indicados utilizando os recursos disponíveis no sistema 

(operadores lógicos, códigos de campo, parênteses, etc); testar a estratégia de 

busca; avaliar o resultado e ajustar, se necessário (BIRUEL; PINTO; ABDALA, 2017). 
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Registro da busca e avaliação dos resultados 

Além de operacional a busca nas bases de dados e nas demais fontes de 

informação, a fim de garantir a reprodutibilidade do caminho de pesquisa, é 

essencial que o registro da busca seja salvo. Nesse sentido Higgins e Thomas 

(2019) sinalizam que “os autores da revisão devem documentar o processo de 

pesquisa com detalhes suficientes para garantir que ele possa ser relatado 

corretamente na revisão”.  

Pereira e Galvão (2014, p. 371) apontam que, “para cada base localizada, deve 

ser mantido o registro da estratégia de busca utilizada, os resultados 

encontrados e a data da busca. Tal apontamento será útil na redação do artigo 

e para manter a memória dos procedimentos realizados”. 

Seleção, avaliação e síntese dos achados 

A etapa do manejo dos resultados compreende, em resumo, a avaliação e 

seleção dos estudos recuperados. Outro aspecto que não pode ser 

negligenciado nessa etapa, é a preocupação com o uso ético da informação e da 

identificação de estudos fraudulentos (ALVES, 2016; HIGGINS; THOMAS, 2019). 

Elaborar a estratégia de busca utilizando os operadores booleanos, executar a 

pesquisa, acessar e avaliar os resultados. 

Após delimitar o problema, selecionar as bases, os descritores e as palavras-

chave, chega a hora de montar a estratégia de busca, utilizando os recursos 

disponíveis na base de dados escolhida (operadores lógicos – conhecidos 

tradicionalmente como booleanos, códigos de campo, parênteses, etc.).  

Relato do processo de busca 

O relato do processo de busca deve conter, pelo menos, os seguintes elementos: 

lista dos bancos de dados pesquisados; especificação da data mais antiga de 

busca ou período a partir do qual os estudos foram buscados; lista de qualquer 

restrição de idioma, tipo de publicação, sexo, grupo etário, etc.; lista das fontes 

complementares de pesquisa (indivíduos e organizações contatadas; literatura 

cinzenta, teses e dissertações, busca manual, anais de congressos, lista de 
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referências, etc.); indicação da estratégia completa de busca para cada base de 

dados nos apêndices; indicação do número total de referências recuperadas por 

cada estratégia de busca deve ser incluída na seção de Resultados (HIGGINS; 

THOMAS, 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As etapas supramencionadas relevam que o processo de revisão de literatura em 

saúde é complexo, tendo em vista os desafios discutidos neste estudo. Por essa razão, em 

diversas situações e que a atuação bibliotecária é essencial. Do ponto de vista técnico, 

embora não tenha sido possível apresentar os pormenores envolvendo cada etapa da 

busca de informação para saúde, foi possível demarcar, numa perspectiva geral, as 

principais etapas que devem ser percorridas para atender necessidades de informação 

sejam elas mais ou menos estruturadas.  
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RESUMO: Viver a pandemia impôs-nos regras de diferentes ordens. Apresentamos aqui um 
produto dessa nova ordem. Atuamos no Arquivo Central da UFJF, setor com características 
específicas, que incluem ações de preservação tanto do acervo documental, quanto do bem-estar 
de nossos funcionários e usuários. Nesse panorama, como conciliar novos parâmetros de 
biossegurança à nossa realidade? Acreditamos que a informação é sempre a melhor solução e foi 
assim que desenvolvemos nossa cartilha Covid-19 e Arquivos: A prevenção de pessoas e acervos 
em tempos de pandemia. Seu conteúdo possui caráter informativo, focado em orientações básicas, 
diretas e simples que pretendem mitigar o risco de contágio.   
Palavras-Chave: Arquivo; Biossegurança; Informação.   
 
 
ABSTRACT: Living the pandemic imposed different rules on us. Here we present a product of this 

new order. We work in the Central Archive of UFJF, a sector with specific characteristics, which 

include actions to preserve both the documentary collection and the well-being of our employees 

and users. In this context, how can we reconcile new parameters of biosafety to our reality? We 

believe that information is the best solution and that is how we developed our booklet Covid-19 

and Archives. The prevention of people and collections in times of pandemic. Its content is 

informative, focused on basic, direct and simple guidelines that aim to mitigate the risk of 

contagion. 

Keywords: Archive; Biosafety; Information.. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
Os últimos meses têm sido um desafio para todos, em todo mundo. E no Arquivo 

Central da UFJF não é diferente uma vez que atuamos em um setor que lida com acervos 

documentais, seu manuseio, processamento, preservação, guarda e acesso. É um trabalho 

muitas vezes presencial, com interação entre pesquisadores, trabalhadores e documentos. 

Em março de 2020, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) suspendeu 

temporariamente as atividades presenciais, seguindo as orientações de enfrentamento à 

COVID-19 recomendadas pelo O Comitê de Monitoramento e Orientações de Conduta da 

UFJF1. Tornou-se urgente e desafiador estarmos preparados para atuar no contexto da 

pandemia, operando por teletrabalho, para mitigar o perigo de contágio. Nossos desafios, 

no primeiro momento, foram a adaptação ao novo formato, a reorganização da equipe e a 

divisão das atividades. 

Surpreendentemente, a adequação, a realização e a continuação do trabalho 

aconteceu de modo rápido e de forma eficiente, não obstante as dificuldades e percalços. 

Em certa medida, descobrimos novos formatos de acesso à informação e atendimento aos 

usuários e demandas administrativas. Entretanto, ainda sem sabermos ao certo o desenrolar 

de futuros cenários, pode ser que o período de distanciamento social e trabalho remoto se 

estenda por meses, deixando a incerteza de como se dará o retorno às atividades 

presenciais. Se gradual, por escala de horário e equipe ou nos moldes anteriores. Para 

qualquer situação de retorno, a preocupação com a preservação do acervo e segurança de 

usuários e funcionários é uma constante. 

Entendemos que nossa documentação é um potente vetor de contaminação e seu 

manuseio, nesse período de pandemia e após, exigirá cuidados especiais além daqueles já 

usuais e rotineiros. Nesse sentido, nosso retorno às atividades normais se dará quando for 

seguro para todos. Enquanto isso, a equipe do Laboratório de Pesquisa em História e 

Arquivologia (LaphArq)2 está se preparando, desenvolvendo estudos e procedimentos de 

trabalho seguro.  

                                                                 
1 No site https://www2.ufjf.br/noticias/2020/03/26/contra-o-coronavirus-informacao é possível acessar todas as notícias, 

informações e recomendações disponibilizadas pela UFJF até o momento.  

2 O Laboratório de Pesquisa em História e Arquivologia (LaphArq) é um grupo de pesquisa CNPQ formado em fevereiro de 
2020, por funcionários, bolsistas que participam dos projetos de Treinamento Profissional do ACUFJF e pesquisadores 
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Acreditamos que a pesquisa e o estudo calcado em informações seguras, é o melhor 

caminho para nos orientar. Assim, um dos produtos dessa preparação para o nosso retorno 

é a cartilha que aqui apresentamos (Figura 1)3. 

 

 Figura 1: Covid-19 e Arquivos.   
A proteção de pessoas e acervos em tempos de pandemia (capa). 

 

Fonte: Os autores 

 
2 DESENVOLVIMENTO 

 
Inicialmente, é importante dizer que trabalhamos com acervos documentais 

arquivísticos, grande parte deles em suporte papel, muitos datados do século XIX e com 

características únicas e raras, que fazem com que tenhamos um cuidado redobrado ao 

lidarmos com esses documentos. Assim, nossa rotina já inclui vários procedimentos 

relacionados ao manuseio, preservação, salvaguarda e biossegurança, não só do acervo em 

si, mas também dos usuários e toda equipe do Arquivo Central da UFJF (ACUFJF). 

Procedimentos que se mantêm independente de qualquer situação. Diante desse panorama 

de pandemia, novas ações se tornaram necessárias.  

                                                                 
convidados. Seu objetivo é fomentar a divulgação de acervos arquivísticos públicos, na perspectiva de sua função social, 
promovendo o uso dos acervos, acesso à informação e aperfeiçoamento de instrumentos de pesquisa, privilegiando 
pesquisas que abordem Juiz de Fora e região e utilizem nosso acervo.  

3A cartilha está disponível em nossa página: https://www2.ufjf.br/arquivocentral/2020/06/12/covid-19-e-arquivos-a-
protecao-de-pessoas-e-acervos-em-tempo-de-pademia/. A primeira edição foi publicada em maio/2020 e em agosto 
publicamos a versão revisada e atualizada. 
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Como metodologia proposta, fizemos a revisão crítica da literatura existente, 

pesquisa dos protocolos, normas e diretrizes oficiais sobre o assunto, tanto que tratassem 

de aspectos gerais até os pontos mais específicos. Reunimos toda informação possível, 

norteados por dois conceitos fundamentais para o trabalho em preservação de acervos: 

conservação preventiva e biossegurança. Esses foram o ponto inicial de onde partimos para 

construir nossa cartilha, encontrando nas referências disponíveis, protocolos, 

recomendações, procedimentos que se adequassem a esses fundamentos. Sabíamos desde 

o princípio que, pela novidade do assunto, seria provável que nosso material viesse a sofrer 

correções, revisões e atualizações.  

É interessante observar que ao acompanhar o desenvolvimento das pesquisas na 

área tanto da Covid-19, quanto da preservação de acervos, percebemos que os cuidados que 

tivemos na concepção inicial, tornaram nossa cartilha bastante consistente e bem adaptada 

à realidade do momento. Prova disso é que, por exemplo, Jandira Flaeschen (Fundação 

Biblioteca Nacional), em Webconferência "Conservação Preventiva em bibliotecas e COVID-

19: ações e reflexões", proferida no dia 04 de agosto de 20204, iniciou sua reflexão utilizando 

exatamente esses dois conceitos chaves, ao propor a construção de protocolos e 

procedimentos5. 

Por conservação preventiva entendemos como o conjunto de medidas destinadas a 

assegurar a proteção física de documentos contra agentes de deterioração variados, 

realizadas como precaução, preparando os documentos para quaisquer eventualidades com 

relação à sua integridade física (CASSARES, 2000, pg. 15). Enquanto biossegurança está 

relacionada ao conjunto de medidas destinadas ao uso de normas e práticas visando a saúde 

e segurança nos ambientes de trabalho e para trabalhadores (SILVA, 2007, pg. 163 – 174). 

Partindo então do entendimento de que nossas ações deveriam cumprir, no mínimo, 

essas duas premissas, extraímos todo conteúdo que se adequasse a nossa realidade diária, 

às especificidades de nossos acervos, às necessidades de nossos usuários e bem-estar de 

                                                                 
4A gravação da Webconferência está disponível em 

https://www.facebook.com/laboratoriopda/videos/608154503420946/ (acesso em 08/08/2020) e faz parte da série 
de conferências realizadas no "Seminários UNIRIO: Gerenciamento de Risco e Biossegurança em Bibliotecas e Arquivos 
no contexto do Covid-19", disponível em https://www.even3.com.br/seminariosunirio2020/ (acesso em 08/08/2020).  

5 Conservação Preventiva e Biossegurança são conceitos, que entre outros e somados aos princípios da Conservação e 
Restauro, norteiam todo o trabalho desenvolvido na área. Podemos encontrá-los descritos em praticamente toda 
literatura e discutidos por todos os autores que tratam do tema. É importante dizer que priorizamos os conteúdos 
referenciais com foco em acervos documentais arquivísticos, portanto nossas referências, autores e citações estarão 
relacionadas a esse tipo de acervo.  
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nossos funcionários. Ao mesmo tempo, optamos por um formato que fosse direto, simples 

e de fácil entendimento e execução.  

A construção da cartilha seguiu então alguns pontos encontrados nas 

recomendações do International Council of Museums (ICOM Brasil), principalmente o 

protocolo “Museus e o fim da quarentena: como garantir a segurança do público e das 

equipes. Protocolo de reabertura”, complementado pelas recomendações e legislação 

oficiais, apontadas nas referências e adequando seu conteúdo, como já dito 

anteriormente, às nossas necessidades, espaço e acervo. Tais tópicos foram divididos da 

seguinte forma: 

- Informações gerais sobre a doença, forma de contágio e proteção; 

- Preparação do ambiente para chegada do público (adaptação do acesso, do fluxo e 

espaços, fortalecimento das medidas de saúde); 

- Preparação do pessoal de recepção e segurança; 

- Medidas de limpeza e conservação das áreas comuns; 

- Atenção aos funcionários (ambiente de trabalho, manuseio de equipamentos e 

acervo); 

- Cuidados com o acervo (documentos transferidos ou recolhidos, documentos 

consultados, acondicionamento, quarentena, higienização e retorno à área de guarda). 

Entre os pontos abordados, destacamos as novas pesquisas e testes relacionados ao 

tempo de vida ativa do vírus em materiais encontrados no acervo documental arquivístico, 

realizado pelo Projeto REALM6, formado por três grupos americanos, demonstrando que o 

vírus pode sobreviver por até 5 dias em algumas superfícies, dependendo das condições 

ambientais de temperatura e umidade, como por exemplo: 

- Plástico: 2 a 5 dias;  

- Papel: 4 a 5 dias;  

- Página de revista: 4 dias; 

- Pastas de arquivo: 2 dias;  

- Aerossóis da/Poeira: até 2:30 horas. 

                                                                 
6 O Projeto REALM – The Reopening Archives, Libraries and Museums é um projeto desenvolvido pelo grupo de pesquisa 

formado pelo Institute os Museum and Library Services (IMLS), OCLC e Instituto Battelle. Investigam o efeito da COVID-
19 e Coronavíus em arquivos, bibliotecas e museus sob vários aspectos, entre eles fatores que afetam o manuseio de 
acervos variados. 
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Sabemos, até o momento, que o Coronavírus (Sars-Cov-2) possui um envelope 

lipídico e proteico sensível à ação de tensioativos encontrados em sabões e detergentes. São 

sensíveis a certos produtos químicos como Álcool 70%, assim como temperaturas elevadas 

e níveis baixos de umidade tendem a diminuir sua viabilidade. Também podemos dizer que 

o Coronavírus não apresenta risco de deterioração direta ao documento. Nosso grande 

problema está no fato de que, um item do acervo manuseado e contaminado venha a se 

tornar um vetor de transmissão do vírus para outro ser humano que tenha contato com o 

mesmo documento. 

Nesse sentido, a desinfecção do acervo usando produtos químicos variados não é 

indicada, devido exatamente à fragilidade dos suportes, tintas, etc. Portanto, além de 

incentivar o uso das cópias digitalizadas e atendimento on-line, para aqueles casos onde isso 

não é possível, usaremos a quarentena como modo de prevenção à contaminação. Optamos 

pelo período de 14 dias, tomando certos cuidados em relação aos locais onde essa 

documentação permanecerá, antes de passar por higienização e retorno à área de guarda. 

Comparado aos dados mais recentes, sabemos que é um período longo. Porém, dada ainda 

a novidade das informações e nossa realidade de trabalho (possuímos apenas um 

funcionário apto para os procedimentos de conservação do acervo), achamos por bem, 

manter o prazo de 14 dias. 

Dessa maneira, diante do apontado, buscamos apresentar o fruto dessas reflexões 

teóricas aplicadas à nossa realidade, espaço e acervo, ou seja, a cartilha que elaboramos 

no âmbito do ACUFJF e LaphArq, com algumas das suas sugestões de procedimento com 

conjuntos documentais arquivísticos em momentos de pandemia e posterior. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A área de preservação de acervos arquivísticos tem um papel fundamental nesta fase 

frente aos desafios impostos pela pandemia. A situação emergencial e sem precedentes 

demandou por uma série de novas práticas evidenciando a importância da informação 

segura e atualizada e a troca de experiências e cooperação.  

Nossa cartilha faz parte desse processo e ultrapassou sua primeira função, a de uma 

ação interna de planejamento para uma situação laboral específica. Seu rápido 

compartilhamento não somente entre pares, mas em diferentes locais e a consonância de 
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seu conteúdo com o que vem sendo discutido em diferentes seminários e conferências ou 

publicado por pesquisadores e instituições de referência, nos dão a grata satisfação de 

estarmos no caminho certo quanto ao nosso trabalho e a responsabilidade de estarmos 

sempre atentos e buscando cada vez mais estarmos atualizados, a fim de participar e 

contribuir com informação de qualidade relacionada à preservação do patrimônio 

documental arquivístico. 
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RESUMO: Aborda o processo discriminatório em torno da saúde mental no Brasil. Discute as 
consequências da desinformação na elaboração e efetivação de políticas públicas voltadas ao 
acompanhamento e cuidados terapêuticos dos pacientes acometidos de transtornos depressivos. 
Evidencia a importância dos serviços de informação das bibliotecas e da atuação do bibliotecário 
neste contexto. O estudo é exploratório e bibliográfico. A depressão, e os sujeitos que por ela são 
acometidos, carregam o estigma, como consequência do preconceito da sociedade, que relaciona 
seus sintomas, e o processo de tratamento clínico e terapêutico, à inadequação social ou à falta de 
força de vontade para superá-la. 
Palavras-Chave: Saúde mental; Depressão; Informação em saúde; Discriminação da depressão; 
Preconceito da depressão. 
 
ABSTRACT: It addresses the discriminatory process around mental health in Brazil. Discusses the 
consequences of misinformation in the elaboration and implementation of public policies aimed at 
monitoring and therapeutic care of patients with depressive disorders. It highlights the importance 
of library information services and the role of the librarian in this context. The study is exploratory 
and bibliographic. Depression, and the subjects affected by it, carry stigma, as a consequence of 
society's prejudice, which relates its symptoms, and the process of clinical and therapeutic 
treatment, to social inadequacy or the lack of willpower to overcome it. over there. 
Keywords: Mental health; Depression; Health information; Discrimination against depression; 
Prejudice of depression. 
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1 INTRODUÇÃO 

As doenças mentais acometem frequentemente uma grande parcela da população 

mundial1. Atualmente, apesar do amplo acesso à Internet e da vasta produção e 

disponibilidade de informação nos mais variados canais e redes sociais, convivemos 

periodicamente com o preconceito declarado de diversas formas e em relação a diversas 

temáticas. No âmbito deste trabalho, abordaremos os estigmas e a desinformação que 

envolve o contexto da saúde mental, especialmente, dos transtornos depressivos que, 

embora, afete um contingente significativo da sociedade e mesmo com a produção e 

publicidade de campanhas pontuais de alerta e conscientização, o panorama discriminatório 

permanece notório. 

Quando nos introduzimos neste cenário, a partir da revisão de literatura e da 

aproximação com a realidade que circunda os que padecem de quadros depressivos, 

percebemos as dificuldades que enfrentam com a incompreensão e, consequentemente, 

com o preconceito que encontram no seio da sociedade. No entanto, muitas vezes, este 

preconceito pode partir dos próprios acometidos pela enfermidade que, impregnados de 

uma cultura excludente, característica de um pensamento coletivo segregador que impera 

em nossa sociedade, banalizam o adoecimento mental, tornando-os resistentes na busca 

por um tratamento e acompanhamento adequados, representando, assim, um grande 

desafio no combate à doença. 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivos: debater sobre o processo 

discriminatório em torno da saúde mental no Brasil, considerando a compreensão de fatores 

históricos e culturais que envolvem a construção do preconceito neste cenário; discutir 

sobre as consequências da desinformação na elaboração e efetivação de políticas públicas 

que viabilizem a participação da sociedade e subsidiem ações voltadas ao acompanhamento 

e cuidados terapêuticos dos pacientes acometidos de transtornos mentais, especificamente, 

dos que padecem de transtornos depressivos; evidenciar a importância dos serviços de 

informação das bibliotecas e da atuação do profissional da informação - bibliotecário - neste 

contexto. 

                                                                 
1 De acordo com a estimativa do ano de 2018 da Organização Mundial de Saúde (OMS). (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 

DE SAÚDE - OPAS, 2018) 
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Assim, essa abordagem propõe um debate, no sentido de realizar um estudo 

exploratório, baseado a partir do olhar convergente sobre a bibliografia que envolve a 

temática em pauta: informação e saúde mental. 

2 SAÚDE MENTAL NO BRASIL: FATORES HISTÓRICOS E CULTURAIS DO PROCESSO 
DISCRIMINATÓRIO 

Os transtornos mentais configuram-se como um dos mais graves e urgentes 

problemas de saúde coletiva dos dias atuais. Índices da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) demonstram que sujeitos de qualquer idade, cultura e condição socioeconômica 

estão vulneráveis ao adoecimento mental, atribuindo-lhe, assim, a posição de fenômeno 

global (BARROS et al., 2006). 

O grande desafio que se apresenta para o avanço de ações efetivas no campo da 

saúde mental é a superação dos obstáculos introduzidos pelo preconceito. Tratar os 

transtornos mentais, entre outras medidas, inclui reconhecer e transpor a discriminação e a 

banalização que expande esta problemática. 

O preconceito tem fundamento histórico. Ao longo dos tempos, observamos que o 

“diferente” ou o que abala a visão da “razão” comum, ou seja, da grande parcela da 

sociedade, da opinião que “prevalece”, é definido como anormal, considerado estranho ou 

“louco” e, na maioria das vezes, excluído dos grupos sociais. 

A doença mental não é sinal de malogro pessoal. Não acontece só aos os 
outros. Todos nos lembramos de uma época, ainda não há muito tempo, 
em que não se podia falar abertamente sobre cancro. Era segredo de 
família. Ainda hoje muitos de nós preferiríamos não falar sobre AIDS. Estas 
barreiras estão a ser, pouco a pouco, derrubadas (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2017, p. 11). 

 
Embora, observemos diferentes grupos desenvolvendo campanhas publicitárias no 

intuito de desmistificar muitos conceitos e práticas exclusivistas, ainda é possível verificar 

que esses posicionamentos e práticas permanecem, ainda, fortemente no âmago da 

sociedade, especialmente quando nos referimos às doenças psicológicas, sendo a 

depressão, uma dessas patologias, caracterizada como um distúrbio psiquiátrico. Foucault 

(1972) discorre sobre este cenário, partindo de uma análise sobre como este pensamento 

perpassou do renascimento para toda a sociedade, ao abordar sobre o fenômeno da 

“loucura”. Neste âmbito, aqueles sujeitos que não se enquadravam nas normas deveriam 

ausentar-se da sociedade, precisavam manter distâncias significativas, não eram bem 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

284 

quistos, pois representavam desonra, afronta ou vergonha, sendo vistos como excluídos e 

constantemente discriminados. 

Vivenciamos nos dias de hoje, portanto, uma realidade onde aquilo é diferente do 

normal é visto como desprezível, imperfeito ou incapaz, particularmente ao que tange os 

quadros de adoecimento mental, por isso é necessário e urgente o desenvolvimento de 

ações que objetivem uma ruptura com os paradigmas existentes. Apesar dos direitos 

existentes, os pacientes acometidos de transtornos mentais e seus familiares enfrentam 

diversos tipos de preconceitos, muitas vezes, silenciosamente, como consequência da 

desinformação (CARVALHO, 2016). Diante disso, é fundamental refletirmos sobre a 

importância da midiatização da mediação, do acesso e disseminação da informação na área 

da saúde, para promover rupturas, desconstruções de pensamentos estereotipados e a 

reconstrução de uma sociedade menos preconceituosa, capaz de respeitar as diferenças e 

construir redes de apoio que sejam capazes de acolher e valorizar o ser humano, 

independentemente de suas diferenças ou condições psiquiátricas, ressignificando as 

circunstâncias sob as quais se apresentam, fomentando, inclusive, o resgate participativo 

desses pacientes ao seio da sociedade. 

3 AS CONSEQUÊNCIAS DA DESINFORMAÇÃO NOS QUADROS DEPRESSIVOS: PERDAS 
HUMANAS E RETROCESSOS SOCIAIS 

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), organização 

vinculada à OMS, a depressão se encontra em ascensão em todo o mundo. Estima-se que 

mais de trezentos milhões de pessoas sejam acometidas deste transtorno. Esta condição 

difere das oscilações habituais de humor e de outras condições emocionais de curta 

duração que se apresentam frente aos desafios da vida cotidiana. Quando ocorre um longo 

período e com intensidade de sintomas moderados ou graves, a depressão pode 

representar um grave estado de saúde mental, podendo levar à pessoa afetada a um 

processo de sofrimento e diversas disfunções laborais, na aprendizagem e no ambiente 

familiar. Na pior das situações, a depressão poderá conduzir ao suicídio. Sua característica 

assoladora, pode destituir a autoestima e a esperança de vida de seus portadores, 

devastando todos os que se encontram ao redor. Aproximadamente, oitocentas mil 

pessoas não sobrevivem as tentativas de suicídio a cada ano, sendo, assim, considerado o 

segundo principal fator gerador de morte entre sujeitos com idade entre 15 e 29 anos 

(OPAS, 2018). 
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A OMS adverte que cerca de um terço (1/3) dos que sofrem com o adoecimento 

mental e neurológico não tem acesso ao acompanhamento médico e psicológico e, 

conforme as estimativas, até o presente ano, cerca de milhões de pessoas deverão sofrer 

de depressão, devendo ser considerado o distúrbio mais incapacitante para o trabalho em 

todo mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). O Programa vinculado à OMS, 

Mental Health Gap Action Programme (MHGAP), no entanto, prioriza a depressão, no 

sentido de auxiliar os países a ampliarem os serviços prestados às pessoas com transtornos 

mentais, neurológicos e de uso de substâncias, por meio de programas de saúde que 

garantam cuidado e acompanhamento. A OMS admite que, com cuidados, assistência 

psicossocial e medicação adequados, milhões de pessoas com transtornos mentais, 

incluindo depressão, poderiam retomar uma vida normal, mesmo diante da escassez de 

recursos (OPAS, 2018). 

O atual momento de distanciamento social vivenciado em todo o mundo, em 

decorrência da pandemia de Covid-19, evidenciado por inúmeras dificuldades e desafios, 

expandiu o número de casos de depressão (UERJ, 2020). Ao enfrentar um contexto que 

impôs o isolamento, impulsionou o desemprego, desolou famílias com o luto, a recessão 

econômica, devastando a sociedade e desencadeando múltiplas problemáticas, as pessoas 

foram conduzidas a um estágio de profundas incertezas e adversidades, desenvolvendo e 

agravando os quadros de adoecimento mental pela depressão. 

4 DESAFIOS DA ATUAÇÃO DO BIBLIOTECÁRIO NO CONTEXTO DA SAÚDE MENTAL: MEDIAÇÃO 
E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 

A maior parte dos portadores de transtornos psíquicos, especificamente, dos 

pacientes depressivos, não tem acesso às informações relevantes sobre a gravidade do 

adoecimento e/ou são impactados e paralisados pelo preconceito predominante na 

sociedade. Assim, distanciam-se da possibilidade de tratamento médico e terapêuticos 

apropriados, tornando-os cada vez mais vulneráveis à desesperança, consequentemente a 

optarem por desistir da continuidade da própria vida. 

Todavia, a informação não somente poderá ser visualizada como uma possibilidade 

de transformação da realidade desses pacientes, como pode ser apreendida como um 

elemento determinante no contexto de uma sociedade marcada histórico culturalmente 

por preconceitos em diversas esferas, materializados em condutas agressivas e 

posicionamentos que são geradores de inúmeras desordens e problemáticas catastróficas. 
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O papel do bibliotecário e da biblioteca, deve ser desenvolvido para além das ações 

de organização e preservação de acervos. Assumir uma função social significativa, 

intencionando a modificação das estruturas sociais, possibilitando educação e socialização 

do conhecimento deve ser apreendido como ponto de partida e alicerce de suas práticas. 

Ao nos referirmos sobre educação e acesso à informação aos indivíduos, compreendemos 

como direitos universais, cabendo ao Estado à obrigação de garanti-los. (CHAGAS; 

PIZARRO, 2016). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As redes e serviços de informação que se estabelecem na atual conjuntura social 

crescem progressivamente, graças ao avanço e as dinâmicas promovidas pelas tecnologias 

da informação e da comunicação. Entretanto, nem sempre essa perspectiva ou ideia de 

avanços na contemporaneidade, significa ascensão ou desenvolvimento do pensamento 

ou de posicionamentos sociais e coletivos.  

Se, por um ângulo, podemos identificar, no presente século, uma frenética busca 

pela informação e produção de conhecimentos, por outro, percebemos a estagnação que 

caracteriza uma relevante parcela da sociedade, quanto aos modos de agir e de pensar 

sobre inúmeras questões que se apresentam nos mais diversos contextos sociais. É sob 

essa realidade que a depressão, enquanto transtorno mental, e os sujeitos que por ela são 

acometidos, carregam o estigma, como consequência de pontos de vistas e 

posicionamentos preconceituosos da sociedade, que relaciona seus sintomas, bem como 

o processo de tratamento clínico e terapêutico, à inadequação social ou à falta de força de 

vontade para superá-la.  

É importante considerar que o tratamento da depressão, envolve, entre outras 

medidas supracitadas, a superar o desafio do preconceito social pré-existente em relação 

ao adoecimento mental, bem desenvolver políticas sociais sobre o adoecimento mental 

que incluam também, o combate à banalização e a desconstrução dos estereótipos por 

meio, não somente, de campanhas de sensibilização, mas, sobretudo de programas e 

serviços e informação que objetivem, além de oportunizar ao paciente, acesso às 

informações sobre o processo de tratamento clínico e terapêutico, promovam a 

transformação do pensamento coletivo vigente na sociedade atual. 
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Apesar de a depressão, no presente ano, 2020, ser apontada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), como a doença mais incapacitante do século, os transtornos 

mentais, de modo geral, ainda representam uma dissensão real no atual contexto social, 

estando relacionada aos efeitos devastadores da patologia. 

A discussão sobre informação para a saúde mental, em âmbito global, requer 

atenção e urgência. Muitos que sofrem com tais transtornos, conseguem ser 

diagnosticados a tempo, todavia, o subdiagnóstico, ainda é uma realidade, na chamada 

“era da informação”. A banalização e o preconceito em relação aos transtornos mentais, 

estão fortemente presentes e em destaque nas mídias sociais, identificando pensamentos 

e comportamentos consequentes da desinformação ou incompetência informacional. 

Contudo, com base na problemática social que enfatizamos nesta abordagem, 

somos desafiados, enquanto profissionais da informação, a estabelecer esta mediação a 

partir dos diversos canais e serviços de informação ofertados nas diferentes instituições e 

unidades de informação. 

O adoecimento mental é uma patologia incontestável que acomete mais pessoas 

do que podemos precisar, vitimando, de forma crescente, muitos em nosso entorno, sem 

que sequer percebamos o seu nível ou gravidade. Os sintomas isolados não são menos 

letais do que a desinformação. A propósito, é parte integrante e decisiva no processo de 

cura ou uma consequência fatal. O caminho a ser percorrido, ainda que pareça longo, 

repleto de dificuldades e ausência de incentivos dos mais variados, pode ser apreendido 

como uma trajetória passível de trilha e de aproximações com a linha de chegada 
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RESUMO:  Apresenta uma reflexão acerca do acesso à informação através de ferramentas digitais buscando 
focar na questão das Fake News que provocam a desinformação e a divulgação de inverdades. O objetivo 
geral consiste em analisar os efeitos psíquicos dessas notícias falsas na vida do indivíduo, procurando 
responder ao questionamento: de que forma as Fake News interferem na vida em sociedade, especialmente 
no contexto da saúde mental? A metodologia se fundamenta como revisão de literatura. Diante do presente 
estudo, foi-se constatado que as Fakes News podem provocar sérios problemas no funcionamento psíquico 
dos sujeitos e da vida em sociedade. 

Palavras-Chave: Fake News; Fontes de Informação; Saúde Mental. 
 
ABSTRACT: It presents a reflection on access to information through digital tools seeking to focus 
on the issue of Fake News that causes misinformation and the disclosure of untruths. The general 
objective is to analyze the psychic effects of these false news on the individual's life, trying to 
answer the question: how does Fake News interfere with life in society, especially in the context of 
mental health? The methodology is based on a literature review. Given the present study, it was 
found how Fake News can cause serious problems in the psychic functioning of the subjects and in 
society. 
Keywords: Fake News; Information sources; Mental health. 
 

1 INTRODUÇÃO 

É indiscutível o fato de que o acesso à informação na atualidade acontece de forma 

instantânea e em tempo real através das ferramentas digitais. Esse tipo de acesso, 

aumentou significativamente no último século e vem proporcionando novas possibilidades 

de relações pessoais e interpessoais em todos os setores da sociedade, inclusive podendo 

interferir na saúde da população. No entanto, esse contexto virtual, torna-se preocupante 

em relação a confiabilidade da informação acessada, neste sentido, faz-se necessário uma 

análise detalhada das fontes de informação/ferramentas utilizadas nesta busca, a fim de 

evitar o compartilhamento e disseminação de informações falsas ou Fake News.  

O presente trabalho apresenta como objetivo geral analisar os efeitos psíquicos 

dessas notícias falsas na vida do indivíduo, buscando responder o questionamento: de que 

forma as Fake News interferem na vida em sociedade, especialmente no contexto da saúde 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

290 

mental? Já a metodologia se fundamenta como bibliográfica a partir da análise e de 

discussão de teóricos da área.  

As redes sociais, apesar de ser uma ferramenta indispensável na 

contemporaneidade, acendem preocupações sobre seus cuidados na relação para atenção 

à saúde mental, pois, apesar dos seus amplos benefícios como o fácil e rápido acesso à 

informação, seu uso desadaptativo, disfuncional e descontrolado, pode ocasionar 

transtornos e várias outras repercussões psíquicas. Diante do estudo, evidencia-se que as 

Fakes News ou notícias falsas, proporcionam grandes desvantagens para o 

desenvolvimento e funcionamento psíquico, bem como para a população em sociedade. 

Perante esta análise, precisa-se que seja discutido e trabalhado por órgãos competentes a 

importância de investir na disseminação de conhecimentos para que as pessoas não 

fiquem vulneráveis a absorver e a propagar conteúdos de grupos que se propõem a lançar 

falsas informações e impactar de forma negativa os relacionamentos sociais.  

  

2 FONTES DE INFORMAÇÃO E CONFIABILIDADE: O CONTEXTO DAS FAKES NEWS 

 O acesso a informação na sociedade contemporânea é, indiscutivelmente, 

realizado através das tecnologias digitais. Os indivíduos estão conectados através da rede 

e/ou internet impulsionados por necessidades individuais ou coletivas, buscando suprir 

suas necessidades informacionais. Neste contexto, as ferramentas de acesso e uso da 

informação são insumos fundamentais e importantes que garantem o acesso confiável ao 

conhecimento, estão diretamente ligadas as necessidades informacionais dos usuários e 

são constantemente atualizadas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

As fontes de informação designam todos os tipos de meios (suportes) que contêm 

informações suscetíveis de serem comunicadas. Portanto, as fontes de informação podem 

ser definidas como qualquer recurso que responda a uma demanda, produto ou serviço 

de informação, uma pessoa ou grupo de pessoas, uma organização, etc. (CAMPELLO; 

CALDERON, 2008). 

Dentre as principais fontes estão: as redes sociais, blogs, websites, rádio, televisão, 

portais de compartilhamentos de vídeos, sites de busca, dentre outros. Atualmente as mais 

populares e mais utilizadas são as redes sociais que atingem um maior número de 

disseminação/compartilhamento da informação. Dessa forma, torna-se necessário uma 

avaliação de elementos que contribuem para o acesso a conteúdos confiáveis a fim de 

evitar a desinformação. 

Como registro de conhecimento, as fontes apresentam elementos fundamentais 

que garantem sua confiabilidade: autoria e colaborações no campo da criação; avaliação 

por pares, organização das ideias, abordagem da temática e atualização em referência ao 

conteúdo informacional; e apresentação do projeto editorial (fontes, capas, tamanho e 

formato do papel, imagens, etc.) no quesito forma (CUNHA, 2001; TOMAÉL et al, 2000). 

Esses elementos contribuem para evitar as fake news, em português notícia falsa, que 

objetivam divulgar mentiras para confundir o leitor/usuário, ou para benefício próprio. 
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Essas notícias falsas podem atingir qualquer setor da sociedade: política, saúde, educação, 

entretenimento e outros.   

O termo alcançou popularidade no ano de 2016, nas disputas eleitorais para o 

cargo de presidente dos Estados Unidos da América (EUA), que tinha entre os candidatos 

Donald Trump e Hillary Clinton. Com apoio de diversos sites e das redes sociais, ambos os 

candidatos puderam alimentar as notícias com rumores que não coincidiam com a verdade 

e retratavam o adversário como um indivíduo inadequado para o cargo. O final das eleições 

americanas nesta conjuntura é conhecido. Donald Trump venceu as eleições e a expressão 

fake news ganhou ainda mais evidência. (PAULA; BLANCO; SILVA, 2018). 

Elas podem ser consideradas conteúdos que buscam evocar os sentimentos do 

leitor e com frequência fabricar uma revolta relativa à entidade/pessoa que está sendo 

deslegitimada. Podem apresentar uma narrativa unilateral para fomentar as opiniões 

“fatos” e pontos de vista apresentados no texto. Com um simples rumor de uma fonte 

teoricamente “confiável” é possível desmerecer uma empresa e em casos extremos 

derrubar um governo, ou comover uma nação inteira com inverdades (PAULA; BLANCO; 

SILVA, 2018). 

 No contexto atual de saúde mundial com a pandemia do novo coronavírus, a 

sociedade é vítima diariamente de notícias falsas, que vai desde o número de infectados 

até informações sobre sintomas, prevenção, etc. Inclusive, instituições do governo, como 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil, não estão isentos 

de terem seus nomes envolvidos em fake News. Existem algumas iniciativas nesse contexto 

da saúde em relação ao acesso e disseminação da informação, a fim de permitir conteúdo 

científico e confiável. Uma dessas iniciativas é a criação da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), proporcionando veracidade dos fatos.  

 A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) – coordenada pelo Centro Latino-Americano e 

do Caribe de Ciência da Informação em Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde, 

mantida por meio de convênios com o Ministério da Saúde e outras instituições 

relacionadas à área – constitui uma estrutura especializada que organiza a informação de 

forma a permitir a integração de diversas bases de dados, entre outras fontes de 

informação relevantes. A Rede BVS é formada por mais de duas mil instituições distribuídas 

em 30 países da América Latina, do Caribe, da África e da Europa e é amparada por 

metodologias e tecnologias próprias, que buscam a equidade no acesso à informação em 

saúde (BRASIL MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

Ações como essas são de fundamental importância para promover a disseminação 

da informação, especialmente neste contexto da saúde, por se tratar de uma área 

indispensável para o desenvolvimento humano. Neste sentido, a divulgação de 

informações falsas pode provocar patologias, tanto físico quanto mental. 
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3  FAKE NEWS E AS INTERFERÊNCIAS PSÍQUICAS NA VIDA HUMANA  

 O uso das redes sociais tem aumentado significativamente, principalmente a partir 

desse segundo decênio do séc. XXI, milhares de vidas passaram a ser invadidas pelas 

tecnologias digitais, sendo em grande parte, justificado pelo sentimento de liberdade de 

expressão, pertencimento a determinado grupo social, capacidade de exposição da 

imagem, autoafirmação do Eu ou sua negação, manutenção do anonimato e 

entretenimento estão entre os vários fatores que atraem milhões de usuários para o seu 

uso.  

O aumento dessas plataformas virtuais tem sido notado durante os últimos meses 

em decorrência da pandemia da Covid-19 (Coronavírus) que gerou a necessidade do 

distanciamento social, aparecendo esses aplicativos como uma estratégia para estreitar os 

relacionamentos e diminuir os seus impactos no campo psicológico, acadêmico, laboral, 

familiar, econômico, político, etc. Os principais aplicativos utilizados por diferentes 

populações em todo o mundo são: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e WhatsApp 

(CABRAL et al, 2019).   

Os avanços percebidos pelo surgimento da internet e pela origem dessas 

plataformas virtuais revelam incontestáveis benefícios à humanidade, contudo, há 

também presença de malefícios. Os efeitos dessa relativamente nova forma de interação 

social, ainda está sendo estudada em larga escala por especialistas do mundo todo. No 

entanto, dados científicos já apontam que essa modalidade de comunicação pode vir a 

contribuir para o desenvolvimento de transtornos mentais e já é considerada uma 

epidemia digna de preocupação como um problema mundial de saúde mental.  

São muitos os efeitos já citados com o uso descontrolado e desadaptativo por meio 

do espaço cibernético. Moromizato et al (2017) cita alterações no desempenho acadêmico 

e profissional, distanciamento do convívio familiar, transtorno de humor, ansiedade social, 

solidão, hostilidade, comportamento agressivo, comportamentos de compulsividade e 

impulsividade, transtornos de personalidade, deficit de atenção, queixas psicossomáticas, 

enfim, prejuízos na saúde psicológica de forma geral.  

Os conteúdos publicados e alimentados pelos indivíduos por meio das fontes 

sociais, podem se tornar ainda mais danoso para a qualidade da saúde mental, pois é 

sabido que muitas destas, propagam desinformação em vez de informação devido ao seu 

conteúdo possuir falta de veracidade e base científica, culminando com o que ficou 

conhecido como as Fake News, expressão usada para descrever o compartilhamento 

negligente de notícias falsas originado pelas redes sociais.  

Muitas publicações também reforçam padrões de vida desejado e de ostentação, 

influenciando o consumo e a manter um status socialmente cobiçado, bem como obsessão 

por likes, podendo contribuir para o surgimento de vários transtornos como aqueles 

relacionados a comportamentos compulsivos, baixo autoestima, isolamento, ansiedade e 

depressão.  

O uso excessivo de internet tem provocado efeitos colaterais, principalmente na 

saúde e bem-estar dos indivíduos. Vários problemas de Saúde Mental sofrem influências 
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de fatores biológicos, associados a fatores culturais e sociais que podem se intensificar a 

ponto de originar transtornos mentais. Os transtornos psíquicos, especialmente o da 

depressão e o da ansiedade são um dos principais problemas envolvendo o campo 

psicológico presente na sociedade atual, interferindo especialmente sobre as atividades 

diárias e nas relações sociais dos indivíduos.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a Depressão é um distúrbio 

mental frequente que afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo, já a Pesquisa 

Nacional Brasileira de Saúde em 2013, mostrou uma prevalência de 7,6% da população 

adulta brasileira, proporcionando que as políticas de saúde mental ganhem cada vez mais 

espaço nas políticas públicas nacionais (ABJAUDE et al, 2020). Por sua vez, ainda de acordo 

com dados da OMS, outro dado preocupante é sobre o Transtorno de Ansiedade (TA), 

aponta uma prevalência no Brasil, possuindo o maior número de casos entre todos os 

países, portanto, liderando o ranking de casos de ansiedade (FERNANDES et al, 2018).  

Os problemas de saúde mentais relacionados à internet enquanto produtora de 

transtornos são aflições cada vez mais comuns na contemporaneidade, em parte, 

justificado pelo consumo excessivo (reforçando o prejuízo ao bem-estar psicológico de 

alguns usuários) e sua irregularidade crescente nas publicações. A psiquiatria levou alguns 

anos para relacionar o uso da internet e sua influência para o surgimento de distúrbios, 

pois cientificamente acreditava na dificuldade de incluir uma dependência a fatores não 

químicos (SÁ, 2012).  

A circulação de notícias falsas vem crescendo de forma vertiginosa, pois se antes 

tinha o pretexto de provocar uma imagem superior ou inferior da própria pessoa que 

postava, agora, além da alimentação desse sofrimento psíquico, as Fake News também 

podem conduzir a um cenário ainda mais grave, pois tem vitimado várias pessoas por todo 

o mundo, muitas vezes, chegando a ocasionar o óbito.  

Citando entre os muitos exemplos existentes, em Araruama - RJ, um casal chegou 

a ser linchado por cerca de 200 pessoas, devido a disseminação da informação via 

WhatsApp de que os dois teriam sequestrado uma criança (CARDOSO; MARQUES, 2017). 

Esse é apenas um dos muitos exemplos que as famosas Fake News podem provocar por 

sua disseminação, que após espalhada, a notícia é incorporada a realidade e a tentativa de 

desmenti-la é quase inútil.  

É muito importante conscientizar a população sobre o uso saudável dos aplicativos 

de comunicação social, investigando se a notícia tem fundamentação em sites ou páginas 

de confiança, formando pontos importantes para identificar se o assunto trata de fake 

News, ajudando a denunciá-las e ao mesmo tempo evitar sua proliferação e que outras 

pessoas sejam enganadas, levando ao sofrimento humano e da sociedade. Ao mesmo 

tempo a conscientização sobre o uso da internet pode auxiliar a evitar a dependência da 

mesma e o surgimento de transtornos mentais.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir da revisão de literatura levantada, percebe-se a presença de indicadores 

de correlação entre a divulgação de Fake News e o surgimento de ansiedade, depressão e 

outros transtornos psíquicos. Há a prevalência de diversos indícios de disfunções psíquicas 

por meio do uso prejudicial ocasionado pela internet. Dessa forma, os resultados 

encontrados no presente estudo, podem servir de apoio para futuras intervenções e 

aprofundamento no assunto, buscando minimizar os danos a saúde mental da população, 

provocadas pelas Fake News.  

 Constata-se a influência e os reais impactos que as falsas informações 

desempenham pelas consequências nocivas à sociedade, ao mesmo tempo em que tem 

tomado cada vez mais espaço nas redes sociais. Por esse e tantos outros malefícios, as 

Fake News devem chegar ao conhecimento da população sobre seus crescentes efeitos. 

Promover ações educativas por meio das redes sociais sobre a importância de verificar a 

veracidade das informações, antes de compartilhá-las e retê-las como verdade, auxiliando 

para que a internet seja um local mais seguro para aquisição de informações e que traga 

efeitos positivos para o desenvolvimento humano.  
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RESUMEN: Se presentan tres proyectos de investigación desarrollados en Uruguay en el lapso 2008-
2019. Se abordó por equipos interdisciplinarios el comportamiento informativo de jóvenes mujeres, 
adolescentes y mujeres mayores de contextos desfavorables y su acceso a la información para su 
vida cotidiana, específicamente en salud. La metodología de la investigación recurrió a técnicas 
cualitativas: entrevistas en profundidad, cuestionarios, observaciones, grupos focales y análisis de 
documentos. El rol de los mediadores sociales de información, en especial el personal de los servicios 
de salud es relevante y emergen como un puente esencial para el fenómeno de la transferencia e 
internalización de la información.  
Palabras-Claves: Información en Salud; Comportamiento Informativo; Información inclusiva. 
 
ABSTRACT: Three research projects developed in Uruguay in the 2008-2019 periods are presented. 
The informational behavior of young women, adolescents and older women from unfavorable 
contexts and their access to information for their daily life, specifically in health, were addressed by 
interdisciplinary teams. The research methodology used qualitative techniques: in-depth interviews, 
questionnaires, observations, focus groups, and document analysis. The role of social mediators of 
information, especially health services personnel, is relevant and they emerge as an essential bridge 
for the phenomenon of the transfer and internalization of information. 
Keywords: Health information; Information behavior; Inclusive information. 

 
 

1  INTRODUCCIÓN 
 

La promoción de la salud se centra en alcanzar la equidad sanitaria. Su acción se dirige 
a reducir las diferencias en el estado actual de la salud y a asegurar la igualdad de 
oportunidades y proporcionar los medios que permitan a toda la población desarrollar 
al máximo su salud potencial. Esto implica una base firme en un medio que la apoye, 
acceso a la información y poseer las aptitudes y oportunidades que la lleven a hacer sus 
opciones en términos de salud”“La promoción de salud favorece el desarrollo personal 
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y social en tanto que proporcione información, educación sanitaria y perfeccione las 
aptitudes indispensables para la vida”. Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. 
Primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud. Ottawa, 21 de 
noviembre de 1986. 

 
 
 

1 .1 INFORMACIÓN EN SALUD Y EL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD EN URUGUAY 
 

La temática Información en Salud y Sociedad se ha insertado en la línea de 

investigación desarrollada en el Departamento Información y Sociedad del Instituto de 

Información de la Facultad de Información y Comunicación – FIC de la Universidad de la 

República, Uruguay – Udelar, en los últimos doce años (2008-2019)1 por equipos de 

investigación interdisciplinarios, coordinador por nosotros, desde la perspectiva de la 

Ciencia de la Información. 

El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y el Seguro Nacional de Salud 

implementado en el Uruguay desde el año 2008, constituyen cambios trascendentales en las 

políticas públicas sociales en el área de la salud. Le acompañan políticas y acciones 

orientadas a la implantación de un modelo de atención centrado en las personas con 

integralidad, calidad y dignificación del espacio asistencial y laboral. En este sentido se busca 

consolidar un Primer Nivel de Atención continente y resolutivo que permita realizar la 

promoción, prevención específica, detección precoz, atención de los problemas de salud, 

rehabilitación y cuidados paliativos para la población del departamento de Montevideo. 

En este marco, desde nuestro equipo de investigación se observó un modelo 

carente de canales de información adecuados, accesibles y amigables para los/as 

ciudadanos/as. El lograr hacerlos partícipes de “comunidades de práctica” en nuevos 

comportamientos en el acceso, uso y apropiación de información sanitaria, conlleva un 

imprescindible reconocimiento de sus habilidades, hábitos y competencias en su universo 

de referencia. Se consideró la necesidad de crear estrategias de intervención que implicaran 

mejorar la relación de la ciudadanía de contextos desfavorables con las fuentes de 

información y producir servicios y productos informativos, léase, recursos de información 

de diversas e innovadoras tipologías y soportes. 

                                                                 
1 La FIC se creó a partir del 2013 uniendo la EUBCA conformando el Instituto de Información y la Licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación  - LICCOM conformando el Instituto de Comunicación. 
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En este sentido, las comunidades estudiadas, jóvenes mujeres, adolescentes y 

mujeres mayores, se caracterízaron por su situación desfavorable y vulnerabilidad. El 

propósito principal ha sido investigar sus comportamientos informativos con el fin de 

conocer, interpretar y concluir sobre las necesidades de información, acceso, obstáculos y 

barreras en el flujo de información en sus vidas cotidianas, con el fin de facilitar el acceso y 

apropiación de información inclusiva e integradora. La información inclusiva en salud ha sido 

un hilo conductor y guía de los estudios, su abordaje ha sido esencial como también la 

identificación de los actores del ámbito de la salud como mediadores sociales de la 

información. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA Y PROYECTOS (2008-2019) 
 

Los proyectos de investigación fueron seleccionados y financiados por Udelar en 

tres convocatorias (Comisión Sectorial de Investigación Científica - CSIC 2007 y 2016, 

Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación-Prodic 2010), lo que 

permitió conformar los equipos y ejecutarlos cada uno durante dos años. Los tres están 

estrechamente vinculados a Informacao em Saude, el primero titulado “Hacia la 

construcción de Servicios de Información a la Comunidad: estudio del acceso y uso de 

información por las mujeres de contextos desfavorables (Zona 9 de Montevideo), apoyado 

por CSIC (convocatoria 2007 a Proyecto de Inclusión Social),  coordinado por nosotros, 2008-

2010 desde la ex EUBCA (actual Instituto de Información de la FIC). El informe final del 

proyecto fue difundido en la colección Biblioteca Plural de CSIC (Sabelli y Rodríguez Lopater, 

comp. 2012). Se centró en los obstáculos, barreras y facilitadores en el acceso, uso y 

apropiación de la información por las jóvenes y adolescentes en condiciones de pobreza, 

enfatizando los problemas en el flujo y acceso a las fuentes más pertinentes de información 

registrada relacionadas con temáticas expresadas como relevantes por la sociedad civil. Para 

su ejecución se integró un equipo multidisciplinario (bibliotecólogas, socióloga, educadora 

social, profesora de educación media y maestra) conformado por docentes y  estudiantes 

de las Licenciaturas de Bibliotecología y Ciencias de  la Comunicación.2 Se articularon las 

                                                                 
2 El equipo de investigación estuvo integrado por: Prof. Agr. Dra. Martha Sabelli, responsable y coordinadora 

del Proyecto; Prof. Ay. Mag. Paulina Szafran Maiche, investigadora asistente; Mag. Verónica Rodríguez 
Lopater, especialista en Género, investigadora asociada; Soc. Ingrid Bercovich, investigadora asociada, y los 
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distintas etapas investigativas con los actores de los servicios de la Zona (Centros de salud, 

Policlínicas de Medicina Familiar, Servicios de Orientación Consulta y Articulación Territorial-

SOCAT, Centros de Atención a la Infancia y la Familia - CAIF, Comisiones de Fomento, 

Escuelas, Liceos y una Casa Joven) así como con técnicos y profesionales integrantes de la 

Red Camino Nordeste.3 

A continuación (2010-2012), el segundo,  diseñó e implementó el proyecto titulado Las 

estrategias de información y comunicación centradas en los jóvenes y adolescentes en el 

ámbito de la salud: análisis y propuestas (RAP-ASSE, Zona 9 de Montevideo), que fue uno de 

los cinco proyectos de investigación seleccionados por el programa Prodic de Udelar, en la 

convocatoria de 2010. Ha sido una propuesta interdisciplinaria e  interinstitucional de la ex 

EUBCA Y la ex LIICOM y el Instituto de Computación – InCo de la Facultad de Ingeniería, bajo 

nuestra responsabilidad y Jorge Rasner de Comunicación.4 La problemática abordada 

involucra varias dimensiones; se centra en los ciudadanos adolescentes y jóvenes en 

situación vulnerable, como usuarios reales y potenciales de información en salud,  y en los  

mediadores en el flujo de comunicación e información, especialmente el personal de salud. 

Los problemas de flujo y acceso a fuentes pertinentes de información han sido identificados 

como prioritarios por los distintos actores de la comunidad y los servicios de salud en la Zona 

9 de Montevideo. Desde un abordaje multi e interdisciplinario se buscó conocer sus 

comportamientos y necesidades en relación a la información y a las TIC, la disponibilidad y 

acceso a recursos tecnológicos personales, el contexto de uso (la comunidad, la vida 

cotidiana, las instituciones), el proceso de interacción entre distintos actores sociales del 

                                                                 
becarios estudiantes de la Licenciatura de Bibliotecología: Liliana Chávez, Maestra Graciela Mallet, Prof. 
Jimena Núñez, Ed. Social Lucía Valeta y de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación: Diego Aguirre. 

3 La Red Camino Nordeste se creó en forma informal y espontánea en el año 2002 en el marco de la peor 
crisis económico – financiera de la historia uruguaya, por integrantes de organizaciones públicas y privadas 
de una de las zonas más pobres de Montevideo. Entre ellas se destacaron médicas, enfermeras, maestras, 
trabajadoras sociales, psicólogas, educadores sociales de los servicios sociales de la zona, mayormente 
mujeres profesionales quienes se reúnen desde aquel año una vez por mes y articulan acciones. 

4 El equipo de investigación estuvo integrado por: Prof. Agda. Dra. Martha Sabelli (Coresponsable del 
Proyecto y coordinadora del subequipo  de EUBCA), Prof. Agda. María Cristina Pérez Giffoni, Prof.Adj. Mag. 
Paulina Szafran Maiche, Socióloga Ingrid Bercovich, estudiantes de Bibliotecología Profesora Jimena Núñez 
Ansuas, Educadora Social Lucía Valeta y Maestra Graciela Mallet; Prof. Adj. Mag. Jorge Rasner 
(corresponsable del Proyecto y coordinador del equipo de Liccom), Prof. Adj. Dr. Eduardo Álvarez 
Pedrosian, Prof. As. Mag. Victoria Cuadrado, Licenciados en Comunicación Gonzalo Cortizo y Pamela Viera; 
Prof. Adj. Mag. Ing. Laura González y Prof. Titular Dr. Ing. Rául Ruggia (coordinadores  del equipo Inco), 
Prof. As. Ing. Flavia Serra y estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación Ana Inés Bertone, Gabriela 
Peluffo y Ronit Katz (proyecto de fin de carrera). 
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sector y el flujo comunicacional en la cultura organizacional de los servicios de salud. El fin 

ha sido ofrecer modelos sobre los que diseñar recursos electrónicos de información acordes 

con las necesidades detectadas. En este sentido la investigación no se acotó a estudios sobre 

el comportamiento informativo, sino que también incluyó como propuesta el diseño de 

recursos electrónicos de información y una evaluación de su impacto, tendiendo a la 

construcción de un servicio de información a la comunidad en base a las tecnologías y 

sistemas disponibles en los organismos del Sistema Nacional Integrado de Salud – SNIS, la 

Plataforma de Gobierno Electrónico – Agesic y el Plan Ceibal. 

La estructura del Informe final del proyecto, publicado en la Biblioteca Plural de CSIC 

(Sabelli y Rasner 2015), es ilustrativa de los enfoques que convergen en las diversas 

actividades investigativas, complementarias y en interacción llevadas a cabo.  

La investigación más reciente, la tercera, centrada en el Proyecto La vejez y perspectiva 

de género en sectores desfavorables: hacia estrategias de información y comunicación 

inclusivas, el Plan Ibirapitá y el Sistema de Cuidados en Uruguay, seleccionado en la 

conovocatoria de CSIC de proyecto I+D (2016), abre un espacio en las investigaciones en 

comportamiento informativo centrado en la vejez con perspectiva de género y la 

información/comunicación inclusiva, con especial interés en el Sistema de Cuidados 

estrechamente vinculado al SNIS5.  

A continuación exponemos brevemente los referentes teóricos y metodológicos 

comunes a toda la línea de investigación y los específicos relacionados a la información en 

salud y a los tipos de comunidades elegidas se expondrán en la presentación completa. 

 
2 REFERENTES TEÓRICO - METODOLÓGICOS 

La información sanitaria o información en salud es fundamental para muchos grupos 

de personas diferenciados por Robinson (2010) en: 1. los profesionales de la salud, con un 

                                                                 
5 El equipo de investigación estuvo integrado por la coordinadora y responsable del proyecto Dra. Martha 

Sabelli, las investigadoras asociadas Magíster en Sociología Verónica Rodríguez Lopater (Licenciada en 
Bibliotecología), especialista en Género y la Socióloga Ingrid Bercovich. Participó como investigadora 
Magíster Paulina Szafran (Licenciada en Bibliotecología), y como becarios del proyecto, las estudiantes de 
la Licenciatura de Bibliotecología: Bachiller Liliana Chávez, Maestra Graciela Mallet, Profesora Jimena 
Núñez, Educadora Social Lucía Valeta. También integró el equipo el estudiante de la Licenciatura de 
Ciencias de la Comunicación Bachiller Diego Aguirre. 
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fuerte crecimiento de los requerimientos por un uso efectivo de recursos de información y 

conocimiento; 2. el público en general, porque la salud es un asunto importante para todos, 

se ofrecen portales en salud, donde se pone énfasis sobre pacientes que se convierten en 

“informados” o aún en “expertos”; 3. los especialistas en salud; 4. los profesionales de 

información (bibliotecólogos), siendo esta área de salud frecuentemente la líder en 

innovación de fuentes, servicios y técnicas y un ejemplo de buenas prácticas para el resto 

de las bibliotecas; 5. los docentes en Bibliotecología y Ciencia de la Información.  

Sin duda, el grupo 2, el público en general y más especificamente mujeres jóvenes, 

adolescentes y mujeres mayores en contextos desfavorables es el priorizado por la línea de 

investigación que detectó la carencia de portales en salud u otros recursos de información 

que facilitaran ser “informados”. El grupo 1 ha sido considerado como un mediador social 

de la información en relación al grupo 2. Y los grupos 4 y 5 son los responsables, en este 

caso, de las investigaciones. 

Los referentes teóricos – metodológicos del campo de comportamiento informativo 

de la Ciencia de la Información que guían nuestros estudios, son muy amplios y 

complementarios. Por ello remitimos a los libros, ya citados, que recogen los informes de 

los proyectos. La mayor parte de ellos se ubican en enfoques contemporáneos e 

interpretativos que visualizan a las personas como sujetos informativos, en interacción y 

diálogo con los contextos en que viven. En ellos construyen la información a partir de fuentes 

y recursos brindados por distintos canales formales e informales. Los mediadores sociales 

de información, en este caso en salud, ocupan un rol fundamental, al estar involucrados en 

el territorio donde habitan los sujetos investigados. De allí la importancia dada a la 

mediación social y la figura del mediador de información en salud en la vida cotidiana de la 

comunidad.  

Por mencionar algunos,  se destacan el concepto de pobreza en información y del rol 

de los mediadores de información de Elfreda A. Chatman (1988, 1996, 1999). El modelo ELIS 

(everyday life information seeking) de Reijo Savolainen y sus colegas (1999, 2002, 2004, 

2005, 2008) y los aportes del construccionismo social de Talja et al (2005, 2007, 2015), 

También el rol de los mediadores de información y la noción de information ground de Karen 

E. Fisher y sus coautoras (Fisher et al 2005, 2006, 2007).  

 

3  METODOLOGÍA 
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Son proyectos exploratorios que han tratado de esbozar una cartografía de los 

procesos, dimensiones y problemáticas que definen la escena donde esta problemática se 

sitúa. La metodología de la investigación recurrió a técnicas cualitativas de interpretación y 

comprensión del significado y sentido de la información, el conocimiento y los otros 

elementos cognoscentes puestos en juego. Se utilizaron las técnicas de recolección de datos 

a detallar a continuación y diseño, en dos de los proyectos de REI – recursos electrónicos de 

información. Las técnicas de recolección fueron las entrevistas en profundidad, 

cuestionarios, observaciones, grupos focales y análisis de documentos. 

Los datos de las entrevistas en profundidad a informantes calificados, los 

cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas, incluyendo un incidente crítico, las 

observaciones, los grupos focales integrados por un lado, con las sujetos-objeto de 

investigación y , por otro, los mediadores y  las transcripciones de las entrevistas fueron 

procesados y analizados triangulando los resultados. Los análisis de los corpus en algunos 

de los proyectos utilizaron software y en otros se codificó y analizó las categorías con 

planillas excel.  

En el segundo proyecto (adolescentes y el sistema de salud) y en el tercero (mujeres 

mayores y tablets) se diseñaron productos digitales, por el equipo del Instituto de 

Computación de la Facultad de Ingeniería, una web sobre Sexualidad para adolescentes  Tu 

Sitio Salud  para los adolescentes y un el prototipo – solución tecnológica (recurso 

electrónico de información), Mi Lugar  para las tabletas de dos regiones del Uruguay con 

información local, entre ellas se priorizó información en salud y el Sistema de Cuidados.  En 

ambos casos el diseño se realizó en forma participativa en talleres con los destinatarios en 

dos etapas de validación y reformulación de los productos digitales. 

 
4  DISCUSIÓN 

El análisis e interpretación de los resultados de cada etapa, la convivencia con los 

mediadores, los espacios de aproximación compartidos con las adolescentes y jóvenes, y  

por último con las mujeres mayores y sus tablets del Plan Ibirapitá, fueron la base de la 

discusión e interpelación del proceso investigativo. Ellos dieron lugar a una reflexión sobre 

políticas públicas sociales del país, principalmente las referidas al SNIS, las políticas de la 

Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) - Red de Atención del Primer Nivel 

(RAP) y el Sistema Nacional de Cuidados. El diálogo con el personal de las policlínicas y centro 
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de salud de las zonas y las comunidades fue creciendo en forma espiral e 

interdisciplinariamente, lo que enriqueció a sus participantes y permitió compartir su 

experiencia de trabajo en forma participativa.  

 

CONCLUSIONES 

Los resultados y conclusiones de los tres proyectos fueron consistentes con los 

principales conceptos de los referentes teóricos y los objetivos específicos planteados por 

cada proyecto. La respuesta entusiasta y altamente participativa tanto de las jóvenes 

mujeres, los adolescentes y las usuarias de las tabletas, permitió confirmar con certeza que 

habían sido interpretadas sus necesidades y prácticas de información y adaptadas a las 

aplicaciones. Las percepciones de los entrevistados, los talleres y los grupos focales 

confirmaron la validez de la propuesta y los métodos utilizados.  

El rol de los mediadores sociales de información, en especial el personal de los 

servicios de salud (Centros de salud y policlínicas barriales) en los tres proyectos es relevante 

y puede considerarse como un puente esencial para el fenómeno de la transferencia e 

internalización de la información por personas comunes, en especial, aquellas en situación 

de vulnerabilidad como están un sector importante de las mujeres jóvenes, adolescentes y 

mujeres mayores. Finalmente, es relevante señalar que en todas las actividades el equipo 

trabajó en forma interdisciplinaria, en un continuo intercambio de saberes y experiencias. 

Por tanto, se generó conocimiento genuino, con limitaciones y desafíos,  sobre el fenómeno 

informativo de ciudadanas desfavorecidas y vulnerables y la información en salud a discutir 

en este evento. 
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RESUMO: Este trabalho é um resumo expandido, organizado com base em uma fala apresentada 
no V Colóquio Internacional MEDINFOR. Trata-se de um ensaio que propõe uma reflexão pautada 
nos estudos e nas experiências profissionais do autor na iniciativa pública federal, na iniciativa 
privada, e atualmente junto à firma Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). O estudo apresenta 
ideias relativas à manutenção e à expansão do Sistema de Saúde Suplementar no Brasil, inseridas 
em uma visão sistêmica de sociedade e de mercado. O objetivo deste ensaio é evidenciar que os 
sistemas de saúde precisam ter em seu board estratégias com objetivo de colocar o cliente no 
centro. A informação, a visão sistêmica, o foco “do” cliente e não “no” cliente, outra forma de 
relacionamento, são pontos que devem ser revistos pelos prestadores de serviço. 
Palavras-chave: sistema de saúde suplementar; visão sistêmica; planos de saúde 

 
ABSTRACT: This paper is based on a lecture presented at the 5th MEDINFOR International 
Colloquium. It is a reflection based on our studies and experiences in the public and private spheres, 
and presently with Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) company. The study presents ideas 
related to the maintenance and expansion of the Supplementary Health System in Brazil, inserted 
in a systemic view of society and the market. The purpose of this paper is to show that health 
systems need to have strategies on their board in order to prioritize the client over the profit. The 
sharing of information, the systemic view, the focus “of” the customer and not “on” the customer, 
different forms of relationship, are points that must be reviewed by these service providers. 
Keywords: supplementary health system; systemic view; health insurance 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
  

Este trabalho é um resumo expandido, organizado com base em uma fala 

apresentada no V Colóquio Internacional MEDINFOR. Trata-se de um ensaio que propõe 

uma reflexão pautada nos estudos e nas experiências do autor na iniciativa pública federal, 

na iniciativa privada, e atualmente junto à rede Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). 

A referida fala e este ensaio decorrente buscam apresentar ideias relativas à manutenção 
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e à expansão do Sistema de Saúde Suplementar no Brasil, inseridas em uma visão sistêmica 

de sociedade e de mercado.  

O objetivo deste ensaio, portanto, é evidenciar que os sistemas de saúde precisam 

ter em seu board estratégias com objetivo de colocar o cliente no centro. Para tanto, a 

informação deve passar a ser requisito fundamental, pois a saúde se insere em um vasto 

campo de relações sistêmicas, isto é, relações em que o conjunto de fatores importa mais 

do que os fatores vistos isoladamente. 

O Sistema de Saúde Suplementar é composto por uma cadeia de atividades. São 

agentes que precisam atuar de forma conectada, em um modelo apto para garantir a 

assistência à saúde integralizada e coordenada, focada na entrega com qualidade, 

geradora de valor em saúde.  

Essa concepção é ancorada pela visão da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS). Trata-se de um órgão vinculado ao Ministério da Saúde do Brasil, com o propósito 

de regular o setor de planos de saúde no país. A ANS tem como missão “Promover a defesa 

do interesse público na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais – 

inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores – e contribuir para o 

desenvolvimento das ações de saúde no país”. Além disso, a agência tem como finalidade 

institucional “promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde” 

(ANS, 2020, não paginado), com o entendimento de amparar um direito coletivo e não 

individual. 

Em vistas de compreender a visão sistêmica da Saúde Suplementar brasileira, bem 

como de pensar em possíveis ações que facilitem seu desenvolvimento, especialmente a 

partir das orientações da ANS, desenvolve-se este ensaio. 

2 DESENVOLVIMENTO  

A reflexão aqui proposta provém daquilo que denominamos visão sistêmica. 

Entendemos que quaisquer sistemas representam maior importância ao se observar o 

conjunto do que as suas partes constitutivas isoladamente. Por isso, partimos da ideia de 

que a saúde suplementar está inserida em um sistema complexo, e que ela não poderia 

ser analisada isoladamente, excluída da realidade do Sistema de Saúde brasileiro.  
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Sob esse ponto de vista, propõe-se esta discussão. Possuo experiência profissional 

vivida na esfera pública, nos diversos processos analisados e diligências realizadas quando 

da atuação como fiscal da Agência Nacional de Saúde Suplementar, passando também pelo 

desenvolvimento direto de atividades na iniciativa privada, como operadoras e 

prestadores do segmento. Por isso, está reflexão é pautada na indiscutível necessidade de 

(re)pensar e transformar o sistema.  

A Constituição Federal brasileira (BRASIL, 1988) prevê que a saúde seja um dever 

do Estado e um direito do cidadão, seguindo uma longa tradição centralizadora das 

legislações brasileiras ao longo de nossa história. Contudo, nas últimas décadas, a 

tendência de descentralização vem sendo acentuada, o que encorajou a criação da ANS, 

no ano 2000, bem como a expansão dos planos de saúde. Porém, nos dias atuais, parece 

que os desafios do setor vêm aumentando, possivelmente devido a uma estagnação dos 

planos de negócios e da falta de compreensão sistêmica presente nesses mesmos planos. 

Pensar criticamente sobre o que temos e repensar a maneira como realizamos os 

processos nesse sistema é essencial. Trata-se de uma necessária mudança do status-quo. 

Não é fazer mais do mesmo. Cabe a esse sistema a missão de garantir a assistência à saúde 

aos seus consumidores, gerando e entregando valor em saúde. Isso quer dizer que, embora 

os planos de saúde sejam serviços comerciais, seu foco não pode ser prioritariamente o 

lucro financeiro, porque o cliente de um serviço privado prioriza o serviço em si sobre o 

gasto que ele tem. 

Pode-se afirmar que a enorme dificuldade de o Sistema Único de Saúde em atender 

a toda a população permitiu o desenvolvimento veloz dos sistemas de saúde privada, os 

quais se encontram em uma relação de mutualismo comercial com seus clientes. Planos 

de saúde privados sobrevivem da contribuição dos clientes, e estes gozam dos serviços 

oferecidos. Porém, em anos recentes, tem sido perceptível a dificuldade de comunicação 

entre esses prestadores de serviços e seus clientes, e reclamações ou insatisfações 

tornaram-se importantes vetores de análise comercial para o setor. 

Como cenário atual, os dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, em agosto de 2020, trazem os números totais de beneficiários no mês de 

junho: 46.700.210 em planos de assistência médica. Em maio deste ano, tínhamos um setor 
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com 46.829.760 beneficiários. Entre fevereiro/20 e maio de 2020, o setor teve 212.702 

vínculos a menos. Observa-se que a maior queda ocorreu no Estado de São Paulo, com uma 

perda de mais de 73 mil beneficiários entre maio de 2019 e maio de 2020. Na outra ponta, 

o Estado de Minas Gerais teve um acréscimo de mais de 52 mil beneficiários no mesmo 

período. Em maio de 2020, 37,8 milhões, pouco mais de 80% de beneficiários de planos 

médico-hospitalares, possuíam um plano coletivo. Desses, 83,6% com vínculo por meio de 

um contrato coletivo empresarial e 16,4% do tipo coletivo por adesão (ANS, 2020). 

O plano de saúde é um produto, e sua percepção da entrega com valor em saúde 

se dá quando fica garantida a prestação dos serviços para a assistência à saúde necessária, 

de forma integral. Hoje, podemos afirmar que o modelo cuida da doença, mas não da 

saúde. Precisamos melhorar a qualidade das informações e alinhar um novo modo de 

integração entre operadoras, prestadores, consumidores e a ANS. 

O segmento acelera para acompanhar essa transformação. A conectividade dos 

consumidores, e entre eles mesmos, é cada vez mais veloz. Isso trouxe o empoderamento 

do consumidor, juntamente com a necessidade de as prestadoras revisarem “como” estão 

essas relações. O tamanho de uma empresa hoje em dia é definido pelo cliente. Ele deixou 

de ser relacionado a aspectos físicos e de infraestrutura, por exemplo, para ser definido 

pelas relações. 

Vemos que as empresas de comercialização de planos de saúde estão inseridas em 

um modelo, que chamo negócio de receita recorrente. Nesse tipo de negócio são 

indispensáveis o crescimento consistente e a lealdade dos seus clientes. Não falo aqui de 

qualquer tipo de crescimento quantitativo, mas o crescimento com qualidade, o que 

permeia a lealdade do consumidor.  

É importante, então, a compreensão dessa lealdade. Nesse contexto, vejo dois 

tipos: a lealdade comportamental, característica de clientes cuja lealdade advém de uma 

necessidade, da falta de opção ou escolha; e a lealdade emocional, que é encontrada nos 

clientes que “amam” um produto, um serviço, uma determinada marca.  

Percebo que há grandes chances de a lealdade do cliente de planos se encaixar 

mais na lealdade comportamental. Por isso, considero importantes aqueles estudos 

futuros que demonstrem especificamente o tipo de ação que os planos de saúde privados 
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podem tomar para angariar lealdade comportamental, de forma que a saúde suplementar 

no Brasil cresça qualitativamente e contribua para a melhoria sistêmica da nossa saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este ensaio teceu reflexões a respeito do Sistema de Saúde brasileiro, com foco na 

atuação dos planos de saúde privados. Abordamos a maneira como o Sistema de Saúde do 

Brasil se desenvolveu frente a legislação e aos órgãos competentes, e como esse histórico 

fez desse sistema um todo muito particular. Trata-se de um grupo complexo de relações 

que enfrenta desafios na saúde pública, gerando amplo espaço para a atuação de planos 

de saúde privados. Estes também vêm demonstrando desafios comerciais nos dias de hoje, 

devido às dificuldades de comunicação com uma realidade de clientes em franca mutação. 

Por isso, é necessário inovar. 

Assim, concluo a presente reflexão com a ideia da inovação. Vejo que a forma mais 

eficaz de inovar é aquela que rompe com o status-quo, com características disruptivas. 

Esse tipo de visão inovadora nasce de movimentos quase imperceptíveis, toma espaço aos 

poucos, modifica e influência comportamentos. Muda a cultura. Define uma nova forma 

de fazer. A informação, a visão sistêmica, o foco “do” cliente e não “no” cliente, uma outra 

forma de relacionamento, são pontos que devem e estão sendo revistos pelos prestadores 

de serviço. 

Por fim, cabe adicionar que o momento atual de pandemia acelerou essas ações. 

No entanto, trouxe à tona, algumas reflexões, como os pontos da ineficiência coletiva do 

segmento de saúde, de um modelo que já se mostrava insustentável muito antes da 

pandemia.  

Passamos por uma fase inóspita, talvez o momento necessário e ideal para 

redescobrir o poder de transformar, utilizando as ferramentas que estão ao alcance, na 

busca de soluções melhores, ágeis, com um custo menor e muita criatividade. É o 

momento de buscarmos formas de inovação disruptiva, com o objetivo de repensar as 

relações sistêmicas da saúde brasileira. 
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RESUMO: O câncer anal registra aumento nas últimas décadas e há escassez de dados para 
monitorar sua evolução. Objetivou-se refletir sobre a interface qualidade dos registros e a 
existência de políticas específicas no SUS. Trata-se de uma revisão seletiva de fontes bibliográficas 
com seleção de referências associadas à relação de informações e câncer anal. A precariedade de 
registros dessa neoplasia compromete a formulação de estudos epidemiológicos para se conhecer 
o perfil da doença e da população assistida no Brasil. Para isso, a base de registros deve ser contínua 
e sistematicamente ampliada para estudos e serviços. 
Palavras-Chave: Câncer anal; Informações em Saúde; Cuidado em Saúde. 
 
 
ABSTRACT: Anal cancer has increased in recent decades and there is a lack of data to monitor its 
evolution. The objective was to reflect on the quality of records interface and the existence of 
specific policies in SUS. It is a selective review of bibliographic sources with selection of references 
associated with the relationship of information and anal cancer. The precariousness of the records 
of this neoplasm compromises the formulation of epidemiological studies to understand the profile 
of the disease and the population assisted in Brazil. For this, the database of records must be 
continuously and systematically expanded for studies and services. 
Keywords: Anal Cancer; Health Information; Health Care 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Os registros de eventos vitais e de atenção à saúde são fundamentais para a 

organização de políticas e protocolos de cuidado. O Sistema de Saúde Brasileiro tem uma 

larga tradição de registros e informações, que permitem recuperar dados e registros de 

atendimentos, epidemiológicos e sociais em longas séries históricas. Entretanto, diversas 
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doenças e agravos não estão incluídos satisfatoriamente nos sistemas de informação, 

sendo conhecidos predominantemente por estudos e pesquisas amostrais (OPAS, 2015). 

Essa condição gera dificuldades para o dimensionamento da magnitude dessas 

doenças e para o planejamento do cuidado em redes e sistemas locais de saúde. O câncer 

anal é um desses eventos e essa condição está associada à inexistência de uma rotina 

estruturada de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento nos serviços do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Sendo assim, os dados de incidência e prevalência são estimados 

por pesquisas no interior dos serviços ou por amostragens da população, embora tenha 

relevância social e assistencial elevadas. 

O câncer desponta como problema de saúde pública no mundo inteiro, 

especialmente em países em desenvolvimento. A incidência de neoplasias é crescente e 

pode ser justificada pelo envelhecimento da população, em decorrência da melhora na 

qualidade de vida nas últimas décadas, como também pela mudança na distribuição e na 

prevalência dos fatores de risco de câncer, especialmente os associados ao 

desenvolvimento socioeconômico (INCA, 2019). No Brasil, o crescimento na incidência de 

câncer e nos gastos para seu controle acentua sua importância como problema de saúde 

pública, desafiando gestores em saúde (FONSECA et al., 2010; INCA, 2019). 

O câncer anal, mesmo sendo relativamente raro na população brasileira em 

comparação com problemas que são predominantes no perfil epidemiológico, é crescente 

nas últimas décadas. Mesmo após quatro décadas, a epidemiologia dessa neoplasia no 

Brasil permanece incerta, sendo contabilizada com o câncer de cólon e reto. O Instituto 

Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) declara que o câncer anal 

representa cerca de 1 a 2% de todos os tumores colorretais na população geral 

(BARCELLOS; RUSSOMANO; COUTINHO, 2014; INCA, 2017; SANTOS; FERLA, 2020). 

De maneira geral, a incidência do câncer anal aumenta acompanhando a tendência 

do principal fator de risco considerado a Infecção Sexualmente Transmissível (IST) mais 

recorrente em escala mundial, o Papalomavírus humano (HPV). Além desse, o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) é considerado uma das principais comorbidades associada 

(BRASIL, 2018; GIACCIO, 2015; WEIS, 2013). 

Objetivou-se, neste estudo, refletir sobre a necessidade de existir bases de registros 

em câncer que possam colaborar para estudos epidemiológicos para traçar o perfil do 
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câncer anal e a importância de uma política específica voltada para a prevenção e cuidado 

às pessoas com a neoplasia ou risco de desenvolvê-la. 

O manuscrito foi desenhado como ensaio teórico, com revisão seletiva de fontes 

bibliográficas especializadas como base para as formulações apresentadas. Foi feita 

revisão narrativa de literatura na base de periódicos CAPES. A questão que mobilizou o 

estudo foi a estruturação de um fluxo de cuidados aos portadores de câncer anal ou 

populações expostas ao risco na rede de atenção do SUS, o qual poderia gerar registros a 

partir das informações clínicas e dos diagnósticos, alimentando mais adequadamente os 

sistemas de informação para possibilitar a criação de políticas de promoção da saúde, 

sobretudo de comunicação com a população. 

Como se trata de uma pesquisa documental, está isenta de aprovação em Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP), de acordo com as Resoluções nº 466/2012 e 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde. O trabalho não apresenta conflito de interesses. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 
 

O câncer de cólon e reto abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino 

grosso (cólon) e no reto (final do intestino, imediatamente antes do ânus) e ânus. O INCA 

estimou para o triênio de 2020-2022, no Brasil, 20.520 casos novos de câncer de cólon e 

reto em homens e 20.470 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado 

de 19,63 casos novos a cada 100 mil homens e 19,03 para cada 100 mil mulheres. A 

estimativa atual supera às registradas anteriormente. O registro mostra que as taxas de 

incidência e prevalência cresceram exponencialmente com o passar do tempo. 

Atualmente, em âmbito nacional, a neoplasia constitui a terceira mais frequente entre os 

homens e a segunda entre as mulheres, superando, no caso do público feminino, os 

números de casos de câncer de colo do útero (INCA, 2019).  

A importância de desvincular os dados do câncer anal da contagem do câncer de 

cólon e reto é para que a doença seja mais bem compreendida quanto às razões 

epidemiológicas, subsidiando condições para acompanhar a população, e traçar o seu perfil. 

Um estudo realizado na Califórnia registrou 4.841 pacientes com diagnóstico de 

câncer de canal anal e demonstrou aumento das taxas entres ambos os gêneros, apesar 

da maior incidência no público feminino. Outra pesquisa realizada na Califórnia também 
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encontrou predominância dos casos entre mulheres, mas em idades inferiores a 40 e 44 

anos a incidência era maior entre os homens (TORRES NETO; PRUDENTE; SANTOS, 2007). 

Em um estudo brasileiro, foram analisados 58 pacientes com câncer anal, com 

média de idade de 61 anos, sendo a faixa etária mais acometida entre 60 e 64 anos. Quanto 

ao gênero, 70,7% eram feminino e 29,3%, masculino, sendo a proporção de 2,4 mulheres 

para cada homem (TORRES NETO; PRUDENTE; SANTOS, 2007). 

Outro estudo brasileiro, realizado em 2014, no Rio de Janeiro, objetivou analisar os 

resultados citológicos para quantificar os pacientes que procuraram o diagnóstico precoce 

de alterações anais, na esfera privada de serviço. No período de três anos (2011-2013), a 

demanda maior foi do público masculino que apresentou quantitativo anual crescente. E, 

apesar de não ter sido registrado casos de câncer anal, as lesões de baixo e de alto grau, 

sendo esta a real precursora do câncer invasivo, foi mais frequente entre os homens. 

Quanto à faixa etária, as lesões menos graves foram vistas entre indivíduos de 31 a 40 anos 

de idade, e as mais graves também foram prevalentes entre os homens, mas frequentes 

em faixas etárias bem variadas, sendo observadas em indivíduos jovens e adultos, 

contrariando a literatura que dita essas lesões como sendo mais comuns entre indivíduos 

com idade mais avançada em razão do curso de evolução desde a infecção do HPV (INCA, 

2016; SANTOS; MEYRELLES, 2014). 

Esses dados justificam implementar rotinas de atenção nos serviços do SUS e de 

manter a periodicidade na investigação diagnóstica, com registros regulares, para 

monitorar a incidência e a prevalência no Brasil. Para isso, é preciso adotar medidas de 

adequação do acesso, adesão da população ao sistema e de organizar bases de dados que 

possam gerar indicadores para a prevenção e tratamento. 

 A diferença quanto ao perfil da doença observada entre os estudos é multifatorial 

e não devem ser descartadas as razões sociais, culturais e econômicas. Ao analisar os 

resultados dos estudos selecionados, é possível perceber que a idade nem sempre 

significará um fator de risco. A demografia é importante, mas não é suficiente para 

compreender totalmente a complexidade da doença e traçar o seu perfil. É preciso 

investigar outros aspectos. 

Assim, a natureza das estratégias de atenção às pessoas deve incluir a coleta regular 

de dados que permitam investigar outras variáveis, reconhecendo que o aspecto social, 

individual e coletivo e do município/território onde vivem deve estar presente quando se 
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trata de analisar riscos e condições de vulnerabilidade. Com a vulnerabilidade constituindo 

a perspectiva, as estratégias devem enfatizar a adesão ao sistema, melhorando a interação 

entre a população e o serviço (CARMO; GUIZARDI, 2018). No Brasil, a abrangência do SUS 

é um ponto forte para ampliar medidas de prevenção e tratamento, mas também para 

estruturar indicadores e sistemas de monitoramento. 

Coutinho (2006) e Giaccio (2015) apresentam um protocolo para acompanhamento 

e tratamento baseado nos recursos já empregados no SUS e nos diferentes níveis de saúde, 

com similaridade ao Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero. O modelo 

se estrutura em fluxos hierarquizados de serviços para definir a rotina de trabalho e a 

aplicação de condutas frente aos diferentes resultados em cada uma das fases de 

diagnóstico. Assim, permite a cobertura aos indivíduos que chegam ou devem acessar os 

serviços de saúde, estabelece a periodicidade e a direção de condutas/tratamento (INCA, 

2016). Os diagnósticos gerados subsidiam dados para traçar o perfil da doença e da 

população geral, além de serem fontes para o desenvolvimento de pesquisas 

epidemiológicas e clínicas, e planejamento e avaliação das ações de controle do câncer. 

O aumento do número de casos de câncer anal na população geral serve para 

ratificar a ineficiência de como o controle da doença é conduzido atualmente. Mais 

estudos com base empírica e epidemiológica, que traduzam a realidade nacional, devem 

ser realizados para mostrar como está a prática no interior dos serviços para 

acompanhamento da população, assim como àqueles que não acessam ou são prioridades 

nos serviços. A falta de registros em saúde compromete as etapas subsequentes para 

controle da neoplasia no Brasil e da própria população que precisa ser assistida 

periodicamente. 

É fato que não há base de dados brasileira para controle e mapeamento da 

população usuária do teste de citologia anal e das demais fases do atendimento. Por 

consequência, não há registro longitudinal dos indivíduos que recebem os cuidados na 

atenção primária ao longo dos anos, carecendo de informações sobre o perfil populacional, 

o intervalo de tempo entre os exames e a periodicidade com que o fazem - problema que 

também se verifica em outras condições oncológicas (BRASIL, 2016; FONSECA et al., 2010; 

INCA, 2016). A desestruturação tecnológica dos serviços no que concerne aos registros em 

saúde pode colocar serviços e a população em riscos. 
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Os registros são um ponto estratégico para a vigilância epidemiológica. Se por um 

lado os estudos confirmam as taxas crescentes de incidência de câncer anal, por outro, a 

inexistência de um sistema que associe dados para garantir informações consistentes deixa 

um sinal de alerta. Com a estruturação de uma política de atenção específica, incluindo 

registros regulares e a associação com outros dados do SUS, parece ser plenamente 

alcançável o monitoramento e a contenção do crescimento das estatísticas de câncer anal. 

A organização do serviço pode contribuir para a continuidade do atendimento, o 

planejamento e a avaliação das ações e da população assistida (SOARES et al., 2013). Uma 

estrutura sólida de dados sobre incidência de doenças é importante para definir 

prioridades de programas estratégicos de prevenção e tratamento; subsidiar gestores em 

saúde no direcionamento de investimento; alocar recursos materiais, humanos e 

profissionais; e definir metas e avaliar resultados (FONSECA et al., 2010). 

Os registros de câncer se inserem no contexto da política de atenção oncológica e 

das diretrizes traçadas pela Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO), conforme 

preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Da mesma forma, em diversos 

países, os registros de câncer se consolidaram nas últimas décadas como os pilares 

fundamentais da vigilância epidemiológica da incidência do câncer (MS, 2007). 

No caso do câncer anal, muito ainda deve avançar em termos de conhecimento e 

incorporação de procedimentos nos serviços. A elaboração de um formulário próprio para 

registro de laudo cito-histopatológico anal seria um avanço em direção a padronização dos 

serviços na agenda do SUS. E o preenchimento correto melhoraria a base de dados 

informatizada ou não (VASCONCELLOS; GRIBEL; MORAES, 2008). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em geral, os trabalhos sobre câncer anal têm casuísticas pequenas, sem 

representação nacional. O que se percebe é a falta de rastreamento predominantemente 

sistemático e organizado no serviço público. A condução atual tende a negligenciar o 

atendimento de quem, de fato, se beneficiaria com a estratégia de cuidados. 

Para uma política pública de enfrentamento do câncer anal no Brasil, é necessário 

considerar as dimensões epidemiológicas. Necessita-se que os dados da população 

assistida sejam, contínua e sistematicamente, armazenados para possibilitarem avaliação 

do planejamento e sistema de saúde e estudos epidemiológicos para se traçar o perfil da 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

318 

doença. Há uma correlação muito forte entre a rotinização de procedimentos de 

prevenção, diagnóstico precoce e tratamento dessa doença e o registro regular e contínuo, 

permitindo sistematizar indicadores e sistemas de informação. 
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RESUMO: O avanço da Medicina tem vindo a contar com o desenvolvimento das tecnologias e, 
mais recentemente, do meio digital. Com os avanços de maneira convergente em ambos os lados, 
surgem também demandas na área do Direito, bem além da questão legislativa, e a ver com a 
conscientização social dos papéis que ocupam os indivíduos nas suas subjetividades, nas suas 
“pessoas humanas” como tratam alguns autores da área do Direito ao falar da Liberdade e 
Dignidade como direitos fundamentais nossos. É neste sentido que procuramos fazer uma reflexão 
acerca do que pensam histórica e tradicionalmente alguns filósofos fundamentais à área do Direito, 
a fim de articularmos o pensamento Lipovetskyano acerca da Era Líquida numa espécie de força 
centrípeta aos avanços na interlocução médico-paciente, e em discursos novos que possam 
corroborar para uma tendência muito mais democrática (no sentido consciente) da coleta e 
distribuição de dados e informações de pacientes por sistemas de saúde. 
Palavras-Chave: Era Digital; Medicina; Direito. 
 
Abstract: Medical advances have counted on the development of technologies and, more recently, 
that of the digital media. With the convergent development of both, new demands also raise in the 
area of Law, beyond the legislative matter and to do with the awareness of social roles that 
individual beings occupy in their subjectivities, in their human existences as some authors in the 
area of Law point out as they talk about Freedom and Dignity as fundamental human rights. In this 
sense, we intend to reflect upon what some fundamental philosophers to the area of Law think, in 
order to articulate a Lipovetskyan thought upon the Liquid Era in a kind of centripetal force towards 
the development of the doctor-patient dialogue, as well as to new discourses that can bear out a 
much more democratic (in the sense of conscious) practice of collecting and distributing data and 
information of patients by health systems. 
Keywords: Digital Era; Medicine; Law. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em plena era digital, em que há rápida evolução tecnológica, como conciliar a 

necessidade constante de modernização e atualização do conhecimento de ferramentas 

tecnológicas, a rapidez das atuais formas de comunicar, a proteção e privacidade dos 

dados pessoais, com a prática médica ou mesmo a tão importante relação médico-

paciente? 

É o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana espinha dorsal de nossa Constituição 

Federal de 1988 em que os objetivos da República repousam na busca da paz social através 

do exercício constante na práxis. Para tanto, faz-se necessária uma metalinguagem dos 

novos tempos, da era Líquida, da “digitalização” das relações humanas e de como o papel 

do Estado importa na redistribuição dos saberes e do capital. 

Assim, ao analisar o desenvolvimento do Estado, da Tecnologia, das leis e da 

distribuição dos bens sociais, sobretudo, os saberes, e as potencialidades da comunicação 

não violenta proposta por Marshall, o artigo pretende apontar reflexões acerca da Era 

Digital e os avanços na Medicina. 

O quanto a Era Líquida e as suas dinâmicas sociais mediadas pelas tecnologias 

ajudam a compor um cenário menos igualitário? Ou será que precisamos atentar ainda 

mais a isso a que temos vindo chamar de Comunicação para fins de um mundo mais justo? 

E qual o papel do Estado e das leis? 

Se por um lado, na área do Direito, nota-se fundamental a revisão do papel do 

Estado à luz das leis, por outro lado, na compreensão da sociedade global (ou, “global”) 

faz-se necessário um olhar atento e demorado acerca da Era Digital, da distribuição dos 

saberes, das responsabilidades sociopolíticas. E na senda da Comunicação, torna-se cada 

vez mais necessária a compreensão de que se estenda às próprias partes a 

responsabilidade de encontrar uma solução satisfatória, múltipla, capaz de contemplar a 

todos os envolvidos, com intuito de glorificar a inclusão e o empoderamento, vale dizer, 

com acordos e soluções alicerçadas sempre na supremacia do interesse público e do bem 

comum, ainda que digitalmente e ainda que na Medicina. 

Tanto Tocqueville, quanto Hegel dissertaram acerca da importância da vida 

associativa como foco do espírito público no Estado Moderno. Tocqueville (2002) afirmou 

que a vida associativa na sociedade civil era útil porque servia de escola para política 
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democrática num nível mais alto e isso era bom, visto que salvava o homem democrático 

de ser simplesmente burguês. 

Conforme Francis Fukuyama (1992, p.388) “a vida associativa privada proporciona 

maior satisfação imediata do que a mera cidadania numa grande democracia moderna, 

com o reconhecimento pelo Estado do que é necessariamente impessoal.” Em 

contrapartida a vida comunitária significa um reconhecimento muito mais individual das 

pessoas que compartilham os mesmos interesses e são, para além de indivíduos, sujeitos. 

Assim, a comunicação nasceu da necessidade do homem em viver em associações e, 

portanto, de alguma maneira estabelecer contato. Este contato evidentemente ocorreu 

verbalmente através de signos de linguagem, no que compreendemos por “uso social dos 

signos” (PODESTA, 2002, p.24). Tanto assim que o homem que viver fora da sociedade 

humana e solitariamente não estabelecerá sinais, em princípio com outro ser humano, nem 

tampouco terá sua conduta submetida a normas jurídicas. Ao contrário, os únicos limites 

que terá serão a própria vontade e as leis da natureza, sendo que apenas no momento em 

que esse homem ingressar no convívio social é que estará obrigado a respeitar normas de 

conduta instituídas em favor da coletividade e, por consequência, dos indivíduos que a 

integram. Em analogia ao antigo brocardo ubi societas, ibi jus, poderíamos dizer que onde 

está a sociedade, está a comunicação e por conseguinte, o direito. 

Parece-nos evidente que o homem não vive de forma isolada. É imprescindível que 

ele se avizinhe de seus semelhantes, aglomere-se, troque ideias, valores, faça intercâmbio 

de bens e informações ao longo de sua vida. A comunicação do homem com outros seres, 

outros mundos torna-se inevitável. 

Considerando dois cenários fictos, temos que até pouco tempo atrás, uma mãe que 

enviava o filho para um intercâmbio estudantil, sabia que para receber notícias do filho, e, 

portanto, executar uma comunicação, como regra, apenas por carta ou telefone com 

ligações caras e à longa distância. Tomemos como exemplo o primeiro caso, o da carta, o 

filho ocupa o papel de emissor, a mãe, de receptor, a mensagem são as notícias e os fatos 

ocorridos e o canal são compostos do seguinte conjunto: papel, caneta, selo, endereço de 

origem/destino, o correio, o coletor/entregador de carta, o carro, o caminhão, o avião, o 

trem e assim por diante. Em um segundo cenário, o emissor, o receptor e a mensagem são 

os mesmos, mas o canal é totalmente diferente possibilitando que a comunicação seja 

muito mais efetiva qualitativa, quantitativa e rapidamente. Se por um lado, a Tecnologia 
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da Informação permitiu sairmos do mundo analógico para o mundo digital tornando muito 

mais fácil o manuseamento de grandes quantidades de dados, por outro, colocou-nos 

diante de um grande desafio: como fazer para que essa enorme quantidade de informação 

digitalizada chegue ao seu destino cumprindo seu papel de forma protegida? 

A Tecnologia da Comunicação justamente responde a esta questão, porque 

viabiliza o meio confiável, em tese, robusto e seguro pelo qual a informação chega ao seu 

destino. Dispõe de uma infinidade de recursos, ferramentas, produtos, equipamentos, 

fabricantes e que se diversificaram intensamente nas últimas duas décadas capitalizando 

empresas e relações e tornando a comunicação mais ágil e eficaz. 

Jack M. Balkin, em ensaio sobre a revolução digital e a cultura democrática, 

identifica quatro fatores importantes que influenciam o modo como essas novas formas 

de distribuição, armazenamento e produção de informação modificam as práticas da 

liberdade de expressão:  

a redução de custos, que permite a um grande número de pessoas transmitir e 
publicar suas opiniões de forma barata e ampla; acesso a uma estrutura para 
informação ilimitada, o que antes era apenas possível para grandes empresas 
comerciais; diminuição dos custos de transmissão e distribuição de informação 
devido à criação de um padrão comum de armazenamento e codificação; e 
democratização dos discursos, uma vez que as tecnologias de distribuição e 
transmissão são postas à disposição de um número crescente de pessoas e 
segmentos sociais (BALKIN, 2004, p. 6-8).  
 

A reunião desses elementos revela que a rede mundial de computadores oferta aos 

seus usuários instrumentos para difusão de opiniões, informações e dados que antes eram 

escassos e pouco conhecidos e, portanto, democratiza o acesso à informação com mais 

rapidez e a amplitude, ainda que no Brasil, uma parcela considerável da população ainda 

não tenha efetivo acesso à internet. 

Se por um lado, a internet pode funcionar para o incremento do processo 

democrático ainda mais se os novos instrumentos mundiais de comunicação colaborarem 

para quebrar com paradigmas já ultrapassados, modificando os fundamentos nos quais se 

assenta, por outro lado, há que se levar em conta que a internet e o seu uso têm vindo a 

reforçar preconceitos e padrões sociais e políticos normatizadores e que são, assim, 

reproduzidos, inviabilizando, pois, a discussão entre ideias opostas e a criação de novos 

pensamentos e práticas sociopolíticas. Ademais, há que se considerar tanto o 

armazenamento de dados, informações pessoais dos usuários, o consentimento dos 
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mesmos e a divulgação das informações, como mais um fator predominante na discussão 

das liberdades individuais e da garantia da democracia, a partir da mídia. 

Comparativamente, a internet apresenta um grande diferencial em relação aos 

meios de comunicação tradicionais. Nos veículos convencionais, o conteúdo poderia ser 

definido unilateralmente pelo transmissor. Já no ambiente digital, arriscamos o 

entendimento de que “a inteligência na definição do dado veiculado poderia ser repartida 

entre transmissor e receptor” (NEGROPONTE, 1995, p.25). Isso ocorre devido à facilidade 

na identificação das preferências do usuário da internet, mediante a preservação dos 

dados inseridos em suas pesquisas ou visitas anteriores a sítios eletrônicos o que 

evidentemente tornam as buscas futuras direcionadas à confirmação dos padrões já 

lançados anteriormente. 

Assim, se as notícias em destaque na página inicial do servidor de acesso ou a 

publicidade veiculada se aproximam do perfil construído a partir dos dados previamente 

incluídos pelo usuário, também os resultados das pesquisas feitas em sítios de busca 

revelarão resultados afins às seleções já conhecidas pelo programa. A leitura dos termos 

relacionados nas políticas de privacidade de sítios de busca confirmam essa afirmação, 

com base na qual é possível concluir que dois usuários da internet obterão resultados 

distintos, ainda que insiram os mesmos parâmetros para pesquisa, se eles já tiverem 

externado – ao informarem dados para criação de e-mails ou nas pesquisas que fizeram 

anteriormente em um mesmo computador – dados que indiquem como se comportam, 

quais são seus gostos e o que preferem. 

Nossa Constituição Federal de 1988 traz no artigo 5, II, um dos mais importantes 

dispositivos de nosso ordenamento constitucional, pois delimita a liberdade pela própria 

lei, isto é, contém por um lado a liberdade expressa de atuação dos indivíduos e por outro 

a delimita no sentido de que os indivíduos só não podem atuar no campo proibido pela lei. 

Enquanto para Montesquieu, a liberdade era fazer tudo o que a lei permitia, nossa 

Constituição de 1988 torna expresso o Princípio fundante do Estado de Direito: o Princípio 

da Legalidade. A liberdade passa então a ser ampla e apenas limitada quando a lei assim 

determinar. 

Já a dignidade da Pessoa Humana seria uma qualidade inerente aos seres humanos 

enquanto entes morais: na medida em que exercem de forma autônoma a sua razão 
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prática, os seres humanos constroem distintas personalidades humanas, cada uma delas 

absolutamente individual e insubstituível. 

Talvez seja na diferença da dignidade e do respeito existente entre o ser humano e 

o animal que radica o conceito da dignidade humana, que parece superar a estrutura 

biológica e atingir um valor baseado nas capacidades originais do ser humano. 

Assim, a dignidade é totalmente inseparável da autonomia para o exercício da razão 

prática, e é por esse motivo que apenas os seres humanos revestem-se de dignidade. Na 

medida em que a liberdade no exercício da razão prática é o único requisito para que um 

ente se revista de dignidade, e que todos os seres humanos gozam dessa autonomia, tem-

se que a condição humana é o suporte fático necessário e suficiente à dignidade, 

independentemente de qualquer tipo de reconhecimento social. Kant insere o conceito de 

dignidade entre as dimensões moral e jurídica: 

(…) Kant, negando o fundamento metafísico de todas as morais transcendentes, 
tira a regra moral da vontade autônoma dos homens. Assim, segundo ele, a 
moral procede apenas da ‘voz interior’ de cada qual e não de um mandamento 
exterior, enquanto o direito é uma regra de vida traçada e aplicada sob a coerção 
social. Do mesmo modo, para Kant, o direito se interessaria apenas pelas ações, 
pelo ‘foro exterior’, e não pelos móbeis que as inspiram ao passo que a moral só 
se concentraria nas intenções e nos motivos do homem, em seu ‘foro interior’ e 
não em suas ações (BERGEL,2001). 
 

Desta forma, a razão prática possui primazia sobre a razão teórica. A moralidade 

significa libertação do homem, e o constitui como ser livre. Pertencemos assim, pela práxis, 

aos reinos dos fins, que faz da pessoa um ser de dignidade própria, em que tudo o mais 

tem significação relativa. (KANT, 1991, p. 77) 

Miguel Reale (1989) aponta que a questão do valor nos seres humanos repousa na 

pessoa, na subjetividade entendida em sua essencial intersubjetividade, a sua origem 

primeira, como valor-fonte de todo o mundo das estimativas, ou mundo histórico-cultural. 

Quando Kant dizia “Sê uma pessoa e respeita os demais como pessoas”, dando ao 

mandamento a força de um imperativo categórico, de máxima fundamental de sua Ética, 

estava reconhecendo na pessoa o valor por excelência. O ser humano é, pois, digno em 

sua própria existência e a dignidade um atributo intrínseco, que nasce com o Homem. Em 

seguida, a palavra, o gesto, o pensamento, a liberdade, a expressão, a imagem, a 

intimidade, a convicção, vão compondo aquela dignidade inicial. 
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Maria Garcia (2004, p. 202), com entendimento de que “até mesmo o texto da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem é um reflexo direto da dignidade humana”, 

acentua ainda mais a importância de Kant para a compreensão do tema. Nos seus 

“Fundamentos da metafísica”, Kant (1936, p.113), afirma que “a pessoa humana não deve 

jamais ser tratada como um meio de seus próprios fins, mas sempre também como um fim 

em si mesma”.  

Em outros termos, o homem não deve jamais ser utilizado unicamente como meio 

sem considerar-se que ele é, ao mesmo tempo, um fim em si. A dignidade, tal como 

definida na moral kantiana, é o primeiro direito fundamental de todo homem, como 

determina o art. 1° da Declaração dos Direitos do Homem (1948): "Todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotados de razão e consciência e 

devem agir uns com os outros num espírito de fraternidade”. 

Por sua vez, Comparato (2003) também realça a relevância das noções kantianas 

de que a pessoa humana é dotada de razão e de liberdade, bem como de que jamais deve 

ser tratada como meio, para a compreensão da ideia de dignidade: 

Ora, a dignidade da pessoa não consiste apenas no fato de ser ela, 
diferentemente das coisas, um ser considerado e tratado, em si mesmo, como 
um fim em si e nunca como um meio para a consecução de determinado 
resultado. Ela resulta também do fato de que, pela sua vontade racional, só a 
pessoa vive em condições de autonomia, isto é, como ser capaz de guiar-se pelas 
leis que ele próprio edita (COMPARATO: 2003, p. 21-22). 
 

Assim, voltando à questão da relação médico-paciente associada à problemática da 

divulgação de dados e da conscientização do papel da dignidade do ser humano, vale 

ressaltar um questionamento que se mostra fundamental na apontada relação a partir da 

Era Digital, a que se estabelece nas dinâmicas do poder da informação e do seu 

conhecimento: o quanto o paciente é componente “líquido”, bem como o quanto a voz 

enunciadora poderosa do médico (e todos os símbolos de que trata Pierre Bourdieu na 

“economia das trocas linguísticas” referentes às práticas da dinâmica médico-paciente) 

revela acerca de sua prática a ver com dados, informações e distribuição das mesmas.  

 Se num passado não tão remoto, o paciente tinha bem menos acesso ao que lhe 

era perguntado e para que fins, em tempos digitais em que o “Google” tornou-se a mais 

democrática enciclopédia a que “todos” têm acesso, o indivíduo-sujeito, na tentativa 

quase vã de não se liquidar (para fazer uso dos termos empregados pelo filósofo Gilles 
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Lipovetsky), interessa-se mais, permite-se conhecer mais, mostra-se mais curioso sobre si 

mesmo, sobre os procedimentos a ele disponíveis, mas ainda carece questionar o porquê 

alguns dados importam mais ou menos na disposição da cadeia de informações do 

paciente e da sua divulgação. É assim que o Direito, além de garantir na letra da lei a 

“dignidade da pessoa humana”, mostra-se fundamental também na rearticulação dos 

papéis sociais e seus discursos, seja por meio da legislação pura, seja (sobretudo) pela 

divulgação de direitos e deveres do cidadão, capacitando-o a compreender que a sua 

dignidade está na esfera do direito em conhecer tudo a que se refere o seu tratamento: 

dos dados solicitados aos redistribuídos. De acordo com o trabalho de Santos (2016) ainda 

temos um longo caminho ao aprimoramento da relação Medicina x Espaço Digital. 

Para tanto, faz-se necessária a observação do papel do Direito, da Filosofia e da 

Prática Médica no entrelaçamento convergente de um discurso que se pretende mais 

democrático, seja pela conduta da articulação de dados em redes, seja pela distribuição da 

informação mais direta e, também, pela conscientização dos papéis que ocupam os 

cidadãos em suas individualidades sociais. 
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RESUMO: Compartilha-se uma reflexão sobre o papel dos profissionais do campo da Ciência da 
Informação na curadoria de dados em saúde. Metodologicamente adotou-se a lógica indutiva 
como parte de um estudo descritivo com base em uma abordagem qualitativa sob a perspectiva 
de um estudo teórico. Nos resultados apresenta-se funções que suscitam o diálogo multidisciplinar 
na estruturação de dados em saúde ante o contexto de curadoria para promover aspectos de 
interacionismo simbólico a partir da inteligência computacional. Concluímos que profissionais da 
Ciência da Informação são imprescindíveis na formulação de interfaces humanizadas de dados em 
saúde por meio do trabalho com sistemas que agem de forma inteligente. 
Palavras-Chave: Ciência da Informação; Informação e Saúde; Psicologia Social; Inteligência 
Computacional; Curadoria digital. 
 
ABSTRACT: Aims to reflect the role of professionals in the field of Information Science in the 
curatorship of health data. Methodologically we adopted inductive logic as part of a descriptive 
study based on a qualitative approach from the perspective of a theoretical study. In the results, 
we present functions that encourage multidisciplinary dialogue in the structuring of health data in 
the context of curatorship to promote aspects of symbolic interactionism based on computational 
intelligence. We conclude that Information Science professionals are indispensable in the 
formulation of humanized interfaces of health by working with systems that act intelligently.  
Keywords: Information Science; Information and Health; Social Psychology; Computational 
Intelligence; Digital Curation 
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1 INTERACIONISMO SIMBÓLICO EM CENÁRIOS DIGITAIS 
 

A produção de conhecimento como produto do intelecto e psiquê humana remontam 

a cenários ancestrais quando os primeiros indivíduos por meio de insights desenvolveram a 

capacidade de plasticidade cerebral, ou seja, o mecanismo de modelagem pelo quais 

estruturas cognitivas como parte do Sistema Nervoso Central (SNC) se ajustam às 

necessidades de percepção, processamento e comunicação. 

Dotados da necessidade de interação, os seres humanos adaptaram-se ao longo de 

milhões de anos, e, seguem nesta empreitada evolutiva, mecanismos biossociais capazes de 

promover a aprendizagem e padrões de interação social aprimorando-os continuamente. 

Estão implicados neste processo de interação as estruturas biológicas como o SNC (encéfalo 

e medula espinhal), o aparato cognitivo ou cognição por meio das estratégias que 

compreendem a atenção, percepção, memória, raciocínio, associação, juízo, imaginação, 

pensamento e linguagem (RUSSELL, 2013; ROTTA, 2016). 

Filósofos como Platão, Aristóteles, Georg Hegel, Sigmund Freud, Immanuel Kant, 

George Herbert Mead e cientistas, a exemplo de, Herbert Blumer e Charles Cooley, durante 

séculos debruçaram-se sobre reflexões e investigações acerca do campo do conhecimento 

que envolve mente e corpo como partes constituintes do ser humano, bem como 

mecanismos que propiciam processos de aprendizado e interação social, que se tornam 

complexos à medida que o jogo simbólico atinge níveis considerais de abstração. 

Ambientes científicos como os da neuropsicologia e psicologia social percorreram ao 

longo de séculos, cenários de aprendizagem que transpassaram as posturas inatista, 

ambientalista e a interacionista. Com base nos trabalhos de Herbert Blumer (área da 

psicologia) e Charles Cooley (de viés sociológico) que tornaram fértil a elaboração de teorias 

estabelecidas no campo do desenvolvimento biológico (construtivismo) e sociointeracionista 

como as de Jean Piaget, Burrhus Skinner e Lev Vygotsky respectivamente. Este último, que 

conta como percussores John Watson, Leonard Bloomfield, dentre outros da cena da 

psicologia social. 

Tal percurso no campo científico em empreitadas de conhecimento sobre funções e 

estruturas biológicas e mecanismos sociais, estabelecimento de conceitos, mapeamento de 

processos e na busca por estratégias que além de explicar as múltiplas realidades que situam 

os mecanismos de interacionismo simbólico, e, hoje, a partir da perspectiva de Blumer (1969) 
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entendemos como um processo pautado na interação por meio de símbolos em constante 

triangulação entre estruturas como mente, contexto social e a psiquê (o eu) e que geram uma 

experiência identitária por meio da regulação do sujeito pelo ambiente. 

Nos cenários de transformação periódica, impulsionados por padrões tecnológicos 

que tiveram início na década de 1960 e nos últimos anos têm se intensificado, principalmente 

no contexto das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), o fator interativo entre 

sujeitos e tecnologias mediadas por sistemas e dispositivos computacionais orientados em 

seus algoritmos para promoverem por meio da aprendizagem de máquina uma experiência 

humanizada no que tange os mecanismos de inputs e outputs. 

Os resultados até então dos processos de interação entre humanos e interfaces 

computacionais é um processo reconhecido como Sociedade da Informação e do 

Conhecimento (SIC) que em termos de padrões e avanços tecnológicos nos assenta em um 

momento de Era da Informação (SILVA, 2017). Ainda como produto deste fluxo interativo e a 

produção de conhecimento que extrapolam padrões numéricos e simbólicos de décadas 

anteriores, uma vez que além de comunicado como informação e representado de modo 

estrutural a geração de conhecimento também situa-se por meio dos inúmeros dados 

gerados, por exemplo, por meio de clicks, views, likes que são passíveis de distintas 

modelagens a partir da perspectiva da Data Science ou Ciência dos Dados (STANTON, 2012).  

Isto posto, esta investigação parte da conjectura de que a tecnologia que promove 

interações entre sujeitos sociais e as interfaces computacionais em sistemas de informação 

deve partir da prerrogativa de curadoria digital de dados orientados aos interesses de 

usuários, mesmo que estes sistemas sejam orquestrados por profissionais que projetam a 

dinâmica logarítmica.  

Outrossim, objetiva-se refletir o papel dos profissionais do campo da Ciência da 

Informação (CI) na curadoria de dados em saúde que passa a ser entendida como o conjunto 

de ações voltadas à identificação, gestão, planejamento, definição de critérios e recursos 

financeiros, físicos, tecnológicos e humanos na observância de condições de organização da 

informação e do conhecimento visando acesso e acessibilidade a longo prazo dos dados 

produzidos no contexto digital para área de saúde. Em que, estes profissionais seguem 

compreendidos em seus aspectos multidisciplinares, bem como se passa a admitir as áreas 

da Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciência Cognitiva (incluindo Inteligência Artificial 

- IA) e Comunicação mediante a ótica de Saracevic (1996) apenas como efeito de 
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contextualização por entender que as fronteiras no núcleo desta ciência são 

interdisciplinares, ou seja, promovem reflexões com múltiplos contextos de saberes.  

Metodologicamente adota-se neste trabalho, a lógica indutiva (VOLPATO; et al., 2013) 

em um artigo de revisão de literatura científica cujas fontes de informação são representadas 

por livros impressos e e-books e artigos científicos pertencentes as bases de dados da CAPES 

(versão aberta), SciELO, MEDLINE, Biblioteca Cochrane e BRAPCI. O estudo mediante o 

objetivo é tipificado como uma pesquisa descritiva e mediante os procedimentos, trata-se de 

um levantamento bibliográfico e documental (GIL, 2008). E, segue uma abordagem 

qualitativa (MINAYO; SANCHES, 1993) no âmbito da concatenação de ideias em que 

utilizamos a estratégia de análise de conteúdo aplicada ao material no contexto dialógico da 

pesquisa (BARDIN, 2009). 

 

2 CURADORIA DE DADOS EM SAÚDE E A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO  

Constantes desenvolvimentos e inovações no cenário tecnológico e amplamente 

difundidos na sociedade regida pela Era da Informação muniram uma grande parcela da 

população mundial de dispositivos que tornaram a interação entre pessoas por intermédio 

de sistemas computacionais, e, até mesmo exclusivamente entre sujeitos e máquinas, uma 

realidade cotidiana.  Tal fato, nas últimas duas décadas, gerou um volume acentuado e 

variado de dados produzidos não apenas de forma estruturada em sistemas e plataformas 

institucionais de informação, mas de modo não estruturado como na rede mundial de 

computadores, dispositivos e mídias sociais digitais, ou seja, o Big Data (LEVY, 2010; 

STANTON, 2012; SILVA, 2017; ARAÚJO, 2018). 

 Contextos e cenários diferenciados com os conjuntos de dados demandando 

processamento e armazenamento (Big Data) e com potencial de utilização na geração de 

informações e produtos no mercado informacional suscitaram o emergir da Data Science que 

“apresenta caráter híbrido com ressignificação dos dados, novas modelagens, metodologias, 

arquiteturas da informação, bem como a fluidez para novos formatos para o campo da 

visualização de dados” (RODRIGUES; DIAS, 2017, p. 221). 

Outrossim, como especificidade nas performances tecnológicas e atuação ante a 

“prática e o estudo dos processos de seleção, preservação, manutenção, coleção e 

arquivamento de dados digitais, com a consequente criação de repositórios e/ou plataformas 
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digitais participativas” (ARAÚJO, 2018, p. 48). Conceitos já instituídos se fizeram ressignificar 

como o caso da curadoria que ganha a perspectiva digital - curadoria digital, cuja “[...] origem 

está ligada à percepção da importância da certificação de confiabilidade, da obsolescência e 

da evolução dos formatos com o risco de perda pelo desenvolvimento tecnológico e pela 

fragilidade das mídias digitais” (ARAÚJO, 2018, p. 49).  

Sob a prerrogativa de ontologias digitais ou categorias de conceitos e organização de 

domínios de conhecimento, neste caso, específicos dos campos da área de saúde de modo 

internacional se revela como uma das mais promissoras na gestão de dados da saúde para 

desenvolvimento de mecanismos tecnológicos em prol de patentes e recursos diagnósticos 

que se efetivam em pesquisas científicas, medicamentos, hardware e software para 

acompanhamento da qualidade de vida e tratamento de pacientes, bem como a mediação 

de informações sobre serviços e demandas para agências governamentais, entidades de 

pesquisa, profissionais e clientes (PINTO; SOARES, 2010).  

Perspectivas estas que evidenciam a CI como uma das áreas que se debruça em 

estudos sobre políticas e regimes de informação, gerenciamento e tratamento documental, 

sistemas e interfaces informacionais, bem como arquivos na área de saúde, reverberando do 

campo teórico à cena aplicada da ciência (PINTO; CAMPOS, 2013), e, mais recentemente o 

contexto do conhecimento na organização e gestão do conhecimento em saúde por meio dos 

aspectos sócio-históricos e tecnologias da informação no contexto de humanidades digitais 

ou computação nas ciências humanas (ARAÚJO, 2018). Inclui-se neste bojo de estudos, 

organização e representação do conhecimento e da informação, que se apresenta como 

domínio fundamental para gestão de dados e interfaces de sistemas. 

 

3 HUMANIZAÇÃO DE INTERFACES COMPUTACIONAIS EM SAÚDE  

Com a realidade das humanidades digitais e tecnológicas que sedimentam os 

avanços na produção de documentos e sua gestão. Aspectos clínicos como o diagnóstico, 

tratamento e acompanhamento de pacientes na área de saúde também se transformaram. 

E, de maneira sistematizada reverberam nas ações desenvolvidas por profissionais da 

saúde como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos, dentistas, psicólogos e 

psicopedagogos clínicos, técnicos em processamento e análises clínicas dentre outros.  
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Outrossim, a equipe de infraestrutura (física e tecnológica) e membros da 

atividade-meio também modificaram processos de produção, controle e acesso à 

informações no contexto das instituições sanitárias e empresas da área de saúde, que, por 

exemplo, passaram a lidar com sistemas informatizados, maquinário sofisticado para 

tecnológicas diagnóstica e que como produto no âmbito institucional geram de forma 

obrigatória o documento, hoje, denominado prontuário do paciente que integraliza de 

forma física, híbrida ou predominantemente eletrônica, diferentes tipologias e gêneros 

documentais, ou seja, o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) que segue no papel de 

histórico clínico e auxílio ao diagnóstico, além de promover dados clínicos sobre pacientes 

para sistemas estatísticos visando a gestão, pesquisa e inovação em saúde (PINTO; SOARES, 

2010; PINTO; CAMPOS, 2013; BRASIL, 2002b; BRASIL, 2018a).  

Os dados clínicos produzidos na área de saúde e principalmente os que dizem 

respeito a pacientes, são regidos por preceitos éticos e de proteção da confidencialidade por 

meio de leis gerais como mais recentemente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD), ou seja, Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que no tocante as regras gerais de 

tratamentos dos dados teve vigor iniciado no Brasil no dia 18 de setembro de 2020. 

 Nesse mesmo sentido podemos citar a Constituição Federal de 1988 que trata dos 

direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, bem como de forma específica através de 

normativas do Conselho Federal de Medicina (CFM) como a Resolução CFM Nº 1.246/88 

atualizada pela Resolução Nº 1821 de 2007 nos artigos 102 a 109 do Capítulo IX, 

referendado pelo código ética médica do CFM - Resolução Nº 1931, capítulos IX e X, 

páginas 61, 62 e 63 de 17 de setembro 2009. E, em se tratando especificamente dos PEP 

devem ser observadas a Lei Nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018 que dispõe sobre a 

digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e 

o manuseio de prontuário de paciente, visando gestão e autorização da eliminação do 

papel e a troca de informação identificada em saúde do CFM que se regulamentado pela 

Resolução CFM Nº 1.821/07 Art. 8º, mas que entra em conflito com prerrogativas, por 

exemplo, da área de Arquivologia fixado pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 

amparado pela Resolução Nº22, de 30 de julho de 2005 que prevê a preservação de 

registros por prazos estabelecidos e Lei Nº 8.159 e o Decreto Nº 4.073/2002, que dispõe 

sobre as diretrizes para avaliação de documentos em instituições de saúde (SILVA, 2016).  
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Tomar por base a compreensão de que os dados em saúde dizem respeito a seres 

humanos e que os meios pelos quais estes dados são gerenciados para uso racional com 

finalidades clínicas, geração de produtos e serviços estatísticos ou aplicações em 

desenvolvimentos algorítmicos, para aprendizagem de máquina em sistemas que agem de 

forma inteligente. Isto, perpassa a ideia de que a curadoria digital de dados em saúde deve 

ser realizada com acurácia, integridade e responsabilidade ética institucional e social. Essas 

duas últimas áreas multidisciplinares (curadoria digital e aprendizagem de máquina) 

congregam saberes de IA, e, que em seu caráter aplicado tem a pretensão de desenvolver 

um contexto de inteligência equivalente a humana com preceitos de engenharia 

computacional e arquitetura da informação na busca por soluções que perpassam a 

linguística sob a égide humana para máquina (FACELI, 2011). 

Neste prisma são suscitados desafios acerca dos formatos discursivos nas 

estratégias de produção algorítmica, em que ideologias e preconceitos podem ser 

inseridos ou ensinados para máquina, uma vez que diferentemente de como ocorre nos 

seres humanos e os mecanismos de percepção processamento e resposta pelo SNC 

(RUSSELL, 2013; ROTTA, 2016), no caso dos sistemas de input e influência ambiental na 

aprendizagem de máquina, que é pautada na experiência do programador, remonta duas 

abordagens, ou seja, a aprendizagem de caráter supervisionado e a aprendizagem por 

reforço (FACELI, 2011), em que nos cabe a dialogicidade ética e com profissionais 

qualificados e com as devidas competências em informação para mitigar possíveis 

condutas de ação danosa a pessoas deficientes, povos e culturas minoritárias como, por 

exemplo, negros e membros da população de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e 

intersexo (LGBTQI).  

O que, no âmbito das interfaces computacionais em saúde, ou seja, o segmento 

computacional voltado à comunicação de forma física ou conceitual com os usuários no 

contexto dos dados produzidos na área de saúde, em termos de interacionismo simbólico, 

pode representar uma preocupação no contexto das práticas sociais contemporâneas em 

meio ao contexto tecnocientífico da Era da Informação (BLUMER, 1969; RUBEN, 1990; 

SILVA, 2017), por possíveis danos ou cerceamento de direitos além de impactos negativos 

do ponto de vista das políticas públicas e de informação. 
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4 A EXPERTISE DE PROFISSIONAIS DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO NA CURADORIA DIGITAL 
DE DADOS EM SAÚDE - UMA BREVE CONCLUSÃO 

 
 Os profissionais da CI, principalmente aqueles que possuem competências e 

estudos vinculados a gestão e organização do conhecimento e da informação, podem 

apresentar à análise da estruturação de dados a dedução sobre o ambiente e a realidade, 

e, sobretudo detalhes que representam elementos simbólicos que substituem objetos, 

ideias ou fatos. 

As funções que suscitam o diálogo multidisciplinar na estruturação de dados em 

saúde ante o contexto de curadoria digital para promover aspectos de interacionismo 

simbólico, a partir da inteligência computacional deve contar com profissionais com o 

devido conhecimento da área de CI, pois são imprescindíveis na formulação de interfaces 

humanizadas de dados em saúde por meio dos seus saberes nos campos computacional, 

organização do conhecimento, tratamento da informação, estudos de usuários e mediação 

informacional. 

Dessa forma, conclui-se que as barreiras conceituais e disciplinares devem ser 

tênues ao passo que a transformação digital de modo disruptivo já acontece independente 

dos domínios disciplinares das ciências e profissionais que pautam uma transformação 

sustentável baseada em modelos, normas e profissionais conforme apresentado. Uma vez 

que, apenas com os devidos requisitos (éticos, segurança da informação, acessibilidade, 

diversidade sociocultural), políticas de informação e projetos de mineração de dados/data 

mining orientados às interfaces de IA podem promover uma aprendizagem pautada em 

um ambiente eficaz em recuperação da informação, plural e inclusivo para o contexto 

social, em que o interacionismo simbólico produz experiências alinhadas as necessidades 

e expectativas que orbitam a Era da Informação.  

Por fim, aponta-se a necessidade de estudos que subsidiem um estado de práxis no 

contexto de inteligência computacional, sustentabilidade social e tecnológica na CI. De 

mesmo modo indica-se a necessidade de uma agenda de estudo visando os impactos legais 

implicados nos processos de transformação digital, segurança na preservação, proteção e 

acesso a dados em sistemas de informação na área de saúde. Além disso o tratamento dos 

dados e subnotificações de mortes por doenças advindas de pandemia, a exemplo da 

Covid-19 causada pelo novo coronavírus nos revela a importância de pesquisas que se 
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debrucem sobre diferentes estruturas de acesso para redes de conhecimento, com fins 

sociais e de saúde pública, para permitir a pessoa humana melhor visualização e 

compreensão da informação útil e necessária a vida. Talvez seja esta a função que melhor 

aproxima a CI do interacionismo simbólico, onde a representação dos dados admita a 

interpretação individual. 
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RESUMO: Objetiva analisar como o comportamento informacional dos portadores do vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) interfere no tratamento do sistema imunológico e na prevenção 
do contágio a terceiros. Nos procedimentos metodológicos elaboraram-se o questionário 
estruturado eletrônico e o roteiro de entrevista orientado aos membros soropositivos e 
administradores da rede social whatsapp, respectivamente. Os resultados apontaram que as 
publicações compartilhadas nas comunidades estudadas conferem a conteúdos essenciais à 
compreensão da situação dos portadores do HIV partícipes, que, como anunciado nas 
considerações finais, implicava positivamente na prevenção de contágio do HIV a terceiros e no 
tratamento dos soropositivos investigados. 
Palavras-Chave: Saúde Pública; Comportamento Informacional; Portadores da Imunodeficiência 
Humana (HIV). 
 
ABSTRACT: To analyze how the informational behavior of people with the human 
immunodeficiency virus (HIV) interferes in the treatment of the immune system and in the 
prevention of infection to third parties. In the methodological procedures, the electronic 
structured questionnaire and the interview script were designed for HIV-positive members and 
administrators of the whatsapp social network, respectively. The results showed that the 
publications shared in the studied communities provide essential content for the understanding of 
the situation of HIV-positive participants, which, as announced in the final considerations, positively 
implied in the prevention of contagion to third parties and in the treatment of the investigated HIV-
positive people. 
Keywords: Public health; Informational Behavior; People with Human Immunodeficiency (HIV). 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O comportamento informacional representa o somatório de condutas orientadas à 

recuperação de conteúdos para cumprir as necessidades informacionais humanas. No 

espectro da saúde pública, compreendida como operações direcionadas à manutenção e ao 

tratamento adequado da saúde da população, o comportamento informacional 

compreende atividades de pesquisa de informações relacionadas à orientação e prevenção 

de enfermidades que acometem a sociedade, perscrutando o desenvolvimento de 

competências para a preservação da vida. Contudo, a incipiência de investigações que 

aprofundem em discussões complexas de temáticas como ‘saúde pública’, ‘informação em 

saúde’ e ‘comportamento informacional humano’ reivindica uma agenda de pesquisa 

pautada em ensejos epistemológicos da Ciência da Informação e Ciências da Saúde. 

 O presente paper constituiu a sua motivação científica nas discussões e críticas 

estruturais empreendidas no Colóquio Internacional da Medicina na Era da Informação (IV 

Medinfor), sucedido na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal, em 2017. 

Agora a autoria, a partir da presente constatação, procurou analisar como o comportamento 

informacional dos portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) interfere no 

tratamento do sistema imunológico e na prevenção do contágio a terceiros. Como 

sustentação teórica-conceitual, a segunda seção discutiu, com brevidade, o comportamento 

informacional humano a partir da episteme da Psicologia, ciência preocupada com assuntos 

atinentes ao ‘comportamento’ e ‘estados e processos mentais humanos’. A seção seguinte 

apresenta as características do HIV, como o modus operandi do contágio, os sintomas, a 

prevenção do vírus e os conceitos de ‘riscos’ e ‘vulnerabilidade’, assim como pontuações 

relativas a pessoas soropositivas. 

 Para cumprir o objetivo proposto, estruturaram-se os procedimentos metodológicos 

alicerçados no método de procedimento monográfico e nível da pesquisa descritivo; 

concernentes às técnicas e instrumentos de coleta de dados e informações adequados ao 

fenômeno analisado, elaborou-se o questionário estruturado eletrônico, direcionado aos 

membros de quatro comunidades na rede social whatsapp (rede social ilustrativa), e o 

roteiro de entrevista orientado aos administradores das comunidades estudadas; os grupos 

de analisados corresponderam ambiente de apoio a pessoas soropositivas em diversas 

cidades brasileiras. 
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 Os resultados apontaram que os dados e informações compartilhadas nas 

comunidades estudadas conferem a conteúdos essenciais à compreensão da situação 

soropositiva dos membros inscritos. Segundo os respondentes, os documentos circulados 

nos grupos, relativos a temas como prevenção, tratamento e cuidados dos portadores do 

HIV/AIDS, contribuíam com a ampliação do conhecimento pertinente aos citados assuntos. 

A pesquisa em domínios institucionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

Ministério da Saúde do Brasil também constituíram fontes de informação primordiais à 

estruturação do comportamento informacional dos portadores do HIV, interferindo, como 

enunciado nas considerações finais, positivamente com o tratamento do sistema 

imunológico e prevenção de contágio a terceiros. 

 

2 COMPORTAMENTO INFORMACIONAL HUMANO 

Recursiva ao domínio do conhecimento da Ciência da Informação (CI), a temática 

‘comportamento informacional’ compreende operações humanas orientadas ao processo 

recuperação e apropriação de conteúdos ao cumprimento de determinadas necessidades 

informacionais de usuários. O comportamento informacional, assim, corresponde ao 

somatório de enunciados pertinentes a investigações, aplicações e compartilhamentos de 

assuntos diversificados, considerando as fontes e canais de informação formais e informais. 

Os estudos concernentes ao comportamento informação reivindicam uma análise 

aos contornos epistemológicos da Psicologia, disciplina que comporta temáticas clássicas 

como ‘comportamento’ e ‘estados e processos mentais humanos’. Consideram-se 

conveniente discorrer, sem exaustividade, acerca dos citados assuntos para consolidar as 

argumentações das atividades humanas no processo de recuperação de conteúdos, em 

resposta às necessidades informacionais comportadas em estruturas cognitivas de 

indivíduos. 

Compreendida como o domínio do conhecimento que analisa a mente humana, a 

Psicologia procura perscrutar o comportamento de indivíduos a partir da evolução biológica 

prolongada, explorando os arquétipos emocionais que motivam o pensamento e volição de 

mulheres e homens modernos. O comportamento humano, associado a processos culturais, 

não representaria, exclusivamente, um produto da evolução biológica, ou resultado do 

desenvolvimento infantil, mas também uma dimensão histórica. Segundo Vygotsky e Luria 

(1996), o comportamento humano e as manifestações psicológicas não anunciam vestígios 
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satisfatórios a pesquisas empíricas; ao contrário da história superficial humana, que 

consente restabelecer documentos e instrumentos para pressupor as atividades humanas 

no decurso histórico. 

O desenvolvimento teórico-metodológico de estudos de comportamento 

informacional humano enuncia, com propriedade, a obsolescência dos estudos tradicionais 

de usuários da informação, e a estruturação de pesquisas orientadas a análises 

comportamentais constitui a tônica de estudos que aventam discussões científicas, com a 

abordagem pautada na criticidade e complexidade que a temática reclama. Assim, o 

comportamento informacional dos portadores do vírus da imunodeficiência humana, 

denominado HIV, constituem temáticas incipientes no âmbito da CI e demandam pesquisas 

que fomentem discussões relacionadas aos assuntos “Informação” e “Saúde”. 

Com o propósito de estabelecer confluências temáticas, como ‘informação’ e 

‘saúde’, a seção seguinte discutirá as imbricações da informação, comportamento e 

prevenção do contágio do HIV, considerando os conteúdos disseminados pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) 

e Ministério da Saúde brasileiro.  

 

3  INFORMAÇÃO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO HIV 

O vírus da imunodeficiência humana (HIV), causador Síndrome da Imunodeficiência 

Adquira (AIDS, em inglês), consiste na incapacidade do sistema imunológico em combater 

patógenos que acometem o organismo. Com transmissões viabilizadas pelas relações 

sexuais desprotegidas, o compartilhamento de seringas, ou de materiais perfurocortantes 

contaminados, assim como durante a gestação, parto ou amamentação da criança, o HIV 

acomete os glóbulos brancos do sangue, células responsáveis pela preservação do 

organismo (CD4), denominadas células do sistema imunológico preferencial do vírus da 

imunodeficiência. 

 Com a transposição do HIV pelo componente da membrana da célula, a CD4, o 

organismo não responde adequadamente às doenças oportunistas, como a AIDS. Mulheres 

e homens inscritos em situações de risco precisam submeter-se a exames anti-HIV, 

considerando o diagnóstico do contágio pautado pela coleta de sangue. Com o sistema 

imunológico comprometido, denominado na literatura científica especializada de “infecção 

aguda”, os sintomas comuns e recorrentes consideram: gripe comum, febre intermitente, 
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lesões cutâneas (rash), sudorese noturna, sintomas gastrointestinais e neurológicos e 

infecções oportunistas. Durante a soroconversão, o organismo procura a produzir anticorpos 

em resposta ao antígeno (o HIV), contudo o diagnóstico demanda da janela imunológica o 

cumprimento do período compreendido entre a contaminação e a primeira constatação de 

anticorpos anti-HIV produzidos pelo sistema imunológico. 

 O Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) orienta esforços preventivos a determinados 

seguimentos populacionais, respeitando o princípio de equidade: atendimento às 

especificidades dos portadores, a partir das necessidades específicas dos indivíduos. As 

populações-chave e prioritárias compreendem, a exemplos, os gays, usuários de drogas 

injetáveis, trabalhadores do sexo, homens e mulheres transexuais, travestis e pessoas 

privadas de liberdade que, segundo estudos e relatórios, representam a população 

susceptível à situação de risco. 

 As estratégias de prevenção do vírus, denominadas de ‘Prevenção Combinada do 

HIV’, consideram a conciliação das abordagens biomédicas, comportamentais e estruturais 

para o cuidado da população condizente ao contágio do agente infeccioso. A convergência 

das abordagens não assegura, contudo, a miríade de significados do termo ‘Prevenção 

Combinada’, mas resolve as argumentações atinentes às singularidades dos sujeitos e grupos 

sociais assistidos das formas de transmissão do vírus. 

O HIV, entretanto, obedece a dimensões etiológicas da imunodeficiência humana 

contrapostas a manifestações clínicas avançadas da doença que, segundo a literatura 

científica, corresponde à AIDS. A estrutura da abordagem biomédica concorda com 

estratégias para impedir a transmissão e/ou infecção do HIV, como as medidas preventivas 

da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e Profilaxia Pós-Exposição (PEP). Há também a estratégia 

de prevenção denominada de ‘Tratamento para todas as pessoas’ (TTP), derivado da sigla 

‘TasP’ (Treatment as Prevention), que acautela a transmissão do vírus da imunodeficiência 

mediante o uso regular de antirretrovirais (ARV) por ‘pessoas que vivem com HIV’ (PVHIV).  

Assim, as intervenções biomédicas correspondem a interações entre pessoas com 

HIV, preocupando-se em atenuar possíveis contágios de pessoas sorodiscordantes. As 

intervenções comportamentais correspondem a intervenções engendradas no 

comportamento dos indivíduos, visando a prevenir situações de risco. O objetivo procura 

disponibilizar a seguimentos sociais uma miríade de informações pautadas no 

desenvolvimento de estratégias de enfrentamento ao HIV/AIDS, aprimorando a 
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compreensão de pessoas atinentes à mensuração de riscos em situações cotidianas (práticas 

sexuais, consumo de álcool e drogas ilícitas ou comportamentos que impliquem em 

contaminação pelo vírus).  

Em saúde pública1, o ‘risco’ compreende a terminologia engendrada na sucessão de 

doenças, agravos, falecimento ou condições adversas relacionadas à saúde. O Ministério da 

Saúde (2017) conceitua ‘fatores de risco’ como termos associados ao risco de contágio ou 

desenvolvimento de determinado agravo. O Ministério da Saúde orienta que, 

[...] embora imprescindível no desenvolvimento das estratégias de prevenção do 
HIV, a noção de risco, enquanto ferramenta de investigação, não encerra todas as 
possibilidades analíticas que surgem das várias especificidades de uma questão de 
saúde coletiva, como é o caso do HIV. (BRASIL, 2017, p.20). 

 
Como a compreensão do termo ‘risco’ parece incipiente para estabelecer uma 

análise categorizada orientada à elaboração de estratégias de prevenção relativa ao contágio 

pelo HIV, a aplicação do conceito de ‘vulnerabilidade’ é considerada a terminologia acertada 

para designar o assunto. A vulnerabilidade considera os aspectos individuais, relacionado a 

fatores informacionais, cognitivos e comportamentais de sujeitos e grupos sociais, ou seja, 

informações, entendimentos e atitudes que as pessoas têm concernentes ao HIV, e a 

capacidade de elaborar e apropriar-se de informações atinentes ao repertório de prevenção 

e cuidado; o comportamento, assim, representa mecanismos associados às estruturas 

socioculturais.  

A vulnerabilidade também relaciona às respostas institucionais ao HIV/AIDS inscritas 

em determinada sociedade, sempre sedimentada nos investimentos governamentais ou nos 

serviços de saúde específicos orientados à saúde pública e à saúde coletiva. Assim, a 

potencialidade de infecção de determinados seguimentos populacionais (Determinantes 

Sociais de Saúde, DSS) evidencia a relevância do conceito de vulnerabilidade ao vírus da 

imunodeficiência em diversos estratos sociais e direcionamento de empenho das estruturas 

governamentais para controlar os contornos endêmicos. 

As intervenções estruturais, oportunamente, procuram combater as causas ou as 

principais estruturas de riscos ou vulnerabilidades ao HIV, correspondendo a fatores e 

características sociais, culturais, políticas e econômicas que potencializam vulnerabilidades 

de determinadas pessoas ou seguimento social. (BRASIL, 2017). As referidas intervenções 

                                                                 
1 Segundo Czeresnia (1999), a saúde pública constitui um domínio de conhecimento e práticas organizadas 

institucionalmente e orientadas ao fomento da saúde das populações, articulados às ciências médicas. 
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pretendem equacionar preconceitos, discriminações ou intolerâncias como mecanismos de 

alienação aos direitos humanos fundamentais, como a cidadania e dignidade; os processos 

discriminatórios aumentam as condições de vulnerabilidades concernentes ao HIV/AIDS. A 

figura seguinte representa, graficamente, as dimensões da prevenção combinada do HIV. 

Figura 1: Dimensões consideradas pelo modelo de Prevenção Combinada do HIV 

 

              Fonte: Ministério da Saúde (2017). 

 Em pesquisa relacionada ao panorama das políticas de prevenção do HIV/AIDS 

direcionadas para gays e HSH, Calazans, Pinheiro e Ayres (2018) conceituam 

‘vulnerabilidade’ como estímulos à renovação dos mecanismos de construção de diagnóstico 

de saúde, compreendendo, ademais das concepções biomédicas, comportamentais e 

estruturais, saberes dos domínios das ciências sociais e humanas. Portanto, a vulnerabilidade 

seria composta pela interferência mútua de elementos individuais, sociais e políticos, como 

limitação de acesso à informação, à autonomia, à autoestima, ao trabalho e à educação.  

A partir das discussões relativas à singularização de portadores do vírus da 

imunodeficiência, às estratégias comportamentais de prevenção combinada e às 

adequações conceituais para aviltar, ou solapar, preconceitos com pessoas e estratos sociais 

em condição de vulnerabilidade, procurou-se analisar como o comportamento 

informacional dos portadores do vírus da imunodeficiência humana interfere no tratamento 

do sistema imunológico e na prevenção do contágio do HIV a terceiros. O pressuposto 

assumido na presente investigação confere ao acesso à informação adequada para a 

mudança de comportamento e, assim, limitar a disseminação do vírus a pessoas em situação 

de vulnerabilidade. 

Para cumprir o objetivo da presente pesquisa, a seção conseguinte apresentará os 

procedimentos metodológicos, como o método de procedimento monográfico, nível da 
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pesquisa descritivo, assim como as técnicas e instrumentos de investigação, com o ressalto 

do questionário eletrônico estruturado e o roteiro de entrevista endereçado aos 

administradores das redes sociais perscrutadas.  

 

4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

O paper assumiu o método de procedimento monográfico, devido às análises 

acuradas dos participantes da rede social whatsapp portadores do vírus do HIV e doentes 

pela AIDS. Yin (2005) e Martins (2006) apresentam o conceito de ‘procedimento 

monográfico’ como possibilidades de inserção na realidade social, truncada pelo 

levantamento amostral e pela avaliação restritamente quantitativa. O método monográfico, 

também anunciado pela literatura especializada de ‘estudo de caso’, precedeu o 

planejamento detalhado advindo do referencial teórico e das peculiaridades da situação 

analisada (comportamento informacional dos portadores do vírus da imunodeficiência), e 

esteve inserido na elaboração do ‘protocolo de aproximação’ com as atividades atinentes ao 

estudo, como introdução, desenvolvimento e conclusão.  

Com o nível descritivo, a pesquisa objetivou a perfilar os participantes da rede social 

analisada portadores do vírus do HIV. O nível descritivo examina populações, fenômenos ou 

relações relativas às variáveis que, para Koche (2006), constituem contornos, propriedades, 

propriedades individuais mesuráveis, ou potencialmente mensuráveis, a partir de valores 

contrários que assumem para examinar a relação enunciada, proposições da investigação. 

As técnicas e os instrumentos de pesquisa procuraram sistematizar as observações 

concentradas nas especificidades dos portadores de HIV inscritos na rede social whatsapp, 

e recuperaram também temáticas relativas ao convívio social, aos tratamentos 

antirretrovirais, relações profissionais e afetivas. A proposta conferiu a engendrar o 

questionário eletrônico estruturado pertinente às categorias direcionadas ao 

comportamento informacional dos soropositivos, insumo ao roteiro de entrevista orientado 

aos organizadores/ administradores da rede social selecionada. Encaminhados a grupos de 

pessoas soropositivas no whatsapp, o questionário compreendeu o censo (totalidade) do 

somatório das comunidades do Grupo A (125 membros), Grupo B (198 membros), Grupo C 

(133 membros) e Grupo D (100 membros), totalizando 556 sujeitos, com o montante de 326 

respondentes (dados coletados e atualizados de fevereiro a junho de 2020). 
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O roteiro de entrevista procurou elaborar perguntas que contribuíssem com o 

cumprimento do objetivo geral da presente investigação. As perguntas ativeram 

provocações estruturais, como as motivações da elaboração dos grupos de discussão na 

referida rede social, os critérios de participação, as políticas internas, possíveis situações 

conflituosas dos participantes, as mídias, links e documentos compartilhados, mensagens 

favoritas, orientações em saúde pública e coletiva. No entanto, com o avanço da pesquisa 

empírica, e as naturais reestruturações dos processos de coleta de dados e informações, 

regularam-se os instrumentos da investigação para adequá-los à realidade específica 

observada, ajustando o questionário eletrônico e o roteiro de entrevista devido à 

particularidade dos sujeitos analisados. 

 

5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados da pesquisa permitiram delinear determinados procedimentos 

associados ao comportamento informacional dos portadores do HIV no tratamento 

antirretroviral. A perspectiva subsidia o insumo essencial da informação no processo de 

estruturação comportamental em saúde. A preocupação primária da autoria do presente 

paper repousou na representatividade dos respondentes da pesquisa, i.e., se as respostas 

logradas pelo questionário eletrônico autorizariam enunciar análises e discussões seguras 

relativas ao comportamento informacional dos sujeitos investigados. 

 A pesquisa empírica evidenciou particularidades inerentes ao fenômeno investigado, 

como: a dinâmica comunicacional da rede social, a miríade de demandas informacionais 

registradas nos grupos, os documentos considerados relevantes para os grupos e canais de 

conteúdos compartilhados no whatsapp. As respostas coletadas enunciaram que 83% dos 

respondentes consideraram que as informações disseminadas pelas comunidades conferem 

a conteúdos essenciais à compreensão crítica e adequada da situação soropositiva dos 

membros. As respostas assinalaram a convívio virtual com membros dos grupos analisados 

substância a mitigação de angústias e tristezas atinentes à condição de portadores do vírus 

do HIV. 

 As respostas dos membros das comunidades da rede social investigada também 

revelaram que documentos e publicações científicas em saúde contribuíam com a ampliação 

do conhecimento na temática HIV/AIDS, interferindo, positivamente, nas dimensões da vida 

social e afetiva dos respondentes, com 76% dos resultados. Salienta-se, entretanto, que as 
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comunidades pesquisadas expuseram políticas de compartilhamento de conteúdos 

consistentes deliberadas, proibindo informações e imagens relacionadas à pornografia e 

obscenidades, promoção de relacionamentos íntimos, religiosidade, atividades de 

entretenimento dissociadas das políticas dos grupos. 

Contudo, os membros das comunidades são estimulados a compartilhar dados e 

informações (documentos) alusivos a assuntos compatíveis com a filosofia dos grupos, como 

‘doenças sexualmente transmissíveis’, ‘vulnerabilidade em saúde’, ‘prevenção do HIV/AIDS’, 

‘estigma social’ e ‘sexualidade, gênero e saúde’. Ainda concernente ao referido 

compartilhamento de dados e informações, o questionário eletrônico perquiriu aos 

respondentes acerca das pesquisas em fontes institucionais de conteúdos, com o propósito 

de assegurar a informação específica e qualificada. O resultado está representado no Gráfico 

1: 

Gráfico 1: Compartilhamento de dados e informações institucionais em saúde 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Constata-se a recorrência a instituições internacionais e nacionais, como a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (Brasil), como fontes de 

informações seguras ao compartilhamento de conteúdos nos grupos analisados, 

evidenciando os mecanismos comportamentais para aumentar os insumos ao tratamento 

do sistema imunológico e à prevenção de contágio do HIV a terceiros. Assegurado pelas 

recuperações de informações em fontes de conteúdos em saúde, o comportamento 
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informacional dos membros analisados corresponde ao somatório de estratégias para 

contentar as necessidades humanas de informação. Assim, 92% dos respondentes 

endossaram que os conteúdos selecionados e compartilhados nos grupos de whatsapp 

contribuíam com a elaboração de conhecimento, atuando, diretamente, no entendimento e 

na operação da realidade imediata.  

Acentua-se, entretanto, que 69% dos portadores do HIV estudados desconheciam 

instituições e organizações em saúde que atuavam na prevenção e combate ao contágio do 

vírus da imunodeficiência. Compreende-se, na presente pesquisa, que a informação – em 

específico, a informação em saúde – sempre constituirá o elemento primordial ao 

desenvolvimento de competências fundamentais ao resguardo da sobrevivência humana, 

seja no sentido metafórico ou literal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pesquisar o comportamento informacional dos portadores do vírus da 

imunodeficiência, e as plausíveis interferências ao tratamento e à prevenção de contágio, 

empreendeu estabelecer discussões teórico-conceituais relativas ao comportamento 

humano no processo de recuperação de conteúdos orientados às necessidades 

informacionais dos sujeitos. Como anunciado, a motivação e justificativa em desenvolver a 

presente pesquisa encontrou substrato nas discussões empreendidas no Medinfor IV, 

ocorrido na cidade de Porto, Portugal, em 2017. Debatiam-se muito o comportamento e 

competências informacionais de profissionais da saúde, como médicos e enfermeiros, mas 

as investigações relacionadas a pacientes permaneciam em estágios de incipiência das 

análises. 

A pesquisa também evidenciou que dados e informações continuam a subsidiar as 

operações pertinentes ao comportamento informacional humano, com o sentido da saúde 

pública e coletiva. Os conteúdos pesquisados indicaram interferir positivamente no 

tratamento dos portadores do HIV, sempre com contando com o suporte psicológico de 

membros que vivenciam a condição crônica de soropositivo, elemento revelado nas 

mensagens de assistência e amparo na rede social investigada 
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RESUMO: Objetivo: Mapear as ações educativas desenvolvidas pela Escola de Saúde Pública da 
Bahia-ESPBA, no contexto da pandemia Covid-19 mediadas por tecnologias período mar-jul/2020. 
Metodologia: As buscas foram realizadas na Plataforma da Secretaria da Saúde-SESAB, Portal 
EADSUS-AVA, Canal Youtube ESPBA e ferramenta Social Blade. Resultados: Identificou-se 36 ações 
com conteúdo distribuído em 46 web/vídeosaulas. O conteúdo ofertado obteve alcance 
significativo 59.190 visualizações. Considerações: A Covid-19 trouxe grandes desafios para as 
escolas do Sistema Único de Saúde-SUS, dentre eles planejar e sistematizar a oferta de ações 
educativas mediadas por tecnologias.  
Palavras-chave: Escolas do SUS, Pandemia Covid-19, Educação Permanente em Saúde, 
Trabalhadores-SUS. 

 
ABSTRACTS: Objective: To map the educational actions developed by the School of Public Health of 
Bahia-ESPBA, in the context of the Covid-19 pandemic mediated by technologies period mar-
jul/2020. Methodology: Searches were carried out on the Platform  of  Secretary of Health-SESAB, 
EADSUS-AVA Portal, ESPBA Youtube channel and Social Blade tool. Results: 36 actions were 
identified with content distributed in 46 web/vídeolessons. The offered content obtained a 
significant reach 59.190 views. Considerations: The Covid-19 brought great challenges to the 
schools of Unified Health System-SUS, among them to plan and systematize the offer of educational 
actions mediated by technologies.  
Keywords:  SUS Schools, Pandemic Covid-19, Permanente Health Education, SUS-Workers. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

As Escolas do Sistema Único de Saúde (SUS) desempenham papel de grande 

relevância na formação e qualificação dos trabalhadores do SUS. A implementação da 
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Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) e sua revitalização por meio 

da Portaria nº 1.996/2007 (BRASIL, 2004; 2007) como estratégia do SUS para a formação 

e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor, fortalece ainda mais o papel das 

escolas. 

Tomando como base a Educação Permanente em Saúde (EPS) que se configura 

como uma proposta pedagógica que visa incorporar ensino e aprendizado, a EPS propõe 

reordenar práticas, promovendo mudanças no processo cotidiano de trabalho, a partir das 

necessidades específicas dos trabalhadores, apoiada na metodologia da 

problematização/reflexão (CARDOSO, 2017; VENDRUSCOLO, 2018; SOUZA, 2019). 

As ações educativas são estratégias desenvolvidas com vistas à transformação das 

práticas profissionais e da própria organização do trabalho, baseadas nas necessidades de 

saúde para o fortalecimento do SUS e melhoria da qualidade de vida da população 

(FALKENBERGET et al., 2014). 

A maior parte das ações educativas desenvolvidas nas escolas é realizada de forma 

presencial, mas com o surgimento da pandemia Covid-191 a fim de restringir à circulação 

do vírus as atividades presenciais foram suspensas e deram lugar ao formato online.  

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) tornaram-se grandes aliadas 

no desenvolvimento de diversas atividades educativas (OLIVEIRA et al., 2015).  A 

modalidade de Educação a Distância (EAD) tem contribuído de forma muito positiva para 

os processos de formação e qualificação em tempos de pandemia, uma vez que ampliou a 

modadalide de acesso ao conhecimento produzido através de ferramentas como Moodle, 

Smartphones, sistemas de videoconferência, como o Skype,  Zoom e outros (MOREIRA, et 

al., 2020). 

Neste sentido, a Escola de Saúde Pública da Bahia (ESPBA) intensificou o uso das TICs 

disponíveis e desenvolveu diversas iniciativas online, para apoiar os trabalhadores do SUS-

BA, e assim contribuir de forma efetiva para o enfrentamento da pandemia Covid-19. 

                                                                 
1Constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, 

conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional.  Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela 
OMS como uma pandemia (OMS, 2020). 
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A ESPBA tem trabalhado em parceria com outras unidades da Secretaria da Saúde 

do Estado Bahia (SESAB), a exemplo da Diretoria de Atenção Básica (DAB), Diretoria de 

Vigilância Epidemiológica (DIVEP), sobretudo no que diz respeito à oferta de ações 

educativas para os trabalhadores da saúde no contexto da Covid-19. 

Este estudo teve como objetivo primário mapear as ações educativas desenvolvidas 

pela ESPBA no contexto da pandemia Covid-19, no período de mar-jul/2020. E como 

objetivos secundários: identificar os temas abordados, o número de visualizações obtidas 

por  cada ação educativa; caracterizar o perfil dos profissionais que ministraram as 

webaaulas/videosaulas. 

 

2 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA  
 

Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualiquantitativa, com base em 

pesquisa bibliográfica e visitas a portais e plataformas. A busca para a identificação das 

ações educativas foi realizada no meado da segunda quinzena de julho do corrente ano, 

na Plataforma da SESAB, Portal EAD-SUS-AVA, Plataforma do Youtube - canal da ESPBA e 

ferramenta Social Blade2.A partir das plataformas citadas, realizou-se visitas aos links 

selecionados com o intuito de reunir informações referentes às ações educativas 

desenvolvidas pela ESPBA em parceria com SESAB. 

O primeiro acesso foi a partir da Plataforma da SESAB - Ações Educativas Covid-19, 

link - http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/acoeseducativas-

covid19/,em seguida no canal Youtube da ESPBAlink -

https://www.youtube.com/c/espbasesab. Inicialmente foram identificadas as ações 

disponíveis na Plataforma da SESABcom foco no contexto da pandemia Covid-19. Como 

resultado da busca obteve-se: a) Curso de Boas Práticas de Limpeza e Desinfecção nas 

Unidades Básicas de Saúde frente a Pandemia do COVID-19; b) Curso Identificação e 

Cuidados Precoces na COVID-19 para Profissionais da Saúde da Atenção Básica e Vigilância. 

No canal Youtube da escola foram identificadas mais 34 ações educativas. Por último, 

realizou-se uma nova busca a partirda ferramenta Social Blade, com a finalidade de 

                                                                 
2 Social Blade ou SocialBlade é um site gratuito que presta o serviço de rastreamento de estatísticas   e análises de mídias 

sociais (https://pt.wikipedia.org/wiki/Socialblade). 

https://bit.ly/videosHIGIENEcovid
https://bit.ly/videosHIGIENEcovid
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identificar a data de postagem das ações que em alguns casos, não se encontrava 

disponível no canal Youtube. Critérios de exclusão ações que não tinham foco na pandemia 

Covid-19. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período compreendido entre março e meados da segunda quinzena de julho do 

corrente ano foram ofertadas 36 ações educativas distribuídas em 46 webaulas/videoaulas 

pela ESPBA em parceria com a SESAB com foco no contexto da pandemia Covid-19. Dentre 

elas, destaca-se a realização de dois cursos, sendo que um deles foi em parceria com a 

Diretoria de Atenção Básica (DAB/SESAB) e a Diretoria de Vigilância Epidemiológica 

(DIVEP/SESAB). O conteúdo abordado nas ações educativas contemplou diversas 

categorias temáticas para enfrentamento da Covid-19. Para realização das 

webaulas/videoaulas contamos com a participação de docentes da ESPBA, da rede SESAB 

e convidados externos a SESAB. 

 
3.1 CATEGORIAS TEMÁTICAS 
 

As ações educativas para enfrentamento da Covid-19 abordaram as seguintes 

temáticas: boas práticas de limpeza e desinfecção nas UBS, saneantes utilizados na 

desinfecção de superfícies, limpeza e desinfecção de consultórios odontológicos, limpeza 

e desinfecção da sala de vacina, medidas de higiene, isolamento domiciliar, situação 

epidemiológica e as contribuições da Atenção Básica, oximetria, TIC, EPIs, sistemas 

utilizados pela vigilância para controle e monitoramento de pacientes, aspectos clínicos da 

Covid-19, modelagem da rede assistencial, fluxo para monitoramento da Covid-19 na 

Atenção Básica, diabetes, assistência ao parto, túnel de desinfecção, pé diabético, Práticas 

Integrativas e Complementares, protocolo de manejo clínico na APS, saúde do idoso, 

alimentação saudável, manejo resíduos de serviços de saúde, classificação de risco, 

atendimento odontológico no SUS, sinais e sintomas da Covid-19, higiene das mãos e do 

ambiente, equipe interprofissional, amamentação.  
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3.2 NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES 

 

As ações educativas juntas obtiveram 59.190 visualizações, um alcance significativo 

dos conteúdos ofertados como estratégia de enfrentamento da pandemia Covid-19. No 

quadro 1 a seguir, destacamos aquelas que obtiveram mais de 1000 visualizações no 

período estudado. 

Quadro 1 – Ações educativas realizadas para enfrentamento da Pandemia Covid-19 

Ação Educativa Número de 

Visualizações 

Webaula: Situação epidemiológica e as contribuições da Atenção Básica  13.167 

Webaula: Oximetria / Tecnologia de Comunicação e Informação / EPIS 10.214 

Webaula: Sistemas utilizados pela Vigilância para Controle e Monitoramento de Pacientes 6.420 

Webaula: Aspectos Clínicos da Covid-19: o que os estudos têm apontado e sugestões 5.843 

Webaula: Modelagem da Rede Assistencial de Enfrentamento ao Covid-19 4.340 

Webaula: Boas práticas de limpeza e desinfecção nas UBS frente à pandemia Covid-19 3.107 

Webaula: Medicina Tradicional da Índia AyurvedaeCovid-19 1.439 

Webaula: Saneantes utilizados na desinfecçãode superfícies no contexto da Covid-19 1.014 

Webaula: Limpeza e desinfecção de consultórios odontológicos 1.11 

Fonte: Elaboração própria. Levantamento realizado em 22/07/2020. 

 

Acredita-se que o indicador do número de visualizações obtido pelos conteúdos 

ofertados, decorre da necessidade dos profissionais em obter acesso à informação de 

qualidade, segura e confiável frente ao patógeno ainda desconhecido. Além disso, 

evidencia que as ações educativas mediadas por tecnologias ampliam o acesso e 

capilarização como proposto pela PNEPS (BRASIL, 2011). 

 
3.3 CARACTERÍSTICAS DO PERFIL DOS PROFISSIONAIS  

Para análise das características do perfil dos profissionais responsáveis pela 

realização das ações educativas elencamos as variáveis: a) Categoria profissional; b) 

https://www.youtube.com/watch?v=_qfU7vHX5hc#_blank
https://www.youtube.com/watch?v=_ix_43TNalA#_blank
https://www.youtube.com/watch?v=Oe54pXylEic#_blank
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Vinculação institucional. As categorias profissionais que estiveram presentes foram as 

áreas de: enfermagem, odontologia, farmácia, medicina, nutrição, psicologia, serviço social 

e fisioterapia. 

 

3.4 VINCULAÇÃO INSTITUCIONAL  

Destaca-se que 84% dos profissionais responsáveis pelas webaulas/videoaulas 

integram o quadro de servidores da rede SESAB (ESPBA, CEDEBA, CREASI, DAB, DAE/SAIS, 

COFIR/DIVISA, DIVEP e Maternidade Tsylla Balbino), 2% pertenciam a UFBA e desses 

profissionais 14% não foi possível identificar a vinculação institucional. 

 

3.5 DATA DE POSTAGEM DAS AÇÕES EDUCATIVAS 

As postagens das ações foram efetivadas no período compreendido entre os dias 

23 de março a 20 de julho. 

Quadro 2 - Distribuição do número de postagens das webaulas / videoaulasmarço-julho/2020 

 

Período 

Mar Abr Maio Jun Jul 

02 14 11 12 07 

Fonte: elaboração própria. Levantamento realizado em 22/07/2020. 

 

Conforme podemos observar no quadro 2, o mês de abril foi o que obteve o maior 

número de postagens das ações educativas. Observa-se que este período coincide com a 

propagação da Covid-19, sobretudo aqui no Estado da Bahia, tornando necessário a 

produção e disseminação de novos conhecimentos para subsidiar os profissionais de saúde 

que atuam no SUS com vistas ao enfrentamento da pandemia 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contexto vivenciado pela pandemia da Covid-19 trouxe grandes desafios para as 

escolas do SUS, dentre eles planejar e sistematizar a oferta de ações educativas mediadas 

por tecnologias. O uso das TICs foi bastante intensificado e desafiador para os 
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trabalhadores da ESPBA, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento de novas 

habilidades tecnológicas. 

As ações educativas ofertadas no período analisado foram distribuídas em 46 

webaulas e/ou vídeos, as quais obtiveram juntas 59.190 visualizações. Percebe-se a partir 

do número de visualizações obtido pelas ações um alcance significativo dos conteúdos 

ofertados como estratégia de enfrentamento da pandemia Covid-19. 

Apesar de os desafios enfrentados para realizar as ações educativas mediadas por 

TICs foi possível qualificar um número expressivo de trabalhadores do SUS-BA pela 

ampliação do acesso e capilarização em todas as regiões de saúde. Conclui-se com base no 

estudo o quão relevante é o nosso papel como escola do SUS frente aos processos 

formativos para fortalecimento da EPS no Estado numa perspectiva de rede. 
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RESUMO:  O presente estudo buscou identificar as principais queixas das puérperas de um Hospital 
Público no Município de Pombal – PB. A pesquisa caracteriza-se como Estudo de Usuário, com 
abordagem quanti-qualitativa. A coleta dos dados foi realizada por meio da aplicação de um 
questionário semiestruturado contendo as possíveis queixas relacionadas a cada sistema ou órgão. 
A amostra foi constituída por 57 usuárias internadas em uma maternidade pública no interior da 
Paraíba durante o período puerperal. Os dados analisados com a utilização da estatística descritiva. 
Constatamos algumas queixas frequentes, dentre elas: dificuldade na pega durante a 
amamentação, edema, hiperemia perineal, estrias e alteração emocional como medo. As usuárias 
desta maternidade pesquisada não são informadas sobre as possíveis alterações puerperais, sendo 
este o problema informacional identificado. 
Palavras-Chave: Puerpério. Alterações Anatômicas, Fisiológicas e Psicológicas. Estudo de Usuários 
da Informação. 
 
ABSTRACT: The present study sought to identify the main complaints of the mothers of a Public 
Hospital in the Municipality of Pombal - PB. The research is characterized as a Users Study, with a 
quantitative and qualitative approach. Data collection was carried out through the application of a 
semi-structured questionnaire containing possible complaints related to each system or organ. The 
sample consisted of 57 users admitted to a public maternity hospital in the interior of Paraíba 
during the puerperal period. The data analyzed using descriptive statistics. We found some 
frequent complaints, among them: difficulty in grasping during breastfeeding, edema, perineal 
hyperemia, stretch marks and emotional changes such as fear. The users of this researched 
maternity are not informed about the possible puerperal changes, this being the identified 
informational problem. 
Keywords: Puerperium. Anatomical, Physiological and Psychological Changes. Study of Information 
Users 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Durante a prática na área de obstetrícia, os autores observaram diversas queixas 

apresentadas pelas puérperas internadas em Maternidades. Em virtude desse fato, 

percebeu-se a necessidade de realizar uma pesquisa com o objetivo de identificar as 

principais queixas das puérperas de um Hospital Público no Município de Pombal – PB. Esta 

serve ainda como intuito de alertamos os acadêmicos, profissionais e gestores da área de 

saúde para a ocorrência dessas alterações, minimizando inclusive o desenvolvimento de um 

período patológico. 

No campo da Ciência da Informação (CI) os estudos de usuários (EU) são 

investigações que buscam identificar e caracterizar os interesses, as necessidades e os 

hábitos de uso de informação de usuários reais e/ou potenciais de um ambiente 

informacional. Assim, importante destacar que o uso da informação passa 

obrigatoriamente por considerar as especificidades de cada contexto/meio no qual o 

usuário se encontra. No escopo deste estudo, estamos diante de usuárias do Sistema Único 

de Saúde (SUS) que acometidas por alterações patológicas no puerpério buscam 

informação e tratamento eficientes para melhorar sua condição de saúde. 

A gravidez é um processo fisiológico da vida, juntamente com o parto, segue 

acompanhada de várias alterações nos aspectos anatômicos, fisiológicos e psicossociais. 

Essas mudanças afetam o útero, a respiração, o aparelho cardiovascular, a pele e o psíquico. 

Com o fim do ciclo gravídico se inicia o ciclo puerperal (ZIEGEL; GANLEY, 2000). 

O puerpério, sobreparto ou pós-parto, se constitui de um período cronologicamente 

variável, onde vão acontecer todas as manifestações involutivas, associada à recuperação 

da genitália materna (REZENDE, 2003). Os processos fisiológicos que ocorrem nesse período 

são decorrentes de alterações hormonais, manifestadas após a eliminação da placenta 

(secundamento). Os hormônios que vinham sendo produzidos pela placenta têm seus níveis 

reduzidos rapidamente, desencadeando todos os processos de involução (HENSCHER, 

2007). 

Dessa forma, o presente trabalho emerge buscando estabelecer a interlocução 

entre aplicações do campo da saúde associadas aos estudos no campo da CI, especialmente 

partindo da utilização dos EU como canal para a compreensão das queixas dessas usuárias 

que estão no período puerperal. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 METODOLOGIA 

A pesquisa é de natureza quanti-qualitativa e de campo. Ademais, é caracterizada 

como um EU, conforme referem Cunha, Amaral e Dantas (2015, p. 35) consiste em uma:  

[...] complexa utilização de métodos, técnicas e instrumentos muito diversos, mas 
todos convergem para o que é pesquisado ou estudado no sujeito chamado 
usuário, seja ele vinculado a uma unidade de informação, como é mais comum, 
ou um usuário da informação, que pertence a uma comunidade de sujeitos entre 
os quais existe um fluxo de informação, vinculado ou não a uma unidade de 
informação. 
 

A coleta foi realizada em uma maternidade pública no interior da Paraíba. A amostra 

é constituída por 57 usuárias que relataram alterações ocorridas no período puerperal.  

Para seleção amostral foi utilizada uma casuística aleatória simples através da 

seleção aleatória das puérperas que se encontravam internadas na maternidade no 

momento da coleta dos dados. Utilizamos de um questionário semiestruturado para coleta 

de dados aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Santa Maria (PB) e da 

direção da referida unidade hospitalar. 

Para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva como método. 

Justifica-se o lapso de tempo entre a coleta e a construção do artigo em virtude de 

toda burocracia envolvida no trâmite de autorização por parte do Comitê de Ética. Foram 

incluídas na pesquisa todas as participantes que quiseram fazer parte do estudo e assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

2.2 ESTUDO DE USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO 

Podemos afirmar que o ciclo evolutivo dos EU da informação acompanha aos 

desdobramentos científicos da CI, especialmente quando relacionamos com a teoria de 

Rafael Capurro acerca dos paradigmas dominantes da área: físico, cognitivo e social, a partir 

da noção básica sobre o conceito de informação, isso reflete em três abordagens para o 

campo dos estudos de usuário: tradicional, alternativa e social por meio do entendimento 

do usuário nesse processo. 

Segundo Cavalcante, Galo e Vendramini (2018, p. 384) os EU, caracterizam-se “[...] 

por ser um conjunto de estudos que trata de analisar, qualitativa e quantitativamente os 

hábitos de informação de um determinado grupo”. O usuário da informação é referenciado 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

362 

como o sujeito que necessita de informação para o desenvolvimento de suas atividades, 

assim como para garantia de direitos e cumprimento de seus deveres enquanto cidadão 

(FIGUEIREDO, 1994). 

O usuário pode ser compreendido como interno e externo, os primeiros referem-se 

aos usuários que integram o quadro funcional da unidade de informação, já os usuários 

externos são os sujeitos externos que acessam a unidade de informação para busca de 

informações diversas, ou mesmo que possivelmente podem fazer esse uso. Neste sentido, 

ainda são segmentados em usuários reais (utilizam a unidade de informação efetivamente 

para busca de conhecimento) e potenciais (podem utilizar a unidade de informação, mas 

por algum motivo não utilizam, por falta de conhecimento ou por falta de interesse) (SANZ 

CASADO, 1994). 

Compreende-se que cada usuário da informação, além de ser único, como indivíduo, 

é único em suas necessidades de informação, as quais vão depender do contexto em que o 

mesmo está inserido (GARCIA; SANTANA, 2018). Nessa direção, pensando no corpus de 

análise desse estudo, estamos diante de usuárias externas reais de um Hospital Público no 

Município de Pombal-PB, que estando na fase puerperal necessitam/buscam informações 

e tratamento pertinentes para resolução das queixas desenvolvidas em vários sistemas 

fisiológicos.  

Desta forma, levantamos um quadro de sinais e sintomas dessas usuárias no que 

concerne ao seu estado físico no período puerperal, enfatizando suas principais queixas e 

sinalizando sutilmente apontamentos teóricos diante dessas problemáticas. 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No tocante à idade das puérperas pesquisadas, foi constatado que a faixa etária 

variou de 17 a 41 anos, sendo que a incidência foi maior na faixa etária de 21 |- 30 anos. 

Estes dados condizem com os resultados obtidos por Abrão e Marton (2001), que após 

realizarem o perfil das puérperas atendidas em um centro de assistência, na cidade de São 

Paulo, constataram que 52% das puérperas tinham entre 20 e 29 anos de idade. 

Quanto ao tipo de parto, 35% das puérperas pesquisadas tiveram seus filhos por 

parto normal e 65 % por parto cesário. Estes achados condizem com resultados obtidos 

por Justi (2002), cuja incidência em seu estudo foi de 43,3% para partos normais e 56,6% 

para parto cesário. 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

363 

Segundo Nomura, Alves e Zugaib (2004) ao realizar um estudo sobre as 

complicações maternas associadas ao tipo de parto em um hospital universitário na cidade 

de São Paulo, observaram que o parto cesário predispõe as mulheres a um puerpério com 

maiores riscos de complicações em virtude do alto risco de infecções. 

Quanto à incidência dos antecedentes obstétricos, 52,6% das puérperas 

pesquisadas eram primíparas (primeiro parto) e 47,4% eram multíparas (segundo parto ou 

mais). Estes achados não condizem com Abrão e Marton (2001), que observaram em seu 

estudo uma incidência maior de multíparas, que nesse caso justificaria um número menor 

de queixas, uma vez que já vivenciaram as ocorrências da gestação passada que lhe auxilia 

na atual. 

Em relação aos problemas apresentados durante o ato de amamentar, 73,3% das 

puérperas pesquisadas relataram dificuldade na pega durante o ato, esse dado também 

foi observado no estudo de Justi (2002), aonde foi constatado que 23,3% apresentavam 

uma má pega. A dor no ato de amamentar representou 33,3% dos casos, esse dado condiz 

ainda com o estudo citado acima, cuja incidência foi de 26%. 

Ingurgitamento mamário (acúmulo de leite nas mamas) representou 36,8% das 

queixas. Esse achado é semelhante ao obtido por Oliveira, Patel e Fonceca (2004) que após 

realizar um estudo sobre as principais dificuldades na amamentação em uma unidade 

hospitalar da Bahia, constatou que 41% dos casos apresentaram ingurgitamento mamário. 

A fissura correspondeu a 29,8% das queixas. Esse achado é compatível com 

Pacheco (2005) que ao realizar um estudo sobre a prevalência de complicações 

relacionadas à amamentação em uma unidade hospitalar de Santa Catarina, observou uma 

incidência de 24,7% dos casos. 

Quanto aos problemas circulatórios, o edema representou 91,2% dos casos, 

achado semelhante ao de Justi (2002) que constatou em 88% dos casos, e 49,1% das 

puérperas pesquisadas apresentaram varizes. Esse dado é semelhante ao obtido pelo 

estudo citado acima, ocorreram varizes em 46% dos casos. 

Em relação às alterações gastrointestinais, foi observado que a cólica representou 

29,8% das queixas. Esse resultado condiz com os obtidos por Justi (2002) que observou em 

34% dos casos. A constipação representou 26,3% dos casos, esse achado é semelhante ao 

obtido por Justi (2002) que constatou esse problema em 32% dos casos. 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

364 

A constipação é causada pelo medo da mãe, em sentir dor ou romper os pontos da 

episiotomia (incisão efetuada na região do períneo), assim, orienta-se a mãe a não ter 

medo, pois os pontos não sofrem danos durante a evacuação, também pode ser orientado 

durante a evacuação a mãe sustentar o períneo com uma almofada de papel higiênico para 

minimizar a dor (POLDEN; MANTLE, 2002). 

Quanto aos problemas relatados referentes ao sistema urinário, verificamos que a 

infecção urinária ocorreu em 45,6% dos casos. Dado semelhante ao encontrado por Justi 

(2002) cuja incidência foi de 39%. É importante indicar medidas que vão prevenir o seu 

aparecimento, como manter a higiene pessoal adequada, evitar o transporte de bactérias 

da região anal para a uretra, sempre lavando as duas áreas e não reter a urina por períodos 

prolongados (HENSCHER, 2007). Ademais, 40,3% das puérperas pesquisadas relataram ter 

apresentado corrimento vaginal. Esse resultado condiz com Justi (2002) que observou em 

37% dos casos da sua pesquisa.  

Em relação às queixas apresentadas no períneo, a hiperemia (congestão sanguínea) 

esteve presente em 49% dos casos. A dor ocorreu em 47,4% dos casos. Resultado que 

condiz com o obtido por Justi (2002), 54% dos casos. 

Quanto às queixas abdominais, as estrias (rompimentos da pele causados pelo 

estiramento da mesma) representaram uma frequência de 64,9%, os resultados condizem 

com os achados de Justi (2002) cujo valor foi 75%. A dor na incisão cirúrgica teve uma 

frequência de 54,3% e o edema de períneo 40,4%. 

Em relação à presença de lombalgia foi observado que 64,9% das puérperas 

pesquisadas apresentaram. Esse resultado é compatível com o de Perlison; Broncholi (20[-

-]) que em seu estudo constatou uma incidência de 83%.  

No tocante às alterações emocionais, 47,4% apresentavam medo e 40,4% 

apresentavam ansiedade. Esses achados condizem com os obtidos por Eduardo et al. 

(2009) que ao realizar um estudo colhendo depoimentos sobre a vivência do puerpério 

constatou que esses problemas são comuns nessa fase da vida da mulher. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O puerpério consiste em um período transitório na vida das mulheres, onde as 

puérperas podem cursá-lo de maneira harmônica ou com a presença de intercorrências 
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que vai marcar o período como patológico e que se não dada à devida assistência pode 

levar à morte materna. 

 Na pesquisa realizada foi constatado que a maioria das mães tinha entre 21 e 30 

anos de idade, cerca de 52,6% eram primíparas, na maioria dos casos o parto foi cesário e 

todas as puérperas apresentavam algum tipo de queixa. As queixas mais frequentes 

referidas pelas usuárias foram dificuldades na pega durante a amamentação, edema, 

cólicas, infecção urinária, hiperemia perineal, estrias, lombalgia e alteração emocional 

como medo. 

 Durante o período gestacional verificamos que as usuárias desta maternidade 

pesquisada não são informadas sobre as possíveis alterações puerperais, sendo este o 

problema informacional identificado. Vislumbramos que seja possível que as equipes 

multidisciplinares da unidade hospitalar possam desenvolver um trabalho voltado a esta 

questão e, seguindo os princípios do SUS, levar educação em saúde às usuárias do sistema. 
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RESUMO: Trata dos adventos da pandemia do novo coronavírus e o contexto da computação 
cognitiva, apresentando como a união entre o bibliotecário e as ferramentas da inteligência 
artificial podem ter efeitos positivos no combate a COVID-19. Aborda a importância da 
disseminação da informação através da computação cognitiva para comunicar esclarecimentos, 
dados e informações nesse momento de distanciamento social, tal como também auxiliar na 
educação remota, tendo o bibliotecário em papel de destaque. A metodologia utilizada foi a 
pesquisa bibliográfica não sistemática e estudo de caso simples. Como resultado apresenta um 
breve case em andamento nomeado de “TICA”. Uma aplicação com base em computação cognitiva 
em fase de treinamento no Laboratório de Tecnologias de Informação e Inclusão Sociodigital (LTI 
Digital).  
Palavras-chave: COVID-19; Computação Cognitiva; Inteligência Artificial; Bibliotecário; 
Disseminação da Informação. 
 
ABSTRACT: It deals with the advent of the new coronavirus pandemic and the context of cognitive 
computing, showing how the union between the librarian and the tools of artificial intelligence can 
have positive effects in combating COVID-19. It addresses the importance of disseminating 
information through cognitive computing to communicate clarifications, data and information in 
this moment of social distance, as well as assist in remote education, with the librarian in a 
prominent role. The methodology used was non-systematic bibliographic research and a simple 
case study. As a result, ‘TICA’ presents a brief case in progress. An application based on cognitive 
computing undergoing training at LTI Digital. 
Keywords: COVID-19; Cognitive Computing; Artificial intelligence; Librarian; Dissemination of 
information. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A sociedade obteve avanços significativos em todas as áreas do conhecimento nos 

últimos anos, da Medicina à Educação. A evolução foi ciclópica, graças às Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação (TDIC) que trouxeram inúmeras evoluções para a sociedade, 

e maior velocidade no trato da informação, como nos mostra Lobo (2018, p. 4): 

 advento do computador trouxe uma enorme ampliação da dimensão do homem, 
aumentando a sua capacidade de calcular e armazenar grandes volumes de 
informação e isso em nanosegundos. Ampliou significativamente sua memória e 
o tempo de recuperação de uma informação. O “aqui e agora” passou a ser o 
mote do mundo atual, caracterizando uma sociedade em mudança rápida e 
constante. 
 

A tecnologia é um “aliado no protagonismo de médicos e das políticas de saúde no 

combate aos vírus e um dos seus principais elementos de apoio é a comunicação da 

informação de maneira rápida” (NEVES, 2020, p.45). Portanto, não podia ser diferente na 

área da Ciência da Informação (CI) que está crescendo e expandindo cada vez mais seus 

campos de atuação que se encontram, intimamente, ligados às tecnologias digitais. Uma 

das vertentes que começa a fazer parte da Ciência da Informação é a Computação 

Cognitiva (CC), como destaca Neves (2019, p. 2), “a CC é uma disciplina que integra 

conceitos da neurobiologia, da psicologia cognitiva, da ciência da informação e da 

inteligência artificial.” Assim sendo, tal disciplina além de agregar informação, está 

aproximando mais a CI das outras áreas, sendo que, um dos profissionais mais indicados 

para tratar da curadoria digital em contextos de computação cognitiva é o bibliotecário. 

De acordo Siebra, Borba e Miranda (2016, p. 24) “na realidade, a partir do ano 2003, o 

termo curadoria passou a ser trabalhado nas áreas de Ciência da Informação  e  Ciência  da  

Computação,  motivados  pelo  crescimento  exponencial  da  informação digital, dando 

origem a noção de Curadoria Digital”. 

Atualmente, essa aproximação entre as áreas se tornou essencial para enfrentar os 

adventos da pandemia, já que, no ano de 2020 foi decretado quarentena em alguna países 

por razão da COVID-191 (vírus também conhecido como Novo Coronavírus). Assim a 

parceria entre CI, CC e a área das Ciências da Saúde têm sido de relevante para o combate 

da pandemia. A disseminação de informações corretas tem ajudado a evitar que a 

                                                                 
1 A doença do coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada por um coronavírus recém-descoberto. 

Disponivel em https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
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população saia de casa, estejam alertas ao uso de máscara e álcool gel, por exemplo. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) tem trabalhado na utilização de práticas 

bibliotecárias para reunir, organizar e disseminar as informações necessárias para os 

pesquisadores do mundo inteiro e a população mundial,   

A OMS está reunindo as mais recentes descobertas científicas e multilíngues 
internacionais em COVID-19. A literatura global citada no banco de dados da 
OMS COVID-19 é atualizada diariamente (de segunda a sexta-feira) a partir de 
pesquisas em bancos de dados bibliográficos, pesquisa manual e adição de 
outros artigos científicos referidos por especialistas. (OMS, 2019, online) 
 

 As tecnologias digitais juntamente com a biblioteca e a CI tem sido uma potência 

para auxiliar a educação nesse período de quarentena, já que, graças às aulas remotas, 

lives, eventos onlines, etc.; está sendo possível manter, mesmo que com certa dificuldade, 

os estudos e as aulas de algumas faculdades e escolas públicas. Neves (2019) acredita que 

a biblioteca pode ser mais do que um usuário das tecnologias inteligentes, ela pode ser um 

"nicho" que potencializa a educação por meio da disseminação das novas habilidades 

tecnológicas e conhecimentos para a sociedade. Assim, o auxílio do bibliotecário pode 

fazer toda a diferença nesse momento de crise. 

 

2 METODOLOGIA  

Para tratar da temática computação cognitiva no âmbito da pandemia e de 

instituições informacionais, este trabalho é de caráter exploratório e descritivo, realizando 

uma pesquisa bibliográfica não sistemática na Scielo, Brapci e artigos selecionados na Web 

of Science. Utilizou-se como estratégia de busca os descritores <computação cognitiva>, 

<inteligência artificial>, <bibliotecas> e <pandemia>. Percebemos que o assunto ainda é 

uma discussão recente na área da Ciência da Informação, por isso, foi utilizado o caráter 

exploratório para a pesquisa, segundo Gil (2008), este tipo de pesquisa é realizado 

especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele 

formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. 

A estratégia de busca nas bases citadas foi a pesquisa bibliográfica não sistemática, 

pois ela reúne as informações necessárias para o embasamento da nossa argumentação, 

dando corpo ao nosso referencial teórico, como nos mostra Pizzani, et al (2012, p. 54), 

pode ser entendida como “[...] a revisão da literatura sobre as principais teorias que 

norteiam o trabalho científico.” Trata-se também de estudo de caso simples por 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

370 

apresentar alguns aspectos da interação promovida por uma aplicação de inteligência 

artificial, denominada TICA, em fase treinamento no Laboratório de Tecnologias 

Informacionais e Inclusão Sociodigital (LTI Digital).  

A abordagem qualitativa fora utilizada para uma melhor apuração e exploração das 

informações obtidas como nos mostra Terrence e Escrivão Filho (2006, p. 2). Dessa 

maneira, acreditamos que a metodologia adotada atende aos critérios da pesquisa com 

sucesso, assim possibilitando a compreensão das etapas do processo metodológico 

utilizado na construção do texto.  

 

3 COMPUTAÇÃO COGNITIVA COMO POTENCIAL DE APOIO AO COMBATE A COVID-19: 

Biblotecários em ação  

 

O mundo vive em constantes transformações sociais e digitais. A interação de 

humanos  com máquinas e softwares promove frenéticas atualizações tecnológicas. Na 

visão de Weiss (2019, p. 205) "[...] a atual onipresença computacional se reflete na 

sociedade contemporânea como uma importante força para constituição de novas formas 

de interação, cooperação e colaboração e, consequentemente, impulsionando mais e mais 

conhecimentos". Atualmente a computação cognitiva é uma das maiores tendências 

tecnológicas, apoiando-se no âmbito da inteligência artificial, trata-se de um campo que 

simula os processos cognitivos humanos em um modelo computadorizado (WEISS, 2019),  

tal aplicação, propõe-se a agrupar inúmeros conhecimentos em um algoritmo para 

resolver, auxiliar e orientar o indivíduo  em problemas cotidianos e pontuais (CHAMBERLIN, 

2016; CONTENT, 2016; AGRELA, 2020).  

A computação cognitiva vem de um histórico marcante na medicina e, sendo a 

pioneira, denota grande importância neste momento. Neves e Leite (2019, p.61) são 

otimistas neste sentido "[...] a área de saúde atualmente é uma das maiores apostas para 

uma nova onda de inovação cognitiva que vem transformando o tratamento de doenças, 

análise de dados médicos, leitura rápida de milhões de documentos e o desenvolvimento 

de diagnósticos". Para enfatizar o quanto a inteligência artificial envolvida nesta ciência é 

útil, uma reportagem da revista Exame apresentou que uma startup de inteligência 

artificial, na China, detectou a doença e previu para quais locais ela iria viajar, como nos 

mostra Agrela (2020) que, nove dias antes de a Organização Mundial da Saúde emitir um 
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alerta sobre a epidemia do coronavírus da China que começava a acontecer no seu país de 

origem, uma startup de inteligência artificial detectou a doença e para quais locais ela iria 

viajar. A tecnologia da startup BlueDot, baseada no Canadá, previu corretamente que a 

doença iria chegar a Bangkok, Seul, Taipei e Tóquio (NEVES, 2020). 

Dentro dessa ótica o bibliotecário possui um papel fundamental no cenário em que 

vivemos, onde a população é ‘bombardeada’ de informações a todo momento, se torna 

difícil distinguir as fake news2 das notícias reais. Para tanto é necessário averiguar se as 

informações provêm de fonte confiável. Por isso, as bibliotecas continuam sendo a fonte 

mais segura de dados para a construção de argumentos válidos que auxiliam no 

discernimento, para maiores possibilidades de participação nas questões sociais e 

pesquisas acadêmicas e científicas. 

A computação cognitiva pode ser inserida no auxílio a bibliotecários na questão de 

fornecimento de informações e referências verificadas a respeito do novo coronavírus, que 

pode ser expressa em softwares instalado nos computadores com interface de diálogo. 

Discutir sobre o papel da biblioteca na transformação digital é um tanto instigante, visto 

que, a característica de armazenar e fornecer informações está na sua mais pura essência.  

Porém, assim como todas as áreas, ela sofre consequências do metamorfismo 

tecnológico, atualmente com a inteligência artificial, já é possível fazer pesquisas de livros 

usando título, autores, descrição, entre outros atributos que facilitam esta busca, além de 

armazenar dados de leitores, prazos de entrega, etc., tudo isso sendo feito por uma 

consulta na base de dados da própria instituição. Mas, este modo é apenas uma vertente 

dessa transformação digital. Outra dimensão relevante é a utilização da curadoria digital 

adequada à Computação Cognitiva, como discorre Neves (2019, p. 7):  

O campo da curadoria digital é de interesse para a execução deste feito, devido 
a sua capacidade para encontrar, organizar, filtrar e dar valor, relevância e 
significância à informação de um assunto específico que vem de diferentes 
fontes como: mídias digitais, ferramentas de comunicação, redes sociais, entre 
outras.  
 

Através das práticas de curadoria digital se torna efetivo a utilização da inteligência 

artificial apoiada pela computação cognitiva em qualquer área, em especial, na área da 

saúde. Já que com o preparo adequado tais ferramentas podem se associar a outros 

                                                                 
2  Fake News são notícias falsas divulgadas principalmente nas redes sociais. Os boatos têm informações irreais que 

apelam para o emocional do leitor/espectador.  
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recursos no combate a COVID-19, sendo que, “elas auxiliam na melhor tomada de decisão 

a medida que são treinadas e aprendem com os humanos”, como afirma Leite e Neves 

(2019, p. 63). 

Empresas  de grande  porte  da  área  de  tecnologia  da  informação,  como a 
IBM (International Business Machine), desenvolvem sistemas cognitivos com o 
propósito de auxiliar especialistas humanos a  tomar  melhores  decisões,  em  
meio  à  complexidade  dos  grandes  volumes  de  dados.  Os sistemas cognitivos 
aprendem e interagem com os seres humanos. 
 
 

 Dessa maneira, há um leque de possibilidades para a aplicação conjunta da 

Computação Cognitiva, nas áreas das Ciências da Saúde e da Ciência da Informação, 

principalmente, no momento atual de pandemia. A educação também tem sido uma das 

áreas mais afetadas pelos efeitos causados pela COVID-19. Segundo a UNESCO (2020, 

online) “no Brasil há cerca de 35 milhões de crianças e adolescentes sem acesso a aulas 

devido ao fechamento temporário das escolas”. 

Por causa da quarentena espaços que aglomeram muitas pessoas, como as escolas 

e universidades, tiveram que se manter fechados para evitar a propagação do vírus entre 

a população. Assim as crianças e jovens poderiam ser um veículo de disseminação da 

doença entre seus parentes e amigos caso as aulas fossem mantidas presencialmente, fora 

diversos outros fatores de agravamento da situação da disseminação da doença. 

O novo coronavírus torna a escola um dos espaços mais temidos pelo risco da 
transmissão, pois a sua multiplicidade e heterogeneidade cria vínculos entre 
aqueles que são menos propensos aos sintomas graves da doença (jovens) a 
todos os demais que podem ser até mortalmente propenso (ARRUDA, 2020, 
p.259). 
 

As tecnologias digitais possuem um papel crucial no mundo, durante e após a 

pandemia, visto que o seu uso se tornou ainda mais necessário para continuar 

desempenhando ações comuns, que antes eram feitas presencialmente como aulas em 

classe ou atendimentos na secretaria. Cani, et al (2020, p.24) afirmam que “[...] há uma 

necessidade de reinventar a escola, [...] embora elas já trabalhassem com tecnologias 

digitais em determinados momentos, os profissionais da educação se depararam com a 

obrigatoriedade de se adaptarem, de modo radical, a esses recurso.” No contexto desta 

afirmação, o bibliotecário pode auxiliar a integração dessa adaptação tecnológica, já que o 

mesmo é um profissional da informação, aspecto que a quarentena realçou, 

demonstrando a ligação que estes profissionais têm com a Internet. Como afirma a Unesco 
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(2020) “A pandemia de COVID-19 tem lembrado o mundo sobre a importância da internet 

como uma janela para a educação, o acesso à informação, saúde, cultura e a inúmeros 

outros aspectos da vida diária.”   

 

4 TICA: UMA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A FAVOR DA DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM 

SAÚDE    

 As aplicações com base em IA vem ganhando força nos últimos anos graças aos 

avanços tecnológicos, em especial, a computação cognitiva, que possibilita o aprendizado 

de máquinas por meio do processamento de linguagem natural. Assim sendo, o 

aprendizado de máquinas não é mais algo de ficção científica, pois estamos vivendo nos 

dias atuais. Diversas empresas estão investindo na chamada computação cognitiva, dentre 

elas está a International Business Machines Corporation 3(IBM), que desenvolveu a 

tecnologia Watson Assistant. Um assistente virtual baseado na computação cognitiva, ele 

é extremamente complexo pelas diversas funcionalidades que possui. 

O Watson Assistant é uma plataforma de IA de conversação que ajuda a fornecer 
aos clientes respostas rápidas, diretas e precisas às suas perguntas, em qualquer 
aplicativo, dispositivo ou canal [...] O Watson Assistant é mais do que um chatbot. 
Ele sabe quando procurar uma resposta em uma base de conhecimento, quando 
pedir clareza e quando direcionar usuários para um ser humano. E, como pode 
ser implantado em qualquer ambiente de nuvem ou local [...] (NTERNATIONAL, 
2020, online). 
 

 A partir do desenvolvimento dessa plataforma, a IBM passou a disponibilizar o 

Watson para testes e compras de instituições. Assim sendo, o Laboratório de Tecnologias 

Informacionais e Inclusão Sociodigital (LTI Digital) da UFBA entrou em parceria com a Open 

Knowledge BR para realizar testes utilizando recursos de dados abertos com o apoio do 

Watson, a fim de embasar pesquisas. Dessa maneira, pensando no estado atual de 

pandemia e quarentena, o LTI Digital se mobilizou para desenvolver a plataforma chamada 

TICA, tal ainda está em fase de treinamentos e testes, visando dar suporte virtual ao 

laboratório respondendo perguntas sobre o LTI Digital e também sobre a COVID-19. Desse 

modo, é possível utilizar a TICA como auxílio informacional nesse momento de 

distanciamento social que estamos vivendo, onde muitas dúvidas surgem na população, 

mas há poucos suportes que esclareçam os questionamentos. 

                                                                 
3 A International Business Machines Corporation é uma empresa dos Estados Unidos voltada para a área de 

informática. 
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A TICA funciona como um chatbot, onde o usuário poderá realizar perguntas sobre 

o LTI Digital, sobre eventos, membros, etc., e claro, sobre o COVID-19. Graças a TICA é 

possível diminuir a interação entre humanos nesse momento de distanciamento, 

contribuir com informações úteis de fontes confiáveis e permitir que os membros se 

foquem em suas pesquisas. Acima pode-se visualizar a interação entre a TICA e um 

membro do LTI Digital, feita apenas para enriquecer o nosso argumento, já que a 

plataforma ainda não está disponível, pois se encontra em fase de treinamentos. 

 

Imagem 1. Plataforma TICA 

 

  
Fonte: Extraído do acervo das autoras  Nota: A primeira imagem mostra TICA interagindo e ao lado um 

print da API onde é armazenando o banco de dados sobre Covid-19 na plataforma. 

 

 O banco de dados sobre a COVID-19 está sendo implementado por meio de uma 

API de dados tabulares do Hospital Johns Hopkins. Assim podemos ver a funcionalidade dessa 

plataforma, que apesar de ainda estar em fase de teste já possui um banco de dados 

razoável sobre o assunto, e consegue responder as perguntas mesmo sendo feitas em 

linguagem natural, sem pontuação ou com abreviações, uma verdadeira revolução para os 

assistentes virtuais. Entendemos que uma tecnologia como esta pode ser utilizada a favor 

da disseminação de informações com acuracia em saúde pública, elemento que 

entendemos como essencial no combate ao coronavírus. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em resumo, este trabalho buscou analisar qual o papel da computação cognitiva e 

da inteligência artificial no combate a COVID-19 e como poderia auxiliar a disseminação da 

informação apoiada em dados de qualidade sobre a doença e sobre a instituição a qual 

rsponde. Dessa maneira acreditamos que traz reflexos importantes para as áreas da 

Ciência da Informação e Ciências da Saúde em contextos de tecnologias digitais, assim 

como respostas a alguns questionamentos latentes relacionados a computação cognitiva 

e inteligências artificiais.  
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RESUMO: O objetivo deste estudo é avaliar se o designer dos infográficos da Fiocruz propicia a 
popularização da informação sobre o combate à Covid-19. As questões norteadoras desta pesquisa 
são: os infográficos utilizados pela Fiocruz são profícuos para a popularização da informação sobre 
a Covid-19? Seu conteúdo e design possibilitam uma fácil compreensão para o público que utiliza 
as redes sociais? Com isso, buscamos identificar se os infográficos foram elaborados com 
parâmetros no design de informação via GDV e nos processos cognitivos, objetivando a 
compreensão do sujeito, de maneira rápida e eficaz ao acessar as informações em sua rede social. 
Palavras-Chave: Design de informação. Cognição. Infográficos. Coronavírus. Covid-19. 

 ABSTRACT: The objective of this study is to evaluate if the infographics designer at Fiocruz, provide the 

popularization of information about the fight against Covid-19. The guiding questions of this study are: are 

the infographics used by Fiocruz useful for the popularization of information about Covid-19? Does its 

content and design allow for an easy understanding by the public who use social networks? With this, we 

seek to identify whether the infographics were elaborated with parameters in the information design via 

GDV and in the cognitive processes, in order that the subject can be understood, quickly and effectively, 

when accessing the information on their social network. 

Keywords: Information design. Cognition. Infographics. Coronavirus. Covid-19. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As imagens estão constantemente vistas no dia a dia. Com frequência, ouvimos 

dizer que “uma imagem vale mais que mil palavras”, um dito popular que delineia a 

relevância da imagem na história da humanidade, especialmente para a sociedade 

moderna. No Brasil e no mundo, convivemos rodeados de imagens de diversas formas, 

como outdoors, revistas, jornais impressos e digitais, mídia digital, redes sociais on-line 

(sobretudo no Facebook), ou ainda em conversas, mesmo através de aplicativos de 

mensagens como o Whatsapp. À vista disso, esse fato é denominado de “cultura visual” 

(MIRZOEFF, 2003).  

Ainda assim, isso não diminui a relevância das informações escritas, porque os 

aspectos verbais das imagens ainda são devidamente apreciados. Para o autor supracitado, 

gráficos e imagens semióticas são integradas e geralmente tornam o texto mais 

perceptível, de fácil compreensão. 

Com a pandemia causada pelo Coronavírus, a população passou a receber uma 

quantidade excessiva de informações nas redes sociais. Muitas dessas informações, no 

entanto, eram Fake News, ou seja, informações falsas que não tinham uma fonte confiável 

e acabaram gerando o pânico entre as pessoas. A Fiocruz criou algumas peças de 

campanha com informações de cunho educacional para orientar a população quanto às 

precauções necessárias para evitar a contaminação do novo vírus. Essas campanhas foram 

disponibilizadas no site da Secretaria da Saúde, tornando-se assim uma fonte confiável 

para divulgação nas redes sociais, principalmente via Whatsapp. 

Em conexão com esse contexto, este estudo começa com a preocupação quando 

encontramos um número cada vez maior de composições multimodais chamadas 

infográficos, presentes tanto na mídia impressa quanto na digital ou híbrida, as quais 

possuem atribuições e particularidades especiais que despertam o interesse dos leitores.  

O principal objetivo deste estudo é avaliar se o design dos infográficos da Fiocruz 

propiciam a popularização da informação sobre o combate à Covid-19. A questão 

norteadora desta pesquisa é: os infográficos utilizados pela Fiocruz são efetivos para a 

popularização da informação sobre a Covid-19?   
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Sabe-se que os infográficos combinam e integram imagem e texto em um layout 

exclusivo que os distingue de outras composições multimodais. A própria terminologia 

"infográfico" parece ser uma combinação de informação com um gráfico (informação + 

gráficos), o que nos alude ao próprio sentido do termo, que é a combinação de um grande 

número de informação combinada com imagem. Foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: analisar o design de informação via Gramática do Design Visual (GDV); verificar 

se as peças foram criadas com base em estratégias cognitivas; averiguar se as imagens 

utilizadas ajudaram na compreensão da informação  

2 O DESIGN DE INFORMAÇÃO VIA GDV 

O campo de Design de Informação concentra-se extensivamente no design de 

experiências de aprendizado instrutivos eficazes, ambientes e mensagens visuais. Embora 

provavelmente já tenhamos visto infográficos (abreviatura de gráficos de informação), os 

infográficos, de acordo com Krum (2014, p. 6), são uma espécie de "[...] design gráfico que 

combina a visualização de dados, ilustrações, texto e imagens em um formato que conta a 

história completa."  

Os infográficos são extensivamente empregados em jornais e notícias (SMICIKLAS, 

2012), porque eles efetivamente reúnem vários elementos em uma imagem visual de 

forma clara e precisa, com emprego versátil e como um dispositivo para entrega de 

conteúdo complexo para um público amplo. Os infográficos têm um potencial significativo 

como uma forma elaborada de transmitir informações complexas de forma eficaz, precisa 

e clara.  

Nessa acepção, os gráficos de informação ou infográficos são espaços de discurso 

multimodal criados por uma combinação de dados e visualização de informação, tipografia 

e cor. Como uma forma eficaz de comunicação e popularização, os infográficos são 

frequentemente usados por organizações internacionais e agências governamentais como 

um meio de popularizar tópicos complexos relacionados a saúde, segurança alimentar, 

política, negócios e meio ambiente.  

De uma perspectiva sociossemiótica, pode-se ver que layout, imagens, cor, 

tipografia e ordem de informação combinam-se para distinguir o Ideal e o Real (KRESS; 

VAN LEEUWEN, 1996). No contexto da pandemia da Covid-19, a composição temática 
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interage com a composição gráfica para levar informações importantes à população. 

Considerando-se que o objetivo do Design é criar um plano para a construção de um objeto 

ou sistema, a GDV ajuda a estabelecer as bases para a formação de um novo objeto ou 

sistema.  

E quando se trata de infográficos, o layout desempenha um papel valioso como 

mediador para melhorar a entrega da mensagem pretendida. Layout refere-se à 

organização de vários elementos em uma página. Normalmente diz respeito a uma 

imagem específica, um texto e ao posicionamento de elementos de adereços. 

Compreender o design de informação é muito importante devido ao fato de que é o layout 

que torna o infográfico apresentável, legível e atraente ao leitor. Se o design da 

composição não for devidamente compreendido, é possível que haja ineficiência e até 

perda da mensagem a ser transmitida. 

Existem vários tipos de infográficos, assim como informações que precisamos para 

comunicar entre os usuários. Adams (2011) apontou três tipos de infográficos com base 

nas características: infográfico de movimento, usado em cinemas e apresentações para 

apresentar informações de forma coerente e sequencial; infográfico interativo, no qual as 

informações são exibidas de acordo com a seleção do leitor, sendo responsável pelo 

resultado apresentado; infográfico estático, composição que exibe as informações 

completas. Os infográficos produzidos pela Fiocruz com informações sobre a Covid-19 

estão alocados nesta última categoria. 

Diante desse entendimento, os infográficos podem ser uma abordagem visual 

poderosa para transmitir informações e apoiar a compreensão conceitual, porque as 

pessoas veem com seus cérebros (SMICIKLAS, 2012). 

3 OS PROCESSOS COGNITIVOS E O ACESSO À INFORMAÇÃO 

A cognição é um termo de origem latina, cognoscere, que significa “conhecer” 

(COGNIFIT, 2019). A cognição está diretamente relacionada ao conhecimento. Ou seja, é o 

acúmulo de informações que adquirimos com o passar do tempo através da aprendizagem 

ou das experiências. Conforme Lima (2007), a cognição humana é essencialmente 

organizada como uma rede semântica na qual os conceitos são ligados pelas associações.  
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Evedove e Fujita (2013) afirmam que nas ciências cognitivas o ato de conhecer é 

produzir e reproduzir a informação, enquanto na ciência da informação o processo de 

conhecer dos sujeitos é investigado à medida que a informação precisa ser observada a 

partir do acesso do ser humano e, posteriormente, de sua representação, pois o sujeito, 

ao incorporar em seu repertório, modifica seus estados cognitivos, o que resulta no novo 

conhecimento.  

As inferências sobre determinada informação podem ocorrer de diferentes 

maneiras. É possível que aconteça por meio da percepção que advém dos sentidos 

humanos, sendo eles, visual, olfativo, tátil, auditivo e paladar, relacionados diretamente 

com a percepção dos meios interno e externo, que permitem assimilar a informação 

representada; pela linguística, decodificando os ícones, signos e símbolos que representam 

a informação; e pelo conhecimento empírico, ou seja, aquele conhecimento adquirido por 

meio da observação ou experiência vivida pelo sujeito, na medida em que ativa as opiniões 

acumuladas na memória.  

Vasconcellos e Oliveira (2000) afirmam que a representação está diretamente 

ligada “[...] às estruturas do conhecimento nos processos de compreensão, memória, 

raciocínio e solução de problemas, incluindo as funções de percepção, reconhecimento de 

padrões, formação e interpretação de imagens.” Os autores chamam a atenção quanto às 

regras de formação das representações que definem as proposições correspondentes aos 

processos reais do sujeito e as representações mentais como unidades de conhecimentos, 

as quais são úteis para construir esquemas e modelos de modo que os sujeitos 

compreendam, raciocinem, reconheçam, percebam e imaginem como as informações da 

atividade humana são processadas. 

4 METODOLOGIA, MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

Esta pesquisa buscou fazer uma avaliação das peças de comunicação criadas pela 

Fiocruz para disseminar as orientações sobre como prevenir o contágio e a transmissão da 

Covid-19. A Fiocruz foi escolhida como amostra deste estudo por ser o órgão oficial do 

governo para realização das pesquisas científicas em combate à doença e sobre o 

desenvolvimento da vacina anti-Covid-19 que possa proporcionar a imunidade da 

população.  
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A coleta de dados foi realizada através do acesso ao site da Fiocruz, que criou um 

espaço em seu site, onde disponibiliza um conteúdo de confiança sobre a Covid-19; é um 

material informativo para que a população possa compartilhar nas redes sociais, 

informações sobre a pandemia de forma livre e gratuita. Selecionamos as peças de 

campanha para a Covid-19 com formato para divulgar via redes sociais, principalmente 

pelo WhatsApp, por ser uma ferramenta utilizada pela maioria da população, tanto no 

Brasil quanto no mundo.  

Essas peças estão disponíveis para qualquer pessoa interessada em obter 

informações seguras sobre o assunto ou que queira divulgar nas redes sociais um conteúdo 

confiável. Foi definido que seriam avaliadas as peças publicadas no período do início da 

quarentena, que se deu em março de 2020, a julho de 2020, totalizando 2 (dois) cards 

analisados.  

Buscou-se verificar o uso do design de informação via GDV e os processos 

cognitivos referentes a raciocínio, memória, compreensão, solução de problemas, 

utilizados para a representação da informação veiculada nas peças de divulgação criadas 

pela Fiocruz, de forma a identificar a eficácia da disseminação e da compreensão da 

informação pelo público. 

5 DISCUSSÃO  

Os indivíduos interagem cotidianamente com infográficos, seja em forma de ícone 

indicando quando atravessar a rua, bem como ícones na navegação na web, e sobretudo 

como recurso instrucional, foco deste estudo. 

Dentre as diversas maneiras de organizar uma composição e direcionar possíveis 

caminhos de leitura, para este estudo selecionou-se o enquadramento, a fonte e o layout. 

Além de ligar as informações, a análise usa duas outras formas de criar unidade que Van 

Leeuwen (2005) chama de "ritmo" e "composição". O ritmo diz respeito às questões sobre 

a composição no tempo e no espaço (layout) e a regularidade da alternância entre os 

modos. O ritmo pode criar unidade ou perturbação, caso não haja uma boa disposição dos 

elementos. 
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Figura 1 – Covid-19, transmissão, sintomas e precaução 

 

Fonte: (FIOCRUZ, 2020). 

 

Neste exemplo, ao ilustrar informações, o infográfico acima cria uma narrativa 

visual, organiza de forma funcional e estética o respectivo conteúdo e o visual. Além disso, 

o leitor pode extrair as informações, e inclusive se permite uma fácil navegação pelo 

conteúdo produzido. Nesse infográfico, todas as informações são legíveis: o esquema de 

cores não prejudica a leitura, a escolha da fonte, do tamanho e da cor foi utilizada para 

tornar o conteúdo legível. 
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Figura 2 – Covid-19 nas gotas de saliva 

 

Fonte: (FIOCRUZ, 2020). 

Este infográfico caracteriza-se como estático, apresenta composição em imagens 

em blocos, segmentando textos em cada agrupamento e no conjunto como um todo. Ao 

despertar o interesse em adquirir outras informações, o infográfico cumpre sua função 

pragmática, ou seja, o indivíduo pode usar as fontes digitais para pesquisar on-line e obter 

mais informações e pistas contextuais sobre a Covid-19. No geral, a disposição dos 

elementos deste exemplo mostra a harmonia entre as fontes, layout e imagens, 

conduzindo o leitor de forma eficiente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se compreender que a função do infográfico é organizar de forma funcional 

e estética, com equilíbrio entre texto e imagens. Os bons exemplos de infográficos aqui 

apresentados envolveram apresentação funcional do recurso de leitura resumida, 

apresentação bem elaborada e composição simples das peças gráficas.  
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Assim, os infográficos como ferramentas de visualização de dados fornecem 

algumas das maiores oportunidades de comunicação eficazes e eficientes com o público, 

pois traz em sua essência elementos que o cérebro humano pode identificar facilmente. 

Dessa forma, configuram-se como um recurso poderoso para transmitir dados complexos 

em um formato fácil de apreender, e sobretudo descomplica o complexo. 
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RESUMO:  A Doença de Alzheimer (DA) é uma enfermidade incurável que debilita psicologicamente 
o paciente e afeta emocionalmente seus familiares que convivem com a doença. O trabalho 
pretende, através da análise de patentes, contribuir para a compreensão das tecnologias 
desenvolvidas recentemente no tratamento da DA. Na metodologia foi realizada uma pesquisa 
exploratória através da prospecção tecnológica patentária, além de revisões bibliográficas sobre o 
assunto. Embora existam 132 agentes em ensaios clínicos para tratar a DA, ainda não foi 
descoberto nenhum fármaco para a cura da doença, restando apenas terapias combinadas e ações 
de prevenção que permitem diminuir o seu progresso. 
Palavras-Chave: Patentes. Doença de Alzheimer. Medicamentos. Envelhecimento da População. 
Indústria Farmacêutica. 
 
ABSTRACT: Alzheimer's disease (AD) is an incurable disease that psychologically weakens the 
patient and emotionally affects his family members who live with the disease. Consistent work, 
through patent analysis, contributes to the understanding of technologies recently developed in 
the treatment of AD. In the methodology, an exploratory research was carried out through the 
patenting technological prospecting, in addition to bibliographic reviews on the subject. Although 
there are 132 agents in clinical trials to treat AD, no drug has yet been discovered to cure the 
disease, with only combination therapies and preventive actions remaining that allow it to slow its 
progress. 
Keywords: Patents. Alzheimer's Disease. Medicines. Aging Population. Pharmaceutical Industry. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Doença de Alzheimer (DA) é uma enfermidade neurodegenerativa progressiva 

que se manifesta inicialmente causando perda da memória de curto prazo e deterioração 

cognitiva, além de uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e alterações 

comportamentais que se agravam com o passar do tempo. A DA se desdobra em diferentes 

estágios inexorável e lentamente. O seu quadro clínico pode ser definido em quatro fases 

de agravamento progressivo. No primeiro estágio, fase inicial, ocorrem as alterações de 

memórias. No segundo momento, em sua forma moderada, aparecem as dificuldades na 

fala e coordenação motora. Na terceira etapa, já considerada grave, as execuções de 

tarefas diárias se tornam impossíveis. Por fim, no quarto estágio, a fase terminal, as 

pessoas ficam retidas ao leito em um estado de não reatividade e de imobilidade (CATANIA 

et al, 2019; CRUTCH et al., 2017; DUBOIS et al., 2016).  

A causa da doença ainda é desconhecida, embora há suposições de que ela seja 

causada por fatores genéticos determinados. Alois Alzheimer, psiquiatra e 

neuropatologista alemão, foi a primeira pessoa a descrever a DA no ano de 1906, ao relatar 

em seu trabalho de título “Sobre uma estranha doença do córtex cerebral”, o caso da 

paciente Auguste Deter. Durante quatro anos ele acompanhou essa mulher e começou a 

perceber que ela apresentava alterações comportamentais, falhas de memória e 

desorientação. Ao analisar o cérebro dela após o óbito, Alois identificou uma atrofia 

generalizada das células do córtex cerebral, que é a camada externa do cérebro 

relacionada às habilidades intelectuais e percebeu que isso era causado pela DA. Estudos 

apontam que a investigação sobre a DA está em ascensão ao redor do mundo, uma vez 

que indústrias farmacêuticas e instituições de pesquisa estão buscando novos tipos de 

drogas para tratar e até mesmo curar os indivíduos acometidos por essa enfermidade, 

sendo está uma das áreas mais desafiadoras da pesquisa biomédica na atualidade. (AITKEN 

et al., 2019; RICKS et al., 2019; PANTEL, 2017). 

Assim, o presente trabalho visa contribuir para a visualização do cenário referente 

às tecnologias até então desenvolvidas no que diz respeito à Doença de Alzheimer através 

da análise dos registros de depósitos de patentes no mundo, com foco para as instituições 

atuantes na área e nas soluções apresentadas por elas. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A demência se caracteriza por ser uma doença progressiva, em que 80% dos 

diagnósticos são causados pela DA. Os domínios cognitivos dos indivíduos acometidos são 

comprometidos e podem causar alterações de memória, desorientação em relação ao 

tempo e ao espaço, raciocínio, concentração, aprendizado, realização de tarefas 

complexas, julgamento, linguagem e habilidades visuais-espaciais (WELLER; BUDSON, 

2018).  

Estima-se que em todo o mundo cerca de 50 milhões de pessoas possuem 

demência, sendo a DA a forma mais comum. O número de pessoas com demência dobrará 

a cada 20 anos e chegará a um quantitativo em 2050 de 152 milhões de pessoas com 

demência. Poderíamos ter 9 milhões de pessoas a menos com o diagnóstico de DA em 

2050, caso fosse possível atrasar a sua progressão em um ano, assim como reduzir os 

gastos de saúde em 14%, ao retardar os sintomas iniciais da demência (IAB, 2020; SBGG, 

2019; RICKS et al., 2019). 

Diante desse cenário, organizações internacionais estão mobilizadas a fim de 

orientar uma ação global comprometida em identificar uma cura ou uma alteração nos 

métodos terapêuticos até o ano de 2025. Os esforços atuais se concentram em estudos a 

respeito das características neurológicas, mecanismos fisiopatológicos e descobertas de 

medicamentos a fim de compreender as causas e como se dá o progresso da doença, bem 

como buscar uma forma de tratá-la (WU et al., 2017). 

As inovações tecnológicas que são desenvolvidas em nichos específicos, a destacar 

o segmento da indústria farmacêutica, podem ser acompanhadas e analisadas a partir da 

técnica de prospecção tecnológica de patentes. As patentes são concessões públicas 

outorgadas pelo Estado que garantem a exploração comercial de uma invenção ou modelo 

de utilidade. Os inventores, pessoas físicas ou jurídicas, tornam-se detentores dos direitos 

sobre a criação por um período e por território. O sigilo de uma patente é temporário e 

quando seu tempo de proteção acaba ela passa a ser de domínio público, com isso 

qualquer pessoa poderá explorar os objetivos de uma patente, assim como ter acesso as 

informações que antes eram protegidas. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

(INPI) é responsável pelo pedido e concessão de patentes no Brasil. Além dos benefícios 

supracitados, a contribuição social é muito valiosa, pois uma patente revela aspectos 
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íntimos e técnicos do produto ou serviço, divulgando informações importantes para o 

desenvolvimento tecnológico e progresso do mundo (INPI, 2020; MCTI, 2020; GOMES, 

2017; PROCACI et al., 2016).  

3 METODOLOGIA 

De acordo com Gil (p. 41, 2002), ao proporcionar maior familiaridade com o 

problema, a pesquisa exploratória torna-o mais explícito e possibilita levantar hipóteses ao 

seu respeito, levando ao aprimoramento de ideias e possibilitando alcançar os variados 

aspectos relativos à problemática estudada. Dessa forma, foi realizado no presente 

trabalho uma prospecção tecnológica patentária por meio do software de pesquisa 

LexisNexis TotalPatent One®, uma ferramenta desenvolvida para realizar buscas e análise 

abrangentes de patentes, que além disso permite filtrar e visualizar uma infinidade de 

dados referentes aos pedidos publicados em mais de 107 órgãos emissores do documento. 

As buscas se concentraram em famílias de patentes, que são grupos de invenções 

relacionados entre si. Muitas patentes estão registradas em diferentes países para 

protegerem uma mesma invenção, por isso é importante utilizar as famílias de patentes na 

prospecção, pois assim não há erros na análise de contagem e tendências de informações 

sobre tecnologias desenvolvidas para o tratamento da DA. (LEXISNEXIS, 2020; SPEZIALI; 

SINISTERRA, 2015).  

Ademias, foi realizado uma revisão bibliográfica que segundo Gil (p. 44, 2002), 

“consiste no estudo de materiais já elaborado em artigos científicos e livros, e que também 

pode assumir um aspecto de pesquisa exploratória”, para encontrar as publicações 

científicas em periódicos que trouxessem os termos: DA, demência, fármacos, agentes 

moleculares, doenças correlacionadas à DA e gastos públicos. 

Posteriormente, foi realizada mineração de texto através do software 

VantagePoint® (VP), que por meio de técnicas bibliométricas avançadas permite fazer 

diversas correlações pertinentes. Os resultados obtidos pelo VP possibilitam extrair 

informações e conhecimentos valiosos, graças a um processo que utiliza algoritmos 

capazes de analisar uma variedade de coleções de textos em diferentes formatos de 

arquivos. Dessa forma, a rápida capacidade de coletar e interligar informações, junto com 
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a otimização de resultados, podem ser considerados uma ferramenta importante nas 

pesquisas científicas em diferentes áreas de conhecimento (PEZZINI, 2016).  

4 RESULTADOS 

Como resultado, foram localizadas 5.145 famílias de patentes que possuíam a 

palavra-chave “Alzheimer” no título, resumo e reivindicações. Paralelamente a isso, com a 

ajuda do VP foram analisados 4249 artigos sobre Alzheimer e diabetes; 5265 artigos sobre 

Alzheimer e inflamação; 1367 artigos sobre Alzheimer e desordens do sono; 3339 artigos 

sobre Alzheimer e a Apolipoproteína Epsilon 4; 1238 artigos sobre Alzheimer e vírus; 2324 

artigos sobre Alzheimer e príons. Foram eliminados os artigos que falavam sobre a 

desordem do sono dos cuidadores de pessoas com a DA, visto que o objetivo de analisar a 

correlação da DA e desordem do sono era para saber se isso era um aspecto responsável 

pelas causas potenciais da doença.  

Para que pudéssemos estabelecer uma correlação com as famílias de patentes 

encontradas, usamos o VP para identificar alguns artigos que apresentassem os agentes 

moleculares mais atuais em fase de testes e análises para o tratamento da DA. Apenas um 

trabalho foi escolhido e os demais foram descartados por não apresentarem informações 

pertinentes e atualizadas sobre os fármacos em testes.  O artigo analisado foi publicado 

em 2019 na revista Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions 

(TRCI), um periódico que busca apresentar as explorações e pesquisas sobre descobertas 

de medicamentos e estudos clínicos para tratar formas de demência e a DA. Escrito por 

Jeffrey Cummings e colaboradores, o trabalho traz como título: Alzheimer´s disease drug 

development pipeline: 2019. Nessa pesquisa os autores reuniram todos os testes 

farmacológicos mais atuais para o tratamento da DA realizados no ano de 2019. Isso foi 

possível porque os autores do trabalho fizeram uma revisão através do Website 

ClinicalTrials.gov, página eletrônica que visa fornecer informações sobre estudos clínicos - 

públicos e privados - de diversas doenças para pesquisadores, pacientes, profissionais da 

saúde e familiares (NLM, 2020).  

Pode-se inferir sobre o artigo supracitado que existem 132 agentes em ensaios 

clínicos para o tratamento da DA, sendo que destes, 28 agentes estão em fase 3 de 

desenvolvimento, 74 agentes estão em ensaios de fase 2 e 30 agentes estão em fase 1. 
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Entende-se por fase de ensaio, as etapas em que um medicamento é submetido às análises 

e testes para saber os efeitos terapêuticos ou profiláticos. Na fase 1 é avalliado e 

determinado a segurança do fármaco;  na etapa de fase 2 observa a eficácia da droga no 

combate de uma doença; na fase 3 entram as avaliações de seguranças e inviabilidade da 

relação entre o efeito da ação e os objetivos pretendidos, por último a fase 4,  que 

representa o momento de observação e monitorização da comercialização do fármaco. 

Além disso, foi observado em 2019 que houve um aumento em relação ao ano de 2018, 

no número de agentes em cada fase do pipeline, palavra essa usada para se referir aos 

agentes em teste de estágio inicial, intermediário e final, no processo de desenvolvimento 

de um medicamento. Existem 19 agentes em ensaios alvo para o aprimoramento cognitivo, 

e 14 destinam-se a tratar sintomas neuropsiquiátricos e comportamentais da DA 

(CUMMINGS et al., 2019).  

A Food and Drug Administration (FDA), agência estadunidense responsável pela 

proteção e promoção da saúde pública aprovou 59 novas farmacoterapias em todas as 

áreas terapêuticas em 2018, superando o ano de 1996 que teve 53 aprovações de 

medicamentos. Vários agentes concluíram os ensaios clínicos desde o momento da análise 

do pipeline do ano de 2018 e não mostraram diferença entre medicamentos e placebo, 

alguns exemplos são: a droga Leuco-methylthioninium (LTMX), que tinha como alvo a 

proteína TAU na DA. O receptor Azeliragon responsável por inibir os produtos finais da 

gligação, momento em que a proteína se une a outra substância.  O anticorpo monoclonal 

Crenezumab, que destina as formas oligoméricas de proteína amilóide-beta (aβ), peptídios 

que constitui placas de amiloide presente em pacientes com Alzheimer. O Aducanumab, 

anticorpos humanos usados para tratar a DA foram interrompidos. O Verubecestat e o 

Atabecestat, inibidores da Beta-secretase (BACE), protease importantes para formação das 

bainhas de mielinas e o Lanabecestat. Desta forma dos 17 modelos experimentais de 

drogas que estavam em fase 3 de desenvolvimento, 8 foram descontinuados (CUMMINGS 

et al., 2019). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prospecção realizada no trabalho se mostrou uma ferramenta valiosa para obter 

fonte de informações científicas e tecnológicas, que apontassem os progressos alcançados 

na descoberta e desenvolvimento de novos agentes e descrição dos ensaios clínicos para 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cummings%20J%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=31334330
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o tratamento da DA. Tais achados possibilitam conhecer, em minuciosos detalhes, as 

informações e processos empregados nos métodos inventivos, o que permite aos 

pesquisadores adquirirem diversas informações que os ajudem no melhoramento dos seus 

estudos e que possa culminar na descoberta de drogas eficazes.  

Entretanto, a falta de sucesso no desenvolvimento de medicamentos para a DA tem 

dado origem a inexistência de agentes que modifiquem de forma significativa a progressão 

da demência. Com isso os cientistas abandonam alvos terapêuticos amplamente 

pesquisados e acabam buscando soluções em terapias combinadas ou até mesmo dão uma 

ênfase maior em ações de prevenção da doença. O progresso depende da inovação, da 

aprendizagem, da exploração de novos alvos e da implementação de novos recursos de 

avaliação. Como em outras doenças crônicas, como câncer, vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) e doença cardiovascular, uma fase de aprendizado precedeu períodos cujos 

sucessos que vieram em seguida levaram a tratamentos que mudaram significativamente 

o curso das doenças. 
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RESUMO: O objetivo da pesquisa foi investigar os aspectos de Design da Informação que devem 
ser considerados no projeto e na concepção de ambientes informacionais digitais e-Saúde. A 
pesquisa é qualitativa, a partir de levantamentos bibliográficos em bases e periódicos da Ciência 
da Informação e do Design da Informação. São apresentadas as contribuições das Dimensões 
Culturais de Hofstede; ademais, conclui-se que é essencial considerar o contexto social das 
comunidades a quem os produtos de comunicação em saúde são destinados, além de realizar um 
amplo estudo das características socioculturais dessas comunidades nos processos de Design da 
Informação desses ambientes. 
Palavras-Chave: Informação e Tecnologia; Design da Informação; Design Contextual; E-Saúde; 
Comunicação em Saúde. 
 
ABSTRACT: The main aim of the research has been to investigate the aspects of Information Design 
that should be considered in the design and conception of eHealth digital information 
environments. The research is qualitative, that is, bibliographic in Information Science and 
Information Design databases. The contributions of the Hofstede Cultural Dimensions are 
presented; moreover, it is concluded that it is essential to consider the social context of the 
communities to which health communication products are destined, as well as to conduct a broad 
study of the sociocultural characteristics of such communities in the Information Design processes 
of these environments. 
Keywords: Information and Technology; Information Design; Contextual Design; eHealth; Health 
Communication. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As relações entre saúde e tecnologias vêm sendo crescentemente estudadas em 

diferentes áreas, devido ao uso crescente da Internet para disseminar informações relativas 

tanto a doenças quanto a sua prevenção, além de auxiliar na obtenção de serviços desse 

campo (FERGUSON; FRYDMAN, 2004; MACKERT et al., 2009). Para abordar esse fenômeno, 

emergiu o conceito de e-Saúde, que se refere aos processos de comunicação ou melhoria 

dos serviços e da informação em saúde por meio da Internet e demais tecnologias 

eletrônicas (EYSENBACH, 2001; KIM; XIE, 2017). Nesse contexto, pesquisas abordaram 

diferentes graus de literacia em saúde (do inglês health literacy - a habilidade de processar e 

compreender informações relacionadas à saúde) dos indivíduos e sua relação com a 

adequação dos serviços eletrônicos da área (SØRENSEN et al., 2012; MEPPELINK, 2016). 

Para que a informação em saúde seja eficaz para diferentes grupos sociais, é 

necessário que o Design da Informação (DI) em ambientes digitais seja adequado, de forma 

a facilitar a interação e o processo comunicacional para todos os grupos sociais em suas 

especificidades. No contexto da comunicação em saúde, processar e compreender são 

processos essenciais, que são passíveis de influências por parte dos elementos de Design da 

informação em saúde (MEPPELINK, 2016). 

Assim, o objetivo geral da pesquisa relatada neste trabalho foi investigar os aspectos 

de Design da Informação que devem ser considerados no projeto e concepção de ambientes 

informacionais digitais e-Saúde, levando em consideração as características sociais e 

culturais das comunidades a quem se destinam. Para isso, foram definidos dois objetivos 

específicos: Identificar as características da e-Saúde e os estudos em DI relacionados à 

temática; e discutir os aspectos sociais e culturais que devem ser levados em consideração 

nos processos de DI em ambientes digitais e-Saúde. A pesquisa, qualitativa, foi realizada a 

partir de levantamentos bibliográficos em bases de dados da Ciência da Informação e do 

Design da Informação. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 
 

Os estudos em Design da Informação ocupam-se dos processos que se iniciam na 

concepção da ideia de um sistema e que passam pelo planejamento, pela análise e pela 

apresentação de sua interface. Incluem-se aí, também, a compreensão de uma mensagem, 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

397 

seu conteúdo, linguagem e a forma de apresentação da informação comunicada. Dessa 

forma, o DI subsidia o desenvolvimento de projetos informacionais que visam o 

fornecimento de acesso e a socialização da informação, ocupando-se também de tornar a 

interação dos indivíduos com um sistema mais eficiente e satisfatório (NAKANO; JORENTE; 

PADUA, 2016). 

Questões socioculturais vêm sendo pesquisadas há um longo tempo por diferentes 

áreas acadêmicas (YOU; KIM; LIM, 2016). No âmbito do Design, encontram-se discussões 

que encampam diferentes abordagens, chamadas local, ou contextual, e global. Ruedi Baur 

(2008) questiona-se se é possível escapar a um estilo global de design e desenvolver 

designs particulares, aceitos como tais apesar de suas diferenças. Frascara (2004) aponta 

a importância de que o designer esteja ciente da linguagem visual desenvolvida por uma 

cultura e, de outro lado, assume que também é responsável pela criação de modelos de 

aparência e comportamento, quando promove também escolhas, estilos e valores 

culturais. 

Tais questões relacionam-se diretamente à comunicação em saúde. Para Miranda 

(2017, p.28) a comunicação é um processo “relacional, transacional e multidimensional, 

no qual o emissor da mensagem também é receptor e mediador”, e que se realiza de 

maneira dinâmica e influenciada por diversos fatores.  

Nesse contexto, Schiavo (2007) estabelece uma série de diretrizes que os processos 

de comunicação em saúde devem seguir. Incluem-se aí conhecer as características da 

comunidade de interesse; envolver seus membros nos processos de elaboração e 

implementação das estratégias e atividades, aumentando sua sensação de representação; 

a transdisciplinaridade, essencial no reconhecimento da complexidade envolvida no 

alcance de mudanças comportamentais e sociais, e que devem incluir abordagens diversas 

quanto a métodos e teorias; escolha adequada de mensagens e canais para veiculação 

correspondente a cada comunidade de interesse; estabelecimento e preservação de um 

relacionamento apropriado com instituições de saúde, governos e formadores de opinião; 

contar com estratégias e planos de ação adequados para a execução dos processos 

comunicacionais de acordo com as necessidades da comunidade de interesse (MIRANDA, 

2017). 

No artigo Cultural Dimensions and Global Web Design: What? So What? Now 

What?, Marcus e Gould (2001) discutem o trabalho do antropólogo Geert Hofstede sobre 
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dimensões culturais. Os autores propõem sua aplicação ao Design de Interfaces de 

Interação. Embora o texto date de mais de 15 anos atrás, as reflexões que relacionam as 

dimensões culturais ao Design de Interfaces de Interação continuam sendo base para 

cursos, workshops e estudos sobre o tema (MARCUS, 2015; 2017). O trabalho de Hofstede 

consistiu na investigação de características culturais fundamentais que culminaram em 

cinco dimensões que caracterizam as culturas ao redor do mundo: Índice de Distância do 

Poder; Individualismo versus Coletivismo; Aversão à Incerteza; Masculinidade versus 

Feminilidade; e Orientação em Longo Prazo. Cada uma dessas dimensões indica diferentes 

características que devem ser levadas em consideração nos processos de Design de 

Interfaces de Interação (MARCUS; GOULD, 2001; AFS, 2011). 

Para Marcus e Gould (2001), cada uma dessas dimensões indica diferentes 

características que devem ser levadas em consideração nos processos de Design de 

Interfaces de Interação. A partir das obras dos autores, aliadas às dimensões culturais de 

Hofstede (2001), podem ser estabelecidas implicações dessas dimensões ao Design da 

Informação e Interação. 

Índice de Distância do Poder (IDP) e sua Influência nos Aspectos de Design de Interfaces de 

Interação: 

 Acesso à informação: Alto nível de estruturação (IDP Alto) ou Baixo nível de 

estruturação (IDP baixo); 

 Hierarquias nos modelos mentais: alto ou superficial; 

 Ênfase na ordem social e moral (por exempo, nacionalismo ou religião) e seus 

símbolos: emprego significativo e frequente ou menor e pouco frequente; 

 Maior ou menor foco na expertise, autoridade, certificações, selos oficiais ou 

logos; 

 Proeminência dada a líderes versus cidadãos, consumidores ou empregados; 

 Importância da segurança e restrições de acesso: restrições explícitas, reforçadas 

e frequentes vs. transparentes, integradas, com implícita liberdade para navegar; 

 Papéis sociais usados para organizar a informação: frequente ou menos 

frequente. 

Individualismo versus Coletivismo (IC) e sua Influência nos Aspectos de Design de Interfaces 

de Interação: 

 Motivação baseada na conquista pessoal: maximizada para culturas 

individualistas ou diminuídas para culturas coletivistas; 
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 Imagens de sucesso: demonstradas por meio de materialismo e consumismo vs. 

conquistas de agendas sóciopolíticas; 

 Estilo retórico: discurso controverso/argumentativo e tolerância vs. slogans 

oficiais e menos controvérsias; 

 Proeminência da juventude e da ação vs. líderes e estados de existência 

experientes, maduros e sábios; 

 Importância dada a indivíduos vs. produtos mostrados por si ou com grupos; 

 Ênfase na mudança: o que é novo e único vs. tradição e história; 

 Disposição de fornecer informação pessoal vs. proteção de dados pessoais por 

meio da diferenciação entre indivíduo e grupo. 

Índice de Aversão à Incerteza (IAI) e sua Influência nos Aspectos de Design de Interfaces de 

Interação:  

Culturas de alta IAI enfatizariam os seguintes elementos:  

 Simplicidade, com metáforas claras, escolhas limitadas e quantidades restritas de 

dados; 

 Tentativas de revelação ou previsão dos resultados ou as implicações das ações 

antes que da ação; 

 Esquemas de navegação destinados a evitar que o internauta se perca; 

 Modelos mentais e sistemas de ajuda voltados a evitar erros; 

 Pistas redundantes (cor, tipografia, som, etc.) para reduzir ambiguidades. 

Culturas de baixo IAI enfatizariam o inverso:  
 

 Complexidade com máximo conteúdo e escolhas; 

 Aceitação (e até encorajamento) de explorar e arriscar-se, estigmatizando a 

"proteção excessiva"; 

 Menos controle de navegação: por exemplo, links podem abrir novas janelas 

afastando o internauta do local original. 

 Sistemas de ajuda e modelos mentais podem concentrar-se na compreensão de 

conceitos subjacentes em vez de tarefas superficiais; 

 Codificação de cor, tipografia e som para maximizar a informação (vários links 

sem dar dicas redundantes). 

 
 Masculinidade vs. Feminilidade (MAS) e sua Influência nos Aspectos de Design de 
Interfaces de Interação: Culturas de alta masculinidade enfatizariam os seguintes 
elementos de Design de Interfaces de Interação: 

 Tradicionais distinções de gênero/família/idade; 

 Trabalhos, tarefas, funções e domínio, com resultados rápidos para tarefas 

limitadas; 
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 Navegação orientada à exploração e ao controle; 

 Atenção adquirida por meio de jogos e competições; 

 Gráficos, som e animação usada para fins utilitários; 

Culturas de alta feminilidade focariam nos seguintes elementos: 

 Indistinção dos papéis de gênero; 

 Cooperação mútua, troca e apoio relacional (no lugar de  domínio e vitória); 

  Atenção adquirida por meio de poesia, estética visual e apelo a valores 

unificadores. 

Orientação em Longo Prazo (OLP) 

 Conteúdo focado na prática e no valor útil; 

 Relacionamentos como fonte de informação e credibilidade; 

 Paciência na obtenção de resultados e objetivos; 

  Países com OLP baixo enfatizariam o contrário: 

 Conteúdo focado em verdade e na certeza das crenças; 

 Regras como fonte de informação e credibilidade; 

 Desejo por resultados imediatos e realização dos objetivos; 

 

Embora algum relativismo cultural seja necessário, uma vez que é difícil estabelecer 

critérios absolutos para o que é importante para cada cultura, há regularidades estatísticas 

que possibilitam a identificação de tendências e inclinações que contribuem para o encontro 

de soluções mais adequadas a cada grupo social. Para Marcus e Gould (2001), “[...] em um 

mundo multicultural, é necessário cooperar para alcançar objetivos práticos sem a 

necessidade de que todos pensem, ajam e acreditem de forma idêntica”.  

A aplicação das dimensões culturais de Hofstede ao Design da Informação de 

ambientes digitais e-Saúde fornecem elementos essenciais à obtenção de resultados em que 

a comunicação ocorra com eficiência e eficácia. Assim, levar em consideração os aspectos 

culturais das comunidades de interesse no Design de Interfaces de Interação, a fim de criar 

soluções mais adequadas aos objetivos de determinados ambientes digitais em relação às 

especificidades culturais de cada uma, é imprescindível. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No contexto da e-Saúde, é necessário que o DI seja culturalmente sensível, adequado 

a cada grupo a quem se destinam os artefatos informacionais, levando em consideração que 

há diferentes estilos e habilidades cognitivas. Nesse contexto, os fatores que afetam o 
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sucesso das iniciativas de promoção de saúde, autocuidado e prevenção incluem idade, 

gênero, classe social, etnia; status social, língua, poder e relações sociais; atitudes, crenças e 

valores. Considerar esses fatores é essencial, uma vez que o sucesso das iniciativas de 

comunicação em saúde será proporcional ao cuidado de seu planejamento frente a essas 

peculiaridades, que ocasionam diferenças de compreensão e interpretação por grupo. 

Os estudos de Marcus e colaboradores, com base nas dimensões culturais de 

Hofstede, apontam para uma necessidade de intersecção entre disciplinas voltadas ao 

Design de ambientes digitais e disciplinas de Ciências Humanas e Sociais. Essa intersecção 

encontra terreno fértil na Ciência da Informação. Ficou demonstrado ser produtivo tratar 

dessas temáticas na área da CI, em que a diversidade de áreas de pesquisa favorece a 

reflexão e leva à produção de conhecimentos mais abrangentes em relação a questões 

relacionadas às Tecnologias da Informação e Comunicação. A convergência dos designers 

com profissionais e pesquisadores da CI tende a possibilitar resultados mais satisfatórios, 

uma vez que torna a pesquisa mais abrangentes graças à convergência de conhecimentos 

advindos de diferentes áreas e disciplinas. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar os aspectos de prevenção presentes na 
comunicação institucional da Secretaria de Estado de Saúde da Bahia com referência à Covid-19 na 
principal rede social da secretaria, o Facebook, com um montante de 215,3 mil seguidores. O 
estudo busca coletar e classificar as postagens da Sesab na rede social a partir da Análise de 
Conteúdo, vislumbrando identificar de que forma a instituição destinou a comunicação para o seu 
público com respeito aos aspectos de combate e prevenção à Covid-19 evidenciados nas postagens 
do Facebook do órgão.  
Palavras-Chave: Comunicação; Prevenção; Covid-19; Facebook; Análise de conteúdo. 

 
ABSTRACT: This work aims to analyze the prevention aspects present in the institutional 
communication of the Bahia State Secretariat of Health (Sesab) with reference to Covid-19 in the 
main social network of the secretariat, Facebook, with an amount of 215.3 thousand followers . 
The study seeks to collect and classify Sesab's posts on the social network based on Content 
Analysis, aiming to identify which audiences are intended for communications and which are the 
aspects of prevention to Covid-19 evidenced that can be identified in the Facebook posts of organ. 
Keywords: Communication; Prevention; Covid-19; Facebook; Content Analysis 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

404 

Em contexto de pandemia, uma das aliadas no combate ao novo coronavírus é a 

informação. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2020) apontam que 

361 milhões de vídeos foram carregados no YouTube no mês de abril de 2020 com a 

classificação COVID-19 e COVID 19 e, até aquele mês, cerca de 19,2 mil artigos foram 

publicados no Google Scholar. Só no mês de março de 2020 já existiam aproximadamente 

550 milhões de tuítes que continham os termos coronavirus, corona virus, covid19, covid-

19, covid_19 ou pandemia. 

Considerando a importância da informação e da comunicação em saúde (Bueno, 

2003) para práticas de prevenção a doenças, em especial, à Covid-19, esse trabalho tem 

como objetivo analisar os aspectos de prevenção presentes na comunicação institucional 

da Secretaria de Estado de Saúde da Bahia (Sesab) com referência à Covid-19 na principal 

rede social da secretaria, o Facebook, com um montante de 215,3 mil seguidores. O estudo 

busca coletar e classificar as postagens da Sesab na rede social; investigar a partir da 

Análise de Conteúdo (Bardin, 2011) quais são os aspectos de prevenção à Covid-19 

evidenciados nas postagens, bem como buscar identificar para qual público é destinada a 

comunicação.  

Nossa perspectiva teórico-metodológica busca referência no arcabouço teórico 

produzido pelos autores Araújo e Cardoso (2007), Bueno (2003) e Recuero (2006) Nossas 

Pesquisa Exploratória (Gil, 2008) e Análise de Conteúdo (Bardin, 2011) nos conduz à análise 

do material selecionado. A partir do referencial e do instrumental teórico-metodológico 

analisamos o conteúdo das postagens realizadas pela Sesab no período de janeiro a maio 

de 2020. A escolha do período faz parte do recorte metodológico do corpus analisado a 

partir da categorização: informativo, institucional, preventivo.  

No dia 29 de janeiro, a Sesab informou que no estado da Bahia não havia nenhum 

caso de Covid-19 (a); partir desse dia, a Sesab começou a publicar conteúdos de prevenção 

e combate ao novo coronavírus no site oficial do órgão e nas redes sociais (b); o primeiro 

caso confirmado na região nordeste foi na Bahia em 6 de março (c); de acordo com dados 

do Ministério da Saúde no dia 25 de março, a região nordeste contabilizava 390 casos, a 

Bahia era o segundo estado com o maior índice de casos confirmados, com 84 casos; do 

total de casos confirmados na região nordeste, 200 casos se concentravam no estado do 

Ceará (d); até o dia 23 de maio, a região nordeste registrou o maior índice de contaminação 
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com 119,8 mil casos confirmados de Covid-19. A Bahia era o quarto estado com o maior 

índice de casos confirmados, com 13 mil casos de Covid-19.  

2. COMUNICAÇÃO, SAÚDE E INFORMAÇÃO 

Os termos comunicação e informação se difundem, particularmente, tanto pela sua 

proximidade quanto pelo significado, por vezes sendo tratados como sinônimos. Contudo, 

apesar da similaridade, são palavras com conceitos distintos (ARAÚJO; CARDOSO, 2014). A 

comunicação é a forma que as pessoas encontraram de se relacionar, dividindo e trocando 

experiências, sentimentos e informações relativas ao âmbito social e cultural em que estão 

inseridas, utilizando-se de meios para que torne essa comunicação clara. 

Martino (2001) diferencia informação de comunicação. Para o pesquisador, a 

informação é comunicação em potencial podendo ser acessada ou não e, portanto, 

consiste em um conteúdo estocado ou armazenado. Já a comunicação envolve a relação 

de consciências e, portanto, o compartilhamento simbólico do mesmo objeto mental que 

envolve a compreensão do conteúdo.  

Pesquisa realizada pelo Google, divulgada pelo Estadão (CAMPRICOLI, 2019) 

mostra que o Brasil é o país que lidera as buscas na internet sobre a temática de saúde 

durante o ano de 2019. Segundo o levantamento, os brasileiros procuram informações na 

internet antes de buscar um médico. Esses dados revelam que as pessoas estão cada vez 

mais recorrendo à internet como fonte primária de informação sobre saúde. Para isto, as 

organizações relacionadas à área da saúde buscam estabelecer uma comunicação mais 

dialógica com seus públicos (Bueno, 2003), conciliando os aspectos institucional e 

mercadológico. Duarte explica a relação entre comunicação e cidadania:  

A Comunicação Pública ocorre no espaço formado pelos fluxos de informação e 
de interação entre agentes públicos e atores sociais (governo, Estado e 
sociedade civil – inclusive partidos, empresas, terceiro setor e cada cidadão 
individualmente) em temas de interesse público (DUARTE, p. 2). 

 

Nesse sentido, a comunicação pública cumpre um importante papel na difusão de 

informações que tenham compromisso com a cidadania e com a transparência das 

informações, sobretudo em situações que envolvem a saúde pública e coletiva, como é o 

caso da Covid-19.    
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3 AS REDES SOCIAIS E A COMUNICAÇÃO SOBRE CIÊNCIA E SAÚDE 

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) 79,1% dos domicílios têm acesso à internet. Desse total 95,7% usa a internet para 

acessar as redes sociais. Recuero (2006) define as redes sociais como um conjunto de 

atores e conexões, além dessa interação. Uma das funções da internet é ampliar o acesso 

à informação.  

 Pesquisa realizada em 2019 pelo Senado Federal aponta que as redes sociais são 

as principais fontes de informação de 79% dos entrevistados. Levantamento realizado pelo 

Instituto Datafolha aponta que 56% dos entrevistados disseram ter conta no Facebook. De 

acordo com o Instituto Datafolha, o Facebook é a segunda rede social mais popular 

atualmente. No ano de 2018 atingiu 127 milhões de usuários mensais somente no Brasil, 

globalmente tem 2,2 bilhões de usuários mensais. Instituições tratarem sobre saúde 

fornecendo dados científicos, informações confiáveis em uma linguagem popular no 

Facebook, em certa medida, aproxima o público-alvo com a ciência.  

4 METODOLOGIA 

Para a construção desse trabalho foi realizada a análise das postagens da Sesab na 

sua principal rede social, o Facebook. Buscamos analisar as postagens na rede no que se 

refere à pandemia de Covid-19 na Bahia no período que corresponde aos meses de janeiro 

a maio de 2020. O método utilizado foi o da semana construída, conceituado por 

Herscovitz (2007) em que são analisados os sete dias da semana - um dia da semana de 

cada semana -, por sete semanas consecutivas. Após a aplicação da semana construída, 

conseguimos classificar as postagens em três principais categorias: a) informativa: 

postagens que noticiam acontecimentos a respeito do Covid-19 no território baiano; b) 

institucional: publicações que apontam preocupação da Sesab com a saúde dos 

profissionais de saúde e dos cidadãos; e c) prevenção: posts que oferecem dicas e 

orientações de combate ao novo coronavírus para os cidadãos. A aparição das três 

categorias no período analisado está demonstrada no Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Categorização das Postagens  

                                                                                     

Fonte: Elaboração autores (2020) 

          Na classificação das postagens publicadas no Facebook da Sesab foram analisados 58 

posts, dos quais 39 foram classificados na categoria informativa, 14 na categoria de 

prevenção e somente 05 das publicações foram classificadas como institucional.    

     Verificou-se que grande parte das postagens sobre prevenção não foram analisadas na 

amostra da semana construída. Diante disso, realizamos uma nova coleta reunindo as 

postagens categorizadas como preventivas. Dessa nova análise foram encontrados 41 

posts preventivos no período de 29 de janeiro de 2020 a 25 de maio de 2020, divididas em 

6 subcategorias: Higienização de alimentos, referente  às compras delivery, compras em 

feiras, cuidados para o cultivo e manuseio da pesca e o comércio; Uso de máscaras, para 

posts com informações e indicações de uso de máscaras; Orientações sobre a Covid, foram 

atribuídos aos posts que contém dicas de proteção para o dia a dia; Compartilhamento de 

objetos, posts que informam sobre a transmissão por objetos pessoais; Orientações para 

o isolamento social, recomendações referentes ao isolamento e suas vertentes; 

Suposições ou projeções futuras, a subcategoria onde a Sesab imagina possíveis cenários 

e suas consequências que podem acontecer. 

Tabela 1: Posts preventivos 

Subcategorias  Números de posts  (%) 

COMPARTILHAMENTO DE OBJETOS  1 2% 

HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS 4 10% 

ORIENTAÇÕES PARA O  13 32% 
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ISOLAMENTO SOCIAL 

ORIENTAÇÕES E PROJEÇÕES SOBRE A COVID 16 39% 

USO DE MÁSCARAS  7 17% 

TOTAL DE POSTS 41 100% 

Fonte: Elaboração autores (2020) 

 

Orientações sobre a Covid é a categoria com maior número de posts, somando 15 

no total, que equivale a 36% do total de postagens analisadas, sendo abril o mês com maior 

ocorrência. Seguido por Orientações para o isolamento social, com 13 posts, isto é 31%. 

Na sequência a categoria Uso de máscaras com 17%, somando 7 postagens e Higienização 

de alimentos, com 2 postagens em março e outras 2 em maio, resultando 4 posts em sua 

totalidade, equivalente a 9%. Compartilhamento de objetos e Suposições ou projeções 

futuras tiveram apenas 1 post para cada categoria, ambos no mês de abril. era esperado 

que o período mais preocupante da crise ocorresse entre os meses de abril e maio, dessa 

forma, constata-se que o mês com maior ocorrência foi abril, com 15 postagens e em 

seguida maio e março com 8 e 2 postagens, respectivamente. A segunda coleta feita foi 

necessária, uma vez que, na primeira semana construía analisada, foram excluídas muitas 

postagens sobre prevenção, demonstrando uma limitação1 do método adotado.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendemos que a Sesab, enquanto órgão gestor da saúde no Estado da Bahia, 

demonstrou preocupação em informar adequadamente os cidadãos com vistas à 

prevenção da doença. Um dos aspectos de prevenção nas postagens da Sesab no Facebook 

foi o reforço do isolamento social. Inferimos que possa haver uma relação entre a produção 

de conteúdo de reforço ao isolamento social (32% dos posts) com a posição da Bahia no 

ranking nacional de isolamento, divulgado pela plataforma de dados da InLoco e repostado 

no site da instituição, em que a Bahia ocupava, em 27 de maio de 2020, o 5º lugar do 

ranking. De acordo com Garbin, Guilam e Pereira Neto (2012, p. 359), em que pesem as 

críticas e as ponderações importantes relativas ao uso da internet, a rede “pode vir a ser uma 

                                                                 
1 Reflexões que serão feitas na versão final desse trabalho.  
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grande aliada na construção de projetos de promoção da saúde, em especial no que se refere ao 

desenvolvimento de habilidades pessoais” e, consequentemente na prevenção em saúde. 

Embora o método da semana construída seja um método amplamente utilizado na 

Análise de Conteúdo, identificamos limitações já que, na primeira coleta, foram excluídos 

posts relevantes de prevenção concentrados em outros dias que não foram contemplados 

na primeira amostra. Por essa razão, ampliamos nossa análise para considerar a segunda 

coleta e, com isso, evitar enviesamento de nossa pesquisa. 
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RESUMO: O desenvolvimento da internet permitiu o aparecimento de diferentes plataformas de 
comunicação para a saúde. Contudo, a proliferação deste meio tem sido acompanhada de 
preocupações com a qualidade da informação que é veiculada. Nada se sabe, até a data, sobre a 
presença online dos Agrupamentos de Centros de Saúde, serviços públicos integrados no Serviço 
Nacional de Saúde, responsáveis pela prestação de cuidados de saúde primários, em Portugal. Os 
objetivos deste estudo foram identificar os sítios destas instituições na internet e analisar a 
qualidade dos seus conteúdos, em conformidade com o código de conduta da Health On the Net 
Foundation.  
Palavras-Chave: Informação em Saúde; Cuidados de Saúde Primários; Critérios de qualidade na 

internet 

ABSTRACT: The development of the Internet has allowed the emergence of different 
communication platforms for health. However, the proliferation of this medium has been 
accompanied by concerns about the quality of the information that is conveyed. To date, nothing 
is known about the online presence of the Health Centre Groups, public services integrated into 
the National Health Service, responsible for providing primary health care, in Portugal. The 
objectives of this study were to identify the sites of these institutions on the Internet and analyze 
the quality of their content, in accordance with the code of conduct of Health On the Net 
Foundation.  
Keywords: Health Information; Primary Health Care; Quality Criteria on the Internet 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
O número de utilizadores que procuram informação sobre saúde, na internet, 

aumenta, significativamente, todos os anos (BUJNOWSKA-FEDAK; WĘGIEREK, 2020). As razões 

deste aumento têm sido associadas à conveniência, disponibilidade e anonimato 

(STRECHER, 2007). Em janeiro de 2020, Portugal registou 8,52 milhões de utilizadores na 
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internet (WE ARE SOCIAL, 2020), um dado significativo se tivermos em consideração o 

número total de habitantes do país. 

No entanto, só porque as pessoas têm acesso à informação disponível na internet 

não significa necessariamente que a vão utilizar, compreender ou mudar de 

comportamentos por causa dela (WRIGHT; SPARKS; O´HAIR, 2008). Diversos autores 

(COLLEDGE et al., 2008) têm alertado para o facto de que apesar da melhoria no acesso à 

informação sobre saúde disponível online, os doentes continuam a precisar de ajuda para 

a encontrar, compreender e atuar sobre ela.  

As preocupações relacionadas com a qualidade dos conteúdos sobre questões de 

saúde/doença disponibilizadas na web fizeram emergir códigos de conduta e ferramentas 

de avaliação de qualidade um pouco por todo o mundo. A Health On the Net Foundation 

(http://www.HealthOnNet.org), criada em 1995, disponibiliza o instrumento mais antigo 

para medir a qualidade dos conteúdos dos websites (FAHY et al., 2014) e a que apresenta 

maior sucesso (BOYER; BAUJARD; GEISSBUHLER, 2011). O seu código de conduta destaca 

oito princípios que representam um conjunto de padrões de ética, honestidade, 

transparência e qualidade aplicáveis aos processos de criação e manutenção de conteúdos 

de sítios web de saúde (BOYER et al., 2017). Os websites que cumpram com esses princípios 

(quadro 1) podem candidatar-se à certificação da qualidade dos conteúdos em saúde pela 

Health On the Net Foundation. Até à data desta investigação, mais de 8000 websites 

possuíam selos de qualidade desta fundação. 

A avaliação dos websites através dos princípios da Health On the Net Foundation 

(HON) tem-se observado em estudos sobre as doenças infectocontagiosas, como a 

pandemia COVID-19 (CUAN-BALTAZAR et al., 2020). A nível nacional, o recurso a esta 

ferramenta já foi explorado em alguns estudos, como a análise dos recursos pediátricos 

online sobre a febre (FERNANDES; FRANCO, 2008). Filipa Leite e André Correia (2011) 

analisaram 100 páginas de internet sobre a cárie na criança, em conformidade com os 

princípios do código HON e concluíram que “apesar de a cárie ser a doença mais prevalente 

nas crianças, parece haver uma falta de qualidade da informação disponível em língua 

Portuguesa relacionada com este tema, para os consumidores de informação de saúde oral 

na WWW” (p.116). 
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Quadro 1: Princípios Health On the Net (abreviados) 

Princípios Justificação 

1. Autoridade Toda a informação deve ser atribuída a um autor.  

2. Complementaridade A informação disponível não deve substituir a relação médico-doente.  

3. Confidencialidade Deve ser respeitada a confidencialidade da informação proveniente dos 

visitantes.  

4. Atribuição As fontes da informação devem estar identificadas e deve existir um 

registo de atualização da informação. 

5. Justificação Os benefícios dos tratamentos, produtos ou serviços devem ser 

suportados pelas respetivas fontes consultadas. 

6. Transparência na propriedade A informação apresentada deve ser clara e deve ser disponibilizado o 

contacto eletrónico dos autores.  

7. Transparência do patrocínio Os apoios ao website devem ser identificados de forma explícita.  

8. Honestidade da publicidade e 

da política editorial 

O visitante deve conseguir distinguir o conteúdo comercial ou publicitário 

do conteúdo informativo. 

Fonte: Elaboração das autoras 

2 AS PÁGINAS ONLINE DAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE COMO FONTE DE INFORMAÇÃO  

Nos últimos anos, assistiu-se a um crescimento do interesse pela internet enquanto 

plataforma para as organizações comunicarem saúde (BENNETT; GLASGOW, 2009), 

principalmente pela possibilidade de chegar a um elevado número de pessoas, em 

simultâneo, com custos reduzidos, quando comparados com outros meios de comunicação 

como, por exemplo, a televisão ou o cinema (WRIGHT; SPARKS; O´HAIR, 2008). 

A presença online através de um website é a forma mais comum de disponibilizar 

informação na internet. Para algumas organizações, o website é mesmo o seu canal de 

comunicação principal e aquele que representa o seu cartão de visita: “Most of the time 

today, it is the web sites that serves as an organization´s “first face” to the publics” (…) in 

many ways, the organization´s Web site is its most important interface with the public” 

(SEITEL, 2017, pp. 233-234).  

Contudo, apesar das potencialidades da presença online através de websites 

persistem desafios relacionados com a qualidade inconsistente ou utilidade da informação 

disponibilizada pelas mais diversas organizações (BOON-ITT, 2019).  
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Na última década, foram publicados vários estudos que analisaram a presença 
online dos hospitais (BACH et al., 2019). A propósito dos cuidados de saúde primários, a 
bibliografia existente é manifestamente reduzida. A ausência de fontes oficiais com 
websites de qualidade desloca os utilizadores de internet para outras fontes que podem 
não ser seguras, pelo que se recomenda um papel mais ativo neste meio, para as 
instituições dos cuidados de saúde primários, em linha com as indicações de outros 
investigadores, a propósito da pandemia COVID-19:  

 
The governments and health organizations like the WHO should take an active 
role of information on cases like the COVID-19 pandemic. Some of the actions 
that should be considered to spread correct and reliable information on the 
internet amongst their populations are to share reliable information or suggest 
some sources of reliable information on the government’s websites (Cuan-
Baltazar et al., 2020, p.7). 

3. DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

3.1 PROCEDIMENTOS DE RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS  

Este trabalho assenta no paradigma de investigação pragmatista. Considera-se um 

estudo de cariz exploratório, dado não existirem, até ao momento, pesquisas sobre este 

tema; e descritivo, na medida em que se pretende analisar e caraterizar a qualidade dos 

conteúdos das páginas web dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS). 

De forma a encontrar as páginas institucionais dos ACeS na internet foi utilizado o 

motor de busca Google Portugal pesquisando pelo nome completo de cada um dos ACeS. 

A pesquisa foi realizada durante o mês de agosto de 2020, em dois browsers e 

computadores diferentes, e identificou sete (7) websites que compõem a amostra 

selecionada.  

Quadro 2: Referências incluídas no estudo  
Nome do ACES URL website 

ACeS do Cávado I (Braga) https://aces-braga.webnode.pt/ 

ACeS do Cávado II - Gerês/Cabreira http://www.aces-gerescabreira.pt/ 

ACeS de Entre Douro e Vouga I – Feira/Arouca https://acesfa.wixsite.com/home 

ACeS de Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte https://aacsoaz.wixsite.com/csoaz 

ACes do Grande Porto III - Maia/Valongo https://acesmaiavalongo.wixsite.com/aces 

ACeS do Grande Porto V - Porto Ocidental https://acesportoocidental.org/pt/ 

ACeS do Grande Porto VIII - Espinho/Gaia https://sites.google.com/site/acesespinhogaiaoficial/ 

Fonte: Elaboração das autoras 

https://aces-braga.webnode.pt/
http://www.aces-gerescabreira.pt/
https://acesfa.wixsite.com/home
https://aacsoaz.wixsite.com/csoaz
https://acesmaiavalongo.wixsite.com/aces
https://acesportoocidental.org/pt/
https://sites.google.com/site/acesespinhogaiaoficial/
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De salientar que desta pesquisa foram excluídas as páginas dos ACeS que se 

encontram inseridas dentro do site do Ministério da Saúde, como se pode constatar neste 

exemplo: https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/agrupamento-de-centros-de-

saude-amadora/   ou dentro do site das Administrações Regionais de Saúde como neste 

exemplo https://www.arslvt.min-saude.pt/pages/379 por se tratarem de websites com 

informação padronizada. Pela mesma razão foram excluídas do estudo as páginas 

integradas nos websites das Unidades Locais de Saúde. 

Na pesquisa foi identificado um website em nome do ACeS Gondomar1 a propósito 

de um concurso promovido, em 2011, para o design do seu logotipo. Esta referência foi 

excluída da amostra uma vez que o website não é atualizado desde 2011. Pelo mesmo 

motivo foi excluído o website do ACeS Grande Porto IV - Póvoa do Varzim/Vila do Conde2 

por apresentar notícias recentes datadas do ano de 20143.  Foi igualmente encontrado um 

website referente ao ACeS Baixo Mondego II4, que foi extinto, pelo que foi excluído desta 

pesquisa.  

Após a identificação das páginas que constituem a amostra em estudo foi realizada 

a recolha de dados, com recurso à observação e gravação dos mesmos, durante o mês de 

agosto de 2020.  Numa primeira fase foi realizada uma análise descritiva das caraterísticas 

gerais das páginas online dos ACeS selecionados. Numa segunda fase foi elaborada uma 

grelha de autoria das investigadoras, em língua portuguesa e adaptada aos objetivos deste 

estudo, tendo por base o formulário de avaliação da Health On the Net Foundation5. 

Optou-se por formular uma grelha de análise sob a forma de interrogações que admitissem 

apenas respostas dicotómicas, para facilitar tanto a aplicabilidade deste instrumento como 

preservar uma maior objetividade em termos de interpretação. 

  

                                                                 
1 Disponível em: https://sites.google.com/site/acesgondomarlogotipo/ 

2 Disponível em: https://sites.google.com/site/acespvarzimvconde/home 

3 Disponível em: https://sites.google.com/site/acespvarzimvconde/informacao/notcias/noticias-aces 

4 Disponível em: https://sites.google.com/site/bmondego2/contactos-dos-servicos-da-uag 

5 O formulário original está disponível em: https://www.hon.ch/HONcode/Patients/HealthEvaluationTool.html 
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Quadro 3: Grelha de análise dos websites dos ACeS 

Qualidade da informação  Opção de Resposta 

Os contéudos disponibilizados mencionam o seu autor? Sim Não 

É mencionada as qualificações do autor? (académicas e/ou profissionais)? Sim Não 

A data em que os conteúdos foram criados ou atualizados está disponível? Sim Não 

Os conteúdos foram atualizados nos últimos 30 dias? Sim Não 

É dito no website que os conteúdos disponíveis não substituem uma consulta médica? Sim Não 

O website fornece informações sobre promoção da saúde? Sim Não 

O website fornece informações sobre prevenção de doenças? Sim Não 

O website fornece informações sobre a pandemia COVID-19? Sim Não 

O website apresenta publicidade ou anúncios comerciais identificados? Sim Não 

O website apresenta o selo de certificação da Health On the Net Foundation? Sim Não 

Fonte: Elaboração das autoras 

Para o tratamento dos dados foram realizados quadros e gráficos, com base em 

operações estatísticas simples, realizadas no programa Microsoft Excel. 

3.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Dos 55 Agrupamentos de Centros de Saúde existentes atualmente no Serviço 

Nacional de Saúde, apenas sete têm uma página autónoma na internet, o que constitui 

cerca de 12,7%, um valor que se considera manifestamente reduzido. 

Do total de páginas analisadas, verifica-se que apenas 29% mencionam os autores 

das informações disponibilizadas e nenhuma refere, de forma completa, as qualificações 

adequadas da autoria dos textos divulgados (em termos académicos e/ou profissionais). 

A ausência de data nos conteúdos proporcionados online verificou-se em 57% dos 

websites analisados o que invalida a possibilidade de assegurar se os mesmos são ou não 

atuais. Dos websites que apresentam a data nos conteúdos apenas um foi atualizado nos 

últimos 30 dias à data desta pesquisa (agosto de 2020). 

Não se verificou, em nenhuma página, a referência de que os conteúdos 

proporcionados não substituem uma consulta médica. Também não se registaram 

conteúdos de cariz comercial, em nenhuma das páginas dos ACeS.  
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Em todas as páginas, sem exceção, observaram-se conteúdos relacionados com a 

promoção da saúde e prevenção da doença. A pesquisa identificou, contudo, dois 

Agrupamentos de Centros de Saúde que não têm disponível informação relacionada com 

a pandemia COVID-19 no seu sítio online. Em todas as outras situações a informação 

relacionada com o novo coronavírus tem destaque na página inicial.  

Nenhuma das páginas se encontrava, no momento da sua análise, certificada pela 

Health On the Net Foundation, pelo que se pode questionar a qualidade dos conteúdos 

disponibilizados pelos Agrupamentos de Centros de Saúde e a sua utilidade para os 

utentes. Questões como a credibilidade da própria informação poderão também ser 

equacionados. 

Neste estudo apenas foram consideradas questões que possam ser avaliadas do 

ponto de vista do utilizador que consulta o website uma única vez, isto é, questões que se 

prendem com o “emissor”, pelo que não foi objetivo do mesmo analisar dados analíticos 

como o número de visitantes, o tempo despendido nas páginas ou os conteúdos mais 

consultados.  

NOTAS CONCLUSIVAS 

O presente artigo pretendeu identificar as páginas online dos Agrupamentos de 

Centros de Saúde e a qualidade dos conteúdos veiculados de acordo com o promovido 

pela HON Foundation, partindo da ideia de que esta plataforma de comunicação pode 

contribuir para o cumprimento das suas missões organizacionais, no que respeita à 

promoção da saúde e prevenção da doença.  

Contudo, nota-se que apenas sete dos 55 Agrupamentos de Centros de Saúde estão 

presentes no meio online, com uma página autónoma, o que pode indicar que os atores 

responsáveis pelos cuidados de saúde  primários,  em  Portugal,  não  reconhecem  o  valor  

da  comunicação  nem das potencialidades dos novos canais de comunicação como 

veículos privilegiados para comunicar com os seus públicos. Este resultado está em linha 

com um estudo prévio realizado sobre a presença destas instituições nas redes sociais 

(GARCIA; EIRÓ-GOMES, 2020). 

A pesquisa confirma também que os websites destas instituições não estão 

certificados pela Health On the Net Foundation, pelo que, de acordo com este resultado, 
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considera-se que as páginas analisadas devem ser consultadas com precaução pelos 

utentes que procurem informação em saúde.  

De forma geral, observámos uma preocupação com a divulgação de conteúdos que 

contribuam para a promoção da saúde e prevenção da doença e, na maioria dos casos, 

existe informação relativa à pandemia COVID-19.  

Em investigações futuras espera-se compreender os motivos da presença e da 

ausência dos Agrupamentos de Centros de Saúde no meio online.  Poderá ainda ser 

relevante analisar se as unidades funcionais dos ACeS, tais como as Unidades de Saúde 

Familiar, as Unidades de Cuidados na Comunidade e as Unidades de Saúde Pública estão 

presentes na WEB e a comunicação que desenvolvem neste meio. 
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RESUMO: Estudo da experiência da integração ensino-serviço realizada pelo Módulo de Medicina 
Social e Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Partiu-se do 
pressuposto que visitas dos estudantes realizadas no território de adstrição da Unidade de Saúde 
da Família, com roteiros pré-definidos e acompanhamento dos docentes e de agente comunitário, 
ampliam a compreensão dos estudantes de Medicina sobre a política de atenção primária à saúde 
do Sistema Único de Saúde e contribui para formação crítica, reflexiva e propositiva. A abordagem 
foi qualitativa e o resultado encontrado confirmou pressuposto inicial.  
Palavras-chave: Integração ensino-serviço; Formação médica e Atenção Primária de Saúde; 
Educação médica comunitária.  
    
ABSTRACT: Study of the teaching-service integration experience carried out by the Social and 
Clinical Medicine Module of the Faculty of Medicine of the Federal University of Bahia. It was 
assumed that student visits made in the territory of the Family Health Unit, with pre-defined 
itineraries and accompaniment by teachers and community agents, broaden the understanding of 
medical students about the Health Unic System of the Unified Health System and contributes to 
critical, reflective and purposeful training. Using a qualitative approach, the result found confirmed 
the initial assumption.  
Keywords: Teaching-section integration; Medical training and Primary Health Care; Community 
medical education.  
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A disciplina Medicina Social e Clínica I, da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal da Bahia (FAMEB/UFBA) se propõe a exercitar o pensar e vivenciar a saúde sob a 
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ótica do coletivo nas suas dimensões sociais, culturais e ambientais, a partir da discussão 

sobre os desdobramentos da política e das práticas de Atenção Primária do Sistema Único 

de Saúde-SUS. Os temas de discussão propostos são: Significados da Medicina Social - 

Conceitos e Práticas; Trajetória histórica do Sistema Único de Saúde; Atenção Primária à 

Saúde; Determinantes Sociais da Saúde e Território; Saúde, Doença e Cultura; 

Biossegurança; Saúde da Criança e Cuidados Primários; Primeiros Socorros e Rede de 

Atenção à Urgência e Emergência no SUS. (moodle UFBA, consultado em 03.06.2020).  

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, o papel central na garantia à 

população de acesso a uma atenção à saúde de qualidade é realizado nas Unidades Básicas 

de Saúde – instaladas perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem. 

Neste contexto, ressalta-se, como alertam Coelho; Reis e Jacobina (2016, p.7), que a 

estruturação da Atenção Primária no Brasil está baseada na adscrição do território, o que 

põe em relevância a reflexão sobre território e territorialização.  

Assim, considerando que o foco da disciplina Medicina Social e Clínica I é a política 

e as práticas da Atenção Primária e que, no Brasil, as práticas da atenção primária à saúde 

mais próximas do cotidiano da vida das comunidades são aquelas vinculadas às Unidades 

Básicas de Saúde, através da Estratégia de Saúde da Família (ESF), então as atividades 

práticas da disciplina são realizadas através de vivências em unidades de saúde da família; 

da abordagem ao território onde as unidades se localizam; de visitas e rodas de conversa 

nos equipamentos sociais, tais como espaços religiosos, rádio comunitária, entre outros; e 

até de visitas nos domicílios de usuários do SUS que são acompanhados pela Estratégia de 

Saúde da Família e que gostam de receber os estudantes.  

Esta estratégia de ensino conhecida como integração ensino-serviço, está em 

consonância com o educador Paulo Freire que alerta que na formação do trabalhador, ele 

só desenvolve um conhecimento do concreto, do real, através de uma posição crítica e 

curiosa, quando se supera o limite das instituições de ensino, indo até o local onde as 

atividades acontecem (FREIRE e RIVERE, 1989).  

No contexto deste estudo, as atividades realizadas pelos estudantes nos serviços 

de saúde e no território se caracterizam como laboratório de práticas, o que complementa 

e facilita a formação sobre os temas propostos pela disciplina. Para os serviços a presença 

e as atividades desenvolvidas pelos estudantes e docentes pode produzir uma 

desacomodação na cultura estabelecida nas Unidades de Saúde, como apontam Pizzinatto 
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et al. (2012), através de uma provocação positiva no ânimo e no comportamento dos 

trabalhadores, o que pode repercutir positivamente nas suas relações com os usuários.  

A integração ensino-serviço se configura como um trabalho pactuado e integrado 

entre estudantes e professores dos cursos de formação, e trabalhadores que compõem as 

equipes dos serviços sobre os quais se pretende estudar, visando benefícios para as duas 

partes envolvidas (ALBUQUERQUE et al, 2008).   

Ressalta-se que a utilização desta estratégia de ensino procura também atender as 

atuais diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Medicina, estabelecidas 

pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2014), que explicita que o graduando deve ter uma 

formação generalista, humanística, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos 

diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo tendo a transversalidade em sua 

prática.  

Este artigo tem como objetivo apresentar a experiência da integração ensino-

serviço do Módulo de Medicina Social e Clínica I (MED B10) do curso da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal da Bahia (FAMEB/UFBA). Parte-se do pressuposto que 

visitas dos estudantes realizadas no território de adstrição da Unidade de Saúde da Família, 

guiadas por roteiros pré-definidos e acompanhadas de um docente e um agente 

comunitário, revela informações que facilitam a compreensão dos fatores relacionados à 

saúde ou adoecimento da população brasileira e a reflexão sobre a política de atenção 

primária à saúde adotada no país.   

 

2. METODOLOGIA E RESULTADOS  

2.1 METODOLOGIA  

 Em função da sua proposta, este é um estudo de abordagem qualitativa e possui 

um caráter descritivo-exploratório e documental, cujos dados foram gerados através do 

testemunho dos autores que foram docentes do módulo, e através da análise dos 

relatórios produzidos pelos estudantes de Medicina do primeiro semestre, entre os anos 

2016-2017. A análise dos dados foi realizada pelos autores, professores de Medicina Social 

e Clínica I, da FAMEB/UFBA, no período referido acima. As atividades de ensino/serviço 

foram realizadas no bairro da Federação, cidade de Salvador, capital da Bahia.   
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      No caso do componente curricular Medicina Social e Clínica da FAMEB-UFBA as 

atividades de integração ensino-serviço são realizadas mediante vivências em unidades de 

saúde da família; abordagem do território onde estas se localizam; visitas e rodas de 

conversa nos equipamentos sociais, tais como espaços religiosos, rádio comunitária, entre 

outros e até nos domicílios de usuários do SUS, participantes da Estratégia de Saúde da 

Família das unidades de saúde visitadas e que aceitam e gostam de receber visitas de 

estudantes de Medicina.   

Importa esclarecer que de acordo com a política de saúde brasileira, a estruturação 

da atenção primária está baseada na adscrição do território, o que requer uma reflexão 

mais aprofundada sobre território e territorialização (COELHO, REIS e JACOBINA, 2016). As 

atividades práticas dos estudantes são assim definidas: 1. Conhecimento da Unidade 

Básica de Saúde e conversa com um profissional disponível que componha a equipe de 

saúde, ou a coordenação da unidade. 2. Visita ao território, acompanhada por um Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) e o docente. 3. Visita a um equipamento social, que impacte 

na saúde, como outra instituição estatal relacionada à Saúde como serviços locais de 

Assistência Social, ou da sociedade civil, como instituições religiosas, cooperativas, 

associações de bairro etc. 4. Visita a alguns domicílios. Após as atividades, estudantes e 

professores se reúnem para conversar sobre a experiência, dialogando com os textos 

propostos. O estudante deve produzir um diário de campo, ferramenta da Antropologia da 

saúde, que, ao final do semestre comporá um Relatório, cujo conteúdo deve atender a 

uma estrutura proposta pela disciplina, cujo conteúdo se relaciona as atividades 

vivenciadas. O relatório, junto a uma atividade realizada junto à comunidade, que pode ser 

uma roda de conversa, a produção de um material educativo, entre outros que busquem 

atender a demandas da comunidade local, compõem a avaliação dos discentes. Ao final do 

semestre, um relatório síntese é produzido pela turma, a partir dos relatórios individuais, 

já com as críticas e sugestões dos docentes. 

 Este relatório é entregue à Unidade de Saúde. Faz-se necessário esclarecer quatro 

pontos dos tópicos do Relatório proposto. Primeiro, que as Unidades de Saúde da Família 

que fazem parte das atividades de integração ensino serviço deste artigo estão localizadas 

em algum dos bairros que fazem parte do Distrito Sanitário Barra – Rio Vermelho, onde se 

localiza a FAMEB/UFBA, que envolve, entre outros, os bairros de Federação, Nordeste de 

Amaralina, Alto das Pombas e Calabar. Para uma maior compreensão da proposta de 
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“distritos sanitários”, como estratégia de descentralização na gestão do sistema de saúde, 

sugere-se ler o texto de Mendes et al (1999).   

Segundo, que a organização da Atenção Primária de Saúde através da Estratégia de 

Saúde da Família enfatiza o conceito de território, já que está intimamente relacionado ao 

atributo da vinculação ou adscrição de uma população a uma unidade de saúde da família 

- (USF) (GIOVANELLA e MENDONÇA, 2009) e que as agentes comunitárias, responsáveis 

pelo cadastramento e acompanhamento da saúde das famílias, através de visitas 

periódicas, têm o trabalho dividido por microárea.  

Terceiro, que no componente curricular, chama-se equipamento social, além de 

instituições públicas de áreas afins à saúde, todo espaço derivado de ação de grupos da 

comunidade, relacionado a conquistas, iniciativas, manifestações religiosas ou culturais, 

que possam se relacionar com o binômio saúde-doença, ou com o bem-estar da 

comunidade. Aí estão incluídas lavanderias públicas compartilhadas, igrejas, terreiros de 

candomblé, rádios comunitárias, entre outros.  

E quarto, que se espera que as sugestões propostas pelos estudantes, relacionadas 

ao funcionamento da Unidade de Saúde, cause desacomodação na rotina de trabalho da 

Unidade, produzindo benefícios ao atendimento, além de dar um testemunho da 

importância do trabalho daqueles profissionais que tem compromisso com a “coisa 

pública” e são muitos.  

  

2.2 RESULTADOS  

 

Os resultados são apresentados seguindo a estrutura dos Relatórios, proposta pela 

disciplina: Introdução, Caracterização do Bairro, Caracterização da Unidade de Saúde da 

Família, Abordagem do Território e Suas Microáreas, Abordagem do Equipamento Social e 

Sugestões de Possíveis Intervenções.  

Já na Introdução, é possível perceber que os estudantes compreendem o objetivo 

da integração ensino-serviço e conseguem articular o coletivo e preventivo com a já 

tradicional perspectiva individual e curativa da medicina, transcendendo os muros da 

Academia. No tópico Caracterização da Unidade de Saúde da Família, os estudantes 

observam a estrutura e organização da Unidade, incluindo acessibilidade, acolhimento, 

quantidade de consultórios, tipo de serviços oferecidos, distribuição das equipes, área e 
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organização das reuniões de equipe, distribuição e composição das equipes, lacunas na 

cobertura da população atendida, sistema de informação e marcação de consultas, 

desenvolvimento de ações de promoção de saúde, entre outros.   

Com relação à atividade de abordagem do território e suas microáreas, os 

estudantes observam aspectos objetivos e subjetivos que influenciam a ocupação dos 

espaços, o acesso da comunidade a Unidade de Saúde, a coleta de lixo, saneamento básico, 

locais para atividades de lazer, atividades produtivas, entre outros fatores que podem 

impactar na saúde ou na vulnerabilidade ao adoecimento da comunidade local.   

Os textos dos relatórios demonstram que a abordagem de equipamentos sociais 

pelos estudantes possibilita a percepção da relevância destes espaços para a compreensão 

do que é saúde pela comunidade, assim como as ações de saúde promovidas por estes 

espaços, muitas vezes em parceria com a Unidade Básica de Saúde. Em algumas situações, 

como nas visitas a terreiros de candomblé, esta atividade também contribui para dirimir 

preconceitos e afirmar o exercício laico da Medicina.   

Através das sugestões de possíveis intervenções é perceptível a criticidade 

desenvolvida pelos estudantes, ao apresentarem algumas intervenções possíveis apenas 

mudanças de postura ou atitudes na Unidade e outras que exigem mudanças só possíveis 

através de uma administração política (SANTOS et al, 2017), que vise a construção de um 

projeto de Governo integrando Estado, governo e sociedade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O modelo de Atenção Primária à Saúde (APS), utilizando a estratégia da saúde da 

família, dando ênfase ao território, representa um avanço ao mudar o modelo 

hospitalocêntrico hegemônico e ao apresentar uma atuação diante de uma população 

adscrita, que reconhece a influência do território e da dinâmica social no processo de 

saúde e estabelece relações horizontais e verticais da atenção primária ou básica com 

outras áreas além de estabelecer vínculos e co-responsabilização dos indivíduos e da 

comunidade.  

Isto demanda conhecimentos, habilidades e atitudes nem sempre privilegiados nos 

tradicionais processos de formação na área da saúde, como uma compreensão ampliada 

do processo saúde–doença e da complexidade dos socioespaços contemporâneos, e do 
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papel do Estado na garantia do direito à saúde e do impacto dos processos de produção 

na saúde dos trabalhadores e moradores. Neste sentido, destaca-se a importância da 

reforma curricular dos cursos de Saúde, no sentido de consolidar a presença de módulos 

e disciplinas que possibilitem a aproximação dos estudantes com as Ciências Humanas em 

Saúde, como a Antropologia Médica e a Sociologia da Saúde, através da integração 

ensino/serviço, produzindo reflexões críticas em torno do estado de saúde da população e 

da importância das interpretações de aspectos que considerem modos de vida e universos 

socioculturais na compreensão dos processos de saúde e doença (TRINDADE; SOUZA, 

2010).   

Admite-se que mudanças na formação de profissionais que atuarão na saúde estão 

entre os desafios que precisam ser enfrentados, com o objetivo de executar um projeto de 

nação e de sociedade (SANTOS et al 2017) que resulte não em um perfeito estado de bem-

estar social, como define a OMS, mas como um estado de razoável harmonia entre o 

sujeito e a sua própria realidade.  
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RESUMO:  Este trabalho tem por objetivo analisar o papel social e as competências do bibliotecário 
no combate à desinformação em tempos pandêmicos, alinhado as metas dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável previsto na Agenda 2030. Metodologicamente, este estudo se 
utilizou de uma pesquisa descritiva, de cunho qualitativo para fundamentar e elucidar as bases 
teóricas, as análises e organização das informações sobre as plataformas e repositórios 
temáticos/institucionais sobre Covid-19 no Brasil, entre março e julho de 2020. Os resultados 
apontam que 12 deles impulsionam a disseminação e compartilhamento da informação científica 
e acadêmica gratuita em nível local, nacional e global sobre Covid-19. 
Palavras-Chave: Competência profissional; Desinformação; Pandemia.  
 
ABSTRACT: This work aims to analyze the librarian's social role and skills in combating 
misinformation in pandemic times, in line with the goals of the Sustainable Development Goals set 
out in the 2030 Agenda. Methodologically, this study used a descriptive, qualitative research to 
support and elucidate the theoretical bases, analyses and organization of information on thematic 
and institutional platforms and repositories on Covid-19 in Brazil, between March and July 2020. 
The results show that 12 of them prompt the spread and sharing of free scientific and academic 
information at a local, national and global level on Covid-19. 
Keywords: Professional competence; Combating misinformation; Pandemic. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Com as transformações e os avanços nas áreas científica, tecnológica e econômica, a 

que maior impactou o mundo no último século foi a da informação, uma vez que ela não 
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obedece a fronteiras (CASTRO, 2000). Na era da Internet, as sociedades democráticas visam 

universalizar o conhecimento, promovendo a qualidade de vida dos indivíduos nelas 

inseridos, além de garantir serviços e a amplitude de acesso aos meios de comunicação 

(conectividade), com foco estratégico gerencial.  

No atual contexto social, Souto (2003, p. 10) destaca que, “[...] a tecnologia traz novas 

exigências quanto aos atributos dos trabalhadores, e requer destes, maior preparo e 

educação permanente para o desempenho de funções que estão em constante mudança”. 

Nesse prisma, a informação, como insumo e produto, é a nova matéria-prima para o sucesso 

das grandes nações, tornando-se ponto focal para seletos grupos de privilégios. Cabe, então, 

ao profissional contemporâneo da informação agir como elo entre informação-usuário e o 

paradigma digital, reduzindo desigualdades de acesso aos meios e aparatos informacionais. 

Logo, este trabalho pretende analisar o papel social e as competências do 

bibliotecário no combate à desinformação e à propagação de notícias falsas em tempos 

pandêmicos, alinhado às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previstas 

na Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU). Metodologicamente, utilizou-

se de uma pesquisa descritiva, de cunho qualitativo para fundamentar e elucidar as bases 

teóricas, as análises e organização das informações sobre as plataformas e repositórios 

temáticos/institucionais sobre Covid-19 no Brasil, alcançando-se os objetivos propostos. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 
 

Capra (2006) ressalta que não existe hierarquia na natureza e, sim, redes que se 

formam dentro de outras redes. Contudo, com o vasto desenvolvimento das ciências e das 

tecnologias houve elevado crescimento do conhecimento humano e a criação de espaços 

urbano e, consequentemente, o aumento indiscriminado do uso de recursos naturais. A 

premissa da sustentabilidade, através do equilíbrio ambiental e econômico, passa a 

nortear vários setores da sociedade da informação.  

Exemplo desse descompasso informacional é a forma como os governos reagem a 

problemas de ordem global. Prova disso é a recente pandemia do coronavírus, 

denominado Sars-Cov-2, causador da Covid-19 em humanos, patogenia que resultou em 

protocolos sanitários discordantes de enfrentamento. Sendo que em alguns países 

chegou-se, inclusive, a questionar o vanguardismo do conhecimento científico. 
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 Compreende-se que na era da informação “a invisibilidade é equivalente à morte” 

(GREER, 2004 apud BAUMAN, 2008, p. 21).  Nessa linha, Perrenoud (2013, p. 27), enfatiza 

que o mundo global e informacional “[...] exige que se tenham cada vez mais 

competências. Competências diversificadas e competências que se desenvolvam em 

função das tecnologias, dos modos de vida, do trabalho”. Ressalta-se que, a pandemia 

intensificou a percepção do homem quanto às reflexões dele sobre os efeitos do capital, 

suscitando que se desenvolvam competências e, o bibliotecário pode contribuir ao 

sistematizar a informação.  

2.1 A RESPONSABILIDADE SOCIAL DO BIBLIOTECÁRIO EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Lancaster (1994, p.23) cita que, "desenvolvimentos tecnológicos colocaram 

algumas ferramentas novas dentro das bibliotecas e nas mãos dos bibliotecários, estas 

ferramentas não têm sido necessariamente usadas de forma sábia ou com imaginação 

dentro da nossa profissão". Para se enfrentar momentos crises e mudanças, esse 

profissional deve se atentar para os conceitos de competências propostos por Zarifian 

(2003, p.137), os quais estabelecem “[...] uma combinação de conhecimentos, de saber-

fazer, de experiências e comportamentos que se exerce em um contexto preciso. [...]”. 

Nessa ótica, uma questão norteará este trabalho: Como a responsabilidade social do 

bibliotecário pode contribuir para combater a desinformação e advogar a Agenda 2030? 

A situação apresentada pelos autores Lancaster (1994) e Zarifian (2003), deflagra 

que o mundo se transformou, e os agentes da informação da atualidade devem caminhar 

ao lado das tecnologias da informação e comunicação. Prova disso, é que, para uns, os 

bibliotecários são os profissionais que “guardam o conhecimento”, para outros, exercem 

uma função educativa que “[...] se estende ao ensino-aprendizagem de habilidades 

específicas e vinculadas à pesquisa, tanto no que diz respeito ao conhecimento e busca das 

fontes de informações, como no que tange ao seu uso” (MORAES; VALADARES; AMORIM, 

2013, p. 59).  

Essa imersão profissional pauta novos horizontes em tempos de pandemia, em que 

o bibliotecário tende a enfrentar e combater a má informação e a desinformação para as 

populações vulneráveis, por meio de recursos, gerenciamento e tratamento das 

informações eficazes, no que concerne à igualdade de acesso à informação, realçando e 
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acendendo o debate social do profissional da informação e o trabalho advocacy para a 

implementação e cumprimento dos 17 ODS traçados pela ONU em 2015.   

Atrelada a essa afirmação e diante da crise social e sanitária mundial, atesta-se que 

o bibliotecário tem a capacidade de analisar e gerenciar os conteúdos disseminados a 

partir do comportamento informacional cognitivo dos usuários, propondo novos serviços 

e produtos informacionais, mantendo as bibliotecas e as redes sociais ativas em meio ao 

isolamento social provocado pelo novo coronavírus. 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DA SUSTENTABILIDADE INFORMACIONAL E A AGENDA 2030 

A fronteira espaço-tempo se rompe a partir das iniciativas atuais de disseminação 

da informação sobre a Covid-19 mapeadas nesse estudo. O bibliotecário passa a atuar no 

sentido de desarticular redes de conteúdos com publicações falsas, denominadas fake 

news sobre “infodemia” que provocam instabilidade e incertezas na população. À 

construção dessa realidade, de indivíduos e informação, faz-se importante registrar que, 

para Barros (2017), a sustentabilidade informacional está em diversos setores da 

sociedade e compete à Ciência da Informação, o trabalho coletivo para a religação de 

saberes locais e globais e, consequentemente a postura de um profissional moderno e 

aberto a novas vertentes. 

Para a consecução desta pesquisa, adotaram-se como fonte de dados palavras-

chaves que remetam ao tema “REPOSITÓRIOS”, “PLATAFORMA” “COVID-19” em 

buscadores de pesquisa científica e sítios eletrônicos, no percurso temporal de março a 

julho de 2020. O resultado consagrou 12 (doze) fontes de informações sobre Covid-19, das 

quais 05 (cinco) são plataformas digitais e 07 (sete), repositórios institucionais. Observou-

se que tais iniciativas são impulsionadas por grupos de pesquisas que, juntamente com os 

profissionais da informação, visam estimular a produção técnico-científica e manter o 

acesso a conteúdos virtuais com filtros e com segurança informacional para um mundo em 

e pós-pandemia.  

 Para tanto, os Repositórios Institucionais Temáticos e plataformas digitais 

descritos no quadro foram os mais representativos tanto na maturidade da organização da 

informação quanto da produção acadêmica e científica que versa sobre o tema. Por serem 
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produto das ciências e mantidos pelas universidades e instituições públicas, esses canais 

convergem para o processo de interação de conteúdos diários, com o objetivo de 

aproximar a população e adaptar a linguagem por eles processada.  

Quadro 1: Plataformas e Repositórios Institucionais/Temáticos sobre Covid-19. 

REPOSITÓRIO/PLATAFORMA OBJETIVO ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 

 

Covid Goiás UFG 

Criado em março de 2020 por uma equipe de 

profissionais multidisciplinar da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), a plataforma Covid 

Goiás UFG permite o compartilhamento e 

monitoramento real da incidência do novo 

coronavírus no Estado. As informações 

fornecidas pela plataforma web são 

disponibilizados para uma equipe de 

analistas que tratam e mapeiam as áreas de 

maior incidência. 

 

 

https://covidgoias.ufg.br/#/map  

 

 

MonitoraCovid-19 

Criado em março de 2020, pelo Instituto de 

Comunicação e Informação em Saúde 

(ICICT/Fiocruz), esta plataforma proporciona 

aos usuários em tempo real mapeamento das 

pesquisas relacionadas ao novo coronavírus, 

além de gráficos e mapas, dados cruzados em 

todo território nacional e no mundo. 

 

 

https://bigdata-

covid19.icict.fiocruz.br/  

 

 

 

COVID-19, UnB em ação 

Organizado a partir do Comitê Gestor do 

Plano de Contingência em Saúde da Covid-19 

e do grupo de Pesquisa, Inovação e Extensão 

de Combate à Covid-19, da Universidade 

Federal de Brasília (UnB). O repositório 

recebe apoio da Biblioteca Central da UNB 

para a manutenção das informações. Seu 

objetivo é evidenciar as ações de pesquisa, 

ensino e extensão realizados no âmbito da 

UnB em relação ao tema.   

 

 

 

 

 

 

 

http://repositoriocovid19.unb.b

r/  

 

 

Repositório de questões sobre 

o Covid-19 

Lançado pela Escola de Enfermagem de 

Manaus, por meio do SubComitê de 

enfrentamento à pandemia, pela 

Universidade Federal do Amazonas, o 

Repositório de questões sobre o Covid-19, 

lançado em abril, tem como objetivo 

disponibiliza toda informação atual sobre o 

novo coronavírus no Brasil e, principalmente 

na região Norte. 

 

 

https://eem.ufam.edu.br/ultima

s-noticias/251-eem-

disponibiliza-repositorio-de-

questoes.html 
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Centro de Apoio a 

Magistratura Brasileira Covid-

19 

Repositório da Escola Nacional de Formação 

e Aperfeiçoamento de Magistrado, tem 

como objetivo permitir o acesso público as 

decisões, legislações, manifestações da 

ANVISA e pareceres do NATJUS, bem como 

estatísticas referentes ao coronavírus. Este 

repositório permite a alimentação de 

informações pela comunidade civil.  

 

https://www.enfam.jus.br/port

al-covid19/repositorio/ 

 

 

COVID-19 Data Sharing/BR 

O Covid-19 Data Sharing é uma iniciativa da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP) em conjunto com a 

Universidade de São Paulo, Instituto Fleury, 

Hospital Sírio-Libanês e Hospital Israelita 

Albert Einstein. O Repositório é um 

metabuscador e apresenta os dados clínicos 

e laboratoriais das unidades de saúde e em 

hospitais de São Paulo de forma anônima de 

pacientes, com objetivo de servir como 

suporte para pesquisas futuras sobre a Covid-

19. 

 

 

 

 

https://repositoriodatasharingfa

pesp.uspdigital.usp.br/  

Biblioteca Virtual de Saúde 

Com objetivo de conhecer e aprofundar o 

assunto relacionado a Covid-19, a Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS), mapeou e construiu 

uma vitrine de conhecimento com fontes de 

informação, literatura nacional e global sobre 

o tema. 

 

 

https://bvsalud.org/vitrinas/pos

t_vitrines/novo_coronavirus/  

Repositório COVID-19 FAUBAI 

A Associação Brasileira de Educação 

Internacional (FAUBAI), criou um repositório 

cujo objetivo é disseminar por meio links de 

fontes de informação imediatas sobre a 

Covid-19 em todo o território nacional. 

 

http://faubai.org.br/pt-

br/repositorio-covid/ 

FEBAB - Informação em 

quarentena 

Criado de maneira coletiva, o guia da FEBAB 

possui fontes fidedignas e de acesso aberto, 

além disso, é atualizado diariamente, para as 

mais diversas necessidades.  

 

http://www.febab.org.br/2020/

04/02/informacao-em-

quarentena/ 

 

 

Repositório para 

Pesquisadores / UFRJ 

Espaço construído para disseminar 

informações sobre a Covid-19 produzidas por 

instituições de excelência ao redor do mundo 

e disponibilizadas em publicações 

especializadas e em repositórios.  

 

 

https://coronavirus.ufrj.br/repo

sitorio-pesquisadores/ 

EmeRI (Emerging Research 

Information) 

Idealizado em maio, o repositório 

de preprints sobre a Covid-19, o EmeRI 

(Emerging Research Information), se 

constitui para atender à urgência de 

comunicação de resultados de estudos sobre 

o novo coronavírus, sendo uma iniciativa em 

conjunto da Associação Brasileira de Editores 

 

 

 

https://preprints.ibict.br/ 
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Científicos (ABEC) e o Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict).  

 

Atlas ODS Amazonas 

Plataforma digital com dados públicos sobre 

temas amazônicos com foco nos ODS da 

Agenda 2030, desde 2019. Atualmente, vem 

se destacando por meio de boletins mensais 

indicadores específicos sobre a covid-19 no 

estado. 

 

https://www.atlasodsamazonas.

ufam.edu.br/ 

Fonte: Elaboração dos autores, 2020. 

 

Nos sítios eletrônicos pesquisados, constata-se que estes impulsionam a 

disseminação e compartilhamento da informação científica e acadêmica em nível local, 

nacional e global sobre Covid-19. Sob essa ótica e consoante aos documentos norteadores 

dos ODS da Agenda 2030 apresentam-se os objetivos que de forma sistêmica e 

interconectados com este trabalho, sendo eles:  

ODS 3 – “Saúde e bem-estar”, as bibliotecas e os profissionais da informação 
podem contribuir significativamente para o acesso e geração de informação 
interdisciplinar voltados para o bem-estar da sociedade. ODS 4 - “Assegurar a 
educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todas e todos”, visa garantir educação justa 
e igualitária para todos de forma relevante e eficaz, com isto o bibliotecário 
tende a abarcar e auxiliar no processo educativo a inclusão digital, bem como o 
acesso ao patrimônio cultural e científico. ODS 9 - “Indústria, Inovação e 
Infraestrutura”, trata e evidência o uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação com o enfoque no ensino-aprendizagem. ODS 10 - “Reduzir as 
desigualdades dentro dos países e entre eles”, com enfoque para a promoção e 
desenvolvimento local, nacional e global dos países membros, qual evidência o 
engajamento para planos de ações de crescimento social, econômico, cultural, 
tecnológico e proteção ambiental. (PNUD, 2015, p.1). 
 

No contexto biblioteconômico, tais premissas revelam o papel do agente da 

informação diretamente ligado à formação sociocultural, ambiental e intimamente 

associado à saúde e ao desenvolvimento sustentável. Nessa conjunção, atesta-se que, para 

fomentar o acesso aberto aos documentos sobre a Covid-19, houve primeiramente, uma 

ressignificação das práticas e das funções desse profissional. Além de executarem as suas 

habituais atividades, passou a otimizar e a selecionar informações de fontes externas, 

direcionando o acesso a dados reais e não obsoletos sobre o coronavírus Sars-CoV-2, 

promovendo a formação da consciência cidadã de seus usuários. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Na busca pela identificação das competências e habilidades dos profissionais da 

informação em tempos pandêmicos e, concomitante, as atribuições e importância nas 

atividades inerentes ao ciclo informacional, destaca-se o rompimento de paradigmas e 

atuação de forma interdisciplinar, desde ao ato de localizar, filtrar, estruturar até a 

disseminação de forma sustentável do arcabouço produzido pela comunidade acadêmica e 

científica vinculada pelos veículos de comunicação, estando em sinergia com os 17 ODS 

propostos na Agenda 2030 pela ONU.  

Cabe frisar que, ao se analisar os repositórios/plataformas descritos neste trabalho, 

no período de março a julho de 2020, observou-se o compromisso das universidades, das 

instituições públicas brasileiras e dos bibliotecários com o progresso da ciência, e no 

enfrentamento de situações emergenciais, como é o caso da Covid-19. Para atuação no 

campo da área da saúde, o profissional da informação está prospectado no manejo e na 

humanização da informação científica para acesso, uso, geração e construção de 

conhecimento. Em um mundo cada vez mais polarizado, cabe à ciência o papel de juiz no 

embate entre academicismo e senso comum. Sendo assim, propõe-se que os apontamentos 

levantados neste trabalho promovam a reflexão sobre a responsabilidade para com a 

verdade dos fatos. 
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RESUMO:  O estudo realizado no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal 
de Alagoas objetiva estudar a organização e tipologia documental da instituição. A metodologia utilizou 
pesquisa bibliográfica, documental e quali-quantitativa para a realização do diagnóstico situacional dos 
documentos. A coleta dos dados foi realizada por intermédio de formulários padronizados no período de 
agosto de 2018 a setembro de 2019. Possibilitou o diagnóstico em 27 setores, identificando 236 tipos de 
documentos existentes nos setores visitados e as dinâmicas de organização documental. Constatou-se a 
urgente necessidade de se trabalhar a organização sistemática, o armazenamento e o descarte adequado 
dos documentos. 

Palavras-Chave: Tipologia Documental; Instituições de Saúde; Sustentabilidade hospitalar. 
 
ABSTRACT: The study carried out at the Professor Alberto Antunes University Hospital of the 
Federal University of Alagoas aims to study the organization and documentary typology of the 
institution. The methodology used bibliographic, documentary and quali-quantitative research to 
perform the situational diagnosis of the documents. Data collection was performed using 
standardized forms from August 2018 to September 2019. It enabled the diagnosis in 27 sectors, 
identifying 236 types of documents in the sectors visited and the dynamics of document 
organization. There was an urgent need to work on systematic organization, storage, and proper 
disposal of documents. 
Keywords: Documentary Typology; Health Institutions; Hospital sustainability. 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A organização documental em ambientes hospitalares é um grande desafio, visto 

que envolve uma série de elementos que devem estar em sintonia com as práticas de 
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gestão e assistência. Neste sentido, a ideia de desenvolver o presente estudo, surgiu a 

partir da vivência em pesquisa científica dentro do hospital, o que nos fez observar a 

necessidade de descarte de alguns documentos presente nos setores dada à urgência em 

desafogar os setores já abarrotados por documentos que provavelmente já possuem o 

prazo de guarda legal expirado. Logo, percebemos o desperdício de papéis e o uso 

excessivo de impressoras, e o quanto aquilo poderia afetar o meio social, ambiental e 

econômico do hospital. 

Nessa perspectiva, o objetivo geral do estudo foi estudar a organização e a tipologia 

documental da instituição. Os objetivos específicos foram: identificar a tipologia 

documental; caracterizar os tipos de classificação utilizados nos setores e; propor 

estratégias que contribuam com a menor produção de arquivo físico e medidas para 

melhorar o armazenamento dos documentos impressos. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A metodologia adotada utilizou pesquisa bibliográfica, documental e quali-

quantitativa. A pesquisa foi realizada no período compreendido pelos meses de agosto de 

2018 a setembro de 2019. Foi realizado um diagnóstico situacional em quase todos os 

setores do HUPAA/UFAL/EBSERH para identificação e caracterização dos documentos 

utilizados em cada setor. Também foi feito um levantamento estatístico da quantidade de 

documentos que circulam no setor e entre outros setores, verificando a existência de 

multiplicidade e procedendo a proposição de estratégias para a unificação dos mesmos. 

A avaliação qualitativa foi feita durante a realização da pesquisa tanto junto ao 

diagnóstico situacional dos documentos que circulam nos setores quanto junto aos 

profissionais que fazem uso dos mesmos, pois, desta forma foi possível verificar se as 

informações disponibilizadas correspondem aos interesses das instituições e dos usuários, 

o que, por sua vez, poderá contribuir de modo sig 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Levantamento da tipologia documental nos setores do HUPAA/UFAL/EBSERH foi 

iniciado no dia 28 de setembro de 2018 quando tivemos a primeira reunião no hospital 
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com a Presidente da Comissão de Revisão de Prontuários e Avaliação Permanente de 

Documentos. Na ocasião foi colocada a questão da necessidade de organização 

documental no âmbito do HUPAA/UFAL/EBSERH. Outra preocupação estava ligada ao 

receio de que determinados dados e documentos terminassem se perdendo em 

decorrência do fato de não existirem padrões ou normas legais instituídas que pudessem 

assegurar as práticas de descarte. Observou-se a ausência de profissionais especializados 

e a falta de organização ou até mesmo uma normatização para a elaboração de 

instrumentos de avaliação que possam ajudar na correta eliminação ou guarda dos 

documentos nos arquivos existentes no hospital. 

Iniciamos um levantamento da tipologia documental de todos os setores no hospital 

com o uso de um formulário criado pela equipe de pesquisa do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal de Alagoas, onde teve início a 

proposta de pesquisa e estudo juntamente com orientadora, bolsista e colaboradores. Tal 

instrumento ajudou a entender como funcionam os arquivos dos setores.  

Coletamos uma cópia de cada documento (produzido/recebido/expedido) para 

anexar ao formulário que identifica cada setor. Esta coleta documental posteriormente 

contribuirá decisivamente para a criação de uma Tabela de Temporalidade Documental 

(TTD) para o HUPAA.  

Tal tabela dinamizará o processo de guarda e descarte dos documentos, trazendo 

melhorias significativas para todos os setores. O Levantamento da tipologia documental 

nos setores do HUPAA/UFAL foi realizado por intermédio da aplicação do questionário 

intitulado “FORMULÁRIO PARA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA PRODUÇÃO SETORIAL DE 

DOCUMENTOS DO HUPAA/UFAL/EBSERH”, que possibilitou a coleta dos dados 

apresentados no estudo. 

Foram identificados, o quantitativo de 236 tipos diferentes de documentos que 

estão divididos entre 27 setores, enumerados e organizados em ordem alfabética. O 

questionário foi transferido para o formato digital usando a ferramenta Google Forms. São 

mencionados a seguir os resultados considerados mais relevantes para esta pesquisa.  

Ao indagarmos sobre a existência de documentos digitalizados nos setores, foi 

possível observar o seguinte: 

 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

441 

Gráfico 1 – Existência de documentos digitalizados nos setores pesquisados 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Os dados revelam que existe um elevado percentual de documentos digitalizados 

nos setores. Tal situação passará a ser ainda mais constante devido à inserção do Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI) em todas as instâncias e órgãos governamentais. Contudo, 

é importante registrar que muitos documentos gerados eletronicamente são, por vezes, 

impressos e armazenados fisicamente. Tal prática, infelizmente acaba por destituir 

parcialmente a funcionalidade do sistema. Também foi indagado sobre a existência de 

documentos especiais. Os resultados foram: 

Gráfico 2 – Documentos especiais 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

Somente 2 setores apresentam documentos especiais, o Serviço de Saúde 

Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST (mapas de risco, plantas do hospital), e a sala 
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de vacinas, Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente - UASCA que conta 

com documentos fotográficos. 

Nenhum dos setores possui documentos microfilmados. É válido ressaltar que a 

técnica da microfilmagem é uma das mais antigas e seguras para o armazenamento dos 

documentos. A propósito, de acordo com o Art. 1º da Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, 

“é autorizada, em todo o território nacional, a microfilmagem de documentos particulares 

e oficiais arquivados, estes de órgãos federais, estaduais e municipais.” (BRASIL, 1968). 

Também buscou-se saber como se dá o processo de pesquisa para o acesso aos 

documentos. Os resultados mostram o seguinte: 

 

Gráfico 3 – Método de acesso aos documentos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Como observado o método direto é o mais utilizado pelos setores, seguido dos 

fichários. Isto indica um grave problema para todos os setores pois, na ausência do 

responsável pelo acesso não há como proceder à recuperação. O ideal é que métodos 

arquivísticos sejam adotados, toda a equipe seja treinada e que todos os setores possam 

recuperar a informação de forma eletrônica e mais rápida na hora em que a mesma for 

demandada. 
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Por fim, perguntamos quais as sugestões dos respondentes para a melhoria do 

processo de gestão da informação. Vale ressaltar que as designações dos setores não serão 

relacionadas às respostas como forma de preservar a identidade dos respondentes. 

Selecionamos algumas das repostas e listamos abaixo: 

Local adequado para armazenamento, para evitar o empilhamento e guarda 
inadequada, como ocorre hoje no setor, bem como a necessidade de um 
profissional com formação e experiência para organizar a documentação do 
setor.  
 
Necessidade de uma norma de classificação dos documentos arquivados.  
 
O setor é assistencial e não deveria acomodar documentos, deveriam ser 
destinados para um arquivo. 
 
Seria necessária uma capacitação com funcionários da unidade e a 
transformação do físico para o digital facilitando a recuperação e guarda do 
documento.  
 
Espaço físico e a criação de um sistema para digitalizar esses documentos. 
Organização de guarda para facilitar a busca e consequentemente a sua 
recuperação.  
 
A criação de um arquivo, principalmente para o resgate do documento, pois o 
número de documentos estão aumentando, isso pode dificultar um resgate 
futuramente.  
 
Normas principalmente para o descarte.  
 
A criação de um arquivo que atenda todas as unidades de farmácias, ajudando 
principalmente na recuperação e política de descarte dos documentos.  
 
Normas de padronização, armazenamento e descarte.  
 
Necessidade de normas que orientem a tramitação dos documentos.  
 
Não existe um arquivo no setor. Nesse caso para uma melhor recuperação seria 
necessária a criação e desenvolvimento de um arquivo, seguindo padrões ou 
normas para uma melhor recuperação dos documentos para que os funcionários 
seguintes se adequem facilmente dando continuidade à organização dos 
documentos do setor.  
 
Definir como montar um arquivo (normatização), descarte.  
 
Criação de normas, um sistema padronizado, prescrição no sistema para melhor 
atender as necessidades.  
 
Digitalizar, padronização para facilitar a busca, forma de arquivamento.  
 
Locais adequados e com espaço suficiente para organizar os documentos.  
 
É necessário espaço para armazenamento dos documentos, como o 
arquivamento de maneira padronizada e o descarte do documento físico. 
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Podemos inferir que a maioria dos entrevistados partilham da mesma perspectiva 

quanto a criação ou adoção de ferramentas necessárias para gestão documental no 

HUPAA/UFAL/EBSERH. Os dados e documentos coletados no decorrer da pesquisa 

mostram a necessidade do processo de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e 

reestruturação do Arquivo para que o trabalho de gestão da informação possa ser 

concretizado tomando por base, entre outras coisas, a criação da Tabela de Temporalidade 

Documental (TTD). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados obtidos na pesquisa serviram de argumento para propor a criação da TTD, 

trabalho de grande importância dentro dos setores, pois tem como objetivo promover o 

descarte adequado dos documentos e desafogar os setores abarrotados de calhamaços de 

papéis impressos que são guardados de modo inadequado. Nessa perspectiva, além da 

criação da TTD, é necessário a padronização da Tipologia Documental, visto que ficou 

patente que alguns documentos podem ter a mesma finalidade, mas nomenclatura 

diferente.  

Ademais, o estudo está deixando seus frutos para o HUPAA/UFAL, pois os setores 

com maior quantitativo de documentos que precisavam ser descartados ou organizados 

devem tomar as medidas cabíveis com base na TTD, fruto de uma pesquisa com uma 

relação de troca de aprendizado e, além disso, com a proposta de criação de uma 

ferramenta de gestão da informação que pode contribuir de modo decisivo para que o 

hospital e a universidade possam apresentar um maior e melhor retorno social a um 

público cada vez mais crescente que necessita de atendimento qualificado em saúde. 
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RESUMO: Seguindo um estudo de pesquisa-ação participativa, Portugal testemunhou, em 2019, o 
desenvolvimento de um Think Tank nacional com a presença de entidades, profissionais e 
membros da sociedade civil, que debateram estratégias para o incremento da Literacia em Saúde 
da população. Os resultados deste evento apontam para a necessidade de aumentar a perceção 
do valor da Literacia em Saúde para toda a sociedade, reconhecendo o esforço dos profissionais 
que se dedicam à sua promoção. Os stakeholders intervenientes reconhecem a necessidade de 
formação na área da Comunicação em Saúde e na própria área da Literacia, através da 
disseminação de estratégias em rede.   
Palavras-Chave: Literacia, Saúde, Think Tank, Pesquisa-Ação, Trabalho em Rede, Comunicação.  
  
ABSTRACT: Following a participatory action research study, Portugal witnessed, in 2019, the 
development of a national Think Tank with the presence of entities, professionals and members of 
civil society, to discuss collaborative strategies to increase Health Literacy of the population. The 
results of this study point to the need of increasing the perception of the value of Health Literacy 
for the whole of society, and recognizing the efforts of professionals dedicated to its promotion. 
Intervening stakeholders also recognize the need for collaborative training in the area of Health 
Communication and Health Literacy itself.  
Keywords: Literacy, Health, Think Tank, Participatory-Action, Networking, Communication 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A criação de ecossistemas potenciadores da Literacia em Saúde constitui um dos 

maiores desafios societais atuais, e que tem reunido esforços da Organização Mundial de 

Saúde (WHO, 2013). Na origem de novas estratégias, encontra-se a necessidade de 

capacitar o cidadão, envolvê-lo no processo de decisão terapêutica, e colocar as suas 

necessidades no centro dos cuidados de saúde (LOYD & WAIT, 2005). De facto, a baixa 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

447 

Literacia em Saúde do cidadão tem sido uma das principais barreiras apontadas pela 

literatura no processo de tomada de decisão em saúde (KICKBUSCH & NUTBEAM, 2000). 

Cidadãos com baixos níveis de conhecimento em saúde têm tendência para gerir o seu 

estado com mais dificuldade, apresentando resultados gerais em saúde mais 

problemáticos (NUTBEAM, 2000).  A saúde do futuro pressupõe o desenvolvimento de 

esforços em co-criação, com um papel ativo do cidadão no desenvolvimento do seu 

próprio plano de cuidados juntamente com os profissionais de saúde (REALPE & WALLACE, 

2010).   

Mas, para que esta integração seja possível, muito contribuem as fontes de 

informação consultadas pelo indivíduo. Para além do próprio profissional de saúde, os 

meios de comunicação social, as tecnologias de informação e as características da 

comunidade têm sido associadas com os níveis de Literacia em Saúde das populações 

(OEDEKOVEN et al., 2019; KIRSCH et al., 2002). Tendo em consideração a complexidade 

que rodeia o tópico da saúde, o desenvolvimento de processos de ativação de projetos de 

Literacia em Saúde é recomendado (SØRENSEN et al., 2012).  Este trabalho de investigação 

foi desenvolvido sob a forma de Think Tank, enquanto metodologia participativa. Este 

evento foi criado com o objetivo de promover o encontro de entidades e profissionais de 

relevância nacional, para trabalharem em estratégias prioritárias para a área da Literacia 

em Saúde.  

2 DESENVOLVIMENTO  

Um Think Tank, fábrica de ideias, ou círculo de reflexão, é uma abordagem 

metodológica de investigação qualitativa, que nasce de uma necessidade 

políticoestratégica, e tem como objetivos principais encontrar soluções e obter consultoria 

para temas fraturantes da sociedade. Envolve análise, reflexão e comunicação feito por um 

grupo de especialistas que se esforça por cumprir uma estratégia de trabalho bem definida 

(MCGANN, 2018). Para ABELSON (2002), a finalidade de um Think Tank é promover 

conhecimento especializado à sociedade em geral, por forma a que, particularmente, 

possa ser utilizado pelos decisores políticos.   

2.1. A CONSTRUÇÃO DA AMOSTRA 
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Foram identificados perfis profissionais por forma a que se encaixassem num dos 

seguintes critérios: 1. Serem especialistas na área da Literacia em Saúde ou outros 

domínios relacionados; 3. Estarem em contacto com doentes, cuidadores e outros utentes 

do Serviço Nacional de Saúde Português. O Think Thank foi desenvolvido em três fases 

distintas, precedidas de um questionário pré-evento para conhecer algumas perspetivas 

dos participantes, por forma a que o Think Tank fosse preparado de acordo com os seus 

perfis. Pretendeu-se estudar os perfis profissionais dos principais stakeholders 

responsáveis pela produção e/ou disseminação de informação em saúde, pelo que foram 

considerados os seguintes grupos essenciais: a) Assessores de Comunicação de Hospitais; 

b) Entidades Governativas de Saúde; c) Sociedades de Especialidades de Conhecimento 

Científico; d) Profissionais de Saúde; e) Jornalistas e Profissionais de Comunicação; f) 

Profissionais de Educação e Psicologia; g) Movimentos Cívicos Organizados – que apoiam 

doentes e cuidadores em questões relacionadas com a equidade em saúde.  Os perfis 

supramencionados, no total de 47 especialistas, foram acompanhados por um grupo de 

consultores nacionais e internacionais, que auxiliaram ainda na cobertura comunicacional 

do evento e na moderação das diferentes fases do Think Tank.   

2.2. QUESTIONÁRIO PRÉ-EVENTO 

O questionário enviado por correio eletrônico um mês antes da realização do Think 

Tank, tendo sido preenchido pelos 47 participantes, 70,2% do gênero feminino e 29,8% do 

género masculino. A maior parte dos respondentes tinha uma idade entre os 35 e os 44 

anos (38,3%), seguindo-se em maior número os participantes com idades compreendidas 

entre os 45 e os 54 anos (25,5%).   

Os médicos e professores são as profissões com mais representatividade entre os 

que responderam o questionário pré-evento. Este número justifica-se pela presença 

simultânea de médicos enquanto profissionais participantes individuais, mas também 

enquanto representantes de sociedades médicas convidadas para o Think Tank.  O mesmo 

se torna verdade para professores, onde se incluem professores universitários que 

desenvolvem trabalho na área da Psicologia Clínica ou trabalham a questão do curriculum 

escolar em ensinos básicos (Gráfico 1).   
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Gráfico 1: Profissões dos participantes que responderam ao questionário pré-evento  

 

 

 

 

 

 

 

 À pergunta “Na sua opinião, como caracteriza o investimento feito em Portugal em 

programas de Literacia em Saúde, nos últimos 5 anos?” obteve-se uma visão pessimista. 

De facto, 87,2% da amostra considera que a aposta em programas de Literacia em Saúde 

em Portugal tem sido pouco ou nada satisfatória. Apenas 4,3% dos profissionais 

consideram que tem havido uma aposta satisfatória neste tipo de programas. A maior 

parte da amostra considera que tem havido um aumento do investimento feito em 

programas de Literacia em Saúde, ainda que discreto (59,6%).  Foi pertinente perceber-se 

quais as principais barreiras que podem estar na origem das dificuldades do envolvimento 

dos profissionais na área da Literacia em Saúde. Utilizando uma pergunta de resposta 

aberta, obtiveram-se 11 barreiras distintas. A barreira mais vezes citada, foi a falta de 

tempo, com horários pouco flexíveis e a difícil coordenação de agenda para trabalhar estes 

tópicos.  

 A segunda barreira está relacionada com a falta de financiamento, como são 

exemplo as bolsas e programas nacionais e europeus destinados ao tópico concreto da 

Literacia em Saúde. Sete profissionais indicam, também, que a falta de iniciativa e diretivas 

das chefias de diferentes instituições pode dificultar a implementação de novos 

programas, que acabam por não ser uma prioridade estratégica. Um outro aspeto 

considerado é o pouco reconhecimento que as atividades de Literacia em Saúde têm para 

a progressão dos profissionais, um aspeto apontado por 6 profissionais, na sua maioria 

profissionais de saúde e investigadores. Para além destes, também a percepção do valor e 
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a motivação foram barreiras mencionadas por alguns investigadores. A percepção do valor 

sobre as atividades de Literacia em Saúde relaciona-se com o impacto que os profissionais 

reconhecem que estas atividades têm para os seus públicos-alvo, tendo sido reportado por 

4 participantes. Já a falta de motivação, intrinsecamente relacionada com a posição do 

indivíduo, foi mencionada por 3 profissionais.   

A burocracia envolvente para se aprovar projetos, a falta de conhecimento 

estratégico sobre o tema, as escassas redes de apoio para uma implementação eficaz ou 

as lacunas nas metodologias de trabalho foram também apontadas como barreiras ao 

desenvolvimento de atividades. A dispersão de meios foi a justificação menos vezes 

apontada, mais ainda assim figura como um exemplo de condicionamento apontado por 

parte dos participantes deste Think Tank (gráfico 2).  

Gráfico 2: Principais barreiras ao desenvolvimento de atividades de Literacia em Saúde  

 

  

 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO PROMOTOR DE LITERACIA EM SAÚDE 

 Optou-se por se perceber de que forma os contextos promotores de Literacia em 

Saúde poderiam ser melhorados. Tendo em conta os perfis profissionais convidados, foram 

organizados quatro contextos específicos: Hospitais e Centros de Saúde; Instituições de 

Ensino; Meios de Comunicação Social; e Comunidades. Os participantes foram, numa 

primeira fase, agrupados de acordo com a maior proximidade profissional aos contextos 
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descritos. Os atendentes utilizaram um software virtual para votar em questões lançadas 

pelos moderadores, seguindo-se nova discussão para validar os resultados.  Destacam-se, 

neste documento, os resultados das atividades prioritárias propostas pelos grupos para 

cada um dos contextos promotores de Literacia em Saúde. Para os Hospitais e Centros de 

Saúde, a “formação em comunicação para os profissionais de saúde” foi a que reuniu mais 

consenso (23%). Não muito longe desta média ficou a medida relacionada com a 

“optimização dos canais e locais de informação” (19%). A terceira iniciativa mais votada 

prende-se com a “criação de uma agenda estratégica de atividades organizacionais de 

literacia em saúde”, para que seja possível a envolvência de toda a comunidade em 

iniciativas frequentes (gráfico 3).  

 Gráfico 3: Estratificação das estratégias a implementar em Hospitais e Centros de Saúde  

 

  

 

 

 

 

 

  

Professores, psicólogos e investigadores na área da Educação reuniram-se para 

discutir estratégias de implementação em Instituições de Ensino. A primeira iniciativa mais 

recomendada está relacionada com a utilização de metodologias de gamificação para 

propagação de mensagens (19%); a segunda medida mais pontuada relaciona-se com a 

necessidade de auscultar a população estudantil e detetar as principais necessidades 

existentes (14%); a penúltima medida em destaque, e pontuada com dez pontos 

percentuais, está relacionada com o maior investimento em metodologias bottom-up em 

contexto escolar - com envolvimento de toda a comunidade (alunos, professores, técnicos 

e encarregados de educação) no desenvolvimento de atividades direcionadas para o perfil 

de cada instituição; também com 10% dos pontos atribuídos surge a necessidade de se 
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271 implementar atividades eficazes no âmbito do Plano Nacional de Saúde Escolar, 

apontado pelos participantes como pouco eficaz no atual contexto dos programas 

curriculares vigentes (gráfico 4).  

 Gráfico 4: Estratificação das estratégias a implementar em Instituições de Ensino  

 

 A necessidade de um maior investimento em jornalismo de investigação é muito 

relevante para a maioria dos participantes que discutiram os Meios de Comunicação Social. 

A segunda recomendação remete para as potencialidades da formação em Literacia em 

Saúde para os profissionais de comunicação. Destacam-se ainda mais duas medidas 

recomendadas pelo grupo: a criação de rubricas cientificamente validadas, e que podem 

propagar os valores inerentes a práticas de Promoção em saúde; e a sensibilização dos 

órgãos de comunicação social, e as suas equipas editoriais, para o risco de se veicular 

informação sobre saúde em registo sensacionalista ou sem contexto prévio (gráfico 5).   
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Gráfico 5: Estratificação das estratégias a implementar em Instituições de Ensino  

 

   

 

 

 

 

 

 

Como grupo mais heterogêneo entre os quatro que se formaram para esta primeira 

fase, o grupo da Comunidade Local debateu ideias para promover a Literacia em Saúde de 

uma forma transversal e sustentada. O papel das autarquias revela-se essencial para a 

promoção de atividades na área da Literacia em Saúde, e os constrangimentos que sentem 

nesta área revela-se preocupante para o panorama da educação da população. Por isso 

mesmo, a terceira medida mais recomendada está relacionada com a integração das 

autarquias na definição dos planos locais de saúde, maximizando a sua execução, em 

detrimento de diretivas lançadas pelos ministérios. A última medida que aqui se destaca é 

a necessidade de se aumentar a visibilidade local de iniciativas, promovendo um maior 

envolvimento dos vários grupos representativos do setor da saúde, e da sociedade civil 

(gráfico 6).   
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 Gráfico 6: Estratificação das estratégias a implementar nas Comunidades Locais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados deste estudo apontam para a necessidade de aumentar a percepção 

do valor da Literacia em Saúde para toda a sociedade, reconhecendo o esforço dos 

profissionais que se dedicam à sua promoção. Os stakeholders intervenientes reconhecem 

a necessidade de formação na área da Comunicação em Saúde e na própria área da 

Literacia em Saúde. O trabalho em rede, com a identificação de figuras-chave dentro de 

cada instituição e a utilização de plataformas motivadoras, pode facilitar processos de 

convergência, e é uma estratégia sugerida pelos participantes. Com isto, pensa-se ser 

possível a criação e disseminação de mensagens inovadoras, ecléticas e eficazes para 

promover comportamentos mais saudáveis.  
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RESUMO: A atual situação de pandemia mundial evidenciou a importância da informação em saúde 
para a tomada de decisão, desenvolvimento científico e prestação de serviços. O acesso e uso 
eficiente da informação digital em saúde é viabilizado a partir de práticas eficientes de organização 
e representação documental. O objetivo do estudo é investigar o desenvolvimento teórico sobre 
indexação de imagens médicas e apresentar, a partir das abordagens dos estudos, uma 
contextualização atual que situe os desafios e perspectivas contemporâneas que envolvem a 
atividade. Para tanto, realizou-se o mapeamento da produção científica internacional a partir do 
levantamento bibliográfico nas bases de dados Web of Science e Scopus. Constata-se o pouco 
envolvimento da Ciência da Informação com o tema, sendo emergente o desenvolvimento de 
estudos teóricos e aplicados que estejam atentos às especificidades da representação e 
recuperação por assuntos de imagens clínicas como forma de favorecer a comunicação da 
informação médica e científica. 

Palavras-Chave: Indexação; Imagens médicas; Indexação de imagens; Ciência da Informação. 
 
Abstract: The current global pandemic situation has highlighted the importance of health 
information for decision-making, scientific development and service provision. Access and efficient 
use of digital health information is made possible by efficient practices of document organization 
and representation. The objective of the study is to investigate the theoretical development on 
indexing medical images and present, from the approaches of the studies, a current 
contextualization that situates the challenges and contemporary perspectives that involve the 
activity. To this end, the mapping of international scientific production was carried out based on 
the bibliographic survey in the Web of Science and Scopus databases. The little involvement of 
Information Science with the theme is evidenced, with the emergence of theoretical and applied 
studies that are attentive to the specificities of representation and retrieval by subjects of clinical 
images as a way to favor the communication of medical and scientific information. 
Keywords: Indexing; Medical images; Images indexing; Information Science. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As transformações decorrentes com a introdução das tecnologias de informação e 

comunicação são sentidas em diferentes áreas do conhecimento. No contexto da saúde, 

as redes de alto desempenho e tecnologias de imagem são uma realidade em diversos 

hospitais e instituições médico-acadêmicas.  

O mercado de imagens médicas é um setor multibilionário em crescente expansão, 

com destaque para a radiografia, ultrassom, ressonância magnética, tomografia 

computadorizada e imagens nucleares. As imagens médicas são categorizadas em 

fotográficas, radiográficas e tomográficas, compondo um rico acervo para a pesquisa e a 

busca de diagnósticos precisos no desenvolvimento da atividade clínica (CARRO, 2003).  

O papel que as imagens desempenham no campo da saúde é evidente, seja na 

contribuição com diagnósticos mais precisos ou no planejamento para um tratamento 

adequado. Como fontes de informação, as imagens desempenham papel fundamental 

para a preservação, memória, comunicação e recuperação da produção de informação e 

conhecimento científico em vários domínios do saber (BENTES PINTO, 2008).  

Sendo notória a importância deste tipo de recurso informacional no contexto da 

saúde, discussões teóricas e metodológicas acerca do tratamento de imagens médicas na 

Ciência da Informação torna-se um escopo investigativo importante, primando por formas 

cada vez mais eficazes de organizar e prover acesso e uso às imagens médicas. No cenário 

nacional, o estudo de Bentes Pinto (2008) oferece uma importante contribuição sobre a 

representação das imagens medicais ao analisar as imagens priorizando sua procedência 

semântica, os elementos que as constituem (atributos visuais) e alguns dos modelos de 

tratamento e organização de imagens passíveis de serem aplicados no campo da saúde. 

Souza e Almeida (2016) partem das orientações teóricas para a elaboração da descrição 

morfológica para proporem orientações acerca da indexação de imagem de lâminas 

histopatológicas. 

Dada a complexidade das imagens médicas e a necessidade do aprimoramento das 

atividades de organização e representação da informação e do conhecimento destinadas 

ao seu correto tratamento para viabilizar uma recuperação da informação eficiente, a 

proposta desta pesquisa é investigar o desenvolvimento da indexação de imagens médicas 

na literatura especializada internacional, a fim de oferecer uma contextualização que situe 
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os desafios e perspectivas contemporâneas que envolvem a atividade. Trata-se de um 

estudo preliminar que apresenta um panorama das pesquisas sobre indexação de imagens 

médicas provenientes do recorte e estratégias de busca adotados, além de contribuir com 

subsídios para a condução da atividade em organizações e sistemas de informação em 

saúde, assim como o aprofundamento do debate na Ciência da Informação brasileira.  

 
2 DESENVOLVIMENTO 
 

O recurso informacional, principal protocolo utilizado pelos seres humanos para 

comunicar informação e conhecimento, tem sido escrito no decorrer da história da 

humanidade em diversas superfícies, muitas formas e línguas em todos os cantos do 

planeta, e em uma variedade de mídias, tanto impressas quanto digitais (NAVARRO; 

ZIVIANI, 2013, p. 187). Organizar e tornar acessível o volume de dados e informações 

disponíveis na atualidade é intimidante, ampliado particularmente com a Web, ambiente 

complexo que potencializa a quantidade, tipos e formatos de recursos e objetos digitais 

(RUBIN, 2016). 

Conforme apresenta Gonçalves (2011, p. 219, tradução nossa), desde os tempos da 

Biblioteca de Alexandria que bibliotecários lidam com questões sobre o armazenamento 

de recursos informacionais para futura recuperação. O aumento das coleções ao longo do 

tempo tornou mais complexa as atividades de representação e recuperação de 

informações. Nas palavras do autor: “procurar por um livro em particular dentre centenas 

de livros tornou-se uma tarefa tediosa, demorada e impraticável”. Para resolver a questão, 

‘rótulos’ foram adicionados aos recursos informacionais, permitindo, além do 

fornecimento de ‘metainformação’ ao seu conteúdo, a organização, busca e recuperação 

com maior rapidez. Não obstante, a atribuição de um identificador único para cada recurso 

informacional “resolvia o problema sempre que o usuário soubesse dos identificadores dos 

livros que queriam, mas não resolvia o problema mais genérico de encontrar documentos 

sobre um assunto ou tópico específico”. Assim, a solução natural foi “agrupar os 

documentos por tópicos comuns e nomear cada grupo com um ou mais rótulos 

significativos”. 
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Na visão de Kuramoto (2006, p. 117), “o tratamento e a disseminação eficaz da 

informação tem se constituído em um dos grandes desafios do homem ao longo dos anos. 

Equipamentos, métodos, padrões, técnicas e teorias foram desenvolvidos com esse 

propósito”. Naves e Kuramoto (2006, p. 3) consideram que “tanto no contexto tradicional 

quanto no digital, o tratamento da informação permanece como uma atividade crucial, 

pois cumpre a função básica no trabalho de facilitar o acesso à informação”.  

Neste cenário, o desenvolvimento científico e consequente crescimento da 

produção científica nas últimas décadas levaram à necessidade de criação de instrumentos 

que possibilitassem tanto a gestão quanto uma melhor recuperação dos recursos 

informacionais em sistemas de informação, especialmente por assunto, o que leva a duas 

dimensões: a representação e a recuperação temática da informação. Na opinião de Fujita 

(1992, p. 17), “a principal preocupação da maioria dos sistemas de informação envolvidos 

com o tratamento e disseminação dos documentos, pelos quais se responsabiliza, residirá na 

representação temática do conteúdo desses documentos”. Esta atividade, denominada 

indexação, é percebida como um processo intelectual realizado pelo indexador, que tem 

por base a compreensão do texto e a representação dos recursos informacionais. Como 

abordagem teórica da Organização do Conhecimento, a indexação viabiliza a 

representação temática dos recursos informacionais, com fins de recuperação por 

assuntos.  

Em uma concepção mais ampla por considerar seu objetivo principal – a recuperação 

da informação, Gil Leiva (2008, p. 64, tradução nossa) define a indexação como “um 

processo executado nos objetos suscetíveis de ser representados mediante conceitos e os 

pedidos dos usuários” que visam satisfazer necessidades informacionais. Tal atividade é 

intermediada por um sistema de recuperação da informação, definido como “um ambiente 

linguístico cuja eficiência depende de um controle adequado da linguagem de 

representação dos itens de informação e das requisições de seus usuários” e “um agente 

mediador na comunicação entre um estoque de informação e os seus potenciais 

requisitantes” (FERNEDA, 2013, p. 12).  

A indexação possui natureza pragmática (CUNHA, 1989) que imprime a esta 

atividade uma peculiaridade própria (TARTAROTTI; DAL’EVEDOVE; FUJITA, 2017, p. 111). 

Em termos teóricos, qualquer recurso informacional pode ser indexado/representado por 
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meio de conceitos em busca da satisfação de necessidades informacionais específicas (GIL 

LEIVA, 2008, p. 64), seja um livro, um artigo de periódico, uma imagem, uma partitura, um 

objeto tridimensional, um artefato museológico, um recurso informacional arquivístico, 

um recurso informacional adaptado para necessidades especiais dos usuários ou mesmo, 

mais recentemente, um dado oriundo de um conjunto de dados científicos provenientes 

de pesquisa acadêmica.  

De modo geral, o propósito da indexação é determinar o conteúdo temático de 

recursos informacionais e expressá-lo em termos descritores. Logo, a indexação vai além 

da representação temática da produção científica – foco dos produtos e serviços – 

podendo ser aplicada, em um contexto mais amplo, a qualquer objeto passível de ser 

denominado recurso informacional, como no caso das imagens médicas. 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo conduzido a partir de pesquisa 

bibliográfica realizada em julho de 2020 nas bases de dados Web of Science e Scopus, sem 

limitação temporal. Como estratégia de busca, empregou-se o termo “imagens médicas”, 

“imagem médica digital” e “indexação”, e suas variantes em inglês “medical images”, 

“digital medical imaging” e “indexing”, sendo considerado como tipologia documental 

artigos de periódicos. 

Na Web of Science a busca foi realizada no campo Tópico, no qual são agrupados 

os campos de título, palavras-chave e resumo. A busca na Scopus ocorreu nos campos 

Título, Resumo e Palavras-chave. A fim de direcionar a análise do desenvolvimento da 

indexação de imagens médicas em Ciência da Informação, empregou-se os filtros 

“Information Science & Library Science” na Web of Science e “Social Sciences” na Scopus. 

O corpus documental foi composto por 26 registros provenientes da Web of Science e 13 

registros da Scopus, dentre artigos de periódico e trabalhos publicados em eventos. Em 

um segundo momento, para cada documento recuperado foi realizada a análise do título, 

resumo, palavras-chave e texto completo por meio da análise de conteúdo de Bardin 

(1977), a fim de verificar se os trabalhos contemplavam a temática indexação de imagens 

médicas. Tal procedimento resultou em 14 trabalhos publicados entre 1991 a 2020 que 

possibilitaram a análise detalhada do foco de abordagem.  
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A aplicabilidade dos procedimentos metodológicos delineados no estudo 

possibilitou o levantamento da produção científica sobre indexação de imagens médicas, 

conforme o portfólio bibliográfico apresentado no Quadro 1.  

 

Quadro 1: Artigos de periódicos na temática “indexação de imagens médicas”. 

Ano Título Autoria Origem 

1991 Computer-human interaction for image-
information systems 

Beard, D.V. Journal of the American 
Society for Information 
Science 

1997 Medical image databases: A content-based 
retrieval approach 

Tagare, H.D.; Jaffe, 
C.C.; Duncan, J. 

Journal of the American 
Medical Informatics 
Association 

1998 Towards knowledge-based retrieval of medical 
images. The role of semantic indexing, image 
content representation and knowledge-based 
retrieval 

Lowe, H.J. et al. 
 

Journal of the American 
Medical Informatics 
Association 

2000 Towards content-based image retrieval in a HIS-
integrated PACS 

Le Bozec, C. et al. 
 

Journal of the American 
Medical Informatics 
Association 

2004 A methodology and implementation for 
annotating digital images for context-
appropriate use in an academic health care 
environmen 

Goede, P.A. et al. 
 

Journal of the American 
Medical Informatics 
Association 

2008 Quall M ® : Um software para treinamento em 
leitura de imagens médicas digitais 

Pires, S.R.; 
Medeiros, R.B.; 
Elias, S.  

Radiologia Brasileira 

2008 Implementação e avaliação de um sistema de 
gestão de imagens médicas com suporte de 
recuperação baseado em conteúdo 

Caritá, E.C. et al. 
 

Radiologia Brasileira  

2009 Software educacional como ferramenta de 
ensino e aprendizagem de mamografia digital 

Elias, S. et al.  Radiologia Brasileira 

2011 Brain CT image database building for 
computer-aided diagnosis using content-based 
image retrieval 

Yuan, K.H. et al. Information Processing and 
Management 

2011 Medical image resources used by, health care 
professionals 

Sedghi, S.; 
Sanderson, M.; 
Clough, P. 

ASLIB Proceedings 

2013 How do healthcare professionals select the 
medical images they need? 

Sedghi, S.; 
Sanderson, M.; 
Clough, P. 

ASLIB Proceedings 

2016 Conceptual representation of digital medical 
images: Integrating Context and Visual Content 

Martinez, S.M.R.; 
Vidotti, S.A.B.G.; 
Jorente, M.J.V. 

Revista General de 
Información y Documentación 

2019 Genetic algorithm applied to remove noise in 
DICOM images 

Saraiva, A.A. et al.  Journal of Information and 
Optimization Sciences 

2020 DICOM-based medical image repository using 
DSpace 

Hazarika, H.J.; 
Handique, A.; 
Ravikumar, S.  

Collection and Curation 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As peculiaridades da imagem médica digital ampliam a relevância dos processos 

analíticos e a representação e recuperação por assuntos em sistemas de informação, tanto 

pela intensidade que as imagens médicas digitais são produzidas, quanto pela importância 

que o acesso aos dados clínicos representam na atualidade. Todavia, não foram 

identificados estudos direcionados às especificidades do processo analítico da indexação 

de imagens médicas conduzido por bibliotecários indexadores-catalogadores. O estudo 

interdisciplinar de Martinez, Vidotti e Jorente (2016) é o que mais possui aderência ao 

referido escopo investigativo ao propor um esquema conceitual para a representação de 

imagens médicas digitais a partir de suas representações textuais (contexto) e atributos 

visuais (conteúdo visual).  

Observa-se que as primeiras discussões envolvendo indexação de imagens médicas 

na literatura internacional contemplam o desenvolvimento de interações humano-

computador viáveis para a compreensão de dados de imagens e mecanismos para 

localizar, acessar e exibir imagens de computador, com destaque para os problemas 

envolvendo a questão (BEARD, 1991). O principal foco das pesquisas analisadas são os 

bancos de dados em saúde. Tagare, Jaffe e Duncan (1997) discutem as especificidades da 

imagem em comparação com o texto e o seu impacto na criação de um banco de dados 

de imagens médicas destinado a permitir a indexação e recuperação com base no 

conteúdo. Nesta mesma linha de investigação, Yuan (2011) investiga a recuperação de 

imagens médicas baseada em conteúdo para a construção de banco de dados para sistema 

de diagnóstico auxiliado por computador.  

Em estudo recente, Hazarika, Handique e Ravikumar (2020) exploram as 

oportunidades de implementação de software de código aberto no campo da Medicina 

com a criação de um repositório institucional para imagens médicas de acesso aberto 

destinado aos profissionais médicos e radiologistas, com o objetivo de aumentar a 

visibilidade e reduzir o custo de armazenamento, assim como favorecer a preservação e a 

recuperação de recursos em conformidade com o padrão Digital Imaging and Communication 

in Medicine (DICOM).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O mapeamento da produção científica dedicada à indexação de imagens médicas 

revela um desenvolvimento pouco expressivo do tema, sobretudo, na literatura 

especializada de Ciência da Informação. Constata-se que, apesar do avanço e consolidação 

da literatura especializada sobre indexação de imagens, discussões direcionadas para as 

especificidades de imagens médicas são incipientes, cenário que apresenta desafios e 

oportunidades para pesquisadores e profissionais do campo científico.  

Foram identificados esforços da Ciência da Informação e outras áreas do 

conhecimento com questões relacionadas à busca e representação de imagens médicas 

digitais, em virtude do importante papel que as imagens representam no contexto da saúde 

e a necessidade de subsídios teóricos e metodológicos que favoreçam a organização digital 

de informações de saúde. Os resultados aqui obtidos revelam a necessidade de se avançar 

na questão para oferecer condições cada vez mais eficientes de se proceder com a indexação 

de imagens médicas frente à complexidade desses recursos informacionais e o importante 

papel que desempenham como fontes de informação estratégicas nas atividades dos 

profissionais e pesquisadores da área da saúde.   
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RESUMO: O presente estudo traz uma análise sobre a Ciência Aberta e sua importância para o 
compartilhamento de informação e dados na área de saúde, essencial em meio a pandemia, para 
promover acesso livre e remoto ao conhecimento científico. Assim, o objetivo da abordagem é 
analisar a importância que a Ciência Aberta proporciona a organização e ao acesso das publicações 
científicas em meio pandemia e suas vantagens. Os resultados obtidos através da investigação 
mostram as ações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, como 
compartilhamento, acesso e desenvolvimento do conhecimento científico, principalmente em 
relação redes de informação. 

Palavras-Chave: Ciência Aberta; Publicação científica; Informação científica. 

 
ABSTRACT: This study provides an analysis of Open Science and its importance for the sharing of 
information and data in the health area, essential in the midst of a pandemic, to promote free and 
remote access to scientific knowledge. Thus, the objective of the approach is to analyze the 
importance that Open Science provides for the organization and access of scientific publications in 
a pandemic environment and its advantages. The results obtained through the investigation show 
the actions of the Brazilian Institute of Information in Science and Technology, such as sharing, 
access and development of scientific knowledge, mainly in relation to information networks. 
Keywords: Open Science; Scientific publication; Scientific information. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O acesso à informação científica de forma livre e aberta trouxe para a sociedade 

novas perspectivas e um novo paradigma para a comunidade científica, principalmente na 
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área de saúde, fundamental para o desenvolvimento de pesquisas, para a descoberta de 

novos conhecimentos e disseminação de dados de pesquisas, ensaios clínicos, artigos, 

dissertações e teses.  

Dentro deste cenário a Ciência Aberta (CA), representa um novo modus operandi 

de projetar, executar e comunicar pesquisas, uma transformação essencial e 

enriquecedora para publicação de novos conhecimentos científicos (PAKER, SANTOS, 

2019). Assim, a CA configura-se com um conjunto de inovações a ser trabalhado nas 

instituições para promover práticas de acesso livre a fontes de informações valiosas, 

destacando-se neste sentindo a divulgação do conhecimento científico, resultando em um 

avanço mais rápido da ciência. 

Nesse sentido o presente artigo se propõe a analisar as vantagens da CA na 

organização e comunicação da produção científica na área de saúde. Portanto, em meio 

ao contexto da pandemia SARS-CoV-21, sem dúvidas, a CA têm transformado a sociedade, 

alterando, de forma significativa a comunicação científica, os métodos e as formas de 

acesso a produção científica, criando novas possibilidades e cenários num espaço de 

tempo dinâmico. 

É importante salientar que as tecnologias de informação e comunicação tem 

contribuído neste contexto de forma positiva, pois oferece diversas possibilidades para a 

comunidade científica interagir, sem barreiras geográficas, com canais de comunicação 

relacionados que permitem a ciência uma interatividade e um intercâmbio de 

conhecimento que garantem a promoção de novas descobertas num cenário atual com 

um cerne de transformações impactado pela pandemia COVID-192. 

Diante disto, observamos que a CA vem redesenhando a forma de publicação, 

organização e acesso da produção científica, com ferramentas para gestão, 

armazenamento e acesso à informação, revelando novas formas para gerar novos 

conhecimentos. Caracterizando-se principalmente pelo crescimento exponencial das 

pesquisas, contudo, “fazer pesquisa custa caro, leva tempo e exige o envolvimento de 

muita gente” (POLLO, p. 1, 2020). 

                                                                 
1 Causador da atual pandemia de COVID-19. Disponível em https://pfarma.com.br/coronavirus/5439-origem-

covid19.html. Acesso em 25/07/2020. 

2Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Disponível em https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-
a-doenca#o-que-e-covid. Acesso em 25/07/2020 
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Para Pinheiro (2014), vivemos um novo panorama e circunstancias de fazer ciência 

que envolve recursos tecnológicos antes não existentes, com canais, processos e 

instrumentos capazes de garantir a investigação científica caminhos necessários para 

validar as pesquisas com perspectivas singulares, ganhando um protagonismo 

principalmente neste momento de pandemia. 

Desta forma, a CA ganha destaque principalmente na incumbência de compartilhar 

os dados de pesquisas, publicações e metodologias, possibilitando o reuso por outros 

pesquisadores, garantindo o engajamento nas pesquisas praticamente em tempo real, 

proporcionando o trabalho colaborativo, contribuindo na tomada de decisões. Destaque-

se neste cenário os repositórios digitais, importantes ferramentas para a prática científica. 

 

2 CIÊNCIA ABERTA 
 

Apesar de ser um movimento recente no cenário brasileiro, a Ciência Aberta 

representa um novo paradigma para a comunidade científica, hoje a CA carrega diferentes 

significados, tipos, práticas e iniciativas, bem como envolve distintas perspectivas 

(ALBAGLI, CLINIO e RAYCHTOCK 2014), assim, facilitando a reuso dos dados, 

compartilhando informações, desenvolvendo ferramentas e softwares com recursos que 

tornam os processos informacionais no âmbito das pesquisas, disponíveis e acessíveis, 

reutilizáveis e redistribuídos. 

O movimento pela ciência aberta coincide com um conjunto de inovações 

relativamente recentes, associadas às novas formas de colaboração e culturas de uso em 

ambientes digitais, mais especificamente à disseminação da chamada “cultura livre digital 

(ALBAGLI; CLINIO; RAYCHTOCK, 2014, p. 436). 

Tal discurso, portanto, vem sendo recorrente para a sociedade científica, pois, o 

movimento surgiu para ser um bem comum, não apenas na comunidade científica, pois, 

busca um comprometimento social da ciência. Por sua vez, o acesso aberto à literatura 

científica surge no início da década de 90 para promover o acesso aberto e gratuito à 

informação científica (Santos et al., 2017). Para a Open Knowledge3 “conhecimento aberto 

                                                                 
3 Open Knouwledg Foudation – é uma organização sem fins lucrativos que desempenha um papel pioneiro na promoção 

do conhecimento aberto e de dados abertos em todo o mundo.  

 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

468 

é qualquer conteúdo, informação ou dados que as pessoas sejam livres para usar, reutilizar 

e redistribuir – sem nenhuma restrição legal, tecnológica ou social”. Neste sentido é muito 

importante que as instituições de pesquisa entendam qual é o papel da ciência aberta e 

seus principais recursos para construção do conhecimento aberto com práticas e iniciativas 

de modo aberto, colaborativo, transparente e que todos possam usar, desenvolver e 

compartilhar. Com base no pensamento de Albagli, Clinio e Raychtock: 

Advoga-se que a ciência aberta traz maior produtividade ao empreendimento 
científico, sendo fundamentalmente colaborativa e recorrendo ao uso intensivo 
de recursos tecnológicos que permitem colaboração online, à distância, em 
tempo real e, cada vez mais, de modo visível e aberto à ampla contribuição 
(ALBAGLI; CLINIO; RAYCHTOCK, 2014, p. 436). 
 

Por isso, o surgimento da ciência aberta, tornou-se essencial para a sociedade, mas 

as vias que levaram ao acesso aberto tiveram diferentes percursos, iniciativas, práticas e 

implicações, ainda visto nos dias atualmente. Essa variação no inicio em prol da ciência 

aberta, constitui-se principalmente no setor de produção dos editores de periódicos 

científicos, em virtude da adoção do livre acesso aos resultados de pesquisas, 

aparentemente, com forte oposição por parte dos editores científicos comerciais 

Kuramoto (2015). Dessa forma, é preciso considerar que as iniciativas que levaram para o 

conhecimento aberto, encontraram limitações, mas é importante ressaltar que o 

conhecimento científico precisa ser livre, reutilizável e disseminado sem restrições. “O 

movimento pela ciência aberta deve ser pensado no contexto social dos movimentos 

sociais que emergem em meio a mudanças nas condições de produção e circulação da 

informação” (ALBAGLI, 2015, p. 9). 

 

2.1 RAZÕES PARA ADOTAR A CIÊNCIA ABERTA 

O avanço significativo para possibilitar uma nova perspectiva de acesso à produção 

científica tem por finalidade a ciência aberta, e a importância de uma abordagem para 

otimizar a comunicação científica da forma que  estimulem inovação em acessibilidade e 

interoperabilidade, gerarão desafios positivos e negativos, isso se evidencia bem na 

afirmação de Albagli, Clino e Raychtock (2014), que o debate e iniciativas para o 

conhecimento aberto, tiveram duas frentes principais, uma no âmbito jurídico com o atual 

regime de propriedade intelectual e outra no ambiente técnico com requisitos e formatos 

que favoreçam o acesso, reutilização e distribuição. 
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Vê-se, assim,  uma configuração atualmente que possibilita a interferência em uma 

nova realidade, desencadeando novas ações no mundo para as publicações científicas 

abertas, estas publicações já vinham ganhando um protagonismo que se elevaram em 

grandes proporções, fazendo com que as editoras de periódicos científicos cobrassem 

preços elevados para publicação de conteúdo. Diante desta realidade, o movimento de 

acesso aberto começa, principalmente, como reação dos custos cobrados pelas editoras 

que culminou em estudos que abalou as estruturas seculares da indústria da comunicação 

científica tradicional, pois ensejou novos modelos de gestão de comunicação científica 

(SANTOS et al., 2017). Mas, aos poucos, foram encontrados outros aspectos que 

precisariam ser revistos, visando compreender progresso e estratégias para o acesso 

gratuito à literatura científica.  

Com o surgimento das novas plataformas tecnológicas, as possibilidades de 

disseminação da informação, de forma mais fácil e ágil de compartilhamento das pesquisas 

científicas, levaram os cientistas a entender que estavam surgindo novas formas de facilitar 

o acesso à produção científica e dar maior visibilidade as pesquisas. “A comunicação 

científica está, portanto, inexoravelmente ligada às atividades de produção do 

conhecimento científico” (LEITE, 2011, p. 30).  

Alguns movimentos, como o do software livre, influenciaram esta iniciativa para 

fomentar a ciência aberta, simplificando o acesso de tal forma que os dados das pesquisas 

e os processos iniciais precisam estar livres para outros pesquisadores contribuírem e 

colaborarem com as pesquisas em condições que permitam a reutilização, redistribuição 

e reprodução do conhecimento. Daí que as iniciativas mais expressivas nos estágios iniciais 

do movimento, começaram a surgir para o acesso livre a publicações científicas (ALBAGLI, 

2015). 

 

2.2 Novos tempos-espaços para a ciência 

Trata-se, porém, de ações que possam suprir as necessidades de uma atividade 

dinâmica, como a partilha da produção científica, a interoperabilidade de sistemas, 

valorização da propriedade intelectual, promovendo de certa forma a eficiência do 

processo científico, pois permitirá a ciência um envolvimento maior e a democratização do 

conhecimento científico. 
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Assim, de acordo com (CÓRDULA, ARAÚJO, 2019, p. 190) “a utilização de 

infraestrutura computacional e de software científico possibilitou o surgimento de novas 

técnicas de organização e troca de informações em prol da ciência”. Por isso, pensar na 

inserção de novas tecnologias, ferramentas para na produção científica, vem a promover 

uma responsabilidade social científica que envolve a sociedade e potencializa o 

desenvolvimento científico. 

Contudo, sabe-se que as (TIC) tiveram um papel importante em relação à ciência e 

tecnologia, possibilitando o advento da ciência aberta. Quando tentamos entender a 

ciência aberta, é importante ir além dos mecanismos de acesso e reuso (Chan, Okune e 

Sambuli, 2014). Entretanto, mesmo que consideramos a promoção da ciência aberta como 

representativa para novas formas de fazer investigação científica e produzir conhecimento, 

resultando em vários benefícios, também observamos a participação de diferentes sujeitos 

em seu contexto e diferentes atividades pelo interesse comum em promover estratégias 

em progresso do acesso aberto. 

Assim, compreender o envolvimento dos processos democráticos que reúne a 

dinâmica do acesso aberto permite verificar uma interação entre a ciência e a sociedade, 

aproximando investigação científica e seus resultados com o cidadão. 

A ciência aberta e colaborativa também promete aumentar a visibilidade e o 
impacto da pesquisa em nível local, facilitar a participação de pesquisadores em 
colaborações locais e internacionais, estimular o engajamento do público com a 
ciência por meio de atividades tais como ciência cidadã, e promover a cultura do 
compartilhamento do conhecimento, bem como uma nova reflexão sobre 
inovação social (CHAN, OKUNE e SAMBULI, 2014, p. 103). 
 

Nessa direção temos iniciativas como as do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT), com estratégias elaboradas para o advento da CA no Brasil, 

promovendo o desenvolvimento de competências de recursos e infraestruturas para 

produção, socialização e integração do conhecimento científico nas instituições e 

organizações. Com isso, surgiram iniciativas na área de saúde como a Biblioteca virtual em 

saúde (BVS), para gestão da informação e do conhecimento em saúde, bem como a rede 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), que provê acesso aberto aos conteúdos de 

periódicos científicos que compreende artigos de pesquisa, artigos de revisão e outros.  

Portanto, essa concepção trabalhada, buscou uma investigação teórico conceitual 

para analisar as iniciativas da CA no importante processo de desenvolvimento da ciência 

em meio a pandemia COVID-19, pois, como um novo padrão para publicação e divulgação 
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da produção científica, baseado no compartilhamento de informação e dados das práticas 

de pesquisas pelo mundo. 

 

3 DADOS CIENTÍFICOS ABERTOS 
 

Sem dúvidas, as (TIC) vieram para transformar todos os setores da sociedade da 

informação, modificando as formas de acesso e transparência da informação, criando 

novos cenários para diante das mudanças sociais. Neste sentindo, segundo Valentim 

(2002), a sociedade da informação traz paradigmas da economia, como produtividade e 

qualidade, cria novos caminhos para o desenvolvimento e exige uma postura diante das 

mudanças sociais.  

No entanto o processo para o desenvolvimento da sociedade moderna sustenta-se 

em novas estruturas e concentra-se em novos caminhos com a perspectiva do 

desenvolvimento científico e tecnológico. Com isso, os novos rumos que assume a 

comunidade científica, fundamenta-se também no processo de acesso à dados brutos de 

pesquisa científica – entendidos como fontes primárias – de forma organizada, 

sistematizada e registrada em bibliotecas de Open Data Silva (2019).  

Para Machado (2015) o debate hoje sobre o acesso aberto ao conhecimento 

científico se cruza com dados abertos. De fato, uma realidade necessária para o uso e reuso 

da informação, sobretudo para oferecer dados estruturados para facilitar sua 

compreensão, considerado como a segunda dimensão da Ciência Aberta. Segundo Albagli, 

Clinio e Raychtock (2014) a expressão dados aberto tem sido usualmente utilizada para 

fazer referência à transparência de dados governamentais, mas, na verdade, o termo é 

mais amplo e abrangente. 

Compartilhar eletronicamente dados de pesquisa não é algo tão novo como parece. 

Há mais de 40 anos, cientistas da computação já compartilhava arquivos, de forma 

anônima (MACHADO, 2015, p. 201). Considerando que a evolução das tecnologias de 

comunicação e informação caracterizaram um crescimento exponencial e aumentaram o 

volume de dados e informações disponíveis, fazendo com que os segmentos de pesquisa 

busquem soluções para gerir e controlar os dados de pesquisa, segundo Sayão e Sales 

(2019) 
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com o advento do big data, o foco de atenção das agências de fomento e dos 

formuladores de políticas científicas se voltou, prioritariamente, para os 

segmentos da pesquisa que estão fundamentados na geração e no uso intensivo 

de dados. (SAYÃO e SALES, 2019, p. 40).  

 

Nesse contexto, observa-se, devido ao desenvolvimento de recurso tecnológicos 

causados pelas (TIC), os desafios para o acesso aos dados abertos, pois, promovem um 

debate político para urgência de políticas públicas de acesso à informação como uma nova 

conjuntura que emerge para um novo paradigma de geração do conhecimento. 

A importância do acesso a dados, informação e conhecimento, são fundamentais 

para o desenvolvimento social, tecnológico e econômico e tem demandado grandes 

esforços se compararmos que esses ativos podem agregar valor, interação social e 

transparência por reunir ativos informacionais acessíveis. Para (SANTOS e SANTA’ANNA, 

2019, p. 53) a busca por soluções para responder à necessidade informacional da 

sociedade ganha importância crescente em tempos de grandes quantidades de dados 

disponíveis. Dentro deste cenário, o desenvolvimento e implementação de métodos e 

instrumentos com políticas para incentivar o uso, reuso e acesso aos dados para ser aberto 

é um desafio para construção de políticas públicas que tem como objetivo o acesso à 

informação. 

No entanto, questões referentes a abertura de dados, surgi como uma nova 

trajetória que promove os ideais do acesso aberto e ganha força com a colaboração ativa 

da sociedade nas políticas e estratégias para a ciência aberta. Contudo, o desenvolvimento 

e a implementação de soluções exigem estudos que possibilitem definir princípios, 

métodos e instrumentos que contemplem, o compartilhamento, interoperabilidade e o 

reuso, Santos e Santa’Anna (2019). Essas interações reconstroem um elemento importante 

para o protagonismo científico, e cumpre um papel fundamental, pois caracterizam, 

formas de transparência ativa da informação, bem como fundamental para a ciência com 

ações para garantir acesso à informação e apropriação de conhecimento. 

 Chan, Okune e Sambuli, esclarecem: 

A característica fundamental da ciência é que os resultados da pesquisa 

científica devem ser tornados públicos para permitir construções futuras do 

conhecimento. De fato, o progresso da ciência depende do acesso a 
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compreensões e contribuições anteriores de cientistas ao reservatório comum 

do conhecimento. (CHAN, OKUNE e SAMBULI, 2015, p. 93).  

 

Portanto, neste processo, a abertura de dados científicos faz parte das principais 

propostas para a Ciência Aberta, (SANTOS, 2017). É importante compreender que a 

abertura de dados abertos é uma iniciativa para aperfeiçoar maior participação da ciência 

e dos experimentos científicos, levando ao entendimento de que os indivíduos não 

especialistas podem participar, alimentando dados de projetos científicos para o 

desenvolvimento de pesquisas. 

Com isso, os dados cada vez mais sendo aberto, proporciona vantagens para 

instituições públicas e privadas, levando a uma participação mais atuante da sociedade, 

fruto de um ideal para uma interação maior dos indivíduos e, assim, ampliar o acesso às 

pesquisas e às estruturas das práticas científicas, consolidando uma colaboração ativa na 

comunidade científica, promovendo compartilhamento e acesso a pesquisas financiadas 

com recursos público, uma vez que o financiamento público está presente nas pesquisas. 

Diante desta realidade, o movimento da Ciência Aberta vai além do compartilhamento e 

acesso a publicações e dados oriundos de pesquisas com financiamento público Santos 

(2017). 

Dessa forma, entende-se que construir um caminho útil para o acesso aberto aos 

dados de pesquisa está condicionado a criar processos em que os dados possam ser 

acessados, interpretados e assim gerar resultados, ou seja, estimular as instituições na 

construção e utilização de novos processos para implantação de programas e/ou projetos 

que façam a promoção de um novo cenário, segundo Livro Verde (2017) a despeito de um 

novo paradigma científico ser pautado na colaboração e democratização do acesso a 

dados. 

Para tal, a dimensão da expansão dos movimentos de acesso aberto à informação 

em busca de incentivar e estimular o acesso aberto a dados de pesquisas, bem como os 

compromissos assumidos em âmbito internacional pelo reconhecimento de seu uso nas 

atividades científicas, tem por finalidade garantir a permanência e durabilidade da 

informação, Pinheiro (2014). Para Sayão (2012) o acesso aos dados de pesquisa torna-se, 

portanto, um imperativo para a Ciência com reflexos globais. No entanto, o movimento 
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vem criando uma nova dinâmica ao incentivar as instituições e/ou organizações ao 

implementar política de dados abertos, possibilitando a abertura de desenvolvimento 

científico, visando disseminar dados e informação para a sociedade da informação. 

Dessa forma, Sayão e Sales (2013) define que o acesso efetivo aos dados de 

pesquisa, de uma forma responsável e eficiente, consubstanciado por tecnologias de 

informação e comunicação, se torna condição crítica para as políticas nacionais de ciência 

e tecnologia. No entanto, questões referentes a dados de pesquisas, atualmente, precisão 

de políticas e iniciativas para fomentar e organizar a disponibilização de dados abertos, 

capazes de permitir, uso e reuso, fundamentais para a democracia. 

De fato, a implantação de ações para garantir acesso e transparência, permite que 

os dados possam ser tratados, arquivados em ambientes digitais confiáveis, preservados e 

reconfigurados de forma que possam ser aplicados em novos contextos Sayão e Sales 

(2013). Para Corrêa (2019), as possibilidades de utilizar e reutilizar os dados científicos para 

gerar novas hipóteses e investigações é o cerne da Nova Ciência. Ações que vem ganhando 

popularidade com o surgimento da internet e o desenvolvimento na gestão de dados de 

pesquisa. 

Portanto, para o dado ser aberto, verifica-se que é necessário estar disponível na 

internet, seu formato tem que ser compreensível por máquina e sua distribuição precisa 

ser livre. Outros elementos básicos no contexto de acesso a dados abertos, estar 

relacionado aos oitos princípios de dados abertos, que possibilitam o uso mais eficiente, 

definidos como: os dados precisam ser, completos, primários, atuais, acessíveis, 

processáveis por máquina, acesso não discriminatório, os formatos não proprietários e 

livres de licenças. “O que parece cada vez mais claro é que a heterogeneidade e a 

complexidade dos registros de resultados de pesquisa não podem mais ser expressas por 

documentos convencionais únicos, impressos ou mesmo digitais” (SAYÃO, SALES, 2012, p. 

187). 

Por fim, várias transformações se processam, auxiliando na criação de novas 

estruturas, principalmente porque se descobre que o mundo vive em constantes 

mudanças, decorrentes do aparato tecnológico que permeia e dinamiza as atividades de 

pesquisa, infraestrutura e comunicação científica Sayão, Sales (2012). Com isso, os dados 
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científicos abertos, proporcionam uma série de vantagens se forem redesenhados pelas 

práticas da e-Sciense4, pois, incorpora economia de tempo, descoberta de conjunto de 

dados, surgimento de novas informações, otimização de processos. Enfim, acredita-se que 

os impactos de iniciativas que justifiquem a abertura e disponibilização de dados de 

pesquisa, possa permitir mais transparência, com a possibilidade de produzir e 

compartilhar novos conhecimentos, associado ao uso e reuso de dados científicos. 

4 METODOLOGIA 

 

Para esta pesquisa foram selecionados os serviços oferecidos com perspectiva 

subjetiva da realidade, buscando identificar a sistemática sobre a importância da CA para 

a área de saúde, onde foram utilizados os portais do IBICT, BVS e SciELO, como comparativo 

para entender a importância destas redes no compartilhamento das publicações científicas 

e sua promoção ao acesso aberto, ampliando e estimulando os pesquisadores a publicar 

em acesso aberto, reforçando a responsabilidade científica e o enfrentamento da COVID 

19. No sentindo de investigar as contribuições, usamos a abordagem qualitativa, pois, 

segundo Marconi e Lakatos (2017), o estudo qualitativo oferece uma riqueza de dados 

descritivos, utilizando-se de uma realidade complexa e contextualizada.  

A pesquisa trouxe informações valiosas,  “considerando como pressupostos básicos 

que os estoques de informações digitais são elementos fundamentais para o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia” (SAYÃO, SALES, 2013, p. 11), neste sentido as 

instituições aqui investigadas, apresentaram processos, produtos e serviços, considerados 

primordiais para a CA e o enfrentamento da COVID 19. São elas:  IBICT, apresentando 

suporte e implementando ferramentas para atender os pesquisadores neste momento de 

COVID-19, com ações como o diretório de fontes de informação científica de livre acesso, 

sobre o Coronavírus, com função de reunir as fontes de informação científica em acesso 

aberto com conteúdos sobre o Coronavírus e COVID 19, com atualização constante. 

Na BVS, observou-se a relevância do ponto de vista social e acadêmico, sobre a 

acesso de fontes de informação da área de saúde, atualizadas por uma ampla rede de 

                                                                 
4 eScience – A pesquisa em eScience aborda todas as etapas de um processo de pesquisa -- desde a criação de 

ferramentas computacionais que ajudem cientistas a formular problemas de pesquisa, coletar e analisar dados, até a 
modelagem, a simulação, a divulgação e o reuso dos resultados da pesquisa. Fonte: 
http://www.fapesp.br/publicacoes/2015/folder_escience.pdf 
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colaboradores, com produtos e serviços, tendo como desenvolvimento, uma página com 

acesso à informação e dados de pesquisa, possibilitando neste momento de pandemia 

acesso a fontes de informação para pesquisa. 

Já na rede Scielo, percebemos que, neste momento de pandemia não tiveram 

atualizações que permitisse uma visualização na página da rede com informações voltadas 

apenas para ações em volta da COVID 19, como foi encontrado nas análises feitas nas 

páginas do IBICT e BVS, no entanto, a rede Scielo não deixa de ter uma política de acesso 

aberto, com conteúdos de periódicos científicos que permitem acesso livre à informação 

científica. 

Contudo, verifica-se nesse contexto que as ações afirmativas das instituições 

investigadas em volta da CA partilha de iniciativas com o intuito de torna as fontes de 

informação científica de livre acesso, principalmente na área de saúde com processos mais 

dinâmicos, objetivando democratizar a informação, sendo importante para a divulgação 

científica e o sucesso de novas descobertas científicas, fazendo-se ainda mais necessária 

para este momento de pandemia, com benefícios perceptíveis para a sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo possibilitou acompanhar o desenvolvimento da CA em meio à crise 

causada pela pandemia COVID-19, pois, buscou justificar seu desenvolvimento para o 

progresso da comunicação científica no novo cenário que vivemos, tomando como base 

os espaços de divulgação científica, possibilitando que os processos de publicação 

cientificam fiquem mais ágeis, devido ao acesso, disponibilidade e interoperabilidade nas 

redes colaborativas de pesquisa científica. Porém permanece a necessidade de enfatizar a 

importância do movimento em favor da CA para o fomento das pesquisas científicas. 

Embora a importância de tal investigação seja evidente, buscou-se, assim, enfatizar 

que as ações em volta de garantir produtos e serviços para acesso ao conhecimento 

científico, favorece as pesquisas, principalmente na área da saúde, tornando o processo 

colaborativo, melhorando desta forma o compartilhamento das pesquisas. Nessa direção, 

aprofundar os estudos nessa temática é um desafio urgente para facilitar o acesso a 

produção científica de forma a assegurar transparência, preservação, eficiência, uma vez 

que possibilita novas perspectivas para o fazer ciência. 
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Portanto, entendemos que é urgente e necessário o apoio as iniciativas da CA, para 

garantir o fluxo continuo das pesquisas cientificas, principalmente na área da saúde, 

colaborando para o acesso a dados pesquisa, ampliando o as iniciativas para agências de 

fomento à pesquisa, valorizando as investigações científicas, ampliando e incentivando a 

reutilização do processo científico de forma livre, envolvendo diversos atores para criação 

e fruição do conhecimento científico. 
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RESUMO: Na área biomédica, a disseminação de imagens digitais proporciona ampla produção de 
imagens e questionamentos em como organizar e representar a informação imagética com vistas 
à recuperação. Objetiva-se investigar na literatura internacional em Ciências da Saúde e Biológicas 
e Ciências Exatas e da Terra, princípios adotados na representação da imagem biomédica. Consiste 
em pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, com orientação analítico-descritiva, mediante a 
identificação de bases teórico-metodológicas para representação de imagem biomédica. Adota-se 
a análise de conteúdo para analisar os artigos recuperados no levantamento bibliográfico. 
Observamos aplicação de aprendizado automático, com possibilidades de curadoria do especialista 
via anotação nas imagens.  
Palavras-Chave: Imagem biomédica; Tratamento informacional; Ciências da Saúde e Biológicas; 
Ciências Exatas e da Terra. 

 
ABSTRACT: In the biomedical area, the dissemination of digital images provides ample production 
of images and questioning on how to organize and represent imaging information aiming to 
recovery. The objective is to investigate in the international literature in Health and Biological 
Sciences and Exact and Earth Sciences, principles adopted in the representation of biomedical 
imaging. It consists of a qualitative, exploratory research, with analytical-descriptive orientation, 
through the identification of theoretical-methodological bases for biomedical image 
representation. Content analysis is adopted to analyze the articles retrieved in the bibliographic 
survey. We observed the application of automatic learning, with possibilities of specialist curator 
via annotation in the images.  
Keywords: Biomedical image; Image treatment; Health and Biological Science; Exact and Earth 
Sciences. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na atualidade, o uso de imagens é justificado pela sua natureza imediatista, 

informativa e ilustrativa. Na área médica consistem em objetos de aprendizagem, 

reforçando o conteúdo das aulas laboratoriais, e em recursos para tomadas de decisão na 

área clínica. A profusão de imagens provoca questionamentos em como organizar e 

representar a informação imagética com vistas à recuperação. 

No contexto da Ciência da Informação, o volume de imagens biomédicas nos desafia 

sobre quais princípios teórico-metodológicos devem ser observados na sua organização. 

Diante disso, nos perguntamos: quais são os princípios teórico-metodológicos observados 

na literatura das áreas das Ciências da Saúde e Biológicas e das Ciências Exatas e da Terra, 

consideradas fronteiriças à Ciência da Informação, relacionados ao tratamento 

informacional de imagens biomédicas, levando em consideração a mediação da informação 

no processo comunicacional no âmbito da saúde?  

Objetivamos com o estudo investigar na literatura internacional em Ciências da 

Saúde e Biológicas e em Ciências Exatas e da Terra princípios teórico-metodológicos 

adotados na representação da imagem biomédica, tendo em vista a gestão e recuperação 

da informação imagética pelo usuário da área da saúde. 

Silva (2013, p. 85) indica que a perspectiva interdisciplinar entre Ciência da 

Informação e Ciência da Saúde “é muito recente, além do que ocorre em questões muito 

particulares. Em primeira instância, entendemos que há uma percepção interdisciplinar 

quando se trata da relação entre informação e saúde”, mas que a interação das áreas tem 

proporcionado a construção de pressupostos teóricos e empíricos. É nessa conexão entre 

informação e saúde que este artigo se concentra, de forma a agregar os conhecimentos da 

área da Ciência da Informação no tratamento informacional das imagens médicas 

possibilitando sua recuperação e, consequentemente, agilizar o trabalho dos profissionais 

da área da saúde no acesso e no entendimento das informações que serão decisivas para 

seus pacientes.  

Souza (2017. p.813) define  

imagem biomédica como representação visual que assume o papel de 
ícone por apresentar semelhança com a realidade, de forma a 
proporcionar qualidade representativa para o usuário da área de saúde no 
seu desempenho profissional [..]. As imagens biomédicas auxiliam na 
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definição dos diagnósticos patológicos e clínicos, sendo aplicadas como 
recurso didático na formação do profissional da área de saúde. 
 

O tratamento informacional da imagem médica exige atenção, segundo Bentes Pinto 

(2008, p. 322), por sua indexação considerar a imagem em si e "os laudos [que] são 

constituídos de textos verbais, e todos precisam ser tratados a fim de se obter uma 

recuperação com maior eficácia".  

Ao destacar a Ciência da Informação como a área que pesquisa o tratamento, 

organização e mediação de tais recursos informacionais, é necessário compreender como se 

encontra o atual cenário de interação entre as áreas que são os principais produtores de 

recursos visuais com a área que fundamenta teoricamente a organização do conhecimento.  

2 METODOLOGIA 

Para fundamentar o estudo, adotamos a análise de conteúdo por proporcionar as 

técnicas necessárias para analisar criticamente os artigos e minimizar a subjetividade 

observada no processo comunicativo.  

Bardin (2006, p. 42) define análise de conteúdo como sendo 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

A autora (BARDIN, 2006, p. 95) apresenta três etapas a serem seguidas: pré-análise 

(etapa da organização com tomadas de decisões operacionais); exploração do material e 

tratamento dos resultados (codificação, classificação e categorização); inferência e 

interpretação (com base nos resultados e no marco teórico proposto).  

Para realização do estudo, foi empreendido o levantamento bibliográfico e revisão 

sistemática da literatura com base em buscas realizadas nos periódicos e bases de dados 

oferecidos pelo Portal Periódicos Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior, 2020), entre as quais destacamos: Wiley Online Library, PubMedCentral - PMC 

(base de dados da National Center for Biotechnology Information - NCBI) e EBSCOhost (base 

de dados da EBSCO Industries, Inc.). Aplicou-se o filtro pelas áreas de conhecimento: Ciências 

da Saúde, Ciências Biológicas e Ciências Exatas e da Terra.  

Periódicos pesquisados na área de Ciências da Saúde e Biológicas: Acta 

Crystallographica, Advanced Biomedical Engineering, Advances in Health Sciences Applied 
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Cognitive Psychology, BioMedical Engineering OnLine, BMC Systems Biology, British Journal of 

Dermatology, Cancer Informatics, Computational and Mathematical Methods in Medicine, 

Computer Methods and Program in Biomedicine, Computerized Medical Imaging and 

Graphics, Computers in Biology and Medicine, IEEE Journal of Biomedical and Health 

Informatics, Imaging System and Technology, International Journal of Computer Assisted 

Radiology and Surgery, International Journal of Imaging Systems and Technology, Journal of 

Biomedical Informatics, Journal of Digital Imaging, Journal of Medical Imaging, Journal of 

Medical Systems, Journal of Pathology Informatics, Journal of the American Medical 

Informatics Association, Medical & Biological Engineering & Computing,Medical Education, 

Medical Image Analysis, Medical Physics, Neuroimagem, Plos One, Radiological Physics and 

Technology. 

Periódicos pesquisados na área de Ciências Exatas e da Terra: Concurrency 

Computations Practice and Experience, Expert Systems, International Journal of Pattern 

Recognition Research, International Journal of Rough Sets and Data Analysis, Mathematical 

Methods in the Applied sciences, Neurocomputing, Proceedings International Society for 

Optical Engineering, Sensors. 

A partir dos objetivos da pesquisa iniciou-se o levantamento quantitativo nos sites dos 

periódicos empregando as estratégias de busca: "health information"; "health sciences 

information"; "medical image"; "biomedical image"; "Image retrieval" AND biomedical; 

"Image retrieval" AND medical; “medical” OR image*; “biomedical” OR image*. Estratégias 

gerais foram aplicadas visando uma recuperação mais abrangente, de modo a consultarmos 

as palavras-chaves usadas pelos autores e elaborar um busca mais específica.  

Para o levantamento dos artigos, adotou-se os critérios: publicação no período 2012-

2019; artigos publicados em inglês e oferecidos em versão completa gratuita pelo CAFe 

(Comunidade Acadêmica Federada). Após a aplicação desses critérios, consultamos os 

abstracts para seleção dos artigos, analisando se atendiam ou não às estratégias de busca e 

considerando o tema da pesquisa - tratamento informacional das imagens médicas visando 

indexação e recuperação. Após essa etapa, os artigos foram organizados por periódicos, 

sendo posteriormente lidos e estudados.  

Seguindo a metodologia de análise de conteúdo abordada por Bardin (2006), 

apresentamos os dados obtidos nos processos de pré-análise, de exploração do material e 

tratamento dos resultados e de interpretação dos artigos recuperados. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a aplicação dos parâmetros, foram recuperados 60 artigos na área de Ciências 

da Saúde e Biológicas e 18 artigos na área de Ciências Exatas e da Terra com relação direta 

com o objetivo da pesquisa. O grande número de artigos recuperados na área da Saúde e 

Biológicas revela a importância do tema "recuperação de imagens" para tomada de decisão 

no cenário atual. Classificados como Ciências Exatas e da Terra estão os periódicos que 

versam sobre tecnologia e computação, com foco nos aspectos técnicos da operacionalização 

da recuperação da informação imagética biomédica. Os periódicos que apresentaram maior 

revocação foram: Journal of Digital Imaging (20 artigos), Neurocomputing (12 artigos), Journal 

of Medical Systems, Journal of the American Medical Informatics Association, Medical Image 

Analysis e Medical Physics, com 4 artigos recuperados em cada um.  

Na Tabela 1 observamos os artigos recuperados por ano e por área de conhecimento. 

O ano de 2018 apresenta significativo aumento em relação a 2017, reforçando mais uma vez 

o destaque e atualidade da temática para a área biomédica.  

Tabela 1: Quantidade de artigos recuperados por ano e por área de conhecimento 

ÁREA/ANO 2017 2018 Out/2019 

Ciências da Saúde e Biológicas 18 25 17 

Ciências Exatas e da Terra 5 8 5 

Total 23 33 22 

Fonte: Elaboração das autoras 

Pelo resultado do levantamento bibliográfico podemos inferir que o assunto 

tratamento informacional é debatido majoritariamente pelos periódicos da área de Ciências 

Biológicas e da Saúde. Os números demonstram a importância do tema no âmbito das 

atividades e pesquisas da área de saúde, tanto para a academia como para a indústria.  

Após o cotejamento dos autores, objetivou-se a identificação dos princípios adotados 

na representação da imagem biomédica no contexto da saúde, a partir das bases teórico-

metodológicas dos teóricos da Ciência da Informação. Contudo, observamos que, 

majoritariamente, os artigos pontuam métodos automáticos a serem adotados na 

recuperação da imagem médica. O processamento automático favorece a rapidez no acesso 

e economia uma vez que não há a participação do ser humano no processo como um todo. 
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Destacam a utilização do CBIR, método que trabalha com características de baixo nível das 

imagens, como cor, tamanho, entre outras. A partir destas características, as imagens eram 

obtidas com base na similaridade visual. No entanto, o crescimento vertiginoso das bases de 

imagens e a necessidade de exatidão na recuperação proporcionaram os estudos que 

defendem a obtenção de características com base no deep convolutional neural networks 

(CNN) com deep learning (aprendizado semântico) aplicado aos repositórios (AHMAD; 

MUHAMMAD; BAIK, 2018; ALZU’BI; AMIRA; RAMZANA, 2017). 

Outra solução para otimizar a recuperação de imagens é a classificação das queries, 

direcionando o usuário para os aspectos a serem definidos no momento da busca. Ayad et al 

(2017) pontuam que há classificações que identificam as características das imagens usando 

terminologias externas, como a Unified Medical Language System (UMLS), permitindo a 

aderência da estratégia de busca aos termos existentes nas terminologias, pressupondo 

maior precisão na recuperação mediante o controle terminológico na busca. 

Paralelamente aos métodos de similaridade visual e aprendizagem automática, 

aventa-se a possibilidade de agregar anotações (annotations) às imagens, aumentando a 

precisão na recuperação. As anotações podem ser automáticas ou manuais, feitas por 

especialistas (HEIM et al, 2018; KOSTOPOULOS et al, 2017; SCHAER et al, 2019). As anotações 

consistem em um dos critérios de avaliação da recuperação de repositórios pois são 

empregadas na comparação às etiquetas de classes atribuídas às imagens (LI et al., 2018). 

Wang (2018, p. 356) analisou o BioPortal Annotator, que funciona como uma 

interface de busca em que incluímos a estratégia e obtemos resultados com base nas 

ontologias abrigadas no portal. O autor esclarece que o portal é uma ferramenta semântica 

por trabalhar com o significado dos conceitos.  

A importância da padronização dos termos no âmbito da medicina é pontuada por 

Wang (2018) que destaca a interoperabilidade e o alinhamento na compreensão. Para o 

autor, a terminologia é fator determinante para a comunicação de informações clínicas. 

Pontuamos que é preciso considerar a univocidade e a monorreferencialidade, princípios da 

Teoria da Terminologia, de modo a garantir a compreensão unívoca das doenças, por 

exemplo. 

Muramatsu (2018) destaca que todo o empenho em automatizar a recuperação de 

imagens é importante, mas que a aquisição de dados subjetivos das imagens ainda consiste 
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em um desafio. Segundo o autor, "Um design para aquisição sistemática e eficiente de dados 

de similaridade subjetiva ou feedback ainda é necessário" (MURAMATSU, 2018, p. 120, 

tradução nossa) no contexto da recuperação da imagem médica.  

Segundo Li et al (2018), a imagem médica possui especificidades que exigem a 

intervenção do especialista para sua análise. Por exemplo, na histopatologia, o tamanho e 

textura são importantes para o usuário. Logo, concluem que não há características universais 

que possam ser aplicadas a todos os tipos de imagens. Para os autores (LI et al, 2018), o 

aprendizado implementado ao repositório pode ser feito com base nas anotações atribuídas 

às imagens. Contudo, reforçam que no caso das imagens médicas, os especialistas devem 

fazem as anotações. Os autores também relatam que a generalidade na descrição ou 

classificação influenciará na recuperação, repercutindo na expectativa do usuário. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista à identificação de abordagens teórico-metodológicas no tratamento 

informacional da imagem médica em periódicos das áreas das Ciências da Saúde e Biológicas 

e das Ciências Exatas e da Terra, observou-se que grande parte dos artigos recuperados foca 

na importância da recuperação da imagem médica em bancos de imagens muito povoados. 

Outro aspecto identificado foi a aplicação de tratamento automático às imagens em virtude 

da urgência de sua recuperação, aliada ao fato de que a atuação de especialistas na descrição 

de imagens em acervos numerosos é onerosa. O binômio tempo e dinheiro estimula o 

desenvolvimento de métodos automáticos de extração de características de baixo nível das 

imagens (cor, foco, tamanho) associados a métodos de aprendizagem automática como o 

deep learning, onde a partir de imagens médicas previamente tratadas informacionalmente, 

há o aprendizado das demais imagens arquivadas na base de dados. Frente à quantidade de 

imagens médicas digitais produzidas e armazenadas nos bancos de imagens das instituições, 

nos questionamos como garantir eficiência e precisão na recuperação dessas imagens. A 

identificação de particularidades e sua sinalização, complementada por anotações 

(annotations), é um diferencial que impacta na precisão na recuperação. Para isso é 

necessário o ser humano participar da curadoria das imagens, colaborando com a 

representação e recuperação ao dar feedback de suas pesquisas e agregar etiquetas às 

imagens.  
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RESUMO: A gestão da informação na saúde beneficiou particularmente com as novas ferramentas 
tecnológicas que surgiram no final do séc. XX. A divulgação das plataformas digitais veio alterar a prática 
clínica, o comportamento do paciente, a relação médico-paciente e o acesso a grandes quantidades de 
informação alavancou a investigação no domínio da saúde. O desenvolvimento e uso das plataformas digitais 
na saúde tem sido objeto de estudo de inúmeros investigadores e a produção bibliográfica resultante é 
dispersa e fragmentada. O presente texto pretende demonstrar algumas das linhas de investigação mais 
importantes que abordam o vasto tema da digital health. 
Palavras-Chave: Gestão da Informação em Saúde; Informação em Saúde; Plataformas Digitais; Saúde Digital 
 
ABSTRACT: Health information management benefited particularly with the new technological tools that 
emerged at the end of the 20th century. The dissemination of digital platforms has changed the clinical 
practice, the patient's behaviour, the doctor-patient relationship and the access to large amounts of 
information leveraged research in the health domain. The development and use of health digital platforms 
became the object of study by countless researchers and the bibliographic production is dispersed and 
fragmented. This text intends to demonstrate some of the most important lines of research that address the 
vast theme of digital health. 
Keywords: Health Information Management; Health Information; Digital Platforms; Digital Health 
 

1 INTRODUÇÃO 

Reinhold Haux, num artigo publicado em 2006, elenca sete aspetos que alavancaram o 

desenvolvimento dos sistemas de informação (SI) na saúde. O primeiro foi, sem dúvida, a 

desmaterialização dos processos assim como o aumento da informação na área da saúde que teve 

lugar nas últimas décadas. Outro fator que contribuiu para o desenvolvimento de SI na área da 

saúde foi a mudança na forma como se começaram a articular os hospitais e os serviços de saúde 

em geral no que diz respeito à partilha de informação médica. Segundo Haux, até aos anos 90 a 

informação estava organizada ao nível departamental e, em alguns casos, ao nível hospitalar. 

Poderíamos acrescentar que a atividade em “rede” começou por ser praticada pelos próprios 

profissionais de saúde, atuando de uma forma conjunta em equipas interdisciplinares 

colaborativas. 
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Atualmente, o exercício da função médica, nomeadamente o serviço efetuado nos 
hospitais é efetuado por equipas. A prática exclusivamente individual é cada vez menos 
usual. Nas faculdades de medicina e especialmente nos hospitais impõem-se aos médicos 
docentes e aos especialistas a responsabilidade de garantir o íntegro desempenho dos 
médicos em formação (OLIVEIRA, 2018, p. 29). 

 

 O desenvolvimento de sistemas estruturados em rede possibilitou a disponibilização de 

dados dos pacientes,  cumprindo critérios de qualidade, integridade, modelação e interfaces 

amigáveis que facilitam a introdução e o acesso fácil à informação para os profissionais de saúde.  

Already starting in the 1990s and in this decade, we are concentrating our research and 
are starting to focus our practical work in considering information processing in health 
care regions, mostly in a rather global sense. For the first time, we are really having the 
chance to broadly explore patient-centered information processing in ‘health information 
systems’(HAUX, 2006, p. 272). 

 

Com o desenvolvimento dos sistemas de informação em redes de âmbito regional e 

nacional, os utentes dos serviços de saúde passaram a ser, também, utilizadores dos sistemas de 

informação e não, somente, os profissionais de saúde e gestores de serviços. Outra mudança 

significativa que se observou no início do milénio foi o uso de dados dos SI não apenas para fins 

administrativos e de atendimento ao paciente, como, também, para o planeamento de saúde, 

assim como para suporte legal, técnico e científico. Por outro lado, os SI começaram a ser usados 

para extrair informação estratégica necessária para a gestão da mudança. Conforme referem os 

autores Winter et al.: 

Directing a hospital information system as part of strategic information management 
means to transform the strategic plan into action, i.e. to systematically manipulate the 
hospital information system in order to make it conform to the strategic plan. (WINTER; 
AMMENWERTH; BOTT; BRIGL et al., 2001, p. 102). 

 

Outra importante alteração apontada por Haux, foi a capacidade dos SI para armazenar e 

manipular imagens, assim como a inclusão de novas tecnologias de introdução de dados através 

sensores e equipamentos de monitorização da saúde. 

Health information systems have to be developed and explored that enhance 
opportunities for global access to health services and medical knowledge. Informatics 
methodology and technology is expected to facilitate continuous quality of care in aging 
societies. Ubiquitously available computing resources and networks, existing worldwide 
for the transmission of all varieties of data, will allow us to consider new types of 
information systems for health care, including new kinds of health monitoring and also 
new opportunities for the analysis of biomedical and health data. These transinstitutional 
information system architectures and infrastructures will, when appropriately designed 
and adequately strategically managed, provide new opportunities for the whole field of 
biomedical and health informatics as well as of biomedical statistics and epidemiology. 
(HAUX, 2006, p. 279). 
 

Nas últimas duas décadas os sistemas de informação apoiados por tecnologias mais 

sofisticadas, permitiram transformar todo o modus operandi dos serviços de saúde bem como o 

relacionamento do doente com os serviços de saúde, os profissionais de saúde e a própria doença. 
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A Web permite hoje agregar conteúdos de diferentes tipologias acessíveis através de 

plataformas diversas. “A first step is to disentangle the term online health information. This term 

has been used as an umbrella term to describe multiple platforms on the internet” (SANDERS; LINN; 

ARAUJO; VLIEGENTHART et al., 2020, p. 1). Na realidade a informação pode ser disponibilizada por 

bibliotecas de medicina, por sites governamentais, serviços hospitalares públicos e privados, em 

blogs da autoria de especialistas ou de pacientes, em fóruns de discussão, em redes sociais, e até 

em formato wiki ou websites com perguntas e respostas.  

2 DESENVOLVIMENTO 

Embora já exista uma vasta bibliografia sobre informação em saúde através de plataformas 

digitais, há alguma dificuldade em fazer uma avaliação comparativa e equilibrada relativamente a 

estes estudos já que, na sua maioria, abordam o tema e-Saúde segundo ângulos diferentes. Este 

texto pretende evidenciar alguns dos temas mais abordados na bibliografia publicada sobre o uso 

de plataformas digitais na gestão da informação em saúde. 

2.1 A TRANSFORMAÇÃO CULTURAL 

No moderno sistema de saúde está a dar-se uma revolução na comunicação alimentada 

pelo crescimento de novas e poderosas tecnologias de informação em saúde, que prometem 

melhorar a prestação de cuidados e a promoção da saúde (KREPS; NEUHAUSER, 2010, p. 329). 

Todas as plataformas têm como objetivo facilitar o acesso da informação médica aos 

cidadãos. As aplicações dedicadas à saúde podem ser centradas na gestão dos processos 

administrativos, na disponibilização de informação aos profissionais de saúde ou pode ter como 

objetivo os próprios utentes, quer ao acompanhamento do seu processo médico, como no auxílio 

à pesquisa por respostas a questões específicas.  

No que se refere às necessidades dos utilizadores, estas também podem ser índole diversa: 

de cariz mais prático, como a marcação de uma consulta ou exame médico; de natureza cognitiva, 

como a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre uma doença ou tratamento, ou de 

caráter mais emocional, seja para partilhar conhecimento ou procurar o amparo junto de pessoas 

com experiências semelhantes. 

Por essa razão o âmbito da digital health é campo vasto: abrange o uso de TIC emergentes 

e sustentáveis e inclui práticas e resultados em várias áreas como os sistemas de informação clínica, 

a ética na medicina, a telemedicina, a saúde personalizada (p-health), a saúde móvel (M-health), e, 

mais recentemente, a realidade virtual, a data minning, e big data.  

2.2 O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E O COMPORTAMENTO INFORMACIONAL ATRAVÉS DE 

PLATAFORMAS DIGITAIS 

Conforme afirma Ali Fak (2019, p. 2)., a  eHealth não é somente, mas também, uma 

transformação cultural. 
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Um dos primeiros aspetos controversos no desenvolvimento e disponibilização de 

plataformas digitais de saúde é o da eficácia do processo de comunicação. 

Often, it appears that eHealth designers are more enamored with the technical elegance 
and innovation of new information technologies than with the utility of these tools for 
health care consumers and providers. Are the technologies easy for these audiences to 
understand and use? Do the new eHealth tools fit comfortably within the policies, 
practices, and technical infrastructure that are built into existing health and social 
systems? Are these new tools affordable and accessible for all intended audiences? Are 
the messages delivered on eHealth programs designed so that diverse populations of 
users can understand and apply the health information provided? Are the information 
systems adaptive, interactive, and self-correcting? Do they provide interesting, relevant, 
and engaging information for users? Too often, the answers to these questions are 
disappointing (KREPS; NEUHAUSER, 2010, p. 330). 

 

Com efeito, uma parte considerável dos utentes dos serviços de saúde, não tem acesso à 

informação se ela só for divulgada através de plataformas digitais e esta situação agudiza-se em 

países onde a exclusão digital é maior. 

O uso de plataformas digitais requer o acesso à tecnologia, a posse de um nível suficiente 

de literacia digital e, também, de literacia em saúde, para os utentes conseguirem aproveitar estas 

ferramentas.(HOLT; OVERGAARD; ENGEL; KAYSER, 2020). As empresas que desenvolvem 

plataformas de informação em saúde, têm procurado criar estruturas mais amigáveis e intuitivas 

para obviar esse problema. Neste aspeto, as plataformas móveis parecem ser aquelas que melhor 

respondem às necessidades dos cidadãos com níveis mais baixos de literacia pois conseguem 

associar um número considerável de funcionalidades, entre eles a comunicação entre o profissional 

de saúde e o paciente, agendamento e avisos de medicação e tratamento (KIM; XIE, 2017, p. 1078). 

Outra característica das plataformas digitais é a facilidade de transmitir informação de uma 

forma eficaz e direcionada e, por essa via, promover a alteração de comportamentos de risco para 

a saúde como o alcoolismo, a toxicodependência, o tabagismo, a alimentação desequilibrada, etc.  

No entanto, os poucos estudos existentes sobre a relação entre o uso de plataformas digitais e a 

alteração de comportamentos, mostram que essa mudança é muito lenta. Alguns autores analisam 

as plataformas mais adequadas para a divulgação de temas específicos (MCKEE; ALBURY; BURGESS; 

LIGHT et al., 2018; SANDERS; LINN; ARAUJO; VLIEGENTHART et al., 2020) já que existem assuntos 

de maior suscetibilidade para uma divulgação generalizada. 

O receio pela invasão da privacidade da informação médica é um fator que limita o uso de 

plataformas digitais. Apesar do enorme investimento efetuado por parte das organizações 

governamentais e entidades privadas, em desenvolver aplicações seguras, um estudo da DECO- 

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, efetuado em 2018 revela que 23% dos 

portugueses desconhecem essas plataformas.(DECO, 2019). 

Por outro lado, só 54% dos inquiridos afirmam que já usaram plataformas digitais, 

particularmente o Portal do Serviço Nacional de Saúde - SNS (85%), sendo a marcação de consultas, 
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o pedido de exames e de receitas de medicamentos, as funções mais utilizadas. O resultado do 

inquérito aplicado pela DECO Proteste, também salienta que a maioria dos utentes (85%) não usa 

as plataformas digitais para acesso aos serviços porque têm receio “que as suas informações 

possam ser vistas por piratas informáticos, empresas privadas, seguradoras ou pela indústria 

farmacêutica.”  

2.3 A MUDANÇA NA PRÁTICA CLÍNICA E NA INVESTIGAÇÃO MÉDICA 

Nos serviços de saúde, todas as informações relativas aos atos médicos efetuados aos 

doentes que servem de suporte legal, técnico, científico e administrativo e constituem o processo 

clínico do doente (Oliveira, 2018,p. 16), são hoje registos em formato digital e, como tal, podem 

ser partilhados por diferentes serviços e instituições e serem acedidas pelos próprios pacientes. Na 

verdade os dispositivos electrónicos conectados em rede também permitem ao utente a partilha 

e o acesso de informação e de conhecimento sobre saúde. Esse conhecimento é usado por todos 

de diferentes formas e, no que diz respeito à relação médico /paciente, trouxe mudanças 

significativas. Ao contrário do que acontecia, o utente já vem ao consultório com algum 

conhecimento sobre a sua condição física e tem a capacidade de questionar o médico sobre a sua 

atuação como profissional de saúde.  

Conforme refere V. Silva: 

(...) este novo paradigma no acesso à informação de Saúde, que começa por retirar aos 
profissionais de saúde o domínio exclusivo no acesso à informação do utente, tem 
evoluído com a inovação tecnológica no sentido de colocar o utente no centro da decisão 
clinica, mantendo- o informado quanto ao seu processo de prestação de cuidados e 
conferindo-lhe um papel ativo quanto à política de acessos à sua informação de Saúde 
(2016, p. 51). 

 

Com a disponibilização dos registos médicos em formato digital é possível usar os sistemas 

informáticos como ferramentas de suporte à tomada de decisões seja por inteligência artificial (AI), 

data mining ou machine learning. 

Digital era has made possible to collect, archive and processes enormous data for anyone 
and anywhere which is not possible in even the largest scale clinical trials. So we can get 
demographic, clinical, social, cultural and daily life data from sleep time to eating style, 
from walking distance to body temperature, from weekly shopping list to social activities 
and even stress level etc (FAK, 2019, p. 3). 

 

Na atualidade, os dados de saúde resultantes do uso extensivo de dispositivos tecnológicos 

geram grande quantidade de informação. Esses dados, armazenados em diferentes sistemas de 

saúde, podem ser usados por investigadores e médicos para benefício comum (KHAN; LATIFUL 

HOQUE, 2016). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em todo o mundo  surge controvérsia sobre o uso da informação recolhida através de 

plataformas digitais pois tanto pode ser uma oportunidade como uma ameaça à privacidade dos 
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pacientes assim como uma fonte de desigualdade social (COSTA; RETALI; KYNDT; MICHEL et al., 

2019).  

Se, por um lado, a tecnologia da Internet of things pode coletar, processar e analisar dados 

para fornecer diagnósticos precisos que permitem aos cidadãos cuidar de sua saúde de uma forma 

autónoma (BARGH, 2019), o uso e processamento de dados recolhidos através de dispositivos 

móveis de forma não informada e consensual coloca problemas éticos e médico-legais que ainda 

estão por resolver.  
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OLIVEIRA, M. F. d. Acesso aos registos clıńicos pelo titular dos mesmos, no espaco̧ europeu. 
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RESUMO: Apresenta a disponibilização e exposição de dados abertos sobre a COVID-19 pelo 
Governo Federal do Brasil. Expõe que os dados abertos ampliam a visibilidade de informações 
governamentais, fomentando a eficiência e a transparência. Considera que, para ser dado aberto, 
deve propiciar: disponibilidade e acesso; reutilização e redistribuição; e participação universal. 
Ilustra, como um breve panorama contextual, que o Governo do país publicita, entre outros canais, 
dados pelo portal Coronavírus Brasil, no formato Comma-Separated Values, passíveis de extração, 
e sintetizados via ferramental de visualização sobre as quantidades de casos confirmados, óbitos e 
mortalidade, considerando atributos como data e região. 
Palavras-Chave: Dados abertos; Dados abertos governamentais; Visualização de dados; 
Coronavírus; Covid-19. 
 
ABSTRACT: Presents the availability and exposure of open data on COVID-19 by the Federal 
Government of Brazil. Shows that open data increases the visibility of government information, 
promoting efficiency and transparency. Considers that, to be given open, it must provide 
availability and access; reuse and redistribution; and universal participation. Illustrates, as a brief 
contextual panorama, that the Government of the country advertises, among other channels, data 
provided by the Coronavirus Brazil portal, in the format Comma-Separated Values, which can be 
extracted, and synthesized via visualization tool on the quantities of cases confirmed deaths and 
mortality, considering attributes such as date and region. 
Keywords: Open data; Government open data; Data visualization; Coronavirus; COVID-19. 
 

1 INTRODUÇÃO 

A ideia do que significa aberto baseia-se na compreensão do que se entende por 

código aberto (open source) de programas de computador, advindas das Diretrizes do 

Software Livre Debian, justamente usando o termo livre como sinônimo de aberto. Neste 

caso, a expressão aberta contextualiza-se ao conhecimento por ela promovido, que será um 
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bem coletivo à certa comunidade tanto na perspectiva da participação social quanto na 

interoperabilidade entre sistemas (OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION, 2020?).  

Ao considerar a base da criação do conceito de código aberto, e que mais tarde 

contribuiria na definição de dado aberto, os dados são considerados abertos quando 

qualquer pessoa livremente consegue acessá-los, usá-los, modificá-los e compartilhá-los, 

para qualquer finalidade. Contudo, exige-se, no máximo, a manutenção dos requisitos de 

abertura e da proveniência (OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION, 2020?). 

Entre os dados abertos existem os governamentais. Para serem considerados como 

tal, três leis são adotadas como fundamentos, sendo elas: 1) caso o dado não seja 

encontrado e indexado na web, ele não existe (URL); 2) caso o dado não esteja aberto e 

disponível, em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reutilizado (padrão 

aberto); e 3) caso certo recurso/dispositivo não permita a sua replicação, ele não é útil (uso 

livre) (EAVES, 2009).  

Assim como no mundo, o Brasil investiga e promove normativas que coordenam e 

incentivam a promoção dos dados abertos governamentais, como é possível observar, por 

exemplo: na Lei n. 12.527/20111 e no Decreto n. 7.724/20122, sobre a Lei de Acesso à 

Informação (LAI); na Instrução Normativa n. 4/20123, sobre a Infraestrutura Nacional de 

Dados Abertos (INDA); no Decreto n. 8.777/20164, que detalha a Política Nacional de Dados 

Abertos (PNDA); na Resolução n. 3/20175, que trata da aprovação das normas sobre 

elaboração e publicação de Planos de Dados Abertos (PDA); na Lei n. 13.709/2018, dispondo 

sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)6; no Decreto n. 10.160/20197, que 

institui a Política Nacional de Governo Aberto (PNGA) e o Comitê Interministerial de Governo 

Aberto (CIGA); e no Decreto n. 10.332/20208, sobre a Estratégia de Governo Digital para o 

período de 2020-2022. 

                                                                 
1 Acesso: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. 

2 Acesso: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm. 

3 Acesso: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos/InstrucaoNormativaINDA42012.pdf. 

4 Acesso: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8777.htm. 

5 Acesso: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19357601/do1-2017-10-17-
resolucao-n-3-de-13-de-outubro-de-2017-19357481. 

6 Acesso: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. 

7 Acesso: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10160.htm#art13. 

8 Acesso: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10332.htm. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.160-2019?OpenDocument
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No contexto atual, dados sobre a COVID-199, em sentido aberto, estão disponíveis 

em diversos canais, entre públicos e privados. Momentos de pandemia, como a 

contemporânea, reafirmam a importância de informar a população sobre melhores 

condutas de prevenção, além de promover a transparência sobre a real situação da 

população, ente infectados, recuperados e mortos, a partir de prospecções analítico-

imagéticas, e sobre a atuação dos Governos, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, no 

combate a pandemia do novo coronavírus. Neste sentido, com interesse particular na 

tecnologia ferramental adotada, esta palestra objetivou demonstrar exemplos de 

apresentação de dados abertos sobre a COVID-19 pelo governo brasileiro em um de seus 

canais oficiais na internet. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

Na cidade de Sebastopol (Califórnia – Estados Unidos), entre os dias sete e oito de 

2007, pessoas entusiastas e defensoras do Governo Aberto se reuniram com o objetivo de 

definir um conjunto de princípios aos dados abertos governamentais. No encontro, as 

discussões pautaram-se na importância dos dados abertos na promoção da democracia, 

considerando o espaço da internet, público e moderno, e que possibilita aproximação aos 

cidadãos, conhecendo as suas necessidades. Neste sentido, quanto mais se dissemina 

informação governamental, mais valiosa ela se torna à comunidade. Gerou-se, portanto, oito 

princípios fundamentais para os dados governamentais abertos, na expectativa do alcance 

da eficiência e transparência (WIKI OPENGOVDATA 201-?; PORTAL BRASILEIRO DE DADOS 

ABERTOS, 201-?), elencados e conceituados no quadro 1. 

 

Quadro 1: Oito princípios dos dados abertos governamentais. 

Princípio Conceito 

Completos 

Todos os dados públicos são disponibilizados. Dados são informações eletronicamente 

gravadas, incluindo, mas não se limitando a, documentos, bancos de dados, transcrições e 

gravações audiovisuais. Dados públicos são dados que não estão sujeitos a limitações válidas 

de privacidade, segurança ou controle de acesso, reguladas por estatutos. 

                                                                 
9 Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi 

identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. 
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico 
variando de infecções assintomáticas a quadros graves. (GOV.BR, 2020) 
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Primários 
Os dados são publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade possível, e 

não de forma agregada ou transformada. 

Atuais Os dados são disponibilizados o quão rapidamente seja necessário para preservar o seu valor. 

Acessíveis 
Os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais 

variados possíveis. 

Processáveis 

por máquina 

Os dados são razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento 

automatizado. 

Acesso não 

discriminatório 

Os dados são razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento 

automatizado. 

Formatos não 

proprietários 

Os dados estão disponíveis em um formato sobre o qual nenhum ente tenha controle 

exclusivo. 

Licenças livres 

Os dados não estão sujeitos a restrições por regulações de direitos autorais, marcas, 

patentes ou segredo industrial. Restrições razoáveis de privacidade, segurança e controle de 

acesso podem ser permitidas na forma regulada por estatutos. 

Fonte: Portal Brasileiro de Dados Abertos, 201-?. 

 

O interesse por dados abertos, como na esfera governamental, fomentou discussões ao redor do 

mundo, entre as quais destaca-se o relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) intitulado A World that 

Counts: Mobilising the Data Revolution for Sustainable Development (2014). O resultado foi a definição de 

nove princípios-chave que promoverão a revolução dos dados, entre os quais destaca-se “[...] a capacitação 

de servidores públicos, cidadãos, organizações da sociedade civil e jornalistas, objetivando expandir a 

literacia em dados (data literacy ou information-processing skills)” (PORTAL BRASILEIRO DE DADOS 

ABERTOS, 2015). 

Inclusive considerando também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no espaço 

temporal de 2016 até 2030, discussões sobre dados abertos parece estar no momento ideal “[...] para 

refletirmos sobre como iremos contribuir no papel de cidadãos, como atores em organizações da 

sociedade civil ou como servidores públicos na importante tarefa de nos capacitarmos uns aos outros para 

melhor monitorar e controlar os ODS [...]” (PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS, 2015). Neste interim, 

a revolução dos dados dar-se-á pelos seguintes princípios-chave (Quadro 2): 

 

Quadro 2: Princípios-chave para a revolução dos dados abertos. 

Princípio Conceito 

Qualidade e 
integridade dos 

dados 

Todo o processo de design de dados, sua coleta, análise e divulgação precisam ter alta 
qualidade e integridade. Normas claras precisam ser desenvolvidas para assegurar essa 
qualidade. A garantia de qualidade é necessária, particularmente no que se refere a dados 
oficiais. Isso inclui sistemas de controles internos, bem como auditorias periódicas por 
profissionais independentes. Os dados devem ser classificados utilizando-se critérios pré-
definidos e referências confiáveis e de qualidade. 

Desagregação 
dos dados 

Ninguém deve ser invisível. Na medida do possível e com a cautela necessária, dados devem 
ser desagregados em muitas dimensões, tais como geografia, renda, deficiência, sexo e idade. 
Dados desagregados devem ser coletados em outras dimensões com base em sua relevância 
para o programa ou política de que tratam. Esse tipo de dado pode fornecer um quadro 
comparativo do quê [sic.] funciona e ajudar a informar e promover a elaboração de políticas 
baseadas em evidências. 

http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/12/A-World-That-Counts2.pdf
http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/12/A-World-That-Counts2.pdf
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Tempestividade 
dos dados 

Dado atrasado é dado negado. As normas devem ser rígidas e a tecnologia otimizada para 
reduzir o tempo entre o projeto de coleta de dados e a publicação dos dados. O valor dos dados 
produzidos pode ser aumentado quando se assegura um fluxo constante de dados de 
qualidade em tempo útil. O ciclo de dados deve coincidir com o ciclo de decisão. 

Abertura e 
transparência 

dos dados 

Muitos conjuntos de dados do setor público, como dados sobre gastos públicos e orçamentos, 
não estão disponíveis para outros órgãos e/ou para o público em geral. Todos os dados públicos 
devem ser tornados públicos e “abertos por padrão”, com derrogações excepcionais para a 
necessidade genuína de segurança ou preocupações com a privacidade. 

Usabilidade e 
curadoria dos 

dados 

Os dados são apresentados, muitas vezes, de forma incompreensível à maioria das pessoas. 
A arquitetura de dados deve, portanto, basear-se em interfaces conviviais e que facilitem a 
utilização pelo usuário. O desenvolvimento de comunidades de “intermediários da 
informação” deve ser fomentada [sic.], para possibilitar o surgimento de ferramentas de 
tradução de dados brutos em informações úteis. 

Proteção e 
privacidade dos 

dados 

À medida que mais dados se tornam disponíveis de forma desagregada e as bases de dados 
tornam-se mais integradas, cresce a preocupação com as questões de privacidade sobre os 
dados coletados e sua utilização. Riscos ainda maiores surgem quando grandes 
agregadores de dados não têm proteção suficiente. Normas internacionais, políticas 
nacionais robustas e estruturas legais precisam ser desenvolvidas para que regulem a 
participação, a mineração dos dados, sua utilização e reutilização, transferência e difusão. 
Elas devem permitir que os cidadãos compreendam e controlem os seus próprios dados, 
bem como devem proteger os produtores de dados das demandas governamentais e dos 
ataques por hackers. 

Independência 
e governança 

dos dados 

Os órgãos responsáveis por estatísticas oficiais geralmente sofrem por insuficiência de 
recursos humano e financeiro. Além disso, em muitos casos, a independência desses 
órgãos é comprometida devido à influência indevida de políticos e grupos de interesse. 
Deve-se, assim, desenvolver mecanismos de governança, tais como o monitoramento 
independente dos processos e da qualidade das estatísticas produzidas e o relacionamento 
mais próximo e direto com a sociedade e seus mecanismos de controle social. 

Recursos e 
capacidades em 

dados 

Deve-se garantir a produção de estatísticas nacionais de alta qualidade, atendendo a 
normas e padrões internacionais. Isto requer investimentos em capital humano, novas 
tecnologias, infraestrutura, sistemas de informação geográfica (GIS) e sensoriamento 
remoto, sistemas de dados e de gestão. Ao mesmo tempo, a capacidade nacional para a 
ciência de dados (data science) deve ser desenvolvida para alavancar oportunidades em big 
data. 

Direitos de 
dados 

Direitos humanos perpassam muitas questões relacionadas à revolução dos dados. Por 
exemplo, o direito de privacidade e propriedade dos dados pessoais; o direito ao devido 
processo legal (quando os dados são usados para fundamentar ações civis, penais ou 
administrativas contra o indivíduo); e o direito a ser incluído nas estatísticas oficiais. Os 
mecanismos, regulamentos e parcerias firmados para catalisar a revolução dos dados 
devem basear-se e reforçar mutuamente tais direitos. 

Fonte: Portal Brasileiro de Dados Abertos, 2015. 

 

A revolução dos dados abertos abetos perpassa pela forma como os dados são 

disponibilizados, para download no local e/ou por extração (coleta), este último, via 

tecnologias de web scraping e/ou por Application Programming Interface (API). De posse dos 

dados abertos, disponibilizados em formatos como Portable Document Format (PDF), 

Comma-Separated-ValuesI (CSV), JavaScript Object Notation (JSON) e compactadores (ZIP), 

serão apresentados por recursos de visualização, normalmente no formato de dashboards 
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interativos, os quais exibem métricas e indicadores. O circuito supramencionado representa 

três caminhos em que os dados abertos podem ser acessados e apresentados. 

No país, entre os espaços digitais sobre a temática apresentada evoca-se o portal 

brasileiro de dados abertos10, exibindo um conjunto de dados que estão categorizados em: 

organizações, como o Banco Central do Brasil (BCB); grupos, como governo e política; 

etiquetas, como inclusão financeiras; formatos, como CSV; e licenças, como a Creative 

Commons Atribuição. O portal ainda apresenta informações sobre: organizações, como a 

Advocacia Geral da União (CGU); aplicativos, visualizações e infográficos contendo dados 

abertos, como o Bolsa Família; inventários de bases de dados, como o Sistema de Concessão 

de Diárias e Passagens (SCDP) do Governo Federal; concursos, hackathons e outros eventos, 

como o concurso nacional de dados abertos; a INDA, apresentando o seu significado, missão, 

objetivos etc.; e o portal, conceituando-o, informando quais dados estão disponíveis, quais 

dados tem relação com as necessidades pessoais, como utilizar os dados abertos e a 

motivação para a concepção do portal (PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS, 2020). 

Quanto aos dados abertos sobre a COVID-19 apresentados pelo Governo Brasil 

destaca-se a iniciativa Coronavírus Brasil. No painel geral (versão 2.0) consta a data e horário 

da última atualização dos dados, neste caso, 30/09/20 às 19:00. Identifica-se também o 

botão “Arquivo CSV”, o qual permite realizar o download dos dados disponíveis no portal, 

compactados no formato ZIP. Ao serem descompactados, os dados estão disponíveis no 

formato CSV. Ainda são apresentados totais sobre: casos recuperados, incluindo em 

acompanhamento; casos confirmados, entre acumulado, casos novos e incidência; e óbitos 

confirmados, entre óbitos acumulados, casos novos, letalidade (porcentagem) e 

mortalidade. 

Na sequência (figura 1), o painel geral exibe uma síntese de casos, óbitos, incidência 

e mortalidade, considerando os quantitativos de casos, óbitos, incidência/100mil habitantes, 

mortalidade/100mil habitantes e data/horário de atualização do país e regiões. 

 

  

                                                                 
10 Acesso: https://dados.gov.br/. 
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Figura 1: Sínteses por país e regiões. 

 

Fonte: Coronavírus Brasil, 2020. 

 

As quantidades de casos e óbitos confirmados também estão disponíveis no formato 

de visualização, adotando as mesmas rotulações de dados, contudo as visualizações dos 

casos confirmados possuem uma predominância da cor verde, enquanto os óbitos 

confirmados possuem a cor rosa como base, conforme os exemplos da figura 2. 

Figura 2: Visualizações de dados sobre casos e óbitos confirmados de COVID-19. 
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Fonte: Coronavírus Brasil, 2020. 

 

 Somam-se às visualizações do painel geral11 as apresentações (figura 4) dos dados 

sobre novos casos e óbitos por dia de notificação com média móvel de 14 dias, inclusive 

permitindo interações nos gráficos e detalhamentos regionais.  

 

 

 

Figura 4: Visualizações por dia de notificação com média móvel e por detalhamentos regionais. 

 

Fonte: Coronavírus Brasil, 2020. 

 

                                                                 
11 Casos e óbitos por data de notificação, por semana epidemiológica de notificação, pelos acumulados por data de notificação, pelos 

acumulados por semana epidemiológica de notificação, por unidade de federação (UF) de notificação, por município de notificação, pelo 
coeficiente de incidência por UF de notificação e pelo coeficiente de incidência por região de saúde de notificação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, destaca-se os benefícios da adoção de dados abertos, elencados pela 

European Data Portal (2020): quanto ao desempenho, melhora a eficiência dos serviços 

públicos e a qualidade dos serviços; quanto a economia, desenvolve serviços inovadores e 

cria novos modelos de negócios; e quanto ao social, promove maior transparência/prestação 

de contas e maior participação.  
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RESUMO: Apresenta os principais destaques da palestra proferida no V Medinfor com o objetivo 
de apresentar os sistemas e experiências da inteligência artificial na Ciência da Informação e nas 
Ciências da Saúde. Especificamente, aborda as principais definições e conceitos acerca da 
inteligência artificial e aponta alguns sistemas, a partir das experiências de inteligência artificial, no 
contexto da Ciência da Informação e das Ciências da Saúde. Finalmente considera alguns pontos 
que são importantes problematizar sobre o uso da inteligência artificial nessas áreas. 
Palavras-Chave: Inteligência Artificial; Ciência da Informação; Ciências da Saúde; Experiências.  
 
ABSTRACT: It presents the main highlights of the lecture given at V Medinfor with the objective of 
presenting the systems and experiences of artificial intelligence in Information Science and Health 
Sciences. Specifically, it addresses the main definitions and concepts about artificial intelligence 
and points out some systems, from the experiences of artificial intelligence, in the context of 
Information Science and Health Sciences. Finally, it considers some points that are important to 
discuss about the use of artificial intelligence in these areas.  
Keywords: Artificial intelligence; Information Science; Health Sciences; Experiences. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Dificilmente podemos evitar encontrar menções sobre inteligência artificial (IA) neste 

final de segunda década do século XXI. Vemos IA nos filmes, nos livros, nas notícias e online. 

A IA faz parte de robôs, carros autônomos, drones, sistemas médicos, sites de compras online 

e todos os tipos de outras tecnologias que afetam nossa vida quotidiana de muitas maneiras. 

É possível presenciar algumas experiências exitosas na Ciência da Informação e nas Ciências 

da Saúde.  

As diferenças ficaram mais visíveis entre o mundo físico e o mundo digital. No 

primeiro o contexto de pandemia tem cerceado locomoções, afetado a economia e, em 

alguns casos, tem prejudicado contatos. No segundo, temos visto exatamente um 
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movimento contrário. Pois no mundo digital a maioria dos negócios continuaram suas 

atividades e impulsionaram adaptações e transformações em muitos casos. 

A tecnologia tem se mostrado uma importante aliada no protagonismo de médicos 

e das políticas de saúde para combate aos vírus e um dos seus principais elementos de apoio 

é a comunicação da informação de maneira rápida. Compreendemos que os sistemas 

baseados em tecnologias Inteligentes são uma problemática contemporânea no contexto da 

cibercultura. Atualmente a sociedade tem um conjunto de tecnologias disruptivas que possui 

um maestro, a inteligência artificial (IA). Essas tecnologias convergem, principalmente, no 

campo da saúde. Temos observado como as Ciências da Saúde tem avançado nesse contexto 

interessadas em combater um inimigo comum, tornando a maneira de lidar com o 

coronavírus (SARS-Cov-2 ou Covid-19) diferente da abordagem com outras pandemias do 

passado (NEVES, 2020a).  

Um movimento também tem acontecido na Ciência da Informação, O uso de 

dispositivos inteligentes, IA e da computação cognitiva nos espaços de construção do 

conhecimento vem avançando paulatinamente, proporcionando novas formas de interação 

com os sujeitos. 

Não é de agora que as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) vêm 

desempenhando um papel marcante no contexto das unidades de informação. A área de 

Educação vem sendo continuamente influenciada em decorrência do crescente 

desenvolvimento e aplicação das tecnologias digitais em inúmeros processos educacionais e 

as unidades de informação tendem à acompanhar este movimento. 

Desse modo, este resumo trata dos principais destaques da palestra proferida no V 

Medinfor com o objetivo de apresentar os sistemas e experiências da inteligência artificial 

na Ciência da Informação e nas Ciências da Saúde. Como objetivos específicos aborda as 

principais definições e conceitos acerca da inteligência artificial e aponta alguns sistemas, a 

partir do destaque de algumas experiências de inteligência artificial, no contexto da Ciência 

da Informação e das Ciências da Saúde. 

A metodologia para realizar a seleção dos pontos que foram abordados com a 

intenção de atender os objetivos foi o levantamento referencial não sistemático com 

tratamento apoiado na abordagem qualitativa. Assim, apresenta características de estudo 

do tipo descritivo.  
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2 SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
 

A inteligência artificial é composta de uma série de subcampos e tecnologias 

especificas que visam emular particularidades da inteligência humana. São estas 

tecnologias que impulsionam seus avanços: 

 Processamento de linguagem natural (PLN); 
 Visão computacional; 
 Aprendizado de máquina; 
 RNA (robótica); 
 Geração de voz artificial; 
 Algoritmos de otimização; 
 Sistemas especialistas; 
 Chatbots; 
 Reconhecimento de objeto e biométricos; 
 Geração de linguagem natural.  

 

Neste contexto, iremos destacar os sistemas especialistas como um dos principais 

elementos de um processo evolutivo que materializam os “ápices” e os “invernos da 

inteligência artificial”. De acordo com Machado (2018), a evolução da IA mais recente 

compreende:  

- 1943 - 1956 : A Gestação  
- 1952 - 1969 : Período de Muito Entusiasmo  
- 1966 - 1974 : Uma Dose de Realidade  
- Década De 80: IA Transforma-se numa Indústria  
- 90 - 20xx: IA Moderna. 

 
Os sistemas especialistas surgiram pela primeira vez na década de 1970. Após o 

‘boom’ de seu protagonismo a frente dos exemplos de avanços da IA, tornou a ser pouco 

citado na segunda parte daquela década. E novamente na década de 1980 volta a fazer parte 

do leque de possibilidades como uma tentativa de reduzir os requisitos computacionais 

impostos pela IA, usando o conhecimento de especialistas.  

A partir de então uma série de representações de sistema especialista apareceu, 

incluindo: 

- sistema baseado em regras (que usam se... então) a partir de declarações 

para basear as decisões em regras práticas; 

- baseado em tabelas (que usam bancos de dados organizados em 

hierarquias relacionadas de informações genéricas chamadas quadros); 
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- e o baseado em lógica (que dependem da teoria dos conjuntos para 

estabelecer relações).  

O advento dos sistemas especialistas é importante porque eles apresentam as 

primeiras implementações verdadeiramente úteis e bem-sucedidas de IA (MUELLER; 

MASSARON, 2018). Atualmente, os sistemas cognitivos tem sido um elemento de interação 

relevante no contexto da IA. Contudo, ainda é muito comum confundir um sistema cognitivo 

com uma aplicação, veja os pontos que diferem a seguir.    

 

• SISTEMAS COGNITIVOS: 

Raciocinam por meio de lógica 
Utilizam hipóteses 
Utilizam linguagens mais avançadas 
Probabilidades mudam a todo momento 
Entendem, Relacionam, Apredem 
Interagem de maneira natural. 
 

• APLICAÇÕES: 

São programadas previamente 
Utilizam o código 
Se A=X, faça! 
Constante mudança de código 
Através de menus e formulários – metadados. 

 

No contexto educacional, os principais contextos que se utilizam dessas tecnologias 

são os Sistemas Tutores Inteligentes Afetivos (STIs), os Learning Management Systems 

(LMSs), a Robótica Educacional Inteligente e os Massive Open Online Course (MOOCs) e a 

Learning Analytics (LA) (VICARI, 2018). Porém, as formas de aplicações desses sistemas fazem 

uso de tecnologias da inteligência artificial de formas distintas.   

Segundo Machado (2018), os sistemas de IA podem ser divididos em quatro 

categorias: - Sistemas que raciocinam de forma semelhante a dos seres humanos - Sistemas 

que pensam de forma racional - Sistemas que agem como os seres humanos - Sistemas que 

agem de forma racional.  

A expressão inteligência artificial durante muito tempo ficou associada ao 

desenvolvimento de sistemas especialistas. Estes sistemas baseados em conhecimento, 

construídos, principalmente, com regras que reproduzem o conhecimento do perito, são 

utilizados para solucionar determinados problemas em domínios específicos (MENDES, 1997). 
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São considerados sistemas especialistas, não porque baseiam seu conhecimento em 

seu próprio processo de aprendizagem, mas sim porque o coletam de especialistas humanos 

que forneciam um sistema pré-digerido de informações-chave retiradas do estudo de livros, 

bancos de dados, redes, e da aprendizagem de outros especialistas ou da descoberta por 

eles mesmos. Trata-se, basicamente, de uma maneira inteligente de externalizar o 

conhecimento em uma máquina. 

As categorias usadas para definir a IA oferecem uma maneira de considerar vários 

usos ou formas de aplicação. Alguns dos sistemas usados para classificar IA por tipo são 

arbitrários e não distintos. Por exemplo, neste estágio atual da IA, alguns grupos de 

pesquisadores (MUELLER; MASSARON, 2018; MACHADO, 2018; ANDRADE; FRANCISCO; 

MINEGUSSI, 2019) percebem a IA como forte e outros a veem como fraca.  Desse modo, a 

IA forte pode ser entendida com a inteligência artificial generalizada que pode se adaptar a 

uma variedade de situações. Algo próximo da super inteligência. Já a IA fraca é uma 

inteligência artificial que executa tarefas específicas, sendo projetada para desempenhar 

bem uma tarefa em particular. O problema com a IA forte é que ela não executa bem 

nenhuma tarefa, enquanto a IA fraca é muito específica para executar tarefas de forma 

independente (MUELLER; MASSARON, 2018). 

 

3 EXPERIÊNCIAS DE IA NO CONTEXTO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E DAS CIÊNCIAS DA 
SAÚDE 
 

Hodiernamente, temos dificuldade para imaginar que, há alguns anos, a informação 

não estava disponível a qualquer momento. A vida era organizada em papel. Tudo isso 

demandava muito tempo dos profissionais para que uma tarefa simples como marcar uma 

consulta ou acompanhar a evolução de um paciente pudessem ser realizadas (ANDRADE; 

FRANCISCO; MINEGUSSI, 2019).  

Mendes (1997) já apontava o potencial dos modelos de sistemas especialistas para 

sistemas de gerenciamento da informação baseado em técnicas de inteligência artificial. A 

autora da Ciência da Informação apresentou uma proposta de arquitetura de sistema 

especialista para gerenciamento da informação, sugerindo a utilização de um analisador 

semântico embutido na interface do usuário final de bibliotecas. 

O Relatório do Senai apontou tendências da Inteligência Artificial na Educação no 

período que compreende de 2017 a 2030. De acordo com Vicari (2018), o uso de tecnologias 
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na escola está vinculado, diretamente, a três diferentes realidades tecnológicas subjacentes 

à IA, as quais: redes sem fio (Internet Wi-Fi), tecnologias móveis (celular e tablet) e 

armazenamento de conteúdos em nuvens. Tais contextos juntos, transformam o perfil do 

uso das tecnologias na educação.  

 
Figura 1: Categorias de IA encontradas na Educação. 

 
Fonte: Extraído de Vicari (2018). 

  
Como é possível perceber na Figura 1, de forma geral, o maior quantitativo das 

publicações científicas engloba uma abordagem mais geral da IA na Educação. Contudo, em 

se pensando em aspectos mais específicos, o maior volume de trabalhos é sobre as temáticas 

Sistemas Tutores Inteligentes, PLN, MOOCs e Robótica Educacional Inteligente.  

Considerando aspectos práticos, entende-se que tudo do que acontece na Educação 

influencia em maior ou menor escala na Ciência da Informação. Desse modo, no médio prazo 

(diga-se entre os anos, de 2022 e 2032), a Ciência da Informação estará fazendo uso 

generalizado do processamento de linguagem natural e interagindo de forma colaborativa 

com sistemas tutores inteligentes.    

Um dos primeiros trabalhos publicados sobre IA na Ciência da Informação (SIQUEIRA; 

PEREIRA, 1989), já apontava os sistemas especialistas e o processamento de linguagem 

natural (PLN) como possibilidade de aplicação na Biblioteconomia. Entretanto, acredita-se 

que o despertar celebrado da IA nesta área se deu na Museologia, por meio da 

implementação da interação com as obras da Pinacoteca de São Paulo através da 

computação cognitiva Watson da IBM. O projeto Voz da Arte mostrou na prática, e em ‘alto 

e bom som’, o potencial da PLN como opção de interação com o usuário, e agregando 

conceitos como curadoria digital, mediação e de competências.     
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Assim como as Bibliotecas, também os consultórios médicos e centros hospitalares 

contavam com centenas de fichas escritas à mão, além de possuírem prontuários médicos 

guardados em arquivos volumosos (ANDRADE; FRANCISCO; MINEGUSSI, 2019). Nas Ciências 

da Saúde existem variadas práticas que podem ser apontadas, com destaque para os sistemas 

de visão computacional principalmente nos campos da Radiologia e de imagem. Áreas como a 

Medicina têm aproveitado a IA como benefício, utilizando dados tabulares associados às 

técnicas de tabulação de dados em mineração (data mining), ou mineração de textos (text 

mining) (NEVES, 2020b). O uso de data mining, combinado com algoritmos de machine 

learning, tem ficado em evidência em um dos maiores exemplos de divulgação de informação 

de Saúde Pública, o Mapa de Tendências do Coronavírus do Hospital Johns Hopkins.     

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em síntese, este texto procurou destacar os principais pontos abordados na palestra 

intitulada “Sistemas e experiências da inteligência artificial na Ciência da Informação e nas Ciências 

da Saúde” proferida durante o V MEDINFOR. Procurou estabelecer um viés de problematizar, 

de forma breve, os sistemas de IA e as principais experiências na CI e na CS. Propõe como 

sugestões para pesquisas futuras o estudo das tecnologias de IA na Ciência da Informação. 

O conteúdo mais aprofundado deste texto estará disponível no canal de transmissão e no 

livro do evento.   

A seguir, apresentam-se alguns sites interessantes que abordam IA; aprofunde seu 

conhecimento sobre o tema.   

Importante: 
 Universidade Aberta do Piauí – UAPI http://www.ufpi.br/uapi 

 Universidade Aberta do Brasil - UAB http://www.uab.gov.br 

 Secretaria de Educação a Distância do MEC – SEED http://www.seed.mec.gov.br 

 Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED http://www.abed.org.br 

 Instituto Sem Fronteiras (ISF) http://www.isf.org.br/ 

 Teste de Turing http://www.din.uem.br/~ia/maquinas/turing.htm 

 Breve história da Inteligência Artificial http://www2.dem.inpe.br/ijar/AIBreveHist.pdf 

 Inteligência Artificial http://www.papociencia.ufsc.br/IA1.htm  

 LTI Digital da UFBA https://ltidigital.ufba.br/ 
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RESUMO: O objetivo da pesquisa é analisar o perfil epidemiológico da Sífilis Congênita no Estado 
do Rio Grande do Norte, considerando que o conhecimento da magnitude do problema poderá 
subsidiar o planejamento e monitoramento de políticas específicas. Estudo observacional e 
transversal, desenho do tipo ecológico. Nesse período foi notificado no Estado do Rio Grande do 
Norte (RN) um total de 1.855 casos de SC. Percebe-se o crescimento e a tendência dos casos e da 
taxa de detecção apresentou significância estatística (p<0,05), com aumento médio anual de 20 
casos confirmados/0,43 casos para cada 1000 nascidos vivos.  
Palavras-Chave: Sífilis Congênita; SINAN; Perfil Epidemiológico. 
 
ABSTRACT: The objective of the research is to analyze the epidemiological profile of Congenital Syphilis in the 
State of Rio Grande do Norte, considering that knowledge of the magnitude of the problem may support the 
planning and monitoring of specific policies. Observational and cross-sectional study, ecological type design. 
During this period, a total of 1,855 cases of SC were notified in the State of Rio Grande do Norte (RN). It is 
noticed the growth and the trend of the cases and the detection rate showed statistical significance (p <0.05), 
with an average annual increase of 20 confirmed cases / 0.43 cases for every 1000 live births. 

Keywords: Congenital Syphilis; SINAN; Epidemiological Profile. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos epidemiológicos são pesquisas que agregam informação para a tomada 

de decisão por responsáveis pela elaboração de políticas públicas em saúde, assim como, 
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para os profissionais que atuam na prevenção e tratamento de determinada doença. A 

análise de situação de saúde de uma região geográfica, realizada através dos Sistemas de 

Informação em Saúde (SIS), proporciona a elaboração de perfis epidemiológicos e 

habilidades técnicas em tempos reais. Os profissionais de saúde que trabalham com os SIS 

possuem ferramentas valiosas para a notificação e o tratamento de várias doenças em 

todo o território brasileiro. 

A Sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica e sexualmente transmissível que 

se configura como um desafio para a sociedade, pois, apesar da existência de tratamento 

eficaz e de baixo custo, mantém-se como um grave problema de Saúde Pública. Deste 

modo, destaca-se a existência de um paradoxo, haja vista que doenças infecciosas de 

maior complexidade já foram controladas (CARVALHO; BRITO, 2014). Sendo assim, está 

deve ser notificada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

O SINAN, quando usado de forma sistemática e descentralizado, contribui para a 

democratização da informação, permitindo que os gestores e os profissionais de saúde 

tenham acesso à informação e as tornem disponíveis para a sociedade. É, portanto, um 

instrumento relevante para auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridades de 

intervenção, além de permitir que seja avaliado o impacto das intervenções (SINAN, 2020).  

A Sífilis Congênita (SC) é transmitida por via transplacentária, da gestante infectada 

pela bactéria Treponema pallidum e não tratada para o recém-nascido (RN), podendo 

ocorrer em qualquer fase da gravidez (HOLANDA et al., 2016). 

O objetivo desta pesquisa é analisar o perfil epidemiológico da Sífilis Congênita no 

Estado do Rio Grande do Norte no período entre 2001 a 2012, considerando que o 

conhecimento da magnitude do problema poderá subsidiar o planejamento e 

monitoramento de políticas específicas. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 
 
2.1 SÍFILIS CONGÊNITA 

A taxa de transmissão vertical da Sífilis em mulheres não tratadas é de 50,0% a 

85,0% nas fases primária e secundária da doença, reduzindo para 30,0% nas fases latente 

e terciária (HOLANDA et al., 2016). Sendo assim, quando o diagnóstico ocorre de forma 

precoce e a gestante é submetida de forma correta ao tratamento, o RN terá menos 

chances de desenvolver a doença e suas sequelas. 
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A SC é um marcador de acessibilidade e de boa qualidade dos serviços de saúde. 

Uma gestante que realiza um bom a ótimo acompanhamento de saúde, dificilmente 

passará a SC para seu RN, pois esta patologia é tratada com penicilina, antibiótico que 

consta na lista de medicações do Sistema Único de Saúde (SUS), muito econômico e de 

fácil aplicação. Claramente é um marcador do fracasso do sistema de saúde que ainda 

exista esta doença (OPS, 2004). 

 

2.2 METODOLOGIA 

Esta pesquisa é caracterizada como um estudo observacional e transversal, 

desenho do tipo ecológico, com dados relacionados a todos os casos de SC notificados no 

SINAN do estado do Rio Grande do Norte, no período de 2001 a 2012.  

Foram exploradas variáveis sociodemográficas e assistenciais contidas nas 

notificações pesquisadas (tabela 2). Também calculada a Taxa de Detecção. 

Os dados referentes aos RN foram obtidos no Sistema de Informação de Nascidos 

Vivos (SINASC) com o objetivo de agregar informações epidemiológicas sobre estes.   

Para a análise da tendência temporal dos indicadores foi utilizado o modelo de 

regressão linear simples. Todas as decisões foram tomadas considerando o nível de 

significância estatística de 5,0%. 

A Razão de Chances (Odds Ratio - OR) foi calculada utilizando o aplicativo Epi Info™ 

7(CDC), como mecanismo de medida relativa de efeito. A referida razão foi calculada nas 

variáveis estudadas do SINAN que havia correlação com o SINASC, com vistas a determinar 

a significância do fator de risco. 

A análise e o processamento desses dados deram-se por meio dos aplicativos 

TabWin (Tab para Windows) do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), e Excel (Microsoft®).  

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De 2001 a 2012 foi notificado no Estado do Rio Grande do Norte um total de 1.855 

casos de SC, sendo 1.843 em crianças menores de um ano de idade. No primeiro ano 

estudado, foram registrados 43 casos de SC, correspondendo a uma taxa de detecção de 

0,8 casos para 1.000 nascidos vivos. Passados 11 anos, foram registrados 270 casos, 
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representando uma taxa de detecção de 5,7 casos confirmados para cada 1000 nascidos 

vivos, uma taxa sete vezes maior que aquela observada no primeiro ano de estudo. 

Percebe-se o crescimento e a tendência dos casos e da taxa de detecção 

apresentou significância estatística (p<0,05), com aumento médio anual de 20 casos 

confirmados ou de 0,43 casos para cada 1.000 nascidos vivos (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Evolução da Taxa de Detecção da Sífilis Congênita no Rio Grande do Norte, 2001 a 2012. 

  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 
Nota: p-valor<0,05. 

 

Identificou-se, durante os anos estudados, um risco maior de ocorrência da SC em 

crianças com mães com nenhuma (OR=5,06) ou até sete anos de estudo (OR=4,13) (Tabela 1). 

No mesmo sentido, a não realização de pré-natal representou um risco 8,8 vezes 

maior para ocorrência da doença, assim como, para raça/cor preta/parda, com um risco 

2,2 vezes maior.  

 

Tabela 1 – Distribuição dos casos notificados de Sífilis Congênita (n=1855) no Rio Grande do Norte, 
2001 a 2012 segundo variáveis sociodemográficas e assistenciais. 

 

Variáveis 
Casos Nascidos vivos 

ODDS p-valor 
n % n 

Escolaridade da Mãe (anos concluídos) 

Nenhum 89 5,9 18.559 5,06 <0,05 

Até 7  1155 76,6 294.494 4,13 <0,05 
Acima de 8 anos 263 17,5 276.543 1,00 - 

Realizou pré-Natal? 

Sim 1414 80,5 578.252 9,94 <0,05 
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Não 343 19,5 14.415 1,00 - 

Raça/cor 

Branca 452 31,6 235.981 1,00 - 
Preta/Parda 978 68,4 353.490 3,24 <0,05 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 

Na tabela 2 é possível observar que os casos confirmados ocorreram, sobretudo, 

em crianças com até seis dias de vida, filhos de mães com até oito anos de estudo, que 

realizaram o pré-natal, mas que, entretanto, não tiveram o diagnóstico durante a gravidez. 

Ocorreram importantes incrementos entre o início e o término do período de 

estudo (2001-2012), como, um aumento de 409,4% nos casos notificados em crianças com 

até 06 dias de nascido, um crescimento de 406,5% na realização do pré-natal e um 

aumento de 273,3% nos casos confirmados na Região Metropolitana do Estado.  

Segundo Valderrama, Zacarías e Mazin (2004) a realização do pré-natal de forma 

incompleta ou inadequada, seja pelo início tardio ou por falta de comparecimento às 

consultas, são fatores importantes que podem explicar o porquê de ainda existir um 

número alto de casos de SC, já que se trata de uma doença de fácil diagnóstico e com um 

tratamento acessível. 

Os resultados desta pesquisa também demonstraram associação entre a SC e 

indicadores socioeconômicos (escolaridade e raça/cor) e de assistência pré-natal, 

evidenciando a diversidade de fatores que determinam sua transmissão vertical (Tabela 2).  

 
Tabela 2 – Distribuição dos casos notificados de Sífilis Congênita (n=1855) no Rio Grande do Norte, 

2001 e 2012 segundo variáveis sociodemográficas e assistenciais. 
 

Variáveis 
2001 2012 Variação 

Proporcional Nº casos % Nº casos % 

Faixa Etária da Criança 

Até 6 dias 53 82,8 270 97,8 409,4  

7-27 dias 7 10,9 3 1,1 -57,1  

28 dias a <1 ano 4 6,3 2 0,7 -50,0  

1 ano (12 a 23 meses) 0 0 0 0  

2 a 4 anos 0 0 1 0,4  

5 a 12 anos 0 0 0 0   

Escolaridade da Mãe (anos concluídos) 

Ign/Branco 10 15,6 83 30,1 730,0  

Nenhum 7 10,9 5 1,8 -28,6  

Até 8  42 65,6 147 53,3 250,0  

Acima de 8 anos 5 7,8 41 14,9 720,0  
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Realizou pré-natal 

Ign/Branco 2 3,1 8 2,9 300,0  

Sim 46 71,9 233 84,4 406,5  

Não 16 25 35 12,7 118,8  

Diagnóstico na Gravidez 

Ign/Branco 32 50 3 1,1 -90,6  

Sim 18 28,1 109 39,5 505,6  

Não 14 21,9 164 59,4 1.071,4  

Tratamento do Parceiro 

Ign/Branco 16 25.0 58 21.0 262,5  

Sim 10 15.6 23 8.3 130,0  

Não 38 59.4 195 70.7 413,2  

Classificação Final 

Ign/Branco 21 32,8 0 0 -100,0  

Sífilis Congênita Recente 39 60,9 269 97,5 589,7  

Sífilis Congênita Tardia 2 3,1 1 0,4 -50,0  

Natimorto Sifilítico 2 3,1 0 0 -100,0  

Descartado 0 0 6 2,2   

Região de Saúde 

1ª-São José de Mipibu 1 1,6 4 1,4 300,0  

2ª-Mossoró 0 0 33 12  

3ª-João Câmara 1 1,6 4 1,4 300,0  

4ª-Caicó 0 0 4 1,4  

5ª-Santa Cruz 1 1,6 7 2,5 600,0  

6ª-Pau dos Ferros 0 0 0 0  

7ª-Metropolitana 60 93,8 224 81,2 273,3  

8ª-Açu 1 1,6 0 0 -100,0  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 
Nota: A variação Proporcional foi calculada a partir dos números absolutos. 

 

A Figura 1 apresenta graficamente a evolução da Taxa de Detecção segundo os 

municípios de residência, distribuída em quatro triênios, sendo possível observar a 

disseminação das taxas nos municípios do estado.  

Foi possível observar que a SC tem aumentado no Estado do Rio Grande do Norte, 

com crescimento significativo no período estudado. Estes resultados não estão em 

consonância com a meta da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para eliminação 

da doença. Entre os Objetivos e Metas do Milênio, esperava-se uma incidência da doença 

menor do que 0,5/1.000 nascidos vivos até 2015 (LIMA; GURGEL; MOREIRA-SILVA, 2006). 

Somente a qualificação das ações realizadas durante a assistência pré-natal 

permitirá a redução da transmissão vertical da doença (SARACENI et al., 2007). Essa 

qualificação só será possível com envolvimento integral das ESF, uma vez que as 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

518 

atribuições das equipes de Saúde da Família incluem a busca ativa das gestantes faltosas, 

a identificação de vulnerabilidades e situações de risco, a realização de consulta de pré-

natal das gestantes de baixo risco e o desenvolvimento de atividades educativas, estas sob 

a responsabilidade de toda a equipe (BRASIL, 2012). 

 

Figura 1 – Evolução da Taxa de Detecção de Sífilis Congênita no Rio Grande do Norte, 2001-2012 
segundo município de residência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através desta pesquisa, observa-se que a SC ainda representa um sério problema 

de saúde pública ao Estado do Rio Grande do Norte. No período pesquisado foi notificado 

um total de 1.855 casos da doença. Percebe-se o crescimento e a tendência dos casos e 

da taxa de detecção, que apresentou significância estatística (p<0,05), com aumento 

médio anual de 20 casos confirmados/0,43 casos para cada 1.000 nascidos vivos. 

Para promover a melhoria dessa realidade, os gestores e os profissionais de saúde 

devem participar ativamente da realização de atividades de educação em saúde, 

abordando e incentivando as formas de prevenção e diagnóstico da doença, e a busca e a 

notificação dos novos casos.  

4º triênio 

2º triênio 
1º triênio 

3º triênio 
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Esta pesquisa trata-se de um estudo embrionário, que está ganhando novos 

contornos de modo que os dados referentes ao lapso de tempo de 2013 a 2020 estão 

sendo levantados para uma analise a posteriori. 
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RESUMO: O estudo, uma revisão de literatura sustentada na abordagem qualitativa, objetiva refletir 
de que forma os profissionais da informação através de investigação dos fenômenos informacionais 
da CI, podem contribuir em equipes multidisciplinares de saúde que trabalham com Big Data 
Analytics. Demonstrou-se que a que é imperiosa a reflexão sobre a necessidade de adoção do 
pensamento complexo na tentativa de se mitigar o abismo imposto pela excessiva especialização do 
conhecimento através da adoção de práticas interdisciplinares. Abre-se dessa forma, um novo 
campo de atuação para o profissional da informação. 
Palavras-Chave: Ciência da Informação; Ciências da Saúde; Interdisciplinaridade.  

 
ABSTRACT: The study, a literature review based on a qualitative approach, aims to reflect how 
information professionals through the investigation of IS informational phenomena can contribute 
to multidisciplinary health teams that work with Big Data Analytics. It was shown that the reflection 
on the need to adopt complex thinking is imperative in an attempt to mitigate the abyss imposed by 
the excessive specialization of knowledge through the adoption of interdisciplinary practices. This 
opens up a new field of action for the information professional 
Keywords: Information Science; Health Sciences; Interdisciplinarity.  

 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 Nas últimas décadas, vários episódios de relevância histórica transformaram  

significativamente o cenário da vida social humana, sobretudo a partir do final do segundo 

milênio, entre eles a globalização, o advento da Internet1 e  , conforme Castells (2016, p. 

61), uma revolução tecnológica com base nas tecnologias da informação que redefinem os 

                                                                 
1 Rede mundial de computadores conectados através de protocolos padronizados.  
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alicerces materiais da sociedade em ritmo frenético. Essa nova era de crescimento 

exponencial é denominada por Castells (2016) como Sociedade da Informação2. Nesse 

sentido, alguns autores, como Silva, J. (2017, p.29) afirmam que “poucas 

terminologias/conceitos foram/são perseguidos de forma tão deliberada nos Séculos XX e 

XXI, como a informação, ” visto que torna-se crucial para o autor a busca incessante por 

novas possibilidades de se acessar, recuperar, armazenar e gerir informações impulsionando 

os esforços da ciência.  

Ademais, é importante salientar que “a ciência não é algo que se possa justificar em 

si mesma, mas é sempre justificável por alguma necessidade social que deve ser atendida 

por esta ciência, temos que descobrir quais foram as razões específicas que levaram ao 

desenvolvimento desta ciência” (WERSIG e NEVELING, 1975, p. 3) 

Diversos autores preconizam que a Ciência da Informação (CI), surgiu, assim, em 

resposta às demandas impostas pelas transformações socioculturais que tiveram curso com 

o desenvolvimento técnico científico, principalmente, na segunda metade do século 

passado, após a 2ª guerra mundial e atualmente se reinventa face às novas demandas de 

informação que são catapultadas pela revolução tecnológica. Afinal, como assevera 

Saracevic (1996, p. 41) “ um campo é definido pelos problemas que são propostos e a CI é 

definida como um campo englobando tanto a pesquisa científica quanto a prática 

profissional” (grifo nosso). 

Há poucos meses, o mundo se viu surpreendido com a pandemia3 da Covid-19 que 

ceifa milhares de vidas e destrói economias, impelindo, por consequência,  Governos, a 

ciência – em seus mais diversos espectros, a sociedade e os seus cidadãos,  a uma busca 

desenfreada por respostas que possibilitem mitigar seus efeitos catastróficos e de grande 

complexidade.  

No entanto, Edgar Morin (2003), já defendia, face a desafiadora da Era da 

Informação, a adoção de um pensamento complexo, que fosse capaz de reconectar as 

diversas esferas do conhecimento, fragmentado pela excessiva especialização trazida pelo 

positivismo.  

                                                                 
2 Também conhecida como Era da Informação e Sociedade Pós-Industrial 

3 é a disseminação mundial de uma nova doença (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2020) 
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Para muitos autores que corroboram com essa acepção, o enfrentamento da crise 

do modelo analítico pode se estabelecer, também, através de práticas inter e 

transdisciplinares ao encontro da adoção do pensamento complexo.  

Consequentemente, pondera-se que préstimos e ferramentas de investigação a CI 

pode disponibilizar às ciências da saúde face a avalanche de informações no período de 

Pandemia.  

Portanto, esta revisão de literatura  sustentada na abordagem qualitativa, objetiva 

refletir de que forma os profissionais da CI, através de algumas de suas técnicas e métodos 

de investigação dos fenômenos informacionais da CI, podem contribuir em equipes 

interdisciplinares de saúde que trabalham com Big Data Analytics4.  Ressalta-se, ainda, que 

este breve trabalho não pretende abarcar as fronteiras disciplinares do campo, ou mesmo, 

se aprofundar na descrição de suas ferramentas ou técnicas de pesquisa que poderiam ser 

compartilhadas com as ciências da saúde, interdisciplinarmente.  

 

2  A MULTI, INTER E TRANSDICIPLINARIDADE (MIT) E A COMPLEXIDADE 
 

 A crise global imposta pela Covid 19 evidencia quão complexos são os desafios nessa 

Era da Informação. Para Werthein (2000, p. 71) o paradigma da Sociedade da Informação 

surge, no final do século XX, em substituição ao complexo conceito de sociedade industrial. 

Este novo paradigma, conforme Werthein (2000), Castells (2016) e Silva, J. (2017), segundo 

proposto por Castells5 tem as seguintes características:  

 A informação como matéria prima – as tecnologias são desenvolvidas para permitir 

que o homem atue sobre a informação, e não mais em sentido contrário, tendo a 

informação atuando sobre as tecnologias, agindo e permitindo sua atuação ou 

adaptação para novos usos; 

 Flexibilidade: alta capacidade de reconfiguração e reversão de processos; 

 Grande capacidade de aplicação de tecnologias, com alta penetração em um extenso 

campo de conteúdos profissionais; 

 Crescente convergência de tecnologias.  

                                                                 
4 Análise de um gigantesco volume de dados que pode ser realizado de forma preditiva (SANTANA, 2019) 

5 Estas características foram cunhadas, na sua maioria, já na primeira edição do livro Sociedade em Rede em 1999 de 
Castells, adequadas ou reinterpretadas pelos outros autores mencionados. 
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Santana (2019, p. 41) afirma que alguns outros autores como Prigogine (2003), e 

Bauman (2001), não tão visitado na CI6, trazem, também, contribuições para reflexão sobre 

as transformações da sociedade nas últimas décadas.  

Assim, a Sociedade da Informação (CASTELLS, 2016), a era pós custodial (RIBEIRO, 

F., 2011), a modernidade líquida (BAUMAN, 2001), o fim das certezas 

(PRIGOGINE,2003) são todos, construtos similares do pensamento humano em 

direção a uma nova forma de compreensão do mundo – ao encontro da 

necessidade da adoção do pensamento complexo (MORIN, 2003, 2006). Nesse 

contexto, a promoção desse paradigma perpassa pela compreensão, novamente, 

de abordagens disciplinares para o enfretamento da complexidade. (SANTANA, 

2019, p.41)   

 Para Morin (2003, p. 77), “[..] o pensamento complexo é, portanto, essencialmente, 

o pensamento que lida com a incerteza e que é capaz de conceber a organização. Trata-se 

de um pensamento capaz de reunir, contextualizar, globalizar, mas ao mesmo tempo de 

reconhecer o singular, o individual, o concreto. ”  Em um outro trabalho, Morin (2006) 

adverte que a educação ensina a separar e isolar as coisas, os objetos de seus contextos, a 

realidade em disciplinas compartimentadas uma das outras. Trata-se, para autor, que é 

acompanhado em seu pensamento por (POMBO, 2003), (PRIGOGINE, 2003) e (SILVA, A. 

2016) da crise do modelo analítico e decorre da especialização, onde o conhecimento é 

separado, seguindo princípios cartesianos, em disciplinas.  

De acordo Silva, A. (2006, p. 94) “inimigo feroz das simplificações, Morin combate os 

procedimentos científicos lineares, que recorrem a princípios finalistas mutiladores e à 

lógica binária cartesiana da separação arbitrária dos componentes de um conjunto 

fenomenológico”.  Os autores, reconhecem a importância do modelo positivista no 

desenvolvimento estrondoso da ciência nos últimos séculos, entretanto para Pombo (2003) e 

Vinck (2016) somente práticas inter e transdisciplinares consistente são capazes de reconectar o que fora 

perdido com a separação dos saberes, indo, portanto, ao encontro da noção de complexidade.  

Pombo (2003, p. 5 e 6) traz uma proposta de definição do paradigma Multi, Inter e Transdisciplinar 

(MIT), disposto na Figura 1 que é de fácil compreensão. A Multidisciplinaridade põe em conjunto, de forma 

mínima, algum tipo de coordenação - um mero paralelismo, onde diversas disciplinas trabalham em uma 

investigação sem extrapolarem as fronteiras de suas disciplinas. Por isto, vários autores apontam que a 

Multidisciplinaridade é incapaz de fazer face às demandas do pensamento complexo. A 

Interdisciplinaridade, todavia, procura pôr em conjunto de forma coordenada ultrapassando 

                                                                 
6 Muito utilizado na sociologia e na educação sobretudo sobre suas reflexões sobre o capitalismo e a sociedade moderna. 
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a dimensão do paralelismo – coordenação, combinação, convergência. Já na 

Transdisciplinaridade há um ponto de fusão em uma perspectiva holística onde a 

convergência interdisciplinar seria substituída pela unificação. 

 
Figura 1: Resumo da proposta de definição 

 
Fonte: Extraído de Pombo (2003, p. 6). 

 
É imperioso salientar, contudo, que alguns autores alegam que o emprego de práticas inter e 

transdisciplinares na ciência não se constitui uma tarefa de fácil construção. Nessa perspectiva, em seus 

trabalhos Pombo (2003), discorre sobre reordenamentos7 disciplinares e práticas de cruzamento 

interdisciplinar, onde, obviamente a interdisciplinaridade acontece. Já Vinck (2016) ao observar, em seus 

estudos, as práticas dos investigadores que alegam, de alguma forma, aplicar a interdisciplinaridade, 

estabelece não somente modelos de interdisciplinares, como traz à baila, a importância dos objetos 

intermediadores e das condições institucionais para que a colaboração aconteça. 

 

3 O PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO EM EQUIPES DE SAÚDE 
 
 Os profissionais da Informação são desafiados a trabalhar em um regime de 

crescente complexidade, de um gigantesco volume de dados gerados, pela velocidade com 

que estes dados devem ser tratados e pela variedade de fontes onde são produzidos e 

disseminados – Volume, Velocidade e Variedade8  (Big Data) para acesso, recuperação, 

armazenamento e gestão das informações para estarem disponíveis onde se faz necessário.  

  De acordo com Coneglian, Gonçalvez e Segundo (2017, p. 129) profissionais 

conhecidos como cientistas de dados estão se especializando em análises de dados em 

cenários de Big Data, denominado Big Data Analytics, segmento cada vez valorizado por 

governos e instituições de todos os segmentos da sociedade.  Evidenciamos, que o Big Data 

                                                                 
7 Novos ordenamentos 

8 Conhecidos como os 03 V´s do Big Data 
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Analytics subsidia os cientistas de dados para aplicações que vão da construção de 

algoritmos – fundamentais na implementação de estratégias Inteligência Artificial  e 

Machine Learning9, à formulação de políticas públicas direcionadas a  economia , educação 

e saúde, por exemplo. No que se refere ao campo da saúde, o enfrentamento da 

Pandemia, em uma primeira reflexão tem demonstrado a necessidade de construção de 

uma política de análise de dados, abrangente, transnacional e sobretudo interdisciplinar. 

Busca-se, incessantemente, não somente por tratamentos eficazes, por medicamentos e/ou 

o desenvolvimento de vacinas, mas por equipamentos médicos e hospitais, em escala global, 

bem como, profissionais de saúde. Procura-se compreender os efeitos econômicos, políticos 

e psicossociais nas populações, entre tantas outras dimensões. Praticamente todos os 

segmentos da sociedade são de alguma afetados por esta crise da saúde. 

 Uma outra reflexão mandatória reside no fato que segundo Coneglian, Gonçalvez e 

Segundo (2017, p. 129) “os cientistas de dados são em sua maioria profissionais oriundos 

das Ciências Matemáticas e Computacionais de mineração e de análises de dados”. Todavia, 

para os autores, esses profissionais não estão preparados, na sua maioria, para ter uma 

perspectiva centrada nas necessidades informacionais de gestores, administradores e 

usuários da informação. Nesse sentido, pode-se vislumbrar as necessidades informacionais 

dos diversos segmentos afetados pela Pandemia, tratada ligeiramente acima. Assim, 

Coneglian, Gonçalvez e Segundo (2017) ainda ressaltam que esta lacuna em pode ser 

preenchida “por profissionais da informação, que ampliam seu campo de atuação, ao se 

apresentarem com fundamentais no Big Data Analytics”. Adicionalmente, no entender 

desse breve estudo, profissionais fundamentais, analogamente, à equipes multidisciplinares 

de saúde. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A crise da Covid 19, em escala global, vem reafirmar quão mandatória se torna a 

reflexão sobre a necessidade de adoção do pensamento complexo na tentativa de se mitigar 

o abismo imposto pela excessiva especialização do conhecimento, que se por um lado foi 

responsável, de certa forma, pelo desenvolvimento e aumento do poder investigativo da 

                                                                 
9 Aprendizado de máquina 
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ciência, por outro, demonstra uma grande dificuldade de se reconectar com o que 

parcelarizou –  o complexus multidimensional da realidade. 

 Nesse panorama, abrem-se novas possibilidades de atuação do profissional da 

informação em equipes multidisciplinares de Big Data Analytics, inclusive na área de saúde 

por sua expertise no acesso, na recuperação, na mediação e na apropriação da informação. 

Além do mais, outras atividades de pesquisa/investigação – não necessariamente voltadas à 

análise de grande volume de dados – recorrentes na área da CI, não somente reforçam a 

atuação do profissional da informação em equipes de Big Data Analytics no campo da saúde, 

como redefinem, continuamente, os contornos interdisciplinares entre os campos, tais como: 

 Gestão de arquivos de saúde e prontuários médicos; 

 Participação na elaboração de projetos de Arquitetura da Informação; 

 Análise de Redes Sociais (ARS); 

 Análise informacional de processos e sistemas de Business Inteligence (BI); 

 Estudos de Web Semântica e de  linked data; 

 Análises de comportamento do usuário; 

 Elaboração de estruturas de chave-valor e metados; 

 Estudos dos reflexos e efeitos da desinformação no campo da saúde, 

produzidas/veiculadas/distribuídas/compartilhadas, inclusive, em grande escala.  

 

Enfim, este breve trabalho procurou refletir de que forma os profissionais da CI, 

através de investigação dos fenômenos informacionais da CI, podem contribuir em equipes 

interdisciplinares de saúde que trabalham com Big Data Analytics.  
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RESUMO: No Brasil, a Portaria SAS/MS nº 400 estabelece diretrizes nacionais para a atenção à 
saúde das pessoas ostomizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde. O estudo tem por objetivo 
analisar e modelar os processos de atendimento do setor de reabilitação na dispensação de 
equipamentos coletores. A pesquisa é qualitativa e, através da metodología Business Process 
Management, desenvolve a modelagem de processos do setor de reabilitação no atendimento de 
dispensação de equipamentos coletores, de forma a promover melhoria contínua no atendimento. 
Conclui-se com uma avaliação da relevância dos avanços das políticas públicas nas instituições 
públicas de saúde no Brasil. 

Palavras-Chave: Pessoas Ostomizadas; Processo de atendimento; Reabilitação; Políticas Públicas; 
Qualidade de Vida. 
 
ABSTRACT: In Brazil, Ordinance SAS / MS nº 400 establishes national guidelines for the care of 
people with ostomy within the scope of the Unified Health System. The study aims to analyze and 
model the care processes of the rehabilitation sector in the dispensing of collecting equipment. 
The research is qualitative and, through the Business Process Management methodology, develops 
the modeling of processes in the rehabilitation sector in the provision of collection equipment 
dispensing, in order to promote continuous improvement in service. It concludes with an 
assessment of the relevance of advances in public policies in public health institutions in Brazil. 

Keywords: Ostomy People; Service Process; Rehabilitation; Public Policy; Quality of Life. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
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A demanda organizacional para mudanças internas e justificar tarefas que impactam 

nos processsos que estão projetados, documentados ou desenhados, implica nos resultados 

para sustentar a organização do aprendizado sobre os processos da organização (PAIM et 

al., 2009, p. 24). O sistema de informação na gestão de processos está associado à adoção 

da tecnologia da informação na realização da melhoria dos processos do dia a dia das 

organizações (PAIM et al., 2009, p. 25). Paim et al. (2009) alertam que Business Process 

Management (BPM) ou gestão de processos, é “um conjunto articulado de tarefas 

permanentes para projetar e promover o funcionamento e o aprendizado sobre processos. 

 A prática do estudo do usuário é uma avaliação de qualidade para o serviço em 

saúde. Esse compromisso faz com que o profissional da unidade de saúde se preocupe com 

a qualidade da prestação do serviço e dos produtos oferecidos ao usuário/paciente. Esse 

entendimento enfatiza a visão para a gestão dos processos de trabalho que pode reduzir o 

tempo e aumentar a eficácia da implantação dos processos de trabalho. Através de 

resultados e indicadores propiciados pela gestão dos processos de trabalho, pode-se 

proporcionar a continuidade do uso da informação, como instrumento de amenização das 

dificuldades que os usuários/pacientes sofrem. 

Há diferentes problemas no uso da informação em vários campos do conhecimento, 

em destaque na saúde. Diversas situações requerem um olhar particular para uma grande 

quantidade de informação não estruturada que precisa ser tratada para que se possa “gerar 

conhecimento” com o seu uso (PINTO; SOARES, 2010). 

Apoiados em sistemas, para responder com informação potencialmente relevante 

para as pessoas, é possível perceber e interagir com o mundo da Tecnologia de Informação 

e das Ciências Sociais, como relevância de categoria de percepção do indivíduo (SARACEVIC, 

2007 apud PINTO; SOARES, 2010).  

Neste estudo foi desenvolvida a modelagem dos processos do setor de reabilitação 

no atendimento de dispensação de equipamentos coletores (colostomia e ileostomia) e na 

apuração dos fatores internos e externos que podem alterar a frequencia do paciente (faltas 

e antecipações) para a dispensação.  

No Brasil, a informatização no atendimento ao ostomizado provocou conflitos na 

dinâmica do atendimento ao usuário. Este atendimento era feito de forma livre, sem agenda 



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

530 

e controle de endereço. Com a implementação do E-SUS 1 na atenção básica, o “Cartão 

Nacional do SUS” (CNS) passa a ser usado como identificação do usuário, que tem como base 

os dados da Receita Federal. O SISREG 2  monitora e controla as vagas para atendimento ao 

usuário, dando acesso às informações sobre a posição e previsão de atendimento nas listas 

de espera por serviços de saúde em cumprimento da Lei nº 6.417, de 6 de novembro de 

2018. Para receber o CNS é preciso estar cadastrado no E-SUS pela Clínica da Família mais 

próxima da residência e para pesquisar os agendamentos no SISREG é preciso ter o CNS.  

Assim, tornou-se necessária a estruturação do setor e a gestão dos processos de 

atendimento ao usuário.  Foi verificado que um grande número de usuários se antecipava à 

data marcada para o atendimento, enquanto outros usuários faltavam ao atendimento. 

Também acontecia que os pacientes encaminhados pela primeira vez, recém operados, não 

sabiam como iniciar o processo de atendimento. Como conhecer quais os fatores que faziam 

com que o paciente se antecipasse ou faltasse ao atendimento marcado pelo SISREG? Como 

fazer o acolhimento do usuário de primeiro atendimento, que é encaminhado pelo Sistema 

de Regulação ou Clínica de Família? 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que, a partir de estudo de caso, desenvolve a 

modelagem de processos do setor de reabilitação no atendimento de dispensação de 

equipamentos coletores nas instituições públicas de saúde no Brasil. 

O objetivo da pesquisa visou analisar e modelar os processos de atendimento do 

setor de reabilitação na dispensação de equipamentos coletores e apurar quais os fatores 

internos e externos do setor, que podem alterar a frequência do paciente (faltas e 

antecipações) para a dispensação da bolsa de ostomia. O trabalho também discute a 

importância da informação e tecnologia em saúde, como suporte às políticas públicas. 

Através da modelagem de processos, é possível apontar as dificuldades dos envolvidos na 

integração do trabalho em saúde, desenvolvida por seres humanos para outros seres 

humanos, no contexto interdisciplinar e intersetorial da gestão pública. 

                                                                 
1 E-SUS é uma estratégia do Departamento de Atenção Básica para reestruturar o Sistema de Informação da Atenção 

Básica em nível nacional. Integra as informações de todos os sistemas que são utilizados. 

2 SISREG é o Sistema Nacional de Regulação. É um sistema online criado para o gerenciamento de todo Complexo 
Regulatório indo da rede básica à internação hospitalar, visando a humanização dos serviços, maior controle do fluxo 
e otimização na utilização de recursos.   
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Segundo Cunha, Lázaro e Pereira (2014, p. 161) a necessidade de horizontalização 

das relações e aumento da comunicação e diálogo, entre os atores envolvidos, tem levado a 

profundas transformações na estrutura administrativa e política do Estado. A tecnologia da 

informação revolucionou os modelos organizacionais vigentes, produzindo soluções 

inovadoras no processo de planejamento. 

A reabilitação é um processo global e dinâmico que tem por objetivo a recuperação 

da saúde física e psicológica de pessoa portadora de deficiência ou com funções prejudicadas 

por doença ou evento traumático (RIBEIRO; BARTER, 2010). Essa intervenção complementar 

e integrada é aplicada para reintegrar as pessoas nas suas atividades humanas da forma mais 

autônoma possível, de modo a desempenharem seu papel na sociedade. Neste contexto se 

inserem as pessoas ostomizadas e a necessidade de avaliar os processos de atendimento do 

setor de ostomia.  

Os pacientes ostomizados são pessoas que se submeteram a uma cirurgia de ostomia 

ou ileostomia e que tiveram suas derivações instestinais exteriorizadas na parede do 

abdomem. Esse procedimento forma um novo trajeto para a saída das fezes, que é chamado 

de estoma – abertura ou orifício feito na parede abdominal, que pode ser definitivo ou 

provisório. Assim, o paciente utiliza uma bolsa especial para que as fezes sejam recolhidas. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 
 

No Brasil, a Portaria SAS/MS nº 400, de 16/11/2009, regulamenta a assistência de 

alta complexidade na rede de atenção oncológica.  Considerando as necessidades do uso de 

equipamentos coletores e adjuvantes, essa portaria intervém para garantir o pleno 

atendimento às necessidades do ostomizado. O pleno atendimento depende da qualificação 

dos processos de atenção, que incluem: prescrição, fornecimento e adequação de 

equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2009). Essa portaria é a política nacional que estabelece diretrizes para atenção à saúde das 

pessoas ostomizadas no âmbito do SUS, em decorrência de um procedimento cirúrgico que 

consiste na exteriorização do sistema (digestório, respiratório e urinário e possui um estoma 

(que possui uma abertura artificial entre os órgãos internos com o meio externo). Também 

discorre sobre as ações desenvolvidas na atenção básica e nas ações nos serviços de atenção 

à saúde das pessoas ostomizadas. Na atenção básica, as ações desenvolvidas são: a 

orientação para o autocuidado e a prevenção de complicações nas estomias, o fornecimento 
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de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção, a segurança e capacitação de 

profissionais. 

A portaria do Ministério da Saúde nº 648/2006 aprovou a Política Nacional da 

Atenção Básica. A reabilitação faz parte de um conjunto de ações de saúde pela Atenção 

Básica, sendo o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. A Atenção 

Básica tem como estratégia prioritária a Saúde da Família para organização, de acordo com 

os preceitos do SUS. Segundo os seus preceitos, tem como fundamentos: possibilitar o 

acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizado 

como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de 

forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, em consonância com 

o princípio da equidade; efetivar a integralidade em seus vários aspectos (integração de 

ações programáticas e demanda espontânea, articulação das ações de promoção em 

saúde, prevenção de agravos, vigilância em saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de 

forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços); 

desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado; 

valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante 

de sua formação e capacitação; realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos 

resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e de programação; e 

estimular a participação popular e o controle social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

A implementação da informatização para o gerenciamento de um sistema de 

informação requer o desenvolvimento do planejamento estratégico da organização para a 

criação dos sistemas informatizados. Esse planejamento destina-se a dar acesso ao público 

e criar condições de gerenciar questões básicas de rotina. No setor público, o avanço da 

tecnologia para a informatização e o gerenciamento de informação, imerge em um 

“contexto de embates de interesses econômicos, políticos, sociais e da ciência e 

tecnologia” (CUNHA; LAZÁRO; PEREIRA, 2014, p. 23). 

Na saúde, as melhorias no âmbito da Gestão de Informação e Tecnologias de 

Informação em Saúde (ITIS), presentes na implantação do Cartão Nacional de Saúde do 

Sistema Único de Saúde (cartão do SUS) e na elaboração de novo documento de Política 

Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), têm como objetivo qualificar a 
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gestão estratégica das informações, no âmbito do Ministério da Saúde e suas entidades 

vinculadas, nos Estados e nos Municípios, para que possibilite a transparência das ações 

governamentais de saúde e o acompanhamento e regulação das ações do sistema de 

saúde privado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

 

Figura 1 – Business Process Management (BPM), fluxo de processos dos pacientes encaminhados e 

não encaminhados pelo sistema de registro 

 

  

Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

Algumas das diretrizes da Gestão da PNIIS são o incentivo à qualificação dos 

processos de trabalho em saúde, considerando as atividades de gestão do sistema de 

saúde e de gestão de cuidado, implementação de soluções de tecnologia de informação e 
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comunicação que possibilitem a melhoria na organização dos processos de trabalho em 

saúde, fomento ao desenvolvimento de profissionais da área de informação e informática 

em saúde, etc (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

Em relação aos usuários, diante dos problemas de saúde em determinada 

coletividade, os sistemas de informação em saúde buscam contribuir para que os gestores 

de saúde impulsionem a disponibilidade de acesso à informação aos usuários de forma 

eficiente e adequada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

O atendimento para dispensação de bolsas era de demanda livre, ou seja, o usuário 

era atendido por uma agenda manual de acordo com sua necessidade. A implantação do 

E-SUS e o SISREG trouxe um novo paradigma de atendimento. A partir dessas 

implantações, vários nós críticos foram se apresentando para a reorganização do processo 

de trabalho envolvendo todos os agentes do sistema (usuário, servidor, fornecedor).  

Para a análise e modelagem dos processos de trabalho foi importante conhecer as 

causas que provocaram as dificuldades na frequencia do usuário para a dispensação de 

bolsas. Através da análise dos processos do trabalho é possível obter um olhar mais 

detalhado dos problemas enfrentados. 

A figura 1 é um exemplo da modelagem dos processos desenvolvida. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A modelagem dos processos busca superar as dificuldades identificadas no sistema 

informacional, pela abordagem organizacional e comportamental dos envolvidos no 

processo de trabalho.  

Fratini (Fratini, 2007 apud Paterno, 201?) aponta que é necessário que se crie uma 

estratégia de comunicação entre os serviços de maior e menor complexidade, fazendo com 

que o usuário seja acompanhado em seu histórico de saúde e tratamentos 

passados/realizados.  

Na construção de um novo processo de modernização e de uma crescente 

diferenciação social, a coordenação política, exercida pelo Estado, através da rede que 

compartilha as percepções dos problemas, tem a necessidade de horizontalizar as relações 

e aumentar a comunicação e diálogo para transformação da estrutura administrativa, na 
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busca de consenso, produzindo soluções inovadoras no processo de atividades dos 

indivíduos e organizações.  

Desde a criação de sistemas distribuídos, baseados na tecnologia de comunicação 

em rede no sistema hospitalar, desenvolveu-se uma rede de computadores, operados para 

o compartilhamento de dados em redes locais e conectados pela internet, dando início a um 

novo modelo de atendimento na saúde com profissionais atuantes. Este novo modelo de 

atendimento utiliza a informação e a integração como agentes importantes para as 

organizações. A informação integrada e registrada de forma eletrônica oferece soluções 

compartilhadas entre profissionais. 

Com a organização da rede de atenção à saúde, evoluindo para a informatização dos 

setores, visando à integração da informação, as práticas dos serviços de saúde se 

reorganizaram com foco no usuário.  

Compete aos gestores reconhecer a importância da análise e modelagem dos 

processos, de forma a possibilitar a identificação do (s) problema (s) e desafio (s) 

econômicos, sociais e culturais, com o objetivo de proporcionar equidade no atendimento 

aos usuários do SUS.  
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RESUMO: Identifica notícias consideradas como fake news na mídia social Facebook. Apresenta-se 
como uma pesquisa exploratória, bibliográfica e de abordagem quantitativa-qualitativa, a partir de 
uma coleta de dados realizada por extração pelo software Facepager e por expressões de buscas 
no perfil do jornal Metrópoles (Brasília/Distrito Federal) no Facebook. Conclui-se que as fake news 
sobre a COVID-19 são representadas pela produção de conteúdo impostor, usando o nome de 
terceiros para validar a informação, pela disseminação de boatos a partir de conteúdos fabricados 
por cidadãos comuns, que podem causar malefícios, e pela exposição de conteúdos enganosos, 
minimizando cenários e apresentando dados falsos. 
Palavras-Chave: Mídia social; Fake news; COVID-19; Extração de dados. 

 
ABSTRACT: Identifies reports considered as fake news on Facebook social media. Presents as an 
exploratory, bibliographic research with a quantitative-qualitative approach, based on a data 
collection performed by extraction by the Facepager software and by expressions of searches in 
the profile of the newspaper Metropolis (Brasilia/Federal District). Concludes that the fake news 
about COVID-19 is represented by the production of imposter content, using the name of third 
parties to validate the information, by the spread of rumors from content manufactured by 
ordinary citizens, which can cause harm, and by the exposure of misleading content, minimizing 
scenarios and presenting false data. 
Keywords: Social media; Fake news; COVID-19; Data extraction. 

 
 
  



 

 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

538 

1 INTRODUÇÃO 
 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o 

surto do novo coronavírus deveria ser encarado como o mais alto nível de alerta, 

respondendo como uma emergência de saúde pública internacional, o que também 

determinou a mudança do seu nome, inicialmente chamado de 2019-nCoV e que passou 

para SARS-CoV-2, em 11 de fevereiro de 2020. Mais tarde, em 11 de março, o SARS-CoV-2, 

responsável pela COVID-19, foi considerado oficialmente, como uma pandemia1 mundial 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE BRASIL, 2020). 

Momentos como este, de pandemia, parecem ser propícios à geração de notícias 

falsas, comumente conhecidas como fake news. Assim como o novo coronavírus, as fake 

news se espalham rapidamente, se aproveitando da agilidade das tecnologias de informação 

e comunicação (TIC) na confecção e propagação de conteúdos sociais digitais, como 

Facebook, Instagram e Twitter, pois, enquanto ambientes de mídia, alcançam as pessoas em 

quantidade exponencial. Em tempos atuais, assevera-se que “redes sociais como Facebook, 

possibilitam aos usuários modificar o título de reportagens antes de compartilhá-las, 

podendo adicionar uma manchete mais sensacionalista ou até mesmo falsa” (SERRA, 2018, 

p.13). A partir de “[...] uma manchete atraente – que normalmente fica explícita na URL 

[(Uniform Resource Locator)] do link – já seria suficiente para garantir engajamento” 

(DELMAZO, VALENTE, 2018, p.158). 

Em suma, no Facebook ocorrem propagações de notícias falsas, que se espalham 

rapidamente entre as pessoas, em sentido de rede social, e existem os veículos jornalísticos 

e investigativos que procuram desmenti-las, no escopo de mídia, entre os quais, por 

exemplo, citam-se o portal G1, da Globo.com, pela seção “fato ou fake”, e o portal 

Metrópoles, o qual autentica uma notícia falsa a partir de uma imagem (selo) intitulado 

“FAKE NEWS”. Desta forma, ao considerar o momento de pandemia, fértil ao fomento da 

desinformação2, surgiu o interesse em identificar notícias consideradas como fake news na 

mídia social Facebook. Especificamente, objetivou-se elencar as notícias por enfoque, 

                                                                 
1 Vale ressaltar que “o termo ‘pandemia’ se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. A 

designação reconhece que, no momento, existem surtos de COVID-19 em vários países e regiões do mundo” 
(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE BRASIL, 2020). 

2 Pode ser “[...] considerada uma ação proposital para desinformar alguém, de maneira a enganá-lo” (BRITO; PINHEIRO, 
2015, p.149). 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
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distinguir as notícias referentes a fake news, categorizar as fakes news por tipologia de 

intenção e apresentar fake news sobre a COVID-19. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

No contexto da web 2.03 compreendem-se mídias sociais como “[...] plataformas 

na Internet construídas para permitir a criação colaborativa de conteúdo, a interação social 

e o compartilhamento de informações em diversos formatos.” (TELLES, 2011, p.8). Por sua 

vez, as redes sociais estão inseridas nas mídias sociais (TELLES, 2011), “[...] por meio de 

conversação e apropriação” (ROCHA NETO; BARRETO; SOUZA, 2015, p.14). O foco está na 

reunião de pessoas que possuem interesses em comum, o que fomenta a integração entre 

os que fazem parte da rede, através de representações dos atores sociais e de suas 

conexões (RECUERO, 2009), fator imprescindíveis para estabelecer o conceito de rede 

social. Trata-se, portanto, de “[...] um conjunto de pessoas (ou organizações ou outras 

entidades sociais) conectadas por um conjunto de relações sociais, tais como amizade, 

trabalho em conjunto ou troca de informações” (GARTON; HAYTHORNTHWAITE; 

WELLMAN, 1993, tradução nossa). 

Entre os recursos da web 2.0 cita-se o Facebook, o qual, segundo Kemp (2020a, 

2020b), destaca-se como a mídia social mais popular do mundo, devido ao seu quantitativo 

de usuários ativos, um pouco mais de 2,6 bilhões. A plataforma é apontada como o terceiro 

website mais visitado no mundo, além de ser o aplicativo mais baixado para dispositivos 

móveis, considerando o período de janeiro até abril de 2020 (KEMP, 2020a, 2020b).  

Entretanto, se por um lado, o Facebook possibilita a produção e circulação de 

informações em grande escala entre pessoas, por outro, verifica-se a facilidade na 

publicação de informações manipuladas, descontextualizadas, resultando no fenômeno da 

desinformação. Portanto, se terceiros usam as mídias sociais para propagar fake news, 

veículos de comunicação compartilham dos mesmos espaços sociais para combater este 

tipo de informação a partir de seus perfis, atuando como uma extensão de seus portais 

oficiais. A ideia mais comum de fake news é a “[...] a disseminação, por qualquer meio de 

                                                                 
3 Compreendida como a segunda fase da WWW e que se pauta em “[...] tornar a web um ambiente social e acessível a 

todos os utilizadores, um espaço onde cada um selecciona e controla a informação de acordo com as suas necessidades 
e interesses” (BOTTENTUIT JUNIOR; COUTINHO, 2008, p.200). 
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comunicação, de notícias sabidamente falsas com o intuito de atrair a atenção para 

desinformar ou obter vantagem política ou econômica [...]” (BRAGA, 2018, p.205).  

A partir da intenção, as fake news podem ser caracterizadas de sete maneiras Sátira 

ou paródia é uma notícia que não tem a intenção de ludibriar o leitor, pois, geralmente, não 

se trata de uma crítica, mas de uma representação extrovertida, normalmente apresentada 

na forma de “tirinhas”. Contudo, segundo Wardle e Derakshshan (2017), como as pessoas, 

atualmente, recebem informações diretamente em seus perfis sociais, nem sempre está 

claro que determinado site é satírico. Os autores complementam, afirmando que, pelo lado 

Irônico, visual, este tipo de fake news pode ser encarado como uma forma de arte (WARDLE; 

DERAKSHSHAN, 2017). Conteúdo impostor caracteriza-se pela forja de fontes verdadeiras, ou 

seja, quando o distribuidor de fake news “imita” uma fonte verdadeira para espalhar sua notícia e 

alcançar credibilidade, tornando confiável o site que publicou a inveracidade (WARDLE, 2017). 

Neste tipo de fake news, jornalistas têm suas assinaturas usadas em artigos escritos por 

terceiros, além da adoção de recursos como logotipos de organizações conhecidas 

(WARDLE; DERAKSHSHAN, 2017). Conteúdo manipulado refere-se a um conteúdo verdadeiro 

que é usado em notícia falsa, alterado um sentido, manipulando o público. Geralmente, este 

tipo de conteúdo é disseminado nas redes sociais em conjunto a imagens alteradas (falsas). 

Falso contexto compreende-se como um conteúdo verdadeiro divulgado em um contexto falso. 

Falsa conexão: realiza-se quando uma informação, sendo visual ou textual, não possui 

relação com o conteúdo publicado. Conteúdo enganoso apresenta-se quando o nome de uma 

pessoa ou organização é usado para a disseminação de um conteúdo falso. E conteúdo fabricado 

mostra-se como uma notícia 100% fabricada, intencionada em espelhar boatos e provocar 

instabilidade (WARDLE, 2017). Por vezes, conteúdo fabricado se aproxima do falso contexto. 

Na pesquisa, de caráter exploratório e bibliográfico, realizou-se uma coleta de dados 

quantitativa e qualitativa, no período de primeiro de maio até 30 de junho de 2020, a partir 

da extração de dados pelo software Facepager4, complementada por buscas no perfil do 

jornal Metrópoles no Facebook, usando as expressões “novo coronavírus”, “pandemia”, 

“covid-19” e “fake news”. O Facebook foi escolhido pela sua liderança mundial em usuários 

entre as mídias sociais, enquanto o jornal Metrópoles foi selecionado pelo resultado 

                                                                 
4 O Facepager foi desenvolvido “[...] para buscar dados públicos disponíveis no YouTube, Twitter e outros sites com base 

em APIs [(Application Programming Interfaces)] e webscraping. Todos os dados são armazenados em um banco de 
dados SQLite e podem ser exportados para csv [(comma-separated values)]” (JÜNGER, 2020).  
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alcançado em uma busca prévia realizada no Facebook, neste caso, a partir da expressão 

“fake news”. De acordo com a busca, o perfil do Metrópoles obteve a maior quantidade de 

ocorrências entre os jornais de Brasília (Distrito Federal). 

Entre extrações e buscas foram coletadas 296 matérias no perfil do jornal Metrópole, 

as quais, após analisadas, resultaram em um conjunto de números considerados gerais 

(contextuais), ou seja: o dia 19/06 é a data de maior quantitativo de notícias identificadas no 

perfil estudado, isto é, 26 matérias (8,7%) do total; a maioria das matérias foram coletadas 

no Facepager, representando 277 do total (93,5%); 127 matérias atenderam às expressões 

de buscas, correspondendo a 42,9% do total; e a maioria das notícias tem a COVID-19 como 

enfoque, computando 89 matérias, sendo 30% das 296 totais e 70% das 127 notícias aceitas. 

Das 296 matérias coletadas, distinguem-se 57 (19,2% do total e 44,8% das notícias 

aceitas) que possuem relação direta ou indireta com fake news, sendo 10 (17,5%) 

publicações que falam especificamente sobre fale news, enquanto 47 (82,4%) das matérias 

citam fake news marginalmente, por vezes, como um elemento contextual. 

Ainda sobre as 57 notícias aceitas, conforme pode ser observado no gráfico 1, ao 

categorizá-las por tipos de fake news, conteúdo impostor possui a maior quantidade de 

casos, ou seja, 38 do total (66,6%), enquanto a categoria sátira ou paródia não foi 

identificada. Entretanto, deve-se salientar que, tanto pela aproximação conceitual entre os 

tipos, quanto o conteúdo da matéria, em uma mesma notícia identificaram-se mais de uma 

categoria. Neste sentido, o tipo conteúdo enganoso, um dos mais comuns, foi identificado 

em 43 notícias que possuem outra categoria em primeiro plano. Também foram 

identificados os tipos: conteúdo fabricado (1); conteúdo manipulado (1); e falso contexto (2). 

Portanto, das 57 notícias categorizadas, 7,0% enquadra-se em mais de um tipo de fake news. 
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Gráfico 1: Categoria de fake news 

 

Fonte: Extraído do perfil do Metrópoles no Facebook, 2020. 

 

Referente as 10 matérias que tratam especificamente de fake news, metade se 

refere diretamente à COVID-19, ou seja, são notícias falsas sobre o novo coronavírus. Deste 

total, três (60%) são publicações que falam da COVID-19 e duas (40%) possuem enfoque 

político. O quadro 1 apresenta as cinco notícias identificadas como casos de fake news sobre 

a COVID-19, organizadas por enfoque e tipologia.  

 

Quadro 1: Fake news sobre a COVID-19 

Notícia Enfoque Categoria (1) Categoria (2) 

Em mensagem que cita desencarnes coletivos e nova era, Chico 

Xavier havia previsto a pandemia do coronavírus. Textos 

semelhantes e falsos já foram atribuídos a Chico Xavier em 

outros momentos. 

 

COVID-19 
Conteúdo 

impostor 
x 

Notícia que foi divulgada pelo WhatsApp, informando que 

funcionários da Rede Farmácia dos Trabalhadores de Goiás 

estavam compartilhando fake news sobre o medicamento 

COVID-19 
Conteúdo 

fabricado 
x 
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ivermectina. Na intenção de vender o produto, os funcionários 

afirmavam que o medicamento inibe até 93% o vírus da COVID-

19, ocorrendo nas primeiras 48 horas’”. Contudo, a mensagem é 

falsa. Trata-se de um medicamento usado no combate a vermes 

e parasitas. 

O Presidente da República minimizou a pandemia da COVID-19 

(19/06) no dia em que o país ultrapassava a triste marca de um 

(1) milhão de casos e quase 49 mil mortes. O Presidente também 

questionou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em que 

determinou que Estados e Municípios são os responsáveis em 

estabelecer medidas de prevenção contra a pandemia. Em sua 

fala, o Presidente disse que, caso a determinação fosse dele, não 

teriam pessoas paradas, sem trabalhar, pois as chances de 

pessoas com até 40 anos contrair a doença são pequenas. E se 

contrair, a chance de ser grave é mínima, pressupondo que 

quase 90% dos infectados sentem nada, nem sintoma de gripe. 

No mesmo dia, segundo o boletim epidemiológico divulgado 

pelo Ministério da Saúde, a COVID-19 matou 2.410 pessoas e 

infectou 17.881 com menos de 40 anos. 

 

Política Falsa conexão Falso contexto 

Jovem disseminou fake news afirmando que uma cidade, sem 

registros confirmados da COVID-19, totalizava quatro casos. 

Portanto, não há casos de infectados por COVID na cidade, além 

de difamar autoridades locais. 

COVID-19 
Conteúdo 

fabricado 

Conteúdo 

enganoso 

Postagem do Deputado Estadual André Fernandes (PSL-CE) 

postou informações falsas sobre o número de mortes causados 

pelo novo coronavírus. Mesmo com dados incorretos, a 

postagem foi compartilhada pelo Presidente da República. As 

mortes por problemas respiratórios no Ceará foram menores 

que as disseminadas pelo Deputado e pelo Presidente, pois os 

números incluem mortes provocadas por outras causas não 

relacionadas a problemas respiratórios. 

Política 
Conteúdo 

manipulado 

Conteúdo 

enganoso 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) com base no perfil do Metrópoles no Facebook, 2020. 
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Entre as cinco notícias sobre a COVID-19 elencadas no quadro 2, ao categorizá-las 

por tipos de fake news, três possuem mais de uma classificação, ou seja, 60% deste total. 

Entre as categorizações, em primeiro plano, conteúdo fabricado possui a maior quantidade 

de casos, ou seja, duas notícias (40%), e no segundo plano, conteúdo enganoso também foi 

identificada em duas publicações (40%).  

 

Gráfico 2: Categoria de fake news sobre a COVID-19 

  

Fonte: Extraído do perfil do Metrópoles no Facebook, 2020. 

 

Apesar do valor de cada tipologia mais bem quantificada ser o mesmo em cada plano, 

apenas a quarta notícia elencada no quadro 2 foi classificada como um conteúdo fabricado 

(1) e enganoso (2), enquanto a categoria sátira ou paródia não foi identificada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As fakes news publicadas no Facebook, entre outras plataformas de comunicação, 

mostram certa tenuidade na diferenciação de seus tipos, por vezes, ocasionando a 

identificação de mais de uma classificação na mesma notícia, como ocorreu com os dados 

coletados. Porém, se o enfoque das notícias apuradas se refere à COVID-19, como um reflexo 

do momento de pandemia vivido pela humanidade, a minoria se trata, diretamente, de fake 

Segundo plano: 

 Conteúdo enganoso 

 Conteúdo enganoso 

 Falso contexto 
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news, resultado que, tanto sugere a intenção do portal em evitar o fomento à 

desinformação, quanto sugestiona a adoção de postura comprometida em disseminar 

informações confiáveis, de fontes oficiais como Ministério da Saúde e OMS, no caso do novo 

coronavírus.  

Outro cenário a ser considerado destina-se as notícias sobre política, ou seja, um 

número menos expressivo em comparação à COVID-19, mas que consta entre as ocorrências 

sobre fake news, retratando o momento de instabilidade política vivido no país. Além disso, 

apesar da maioria das notícias não se referir, diretamente, a fake news sobre a COVID-19, 

uma diversidade nos tipos de fake news foi identificada, como informações manipuladas 

e/ou fabricadas, promessa de medicamento que inibe o novo coronavírus e políticos 

compartilhando números enganosos sobre a quantidade de mortos pela COVID-19. 

Concluiu-se que as fake news sobre a COVID-19 são representadas pela produção de 

conteúdo impostor, usando o nome de terceiros para validar a informação, pela 

disseminação de boatos a partir de conteúdos fabricados por cidadãos comuns, que podem 

causar malefícios, e pela exposição de conteúdos enganosos, minimizando cenários e 

apresentando dados falsos. 

Salienta-se que, ao longo da extração de dados, uma dificuldade foi apresentada, pois 

a ferramenta Facepager retornou uma lacuna temporal de postagens no perfil do 

Metrópoles, de abril até meados de junho, o que motivou a decisão de complementar a 

coleta a partir da realização de pesquisas no próprio Facebook. 
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RESUMO: No processo de regulação de leitos de terapia intensiva no Estado da Bahia, observa-se 
que as tecnologias desenhadas para atender a estas finalidades encontram-se enfraquecidas frente 
às demandas dos médicos e gestores em termos de mobilidade e dinamismo. Esta pesquisa teve 
por objetivo desenvolver aplicativo para dispositivos móveis como suporte aos processos 
regulatórios, por meio de abordagem qualitativa a gestores, médicos e técnicos reguladores com 
vistas à identificação de tais demandas. Os resultados subsidiaram o desenvolvimento do aplicativo 
Minha Regulação, que oferece aos envolvidos informações em tempo real que dinamizam e 
fortalecem a transparência e a legalidade do processo.  
Palavras-Chave: Tecnologias Móveis; Regulação; Leitos de Terapia Intensiva. 
 
 
ABSTRACT: In the process of regulating intensive care beds in the State of Bahia, it is observed that 
the technologies designed to serve such purposes are weakened in face of doctors and managers 
demands in terms of mobility and dynamism. This research aimed to develop an application for 
mobile devices to support regulatory processes, through a qualitative approach to managers, 
doctors and regulatory technicians to identify such demands. The results supported the 
development of the Minha Regulação application, which offers stakeholders real-time information 
that streamlines and strengthens the transparency and legality of the process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na gestão dos serviços públicos de saúde brasileiros, as Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) ocupam posição de centralidade, no entendimento de que a 

tecnologia não só aproxima usuários, médicos e gestores, possibilitando participação e 

transparência ao cidadão, como também podem contribuir diretamente para a melhoria 

da qualidade e da segurança da atenção à saúde (CAPUANO, 2008; JBILOU et al., 2009; 

CYBIS; BETIOL; FAUST, 2010). Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) brasileiros foram 

elaborados de forma a atender às necessidades imediatas de gestão ou geração de 

conhecimento do setor pelos órgãos centrais do Estado, embora ainda representem 

iniciativas isoladas que não viabilizam ações concretas para a tomada de decisão, 

principalmente pelo próprio Estado e pelos microníveis organizacionais. Muito embora 

esses sistemas sirvam de exemplos a outros países, na prática, ainda não correspondem às 

disposições legais, nem atendem às demandas de usuários, gestores, funcionários, 

pesquisadores e à rede de controle social.  

O panorama brasileiro apresenta fragmentação na coleta de dados, que são obtidos, 

em grande medida, unicamente para atender às exigências dos órgãos financiadores ou da 

administração, sem uma vinculação à Política Nacional de Informação e Informática em 

Saúde (PNIIS), de forma a facilitar o planejamento e a tomada de decisão. As coletas e as 

transferências dos dados acontecem de forma morosa (quase manual), gerando retrabalho 

para os trabalhadores e descrédito para os usuários (BRASIL, 2016).  

Em saúde, o conceito de regulação envolve a execução de atividades normativas 

de regulamentação do mercado e a intervenção política, administrativa e gerencial do 

sistema de saúde em geral. Ao estudar os processos regulatórios na Secretaria de Saúde 

do Estado da Bahia (SESAB), foi identificado que esta opera os Complexos Reguladores, 

que são órgãos destinados a regular o fluxo de pacientes entre os hospitais mediante 

critérios de priorização de acesso, os quais fundamentam a operação do Sistema Único de 

Saúde (SUS).  

No que diz respeito à regulação do acesso, a falta de efetividade das TIC tem levado 

médicos e gestores a práticas de regulação paralela, por meio do aplicativo WhatsApp, sob 
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as justificativas das barreiras de acesso e da morosidade do protocolo institucional, mediado 

por sistemas de controle administrativo. Essa ferramenta tem se mostrado mais útil na 

articulação dos atores na busca por leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do que as 

ferramentas tecnológicas institucionalizadas, no caso, os Sistemas de Informação (SI) SISREG 

e SuremWeb (AGUIAR e MENDES, 2015; AGUIAR, 2018). Tal prática, entendida por médicos 

e gestores como uma estratégia de regulação, no entanto, é uma via paralela ao processo 

regulatório normatizado pelo governo que compromete diretamente a legalidade e a 

transparência do processo. Dessa forma, dificulta-se o acesso do usuário a informações 

fidedignas sobre a utilização do recurso, enfraquecendo os princípios da Participação Social 

e da Transparência, previstos nas diretrizes do SUS (AGUIAR, 2018). 

Nesse sentido, esta pesquisa1 fundamenta-se na premissa de que as justificativas 

apresentadas por médicos e gestores para a prática de regulação paralela por meio do 

WhatsApp permeiam as possibilidades oferecidas pelo aplicativo em termos de mobilidade 

e conectividade (AGUIAR, 2018). Tem como seu objetivo central a identificação dos nós 

críticos no processo regulatório de leitos de UTI no âmbito da SESAB com vistas à construção 

de aplicativo para dispositivos móveis que se ocupe da recuperação e sistematização das 

informações entre os diversos SI utilizados para tal finalidade, disponibilizando conteúdo em 

tempo real a médicos, gestores e usuários, otimizando o acesso à informação e a articulação 

dos atores estratégicos, fortalecendo também as capacidades resolutivas dos gestores do 

SUS, a legalidade, a transparência, e a equidade na gestão dos recursos. 

 

2 SAÚDE 2.0: POSSIBILIDADES E LIMITES DAS TECNOLOGIAS MÓVEIS NO CONTEXTO DO SUS 

A Saúde 2.0 se relaciona à integração das ferramentas dialógicas da Web 2.0 para 

ampliar as redes sociais dos envolvidos na assistência, de forma a permitir e facilitar 

especificamente a participação, a colaboração e a abertura dentro e entre os grupos de 

interesse envolvidos na utilização dos serviços de saúde (VAN DE BELT et al, 2010). Nesse 

sentido, entende-se que a conectividade móvel e de banda larga facilitam a convergência 

de diferentes tecnologias digitais em serviços de saúde para que os gestores, médicos e 

                                                                 
1 Esta pesquisa foi realizada com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), oriundos do 

Edital de Projetos de Pesquisa para o SUS (PPSUS-BA) 2018. 
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demais profissionais de assistência permaneçam conectados digitalmente aos pacientes e 

aos processos de atenção à saúde (IYAWA; HERSELMAN; BOTHA, 2016). 

Com o advento da internet móvel e as facilidades de acesso e conectividade 

oferecidas pelos smartphones, surge um novo modelo de interação usuário/sistema: a 

interação móvel, na qual os usuários podem interagir entre si, por meio das plataformas 

digitais em qualquer lugar, a qualquer tempo. Capuano (2008) afirma que, no cenário da 

Sociedade da Informação e Comunicação, além de gerar conhecimento e aprendizagem, o 

uso das TIC pode contribuir para aumentar a participação e a transparência nos cuidados 

à saúde, tanto na perspectiva individual como na coletiva. No entanto, se promove o 

desuso de certas ferramentas e a apropriação acrítica de outras com base em critérios 

subjetivos. Isso não só compromete o aparato tecnológico proposto pelo Estado para 

atender às suas finalidades (CAPUANO, 2008) como induz a iniquidade do acesso aos 

serviços de saúde, inviabilizando a operacionalização dos princípios do SUS. 

 

3 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, de natureza qualitativa. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica em fontes nacionais e internacionais 

sobre os conteúdos pertinentes à problemática, bem como análise documental no 

conjunto de leis e decretos que compõem o marco legal que normatiza o uso de TIC em 

saúde no Brasil e os processos regulatórios no Estado da Bahia. 

Para a pesquisa de campo2 foram realizadas entrevistas semiestruturadas junto ao 

conjunto de atores estratégicos que compõem o universo de informantes-chave. Foram 

entrevistados gestores3 de todos os municípios-sede das Macrorregiões de Saúde do 

Estado da Bahia (Salvador, Vitória da Conquista, Itabuna, Juazeiro, Alagoinhas e Barreiras). 

Também participaram da pesquisa a coordenadora da CER, e os coordenadores e técnicos 

das Centrais Regionais de Regulação (CRR), localizadas nos municípios de Salvador, 

Itabuna, Vitória da Conquista e Juazeiro. Ao todo foram mobilizados 17 sujeitos durante a 

etapa empírica, com vistas ao levantamento das lacunas e fragilidades do processo 

                                                                 
2 Em atenção à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, a coleta de dados foi autorizada mediante parecer 

nº 79499417.6.0000.5531 do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem/UFBA. 

3 Secretários Municipais de Saúde, na impossibilidade destes foram entrevistados Superintendentes de Atenção à Saúde 
em dois municípios. 
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regulatório, bem como dos requisitos funcionais e não funcionais para o aplicativo 

conforme a necessidade de informações para o exercício da regulação do acesso aos 

serviços.  

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram os roteiros de entrevista. 

Foram elaborados três instrumentos distintos, considerado a natureza do envolvimento 

dos atores com o processo regulatório (Gestores, Médicos e Técnicos Reguladores). As 

entrevistas foram transcritas e analisadas mediante Análise de Conteúdo (BARDIN, 2014). 

Os resultados subsidiaram a análise dos requisitos e elaboração da modelagem e projeto 

do sistema multiplataforma. Após esta fase, foi aplicado um projeto piloto para validação 

do sistema na macrorregião Leste do Estado da Bahia4 para aferir a usabilidade do 

protótipo desenvolvido.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O universo é caracterizado predominantemente por profissionais do sexo feminino 

(52,94%), com idade entre 30 e 50 anos (58,82%) e com formação em saúde (82,35%). Em 

relação aos médicos e técnicos reguladores entrevistados, estes contabilizam tempo de 

serviço em regulação do acesso à saúde de até três anos (36,36%) e entre quatro e seis 

anos (45,45%). Assim, tem-se incialmente um conjunto de sujeitos com considerável 

experiência na gestão dos fluxos regulatórios e que, embora não possam ser considerados 

nativos digitais, integram faixa etária já ambientada à incorporação de TIC aos processos 

de trabalho. 

Quando questionados sobre a eficácia do SuremWeb no monitoramento de 

processos, permitindo o acompanhamento do paciente, todos os entrevistados são 

unânimes ao responder positivamente, ao tempo em que o Coordenador Médico A faz a 

seguinte ressalva: “É possível (acompanhar o paciente no Sistema), mas não na 

integralidade [...] existe uma demanda excessiva (de trabalho) e falta pessoal [...] depende 

do profissional, pois uns são mais lentos que outros (em relação à agilidade no manuseio 

das TIC)”. Isso indica que embora existam dispositivos de sinalização de mudança de status, 

                                                                 
4 A Macro Leste foi escolhida por sediar a capital do estado, Salvador, cidade que concentra grande parte dos serviços 

de referência e para a qual naturalmente convergem parte considerável dos fluxos regulatórios. 
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o ambiente do referido SI pressupõe uma navegação mais atenta para identificação dos 

fatos novos, o que nem sempre é possível. 

Entre os gestores municipais entrevistados, apenas uma afirmou já ter 

efetivamente manuseado o SuremWeb, e nenhum destes afirma ter participado de algum 

treinamento, apenas o Gestor A assistiu a uma videoaula, por livre iniciativa. Sobre as 

equipes locais de regulação, 66,66% dos gestores afirmam ter havido treinamentos de uso 

e alimentação do Sistema em suas Secretarias. Destas, 50% não sabem precisar qual 

instância ofereceu o treinamento, e nenhuma pode fazer considerações sobre a 

efetividade de tais iniciativas pois isso não chegou a ser mensurado. Esses dados 

fortalecem os resultados de Aguiar e Mendes (2015), no que se refere às fragilidades da 

capacitação para uso dos SIS no Brasil. 

Quanto às possibilidades de integração e convergência entre SuremWeb e demais SIS 

para fins de regulação, as principais demandas se referem a: maior mobilidade (76%), opção 

de filtro por Código Internacional de Doenças (CID) (43%), mecanismos de notificações para 

o médico solicitante – não há como saber se o pedido foi atualizado sem proceder busca 

manual no sistema (58,48%), possibilidade de abrir múltiplas abas ou janelas 

simultaneamente para comparação de resultados (43%), dispositivo que bloqueie o pedido 

caso todas as informações não estejam devidamente preenchidas (66,66%), entre outras. 

De posse do corpus de informações resultantes da pesquisa empírica, procedeu-se 

ao desenvolvimento do aplicativo denominado Minha Regulação (grifo nosso). Esta 

ferramenta é criada em observância às demandas do campo e em estrita atenção aos 

protocolos oficiais de regulação de leitos. Trata-se de um sistema que se serve da base da 

dados do SuremWeb para disponibilizar em tempo real aos gestores e profissionais 

envolvidos dados sobre ocupação de leitos, rotatividade, referências e contrarreferências 

e demais indicadores implicados no processo regulatório, com possibilidade de aplicação 

de múltiplos filtros de pesquisa e sistemas de alerta. O sistema notifica a unidade 

demandante quando as informações estão incompletas e permite, em níveis mais elevados 

de acesso, a comunicação entre gestores e médicos para troca de informações, entre 

outras funcionalidades.  A Figura 1, abaixo, ilustra o ambiente de navegação do aplicativo. 
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Figura 1: Ambiente de navegação, versão desktop. 

 

Fonte: Extraído do aplicativo Minha Regulação (2020). 

Há também a possibilidade de uso pelos pacientes e familiares, que podem 

consultar o andamento dos pedidos de regulação e terem acesso a informações de 

naturezas diversas sobre a rede de serviços da SESAB. O levantamento da perspectiva do 

usuário com relação ao uso da ferramenta revela o atendimento de dupla função. 

Primeiramente permitiu o acesso a informações que facilitam a orientação no acesso aos 

serviços, fortalecendo a possibilidade de escolha (se o tempo de espera para atendimento 

na emergência de determinado hospital está muito alto, por exemplo, é possível 

encaminhar-se para outro). Da mesma forma, trouxe funcionalidades para recebimento de 

informações gerais sobre os serviços e campanhas da rede, e possibilita a avaliação dos 

serviços.  

O aplicativo foi desenvolvido para as plataformas Android e iOS, com distribuição 

gratuita para usuários dos serviços de saúde e gestores. A validação do protótipo foi 

efetuada em termos de usabilidade, junto à SESAB, que hospeda o servidor, como marco 

da etapa final do desenvolvimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados apurados pela pesquisa indicam que a introdução de novos e 

superiores métodos de produção tem o potencial de promover ganhos para a gestão do 

SUS no Estado da Bahia e para os usuários, dinamizando a eficiência no fluxo de 

atendimento e agregando transparência ao processo. O acesso direto e em tempo real aos 
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dados permite fortalecer a capacidade de gestão da rede, à medida que se permite 

monitorar a espera nas unidades de referência e contrarreferência através de uma 

plataforma acessível desde qualquer dispositivo móvel de configuração básica, 

contribuindo para fluidez do processo gerencial.  

Como principal limitação deste estudo, é possível indicar o fato de que, embora 

validado em termos de usabilidade pela SESAB, o aplicativo ainda não teve ampla 

divulgação na mídia, nem está disponível para download nas lojas de aplicativos. O 

processo de validação da referida TIC ocorreu já no início da infecção da Covid-19 na Bahia, 

desse modo todos os esforços da Secretaria voltaram-se para a contenção da pandemia 

no estado, e, consequentemente, o lançamento do aplicativo perdeu relevância 

estratégica frente à crise sanitária. Desse modo, espera-se o retorno à normalidade nos 

processos da SESAB para que esta ferramenta possa efetivamente alcançar seus públicos 

alvo, cumprindo assim com suas finalidades operacionais. 
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RESUMO: O Projeto Mural Digital é uma iniciativa do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da 
Faculdade de Medicina (NAPP-FMB-UFBA). Esse trabalho tem como objetivo refletir sobre a 
experiência dos estudantes bolsistas na implementação do projeto Mural Digital como ação de 
prevenção e promoção da saúde, desenvolvida pelo Núcleo. A análise possibilitou perceber como 
o trabalho desenvolvido pelos bolsistas tem gerado uma maior aproximação entre o NAPP-FMB-
UFBA e os estudantes de Medicina e demostrou, também, um crescimento na adesão à proposta 
do Mural, consolidando-o como importante recurso para o desenvolvimento do trabalho do 
Núcleo, em particular nesse período de distanciamento social. 
Palavras-Chave: Pandemia; Saúde do estudante; Meios Digitais. 
 
ABSTRACT: Mural Digital is a communication project conducted by the Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico da Faculdade de Medicina (NAPP-FMB-UFBA), service that offers psychological, 
pedagogical, and social support for medical students. The present communication shares 
reflections about the work of scholarship students in the implementation of Mural Digital, as an 
action of illness prevention and health promotion among medical students. The analysis has 
showed that the work developed by the scholarship students has promoted a closer relationship 
between NAPP-FMB-UFBA and the medical students. It has also demonstrated a growing 
engagement to the proposal, consolidating Mural Digital as an important tool for the Service work 
development, particularly throughout quarantine period. 
Keywords:  Pandemic; Student Health; Digital Media. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo passa por rápidas e constantes transformações, no âmbito físico, 

psicológico, social e ambiental, produzindo efeitos na qualidade de vida da população. 

Estudos demonstram que essas mudanças têm afetado negativamente os estudantes que 

ingressam no meio acadêmico, em especial, os dos cursos de Medicina, no que diz respeito 

à saúde mental, qualidade de vida e sofrimento psíquico (CAVALCANTE et al., 2019; 

MOUTINHO et al., 2016; PACHECO et al., 2017; ROTENSTEIN et al., 2016). Dessa forma, 

pensar e promover ações de saúde mental no contexto universitário, nas últimas décadas, 

passou a ser uma das prioridades das instituições de ensino médico (PADOVANI et al., 2014), 

uma vez que  os estudantes de Medicina demonstram uma maior vulnerabilidade para o 

adoecimento psíquico, fato que ocasiona prejuízos à sua qualidade de vida (BORINE; 

WANDERLEY; BASSITT, 2015).  

Estudos realizados na própria Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade 

Federal da Bahia (FMB-UFBA) apontaram a incidência de 29,6% de Transtornos Mentais 

Comuns (TMC) entre estudantes (ALMEIDA et al., 2007) e 14,5% de síndrome de burnout 

entre internos de Medicina (SANTOS et al., 2011). Também, foi constatado que 27,4% dos 

acadêmicos de Medicina do Internato estavam apresentando prejuízos em relação à 

qualidade de vida; e 25,9%, pontuaram para eventos de vida estressantes (FREITAS, 2011). 

Um estudo ainda mais recente, com o mesmo público, encontrou a prevalência de 37,8% de 

Transtornos Mentais Comuns (TCM) (BARBOSA; FREITAS, 2016).  

Silveira et al. (2011) documentaram, em seus estudos epidemiológicos, que muitos 

problemas psicológicos apresentam pico de surgimento no período da vida universitária. 

Observam ainda que é comum que o diagnóstico e tratamento não ocorram, devido a 

impedimentos como: falta de tempo, estigma, medo de discriminação e negação. Muitas 

vezes, o não diagnóstico pode se relacionar também à falta de conhecimento sobre a 

existência dos serviços de apoio à saúde mental e sobre a forma como acessá-los. Nesse 

mesmo estudo foi possível identificar que os estudantes de Medicina vivenciam diariamente, 

ao longo dos anos do curso, inúmeras situações estressoras, relacionadas à rotina de ensino-

aprendizagem, levando-os ao quadro de vulnerabilidade psicológica evidenciado acima. 

Na Faculdade de Medicina da Bahia, foi percebido pelos professores que o 

adoecimento psíquico ocorria nos estudantes, principalmente, na fase do internato. Assim, 

passaram a realizar ações que subsidiaram a criação do Núcleo, atualmente constituído por 
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uma equipe permanente voltada para desenvolver o apoio estudantil. Em 2012, foi 

formalizado o Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Medicina da Bahia (NAPP-

FMB-UFBA). Este Núcleo atua como uma instância de suporte aos estudantes de Medicina 

nos âmbitos pedagógico, psicológico e social. Na experiência do NAPP-FMB-UFBA, relatos de 

sofrimento psíquico dos estudantes são cotidianos e enfrenta-se uma demanda crescente por 

apoio psicológico, iniciando, cada vez mais, nos primeiros semestres da graduação. Isso é 

decorrente de fatores que envolvem aspectos como a história de vida, as condições subjetivas, 

expectativas pessoais, acadêmicas, sociais, distanciamento dos familiares e amigos, dentre 

outros elementos, que irão influenciar diretamente na vida social e profissional desses jovens 

(CATUNDA; RUIZ, 2008).  

Desde 2016, o Projeto Mural Digital vem sendo desenvolvido, como ação 

permanente, que tem como objetivo geral manter em funcionamento um veículo de 

socialização de informações, que possibilite ampliar o alcance do NAPP-FMB-UFBA, no 

sentido da prevenção e promoção da saúde dos estudantes de Medicina. Os objetivos 

específicos envolvem: divulgar conteúdos relacionados à qualidade de vida (ao bem-estar) 

dos estudantes e estimular práticas preventivas que evitem o adoecimento físico e 

psicológico dos acadêmicos. O presente relato de experiência tem como objetivo refletir 

sobre a participação dos estudantes bolsistas na implementação do projeto Mural Digital 

como ação de prevenção e promoção da saúde desenvolvida pelo NAPP-FMB-UFBA, 

apresentando os resultados alcançados, bem como, discutindo estratégias de continuidade 

do projeto.  

2 DESENVOLVIMENTO 

A elaboração e execução de projetos dessa natureza se amparam em estudos 

abundantes que demonstram que os estudantes de Medicina apresentam risco aumentado 

para adoecimento psíquico (CAVALCANTE et al., 2019; MOUTINHO et al., 2016; PACHECO et 

al., 2017; ROTENSTEIN et al., 2016). Além disso, se alinha ao conceito de saúde como o 

completo estado de bem-estar físico, mental e social, preconizado pela Organização Mundial 

de Saúde, desde 1986 (SILVA; SCHRAIBER; ANDRÉ MOTA, 2019). Aprofundando essa 

compreensão, o conceito de saúde vem sendo ainda mais ampliado e envolve desde 

problemas ambientais até questões que abordam injustiças sociais, que se perpetuaram ao 
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longo dos anos e vão interferir diretamente na saúde desses estudantes (BEZERRA; 

SORPRESO, 2016). 

Em atenção à questões de saúde mental do estudante, no ano de 2005 ocorreu, em 

Brasília, o Primeiro Seminário de Serviços de Apoio Psicológico e Social a Estudantes nas 

Universidades Brasileiras, que foi realizado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), no âmbito do Fórum Nacional de Pró-

Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE). Nessa oportunidade, o 

professor Marcelo Tavares apresentou um modelo de prevenção e promoção da saúde 

mental no contexto universitário, com base em estudos anteriores e ilustrações de 

problemas do cotidiano estudantil (TAVARES et al., 2008).  

A proposta apresentada trabalhava com três tipos de prevenção: universal, que 

almeja alterações nas atitudes e comportamentos de toda uma população-alvo; seletiva, que 

tem como foco subgrupos de risco, desenvolvendo intervenções coletivas que visam reduzir, 

nesses estudantes, impactos da interação entre características pessoais e estressores do 

meio; e a prevenção indicada, que pretende colaborar com intervenções relativas a 

dificuldades já constituídas e oferece apoio em relação a problemas causados pelos diversos 

fatores emocionais que podem interferir nos objetivos acadêmicos. O relatório desse 

encontro indicou a necessidade de se atuar nesses três níveis de prevenção nas 

universidades (TAVARES et al., 2008).  

Nesse contexto, o projeto Mural Digital vem se desenvolvendo numa linha que 

possibilita uma prevenção universal, na medida em que se propõe a sensibilizar os discentes, 

visando atitudes e comportamentos de autocuidado. Sua metodologia de trabalho consiste 

na pesquisa contínua de material para elaboração de conteúdos para postagens que 

divulguem informações importantes para uma melhor experiência acadêmica. As 

publicações dos conteúdos são disponibilizadas em meio digital, no endereço 

muraldigitalnappfmb.blogspot.com. Esse veículo de socialização de informações divulga 

eventos, atividades extra acadêmicas, editais de bolsas, matérias jornalísticas, vídeos, 

programações culturais, textos científicos, literários, enquetes e conteúdos referentes à 

promoção da saúde e reflexão sobre qualidade de vida dos universitários.  

O uso da internet e sua influência na formação de opiniões e mudança de 

comportamentos têm uma abrangência crescente, nas diversas áreas da vida cotidiana. 

Cumpre, portanto, assimilar esse meio de comunicação como parte importante do trabalho 
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de informação em saúde. Apoderar-se desse instrumento para usá-lo em prol da promoção 

da saúde mental e qualidade de vida dos estudantes tem sido um desafio encarado pela 

equipe do NAPP, materializado na criação e manutenção do Mural Digital.  Para tanto, é 

preciso conhecer a população- alvo, sua linguagem, seus hábitos e usos particulares das 

redes sociais e meios de comunicação. A possibilidade de contar com estudantes atuando 

como bolsistas facilita significativamente esse diálogo. Além disso, os estudantes ampliam a 

capacidade de trabalho da equipe do Núcleo, hoje composta por apenas três profissionais. 

Esta participação tem sido possível pelo apoio do Programa Permanecer, que faz 

parte das ações da Coordenadoria de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade da Pró-

Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) da UFBA. O Permanecer tem 

o objetivo de assegurar a permanência de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica 

possibilitando ao bolsista um apoio social para sua permanência na Universidade. No âmbito 

do Mural Digital, permite que o protagonismo estudantil seja sua principal base de 

desenvolvimento. 

Com o intuito de estar mais próximo dos jovens, recentemente, ocorreu a 

incorporação de outra ferramenta ligada às redes sociais, que foi o Instagram 

@muraldigitalnapp. Tal incorporação resultou num processo mais dinâmico de 

interatividade, que tem possibilitado uma maior divulgação dos conteúdos e informações 

vinculadas ao blog, assumindo a interatividade virtual como aposta. O desenvolvimento 

desse projeto ganhou ainda mais relevância no período de distanciamento social, vivenciado 

atualmente.  

A campanha “Arte na Formação Médica” é uma das ações do Mural, que visa 

estimular a produção e publicação de textos literários e outras formas de produção artística, 

que expressem os sentimentos estudantis. Em setembro de 2019, em uma iniciativa 

vinculada à campanha, o NAPP instalou a “Estante Literária Professor Ronaldo Jacobina” 

(ELPRJ), com livre acesso a livros para toda a comunidade universitária. Instalada em área 

comum do anexo de aulas da Faculdade, foi montada com livros doados por representantes 

da equipe, mas a manutenção do acervo depende de novas doações. Nesses primeiros 

meses de funcionamento, foi possível observar uma boa movimentação de retirada e 

doações de obras literárias.  

No entanto, o contexto recente de propagação do Novo Coronavírus exigiu a adoção 

do distanciamento social e paralisou a maioria das atividades presenciais na Universidade. 
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Assim, passamos a desenvolver como proposta de ampliação da referida campanha, a ação 

nomeada “A Arte Como Encontro”, pensada como uma forma de estimular a elaboração 

e/ou compartilhamento de expressões artísticas, para o fortalecimento subjetivo e a 

atenuação do sofrimento psíquico relacionado, principalmente, ao momento atualmente 

vivenciado. Essa ação é dividida em dois tipos de atividades: a divulgação de vídeos, nos quais 

estudantes, professores, a equipe NAPP e colaboradores falam sobre diferentes expressões 

artísticas e sobre como elas têm contribuído para lidar com o momento que estamos 

vivendo; e a realização de rodas de conversa mensais, em torno de uma obra escolhida, seja 

literária, musical ou cinematográfica, com a participação de convidados.  

Até setembro de 2020, haviam sido divulgados 16 vídeos, tratando sobre literatura, 

música, dança, culinária e pintura; com indicações de obras e, também, produções autorais. 

Os vídeos são editados e adequados aos moldes do projeto, incluindo a aplicação de 

logomarcas, introduções, cortes e tratamentos de imagem. Quando o processo de edição se 

encerra, o vídeo é postado no Instagram, através do IGTV, com uma legenda que apresenta 

o participante e a proposta. Por último, o mesmo é compartilhado no Feed e nos Stories.  

Neste mesmo período, foram realizadas também quatro rodas de conversa, que 

tiveram como fontes para o debate: o conto “Enfermaria N. 06”, de Tchekhov; o álbum 

“Alucinação”, de Belchior; o filme “Bem-vindo a Marly-Gormont”, de Julien Rambaldi; e o 

livro “Tchau”, de Ricardo Cury; discutindo temas como relação médico-paciente, racismo e 

sexismo na formação médica, terminalidade da vida e cuidados paliativos. As rodas contam 

sempre com a presença de convidados vinculados ao tema em questão, sendo tanto 

membros da comunidade FMB-UFBA, quanto de outras instituições. Com uma significativa 

e crescente adesão dos estudantes, o projeto tem ganhado cada vez mais visibilidade nas 

redes sociais.  

Esse aumento do engajamento da comunidade acadêmica com o Mural Digital do 

NAPP ocorreu de forma ampla, sendo possível observar o quanto a ação impulsionada pelo 

período de distanciamento social contribuiu para essa evolução. No caso do Instagram, a 

ação impulsionou em cerca de 45% o número de seguidores. Já no blog, foi possível observar 

um crescimento de cerca de 148% no engajamento do público-alvo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo de todo período do projeto, foi possível perceber que os bolsistas 

adquiriram em suas atuações um maior engajamento e uma percepção mais técnica, 

humanizada e sensível sobre as especificidades do adoecimento psíquico no contexto 

universitário. O trabalho desenvolvido por eles se tornou indispensável e contribui 

significativamente para mobilizar uma rede que gera uma maior aproximação entre o 

trabalho desenvolvido pelo NAPP-FMB-UFBA e os estudantes Medicina. Utilizando o Mural 

Digital como instrumento de atuação, os bolsistas desenvolvem habilidades ligadas ao eixo 

de comunicação e linguagens potencializando o trabalho do Núcleo e superando os desafios 

relacionados, principalmente, a este período de distanciamento social.  

Assim, ao longo do período de enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus 

houve um aumento no acesso dos conteúdos disponibilizados na página interativa. Isso 

ocorreu devido a proposta de adaptações das atividades, que impulsionaram a 

sistematização do que vem sendo desenvolvido no projeto “A Arte como Encontro”. Além 

disso, está em andamento um trabalho de construção da identidade visual do perfil, visando 

tornar a comunicação mais agradável e, portanto, mais eficaz.  

Desse modo, foi possível perceber o crescimento da adesão ao trabalho realizado no 

Mural Digital, especialmente pela contribuição dos estudantes na produção de conteúdo, e 

ficou evidente que este se tornou uma ferramenta ainda mais importante para a atuação do 

NAPP-FMB-UFBA junto aos discentes. Observou-se também que a estratégia de utilizar os 

meios digitais para desenvolvimento de uma ação institucional do eixo de prevenção e 

promoção da saúde do universitário vem mostrando efetividade, ao longo desses anos. 

Sendo que, recentemente, assumiu um lugar de destaque, quando passou a ser utilizada 

como ferramenta essencial para o desenvolvimento do trabalho, em condições remotas. Há 

um esforço na tentativa de contribuir com a rotina dos universitários por meio da produção 

e divulgação de conteúdos que também os aproximem do Núcleo. O edital do concurso para 

escolha da marca institucional, a ser proposta pelos estudantes da FMB-UFBA, lançado 

recentemente, é um exemplo desta perspectiva. 

Portanto, mesmo nesse período de rompimento dos laços físicos e trabalho remoto, 

há uma continuidade do empenho em desenvolver uma intervenção que estreite os vínculos 

com o público-alvo, mobilizando-os para a adoção de uma perspectiva de autocuidado. Com 

isso, estão sendo reforçadas as divulgações das ações desenvolvidas pelo no NAPP-FMB-
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UFBA e pelo Mural Digital, como principal linha de trabalho do eixo de promoção da saúde 

e prevenção do adoecimento psíquico dos discentes.    
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo, explanar a importância do programa GERVET 
como ferramenta facilitadora do planejamento e criação do PGRSS nas unidades de saúde animal 
auxiliando aos médicos veterinários durante sua elaboração, planejamento e execução e, desta 
forma, contribuindo para redução dos impactos negativos ao meio ambiente e saúde pública 
ocasionados pela má gestão de resíduos de serviços de saúde. 
Palavras-chave: GERVET; Gerenciamento de Serviços de Saúde; Resíduos sólidos; Medicina 
veterinária. 
 

ABSTRACT: This study aims to explain the importance of the GERVET program as a tool to facilitate 
the planning and creation of the PGRSS in animal health units, helping veterinarians during their 
preparation, planning and execution and, thus, contributing to reduce impacts Negotiation of the 
environment and public health caused by poor management of waste from health services. 
Keywords: GERVET; Health Services Management; Solid waste; Veterinary Medicine 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

No Brasil tem-se observado um crescente aumento da população de animais de 

companhia. Como consequência, a implantação de serviços de saúde que atende esses 

animais tem acompanhado este crescimento. Hoje, o país conta com mais de 132,4 

milhões de pet shops firmando-se como o segundo maior país do mundo no setor 

(ABINPET, 2012), ocasionando, portanto, a expansão da produção de resíduos decorrentes 

de tais serviços. Desta maneira, torna-se importante a realização de um correto 

gerenciamento desses resíduos a fim de se reduzir impactos ao meio ambiente e à saúde 

pública. A existência de ferramentas que facilitem esse processo é de grande valia aos 
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profissionais veterinários como forma de auxiliar na execução da prática de gerenciamento 

dos resíduos produzidos em suas unidades. 

O programa GERVET online de PGRSS (Plano de Gerenciamento de Serviços de 

Saúde) surgiu como um instrumento que permite aos médicos veterinários uma maior 

facilidade no planejamento e execução das práticas de gerenciamento em seus 

estabelecimentos, sendo esse um programa totalmente gratuito, de fácil manuseio e 

personalizado para cada perfil de serviço prestado. Nele, o profissional de saúde consegue 

elaborar de forma simples o PGRSS de sua unidade de saúde. 

O GERVET foi criado em 2015 e divulgado aos médicos veterinários de várias 

cidades da Bahia durante eventos presenciais e gratuitos onde os profissionais tiveram a 

oportunidade de inteirar-se sobre o programa e como utilizá-lo de forma prática. A partir 

de então, expandiu-se a divulgação e o aperfeiçoamento contínuo para que a experiência 

seja cada vez mais resolutiva e agradável aos usuários. 

O presente estudo tem como objetivo, explanar a importância do programa 

GERVET como ferramenta facilitadora do planejamento e criação do PGRSS nas unidades 

de saúde animal auxiliando aos médicos veterinários durante sua elaboração, 

planejamento e execução e, desta forma, contribuindo para redução dos impactos 

negativos ao meio ambiente e saúde pública ocasionados pela má gestão de resíduos de 

serviços de saúde. 

 

2 METODOLOGIA E CARÁTER DO ESTUDO 

O estudo tem caráter qualitativo, sua bibliografia envolve a legislação vigente do 

PGRRS e sugestiona as vantagens da utilização da ferramenta online GERVET na 

aplicabilidade dessas leis. Para isso, é necessário que antes se conheça as características 

dos resíduos de saúde e, por conseguinte, as informações relacionadas ao PGRSS. 

 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 

Segundo Schneider et al. (2001), os resíduos sólidos apresentam caráter 

antropogênico e inesgotável. Antropogênicos, pois são gerados exclusivamente pelo 

homem, em suas atividades, e inesgotáveis, pois a população está crescendo e adquirindo 

novos conhecimentos, gerando, cada vez mais novos produtos e, consequentemente, 
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mais resíduos. Quanto a sua origem, os resíduos sólidos são classificados como urbanos, 

industriais, radioativos, agrícolas e de saúde (ABNT, 2004) como ilustrado na figura 1. 

 

 

Figura 1: Classificação dos Resíduos Sólidos. 

 

Fonte: Adaptado de Pimentel, 2006. 

De acordo com a terminologia estabelecida pela ABNT, por meio da NBR 

12.807/93, os resíduos de serviços de saúde (RSS) são aqueles resultantes de atividades 

exercidas por estabelecimento de saúde gerador. Os RSS são parte importante do total 

de resíduos sólidos urbanos, não necessariamente pela quantidade gerada (cerca de 1% 

a 3% do total), mas pelo potencial de risco que representam ao meio ambiente e saúde, 

pois diferentes microrganismos patogênicos presentes nos RSS apresentam capacidade 

de persistência ambiental, entre eles Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli e o vírus da hepatite A e B (BRASIL, 2005). 

Os RSS são classificados, de acordo coma Resolução CONAMA nº 358/05 e de 

RDC ANVISA nº 306/04, em grupos, conforme as características que apresentam. 

 

2.2 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS) 

 

Documento integrante do processo de licenciamento ambiental, baseado nos 
princípios da não geração de resíduos e na minimização da geração de resíduos, 
que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, no âmbito dos serviços 
de saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de 
trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para a saúde; 
necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamento 
(tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e 

Resíduos 
Sólidos
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Industrais
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farmácias, inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa 
na área de saúde; centro de controle de zoonoses; distribuidores de produtos 
farmacêuticos; importadores; distribuidores e produtores de materiais e 
controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; 
serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros, contemplando os 
aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 
armazenamento, transporte, reciclagem, reciclagem, tratamento e disposição 
final, bem como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente 
(BRASIL,2005,p.2). 
 
 

O PGRSS contempla as quantidades e características dos resíduos gerados, a 

classificação desses resíduos, condições de segregação, acondicionamento, 

armazenamento temporário, transporte, tecnologias de tratamento, formas de 

disposição final e programas de controle na fonte (3R-Redução, Reutilização e 

Reciclagem), objetivando a eliminação de práticas e procedimentos incompatíveis com a 

legislação e normas técnicas pertinentes, sendo necessário para sua implantação um 

responsável técnico de nível superior devidamente treinado. 

O gerenciamento dos resíduos abrange aspectos intra e extra estabelecimento, 

desde a geração até a disposição final (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

 

2.3 RSS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL  

Os estabelecimentos de serviços de saúde animal apresentam-se em variadas 

categorias como clínicas, hospitais, ambulatórios entre outros, cujas atividades diferem 

de acordo com os tipos de serviços prestados. O principal objetivo dessas unidades é 

satisfazer seus clientes, prestando serviços de saúde e bem-estar de seus animais. 

No Brasil, a população de animais de estimação é a quarta maior do mundo, 

segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (2013). O grande número desses animais nas 

residências propicia um aumento no número desses estabelecimentos visando atender a 

toda essa demanda, acarretando, como consequência em um aumento na geração de RSS. 

2.4 ACESSO À INFORMAÇÃO 

Embora a implantação e execução do PGRSS sejam obrigatórias, a falta de 

informação se mostra como fator limitante. No ano de 2007, em um estudo realizado na 

cidade de Salvador - BA por Magalhães et al. (2014), foi constatado que 79% dos 

veterinários entrevistados não possuíam o PGRSS em seus estabelecimentos. Quando 
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questionados sobre os motivos para o não desenvolvimento do GRSS, 60% apontavam a 

falta de informação como principal causa responsável. Apenas 11% colocavam a falta de 

recursos como empecilho, enquanto que 12% apontavam a falta de interesse como sendo 

o principal motivo. Além disso, esse mesmo estudo apontou que apesar da maioria dos 

estabelecimentos entrevistados não possuir o PGRSS elaborado e implementado, uma 

grande parte desse grupo tinha interesse em implantá-lo. 

No entanto, é importante salientar, no entanto, que a falta de informação 

pode resultar em consequências legais aos profissionais que não estão em 

conformidade com a lei. Deve-se considerar o texto do decreto Lei Nº 4.657, setembro 

de 1942, em seu Art.3º “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a 

conhece”. Isso reitera a importância de difundir o conhecimento da legislação pertinente 

ao GRSS entre esses profissionais, visto que a falta de informação os coloca em situação 

de vulnerabilidade quanto ao risco de sofrer penalidades. 

3 GERVET 

A pouca instrução acerca do tema do GRSS ocorre desde o início da formação 

técnica dos profissionais de saúde nas instituições de ensino. Segundo Corrêa et al. 

(2005), a não inserção da abordagem dos RSS no processo de formação dos futuros 

profissionais é um aspecto importante para justificar o que acontece atualmente em 

relação aos RSS, tanto nos estabelecimentos de saúde, como no meio ambiente. Diante 

disso, o GERVET foi desenvolvido para atender a esses profissionais com ênfase em 

médicos veterinários, para que pudessem de forma simples, obedecer às normas legais e 

reduzir os impactos causados pela geração desses RSS.  

Sendo um programa de acesso gratuito, autoexplicativo e personalizado (figura 

2), navegando no GERVET, o profissional consegue elaborar um PGRSS específico, de 

acordo com a produção e tipos de resíduos gerados em seu estabelecimento. Ao informar 

os dados da empresa, a quantidade e tipo de resíduos produzidos, o PGRSS é 

automaticamente elaborado, de forma detalhada e pormenorizada. Em seguida, o 

usuário pode salvar o arquivo ou imprimi-lo, deixando-o disponível como um documento 

para fiscalização dos Órgãos competentes que venham a visitar seu estabelecimento, 

além de obviamente seguir as instruções do conteúdo em sua rotina. 
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Figura 2: Layout inicial do Gervet 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

3.1 EVENTOS E OFICINAS DE DIVULGAÇÃO 

Buscando difundir a importância da elaboração e execução do PGRSS, foram 

idealizados evento educativos sobre o GRSS. Para um público alvo de médicos 

veterinários, entre os anos 2015 e 2016, esses eventos foram realizados em várias cidades 

da Bahia, sendo constituídos por duas etapas: a primeira por um ciclo de palestras 

ministradas por renomados estudiosos sobre o GRSS, quando explanaram aspectos 

relevantes e demonstraram dados atualizados sobre os resíduos e saúde pública.  

Na segunda etapa, foi realizada uma oficina de apresentação do GERVET, quando 

os veterinários, de forma autônoma, puderam conhecer e elaborar os PGRSS de seus 

próprios estabelecimentos. Desta maneira, além de instruir os profissionais sobre a 

importância do PGRSS, os participantes tiveram a oportunidade de produzir o PGRSS 

específico para o seu estabelecimento, plenamente elaborado e pronto para execução. 

Pretende-se, em estudos posteriores avaliar o impacto desses eventos na vida prática dos 

veterinários bem como a continuidade da adesão do sistema entre os participantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude da escassez de informação acerca do PGRSS e da complexidade de 

normas para sua elaboração, a existência de uma ferramenta que possibilite de forma 

simples e automática a criação desse plano pode ser vislumbrada como um futuro 

promissor na vida prática dos médicos veterinários. Dessa maneira, é importante que se 

expanda a utilização do GERVET entre os profissionais de saúde animal, a fim de ampliar 

cada vez mais a divulgação e alcance de novos usuários. Assim sendo, será possível 
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mensurar quantitativamente a contribuição do sistema não somente para rotina dos 

veterinários, mas, sobretudo para o meio ambiente e saúde pública. 
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Resumo: Este trabalho apresenta o resultado do estudo de prospecção da produção científica e 
tecnológica sobre o SARS-CoV-2 e doenças relacionadas, principalmente a COVID-19,  área de 
saúde considerada atualmente prioritária pela Organização Mundial de Saúde, usando métodos de 
estudos de prospecção, como a recuperação da informação em bancos de dados especializados, 
usando plataformas de busca como o Portal de Periódicos da CAPES e a Espacenet, base de dados 
do European Pantent Office (EPO), para identificar artigos científicos, documentos de patentes, 
rotas tecnológicas e empresas detentoras das tecnologias para o combate ao COVID-19. 
Palavras-Chave: Prospecção Tecnológica; Recuperação da Informação, Ciência da Informação. 
 
Abstract: This study presents the result of the prospective study of scientific and technological 
production on SARS-CoV-2 and related diseases, mainly COVID-19, a health area currently 
considered a priority by the World Health Organization, using prospective study methods, such as 
retrieving information in specialized databases, using search platforms such as the CAPES Journal 
Portal and Espacenet, the European Pantent Office (EPO) database, to identify scientific articles, 
patent documents, technological routes and companies holders of technologies to combat COVID-
19.  
Keywords: prospective study; Information Retrieval, Information Science. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As mudanças na ciência, tecnologia e inovação intensificam os níveis de incerteza e 

a complexidade dos processos em uma dinâmica diferente de tudo o que se conheceu até 

agora. Esta tendência produz maior demanda de estudos de planejamento, prospecção, 

diagnósticos e visões de futuro para governos e instituições. Ao mesmo tempo, amplia-se a 
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consciência científica e a necessidade de bons sistemas de governança das instituições 

científicas e tecnológicas para definir estratégias de desenvolvimento bem-sucedidas. 

No mundo contemporâneo, a informação científica e tecnológica conquistou 

espaços entre indivíduos, empresas e instituições, de forma cada vez mais efetiva e 

relevante, como ativo para o poder de decisão, principalmente, para a elaboração de 

políticas públicas em tempos de pandemia, como a da SARS-COV-2 (COVID-19). 

Medicina e Ciência da Informação são áreas científicas muito distintas quanto aos 

objetos e métodos, campos da atividade e de atuação profissional. Mas, como ciência social 

e aplicada, a Ciência da Informação inclui o domínio de diversas competências na busca e 

recuperação da informação científica e tecnológica e proporciona a formação de pontos de 

convergência interdisciplinar, para subsidiar a pesquisa científica aplicada à área de saúde. 

A revolução tecnológica do último século e o envolvimento da sociedade pelo 

fenômeno da explosão da informação provocaram mudanças profundas no desempenho na 

Ciência da Informação, pela urgência em responder a novos problemas e desafios, cujas 

soluções passam por fundamentos teóricos e metodológicos consistentes, capazes de 

suportar as práticas aplicadas nos mais diversos contextos sociais e organizacionais (RIBEIRO, 

2019). 

No campo da Ciência, Tecnologia e Inovação, os estudos de prospecção tecnológica 

consideram-se fundamentais para promover a capacidade de organizar sistemas de 

inovação, que respondam aos interesses da sociedade. A partir desses sistemas, fazer 

prospecção significa identificar as oportunidades e necessidades mais importantes para a 

pesquisa e desenvolvimento no futuro. 

Neste contexto, a Ciência da Informação contribui expressivamente na construção e 

análise de indicadores científicos e tecnológicos de qualidade e confiabilidade, sendo os 

estudos de prospecção tecnológica a base da gestão da informação e da inteligência 

competitiva, cuja aplicação pode ser realizada a partir do uso combinado ou não de 

diferentes métodos e técnicas. Essa visão demonstra o potencial do estudo de prospecção 

tecnológica, principalmente no que se refere ao tratamento automático da informação e ao 

uso de sistemas de informação, como subsídios de apoio ao processo decisório, 

possibilitando uma visão sistêmica sobre as dinâmicas da pesquisa, desenvolvimento e 

inovação de um setor e/ou tecnologias, em curto espaço de tempo (AMPARO; RIBEIRO; 

GUARIEIRO et al., 2012). 
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O objetivo deste artigo é apresentar o resultado do estudo de prospecção da 

produção científica e tecnológica sobre o vírus SARS-CoV-2 e doenças relacionadas, 

principalmente a COVID-19,  área de saúde considerada atualmente prioritária pela 

Organização Mundial de Saúde, usando métodos de estudos de prospecção, como a 

recuperação da informação em bancos de dados especializados de plataformas de busca 

como o Portal de Periódicos da CAPES e a Espacenet, base de dados do European Pantent 

Office (EPO), para identificar artigos científicos, documentos de patentes, rotas tecnológicas 

e empresas detentoras das tecnologias para o combate a COVID-19. 

 

2 PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

 

A prospecção tecnológica, efetuada por meio de pesquisa em bases de dados de 

patentes e artigos técnico-científicos especializados é uma ferramenta útil para a tomada de 

decisão, que identifica, fundamentalmente, informações sobre o desenvolvimento 

tecnológico e científico de determinada área, permitindo a pesquisadores e tomadores de 

decisões conhecer o estado da arte e a possível evolução de determinado segmento. 

Neste sentido, os estudos métricos da informação são importantes para o 

reconhecimento dos temas pesquisados, e, principalmente, para demonstrar a influência 

dessa produção no meio científico, aspectos promissores para a análise da dinâmica e das 

relações da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) em qualquer área do conhecimento, além 

de fornecerem elementos que podem subsidiar tomadas de decisão em políticas científicas 

e tecnológicas. 

Os estudos de prospecção tecnológica surgiram, nas últimas décadas, para explorar 

a dinâmica das tecnologias emergentes nas indústrias, em um horizonte de longo prazo. Têm 

mostrado resultados importantes para apoio à decisão, porque seu conteúdo informacional 

identifica informações sobre o desenvolvimento tecnológico e científico de determinada 

área e permite aos pesquisadores e responsáveis pela tomada de decisões terem uma 

“visão” do estado de arte dessa área, segmento ou tema, e sua possível evolução, no âmbito 

local, regional, nacional e internacional. A aplicação destes estudos proporciona também 

informações mais específicas, como por exemplo, tecnologias relevantes, possíveis parceiros 

para pesquisas, concorrentes, nichos de mercado para atuação, inovações incrementais e 

movimentos de concorrentes nos mercados nacionais e internacionais. 
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A prospecção tecnológica é, em geral, um termo mais amplo, envolvendo várias 

fontes de informações como literatura científica e não apenas patentes. E usa diferentes 

atividades e/ou métodos de captação, tratamento e análise de informações.  

Apesar das diferenças e particularidades entre patentes e artigos científicos, 

pressupõe-se que seja possível realizar uma análise integrada, a partir de métodos e técnicas 

bibliométricas e cienciométricas, traz melhor compreensão da dinâmica e das relações entre 

a Ciência e a Tecnologia do que as análises isoladas, bem como, melhor qualidade e 

confiabilidade de indicadores para a tomada de decisão e planejamento da política científica 

e tecnológica. 

Os novos métodos, técnicas e ferramentas atualmente utilizadas em estudos de 

prospecção tecnológica são resultados dos avanços em tecnologia da informação e na 

Ciência da Informação, entre elas na cienciometria e bibliometria, tradicionalmente 

utilizadas para medir a produtividade e identificar redes de cooperação em ciência e 

tecnologia. Por outro lado, o advento de recursos de informação em formato eletrônico, 

amplamente acessíveis, alterou os esforços de busca, recuperação e análise da informação 

científica e tecnológica, tornando possível processar facilmente grandes quantidades de 

informação de forma rápida e eficaz. 

As técnicas de cienciometria e bibliometria, incorporadas em ferramentas de 

mineração de texto, são usadas em estudos de prospecção, juntamente com uma 

combinação de análise estatística e recursos de banco de dados para encontrar padrões e 

relacionamentos sutis em dados e inferir regras que permitam identificar tendências futuras, 

representando a possibilidade de dados de mineração para reunir informações estratégicas 

em milhares ou milhões de fontes (COELHO, 2011). 

Porter (2010) alega que um dos maiores desafios para os estudos prospectivos é lidar 

com muitos dados, sendo necessário tratar o texto como dados para obter inteligência, 

extraindo recursos de informação científica e tecnológica para responder as demandas. Para 

tal, analisam-se enormes quantidades de informações com certa rapidez para apresentar 

resultados confiáveis. Em função da enorme quantidade de informação disponível em 

formato textual, os seres humanos não são capazes de processar (ler e assimilar) toda 

informação recuperada durante as buscas. Portanto, é necessário aplicar ferramentas 

analíticas de mineração de dados, ou “data mining”, para realizar as análises quantitativas e 

qualitativas, item importante dos estudos prospectivos. 
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O uso de ferramentas de mineração de texto em estudos de prospecção tecnológica 

é um requisito primário para essa atividade e qualquer organização que opera em ambientes 

competitivos e colaborativos precisa rastrear informações sobre desenvolvimentos 

tecnológicos externos, o que representa incorporar inteligência competitiva, minerando a 

informação tecnológica em fontes externas, visando identificar eventos científicos, ameaças 

potenciais, oportunidades, alertas sobre tendências, etc. 

A análise bibliométrica permite a descoberta de novos fatos e padrões que, às vezes, 

não são percebidos devido ao limite de conhecimento ou visões preconcebidas de alguns 

autores, que apontam certas limitações, considerando que nem todas as atividades de 

pesquisa e desenvolvimento são publicadas e patenteadas e que grande parte da atividade 

de desenvolvimento tecnológico não é publicada imediatamente em periódicos, 

conferências, papers ou patentes e que não há sistema perfeito de classificação e indexação 

de publicações. 

O uso de bancos de dados de literatura científica e de documentos de patentes, como 

fonte de fonte de informação científica e tecnológica para subsidiar os estudos de 

prospecção tecnológica, baseia-se no pressuposto de que o aumento do interesse por novas 

tecnologias se refletirá no aumento da atividade de pesquisa e desenvolvimento e que, por 

sua vez, resulta no aumento de artigos, publicações e pedidos de patentes (COELHO, 2011). 

 

3 SARS-COV2 (COVID-19) 

Conforme o Ministério da Saúde, a COVID-19 é uma doença causada pelo 

coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de 

infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 

a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos e 

aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por 

apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de 

suporte ventilatório. 

Os primeiros casos da covid-19 foram ligados a um mercado de animais vivos em 

Wuhan, na China, sugerindo que o vírus tenha sido inicialmente transmitido de animais para 

os humanos. A transmissão interpessoal ocorre pelo contato com secreções contaminadas, 

principalmente pelo contato com grandes gotículas respiratórias, mas também pode ocorrer 

por meio do contato com uma superfície contaminada pelas gotículas respiratórias. Os 
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pesquisadores ainda estão trabalhando para determinar a rapidez da transmissão do vírus 

de uma pessoa para outra ou como a infecção será sustentável em uma população, embora 

o vírus pareça ser mais transmissível do que o da SARS e sua propagação seja provavelmente 

mais semelhante à da influenza.  

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de uma pesquisa aplicada, com o objetivo de gerar conhecimentos para 

aplicação prática, solucionando problemas específicos da área de saúde. Tem caráter 

exploratório e descritivo, com abordagem mista, qualitativa e quantitativa, considerada 

adequada para atingir os objetivos traçados, pois visa a imersão do pesquisador no objeto 

de estudo, o aprofundamento dos seus conhecimentos e o subsídio de futuras pesquisas. 

Para a coleta de dados, usaram-se técnicas de prospecção tecnológica, através de 

revisão da literatura sobre o tema “SARS-CoV-2”. A pesquisa documental e bibliográfica, 

efetuou-se nas bases de dados de patentes e de literatura científica do Portal de Periódicos 

da CAPES e da plataforma Espacenet, tendo sido recuperados documentos de patentes com 

fonte de informação tecnológica e artigos científicos para verificar o estado da arte dos 

estudos publicados sobre o SARS- CoV-2 e suas consequências. 

Este trabalho desenvolveu-se em duas etapas. A primeira, a “fase pré-prospectiva”, 

de pesquisa preliminar, é uma busca menos direcionada, que pretende identificar 

descritores e número de classificação internacional de patentes, visando elaborar a matriz 

de estratégia de busca como base para a recuperação das informações científicas e 

tecnológicas, que suporta a fase seguinte. A segunda etapa, a “fase pós-prospectiva”, é uma 

busca mais direcionada, baseada em uma metodologia de estratégia de busca estruturada, 

com descritores específicos, acompanhada por uma análise qualitativa, com dados 

informacionais tais como: ano de publicação, país de origem, detentores de tecnologias, 

mercados potenciais, instituições de pesquisa, autores e avaliação dos pares com foco sobre 

o objeto de estudo. 

As ferramentas de busca e recuperação de informação científica e tecnológica 

possibilitam a análise de anterioridade e similaridade de tecnologias, isto é, identificam o 

estado da arte em publicações periódicas científicas ou estado da técnica em documentos 

de patentes depositadas. As soluções de pesquisa, análise e gerenciamento de patentes 
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cobrem dois segmentos que estão convergindo cada vez mais: soluções de pesquisa e análise 

de patentes e software de gerenciamento de portfólio de patentes que integram 

informações de pesquisa e / ou análise. Os bancos de dados, que propõem soluções para a 

pesquisa e o desenvolvimento, ou módulos dentro de soluções, geralmente incluem 

referências cruzadas à literatura não patenteada, além de periódicos científicos e técnicos, 

que orientam inventores a desenvolver novas pesquisas, ou a descobrir invenções 

relacionadas. 

Devido à complexidade do processamento da informação, torna-se imprescindível o 

planejamento de estratégias de busca para cada tipo de base de dados. Para este estudo de 

prospecção foram selecionadas as bases de dados adequadas e definida a matriz de 

estratégia de busca e recuperação da informação científica e tecnológica das áreas e 

subáreas selecionadas. O Quadro 1 apresenta a matriz de estratégia de busca estabelecida 

para este estudo. 

Quadro 1- Matriz de estratégia de busca 

Descritores Ferramenta Base de dados Campo Período Filtro 

Descritor 1 Espacenet Patentes Título 

Abstract 

All text 

Espaço de 

tempo 

Recursos das 

Bases 

Descritor 2 Periódicos 

CAPES 

Artigos 

científicos 

Título 

Abstract 

All text 

Espaço de 

tempo 

Recursos das 

Bases 

Descritor 3 Espacenet  

Patentes 

Título 

Abstract 

All text 

Espaço de 

tempo 

Recursos das 

Bases 

Descritor 4 

 

Periódicos 

CAPES 

Artigos 

científicos 

Título 

Abstract 

All text 

Espaço de 

tempo 

Recursos das 

Bases 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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5 RESULTADOS E DISCUSÂO 

 

 A estratégia de busca identificou 28.400 publicações sobre o tema vírus SARS- CoV-2 

e COVID-19 no período de 20 anos, sendo 236 documentos de patentes publicadas no 

período de 2003 a 2020/Junho e 28.164 artigos científicos revisados por pares, publicados 

entre 2000 e 2019. O Quadro 2 apresenta a matriz de estratégia de busca utilizada para a 

pesquisa bibliográfica. 

Quadro 2- Matriz de estratégia de busca para SARS-COV2 (COVID-19) 

Descritores Ferramenta Base de dados Campo Período Filtro 

 

SARS-Cov-2 or 

COVID-19 

 

Espacenet 

 

Patentes 

 

Título 

2000 

à 

2019 

Recursos 

das Bases 

 

SARS-Cov-2 or 

COVID-19 

 

Periódicos 

CAPES 

 

Artigos 

científicos 

 

Título 

2000 

à 

2019 

Recursos 

das Bases 

 

SARS-Cov-2 or 

COVID-19 

 

Espacenet 

 

Patentes 

 

Título 

 

2000 

à 

2019 

Recursos 

das Bases 

 

SARS-Cov-2 or 

COVID-19 

Periódicos 

CAPES 

Artigos 

científicos 

 

Título 

 

2000 

 à 

2019 

Recursos 

das Bases 

Fonte: Elaboração das autoras 

 

5.1 Resultados da busca nas bases de dados de documentos de patentes 

 

 Conforme o Gráfico 1, a China é o país com maior número de patentes, 116 registros, 

em segundo lugar a Alemanha com 41 patentes, em terceiro lugar a Espanha com 31 

patentes, em quarto lugar os Estados Unidos com 19 patentes e a Austrália com 18 patentes, 

no período de 2000 a 2020. Os 15 registros de patentes com a sigla WO são de famílias de 
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patentes registradas na Organização Internacional de Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO), 

através do Patent Cooperation Treaty (PCT), que permite o depósito de patentes em 

aproximadamente 145 países durante 30 meses, conhecida como fase internacional.  

 

 Gráfico 1: Top Countries and regions. 

 

                             Fonte: Dados extraído da base de dados Espacenet (EPO) 

O Gráfico 2 apresenta a evolução dos pedidos de patentes referentes ao COVID-19 

no período de 20 anos, que denota evidente ascensão a partir de 2019, onde foram 

registradas 206 patentes com a pandemia do coronavírus. 

 

 

 

 

Gráfico 2: Evolução dos pedidos de patentes. 

 

Fonte: Dados extraído da base de dados Espacenet (EPO) 

 

O Gráfico 3 apresenta o número de inventores por país, onde a Espanha lidera com 

24 pesquisadores/inventores nas patentes com tecnologias referentes a COVID-19. Em 

seguida vem os Estados Unidos, o Canadá e a China na sequência. 

 

Gráfico 3: Número de inventores por país. 
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Fonte: Dados extraído da base de dados Espacenet (EPO) 

 

O Gráfico 4 apresenta o número de depositantes (empresas e/ou pesquisadores) por 

país, onde a Alemanha lidera com 41 patentes de tecnologias referentes a COVID-19. Em 

seguida vem os Espanha, Austrália, Canadá e a China na sequência. 

 

Gráfico 4: Número de depositantes por país. 

 

Fonte: Dados extraído da base de dados Espacenet (EPO) 

 

 

CONCLUSÃO 

O estudo demonstra o potencial do estudo de prospecção tecnológica no tratamento 

automático da informação como ferramenta de apoio ao processo decisório, possibilitando 

uma visão sistêmica das dinâmicas da pesquisa, desenvolvimento e inovação de um setor 

e/ou tecnologias, em curto espaço de tempo. Comprova também o potencial de informação 

estratégica que as patentes oferecem em um processo de gestão e monitoramento 

tecnológico, bem como de benchmarking de desenvolvimento tecnológico de empresas e 

de países. 
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 O mapeamento de prospecção tecnológica sobre o SARS-CoV-2 (COVID-19) e seus 

subtemas, demonstra a importância de se utilizar a prospecção focada na busca por 

anterioridade e similaridade de tecnologias inovadoras. Além disso, foi possível avaliar e 

apresentar o estado da arte dos estudos e aplicações da referida área no mundo, 

identificando os pontos relevantes, que podem diminuir o tempo de pesquisa, potencial de 

inovação, e direcionar os investimentos em projetos de pesquisa e desenvolvimento. 
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RESUMO: Este artigo aborda as estratégias adotadas pela Universidade do Estado da Bahia, em 
busca de formas de gerir os processos acadêmico, administrativo e de gestão e desenvolvimento de 
pessoas, com o suporte da Tecnologia da Informação e Comunicação, cujo papel é preponderante 
para a mediação tecnológica, durante o período de pandemia provocada pela COVID-19. 
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ABSTRACT: This article adresses the strategies adopted by Universidade do Estado da Bahia, on 
persuing modern ways to manage academic, administrative and human resources 
management and development processes, aided by Information Technology and 
Communication, which play an important role as a technological middleware during this period 
of COVID-19 pandemia. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este escrito decorre das circunstâncias causadas pela rápida difusão internacional 

do novo coronavírus (Covid-19), ocasionando a declaração de pandemia pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), no início de 2020, surpreendendo a humanidade com uma 

situação, até então inimaginável. Em menos de 1 mês, tendo a China como epicentro de 
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propulsão da pandemia, milhares de pessoas adoeceram e muitas mortes ocorreram, 

perfazendo um quadro global de 8.385.439 casos confirmados e de 450.686 mortes, no 

período de dezembro de 2019 a junho de 2020. (OMS, 2020). 

É importante destacar as consequências e os impactos nas sociedades mundiais, 

pelas restrições impostas pela pandemia, sendo necessário estabelecer uma vigilância 

epidemiológica que compreende dentre outros aspectos, a quarentena e o distanciamento 

social, originado a suspensão de aulas presenciais e de diversas atividades, que afetam a 

vida das pessoas enquanto não houver vacina. O isolamento social, observado 

praticamente no mundo inteiro, traz à tona as mudanças e a nova dinâmica impostas às 

relações sociais, culturais, econômicas, políticas, trabalhistas, e principalmente, na gestão 

de instituição universitária, temática deste artigo. 

Diante das circunstâncias, o isolamento domiciliar, seguindo o lema “Fique em Casa”, 

originou, no Brasil, uma série de decretos federais, estaduais e municipais, suspendendo 

atividades presenciais, sobretudo, na dimensão educacional. Por isso, as autoras deste 

artigo, servidoras da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e pesquisadoras da gestão 

universitária, apresentam a seguinte reflexão: de que maneira as TICs viabilizam as ações 

da instituição universitária de forma remota, para manter o fluxo das atividades no estado 

de pandemia? 

Esta reflexão induz como objetivo geral discorrer sobre a atuação da universidade 

por meio da tecnologia da informação, considerando que suas atividades são 

essencialmente, no modelo presencial. Neste texto, a ação da universidade é discutida em 

três áreas: acadêmica, administrativa e de gestão e desenvolvimento de pessoas. Sendo 

assim, aqui se discutem as estratégias de gestão universitária, com ênfase na identificação 

das ações ora implementadas e adotadas, no âmbito da UNEB, na expectativa de manter a 

universidade viva, atuante e exercendo sua função social. 

Tratando-se de um estudo de natureza descritiva e de uma abordagem qualitativa 

respaldados na análise qualitativa dos dados oriundos da pesquisa bibliográfica e 

documental, com recorte entre os meses de março a junho de 2020, foi feito um 

levantamento das ações realizadas na UNEB, resultantes de atos, a exemplo de editais, 

portarias e resoluções, publicado, predominantemente, com o objetivo de regulamentar o 
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funcionamento, durante o período de suspensão das atividades presenciais. Essa análise 

conduziu as autoras a refletirem sobre o papel das TICs, como ferramentas de 

sistematização e mediação das ações da instituição universitária, viabilizando o seu 

funcionamento. 

 

    2 O ESTADO DE PANDEMIA EM 2020 
 

Desde os seus primórdios, a humanidade tem sido acometida por pandemias, cujos 

efeitos se refletem em sua estrutura e nas relações intersociais, provocando uma dinâmica 

demográfica, marcada pela periodização de eventos, que ultrapassam fronteiras e se 

estendem aos dias atuais. Dentre as pandemias com maior repercussão espaço-temporal, 

destacam-se a conhecida Praga de Justiniano, no século VI, a Peste Negra, no século XIV, e 

a Gripe Espanhola, no século XX. 

Apesar de os avanços tecnológicos desenvolvidos, desde o século XX, propiciarem 

o surgimento de novos medicamentos e vacinas, doenças como a dengue, a chikungunya 

e a zika vêm provocando situação de alerta, devido aos altos índices de contaminação e à 

rapidez com que se propagam entre os seres humanos. Essas e outras doenças atingem de 

forma alarmante as sociedades contemporâneas e repercutem, globalmente, na ordem 

biomédica e epidemiológica, provocando impactos sociais, econômicos, políticos, culturais 

e históricos sem precedentes, gerando um clima de medo e insegurança, principalmente 

em relação ao futuro. 

Em 2020, reconhecendo a pandemia relacionada à infecção humana pela COVID-

19, a Organização Mundial da Saúde publicou a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII). Desde então, as autoridades governamentais 

adotaram uma série de medidas, visando combater o vírus. No Estado da Bahia, foram 

publicados atos normativos, baseados nas legislações federal e estadual, que tratam das 

situações emergenciais, em razão de doenças infecciosas virais. 

Seguindo as orientações e os protocolos adotados, a Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB) avançou na mesma direção, publicando atos institucionais que adequam 

suas ações estratégicas à nova realidade, provocada pela COVID-19, considerando que 
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pesquisas no campo da saúde, das ciências sociais e humanas têm a possibilidade de 

encontrar respostas ao seu enfrentamento. Por outro lado, a inovação tecnológica 

apresenta-se com uma perspectiva de solução para a manutenção das atividades 

acadêmicas e administrativas, no âmbito da instituição universitária. 

 

     3 AS TICS NO PROCESSO DE GESTÃO UNIVERSITÁRIA 
 

Face ao cenário inusitado que vem afetando a sociedade e o sistemas de saúde e 

de educação brasileiros, no intuito de apoiar as medidas de proteção social, contenção e 

mitigação da pandemia da COVID-19, a UNEB, instituição universitária que abrange 24 

campi e um universo de aproximadamente 30 mil pessoas, tem buscado garantir, 

principalmente, a segurança e o bem-estar das comunidades universitária e externa. 

A nova realidade, imposta pela COVID-19, levou a UNEB, no seu papel de difusora 

do conhecimento, a implementar ações no desafio de manter o funcionamento de suas 

atividades acadêmicas administrativas, recorrendo à tecnologia da informação e 

comunicação (TIC), para garantir a sua sistemática e subsidiar o desenvolvimento das ações 

e da tomada de decisão. 

Diante disso, a UNEB está reorganizando suas estratégias e suas estruturas 

acadêmico- administrativas, com a utilização das TICs, ferramentas facilmente disponíveis 

online, que contribuem para melhorar a eficiência da administração e da racionalização 

dos sistemas gerenciais e organizacionais, em busca de formas modernas no sistema de 

gestão e no processo acadêmico-pedagógico. Sendo assim, o uso da tecnologia digital 

contribuiria para amenizar a suspensão das atividades presenciais. 

 

4 AÇÕES ESTRATÉGICAS DA UNEB: ATIVIDADES ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS, GESTÃO    E 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 

Após a Declaração de Pandemia, a UNEB, respaldada pelo Conselho Universitário 

(CONSU), delibera o Plano de Ação para o enfrentamento à COVID-19, orientando a 

comunidade acadêmica, quanto aos procedimentos adotados, a fim de evitar a 



 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778  

587 

disseminação do vírus, nos espaços físicos da instituição, e nortear o funcionamento 

administrativo, durante a vigência das medidas governamentais. 

Com o objetivo de orientar os procedimentos acadêmicos e administrativos, a 

Reitoria da UNEB criou uma Comissão, composta por profissionais da saúde e de 

representantes da gestão, com a finalidade de acompanhar e orientar as condutas 

institucionais, relativas à pandemia da Covid-19, no âmbito da UNEB. 

Nessa linha estratégica, a UNEB disponibilizou, prioritariamente, a plataforma 

Microsoft Teams para a comunidade universitária, como instrumental para a realização de 

atividades acadêmicas e administrativas online (UNEB, 2020). 

Por isso, este artigo aborda o uso da tecnologia da informação e comunicação, na 

UNEB, considerando-se que suas atividades foram concebidas, essencialmente, no modelo 

presencial e que as TICs viabilizam o funcionamento remoto de algumas atividades. 

Com base no questionamento formulado para este estudo, referente ao uso da 

tecnologia da informação e comunicação na UNEB, durante o primeiro semestre de 2020, 

as dimensões do fazer universitário categorizam-se em três áreas: acadêmica, 

administrativa e gestão e desenvolvimento de pessoas, conforme descrição a seguir. 

 
4.1 ATIVIDADES ACADÊMICAS 
 

Na dimensão acadêmica, determinou-se a adoção de algumas medidas, como: 

suspensão das atividades letivas presenciais de graduação, pós-graduação, pesquisa e 

extensão; reconhecimento do cumprimento dos dias letivos de 2019; suspensão das 

atividades acadêmicas presenciais, relativas a 2020; suspensão da realização de 

eventos/atividades com aglomeração de pessoas; suspensão da utilização de espaços 

coletivos em todos os campi. 

Além das ações na dimensão acadêmica, ainda com respaldo no CONSU, a Reitoria 

da UNEB deliberou, em caráter excepcional, normas referentes à outorga de grau por 

mediação tecnológica, aos alunos concluintes dos cursos de graduação e aprovou a 

implementação do Programa Interinstitucional de Revalidação de Diplomas da área 

Médica. 
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No mesmo contexto, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE) aprovou o início das atividades letivas dos Cursos de Graduação, na modalidade 

EaD – convênio MEC/UAB, para o primeiro semestre de 2020. Também, no tocante às 

atividades de extensão, foi criado o Processo Seletivo de Projetos, incluindo a seleção de 

Bolsistas de Monitoria de Extensão, visando a financiar projetos de prevenção e de 

combate à COVID-19, com recursos do Orçamento Anual da UNEB e com a participação da 

comunidade     acadêmica. 

Utilizando um questionário online, a gestão da UNEB consultou os docentes e 

discentes, sobre a utilização de ferramentas de mediação tecnológica, com acesso à 

Internet, no desenvolvimento de atividades acadêmicas, em 2020. Os resultados dessa 

pesquisa conduziram a gestão universitária, na elaboração de um primeiro diagnóstico, a 

fim de orientar as decisões futuras. Por consequência, a UNEB promoveu lives, direcionadas 

à comunidade acadêmica, com o intuito de promover conhecimento, nas diversas áreas, e 

de manter o vínculo, por intermédio, por exemplo, do Programa Universidade para Todos 

(UPT), que inclui a Plataforma UPT/UNEB – Estude em Casa (Durante o Isolamento Social). 

Essas ferramentas tecnológicas possibilitaram também novas maneiras de abordagens 

pedagógicas. 

 

4.2 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Por sua vez, a área administrativa adotou seguintes normas: reconhecimento dos 

Grupos de Risco; suspensão do funcionamento das atividades administrativas presenciais e 

implantação do trabalho remoto; funcionamento, em sistema de revezamento, do Serviço 

Médico (SMOS) e de outros setores essenciais; realização de reuniões, incluindo as de 

órgãos colegiados, utilizando-se as TICs; suspensão de todas as modalidades de viagens de 

docentes, técnicos-administrativos e de estudantes; controle das despesas e dos gastos de 

custeio e de pessoal. 

As TICs vêm garantindo o funcionamento da instituição, possibilitando aos 

servidores o acesso ao trabalho, por via remota, e assegurando às equipes gestoras a 

realização de reuniões, para a tomada de decisões e para o prosseguimento dos processos 
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de gestão, na perspectiva de promover a melhoria da qualidade das informações, 

principalmente, neste período de suspensão das atividades presenciais. Por outro lado, as 

TICs facilitam a sistematização e o monitoramento do processo administrativo, fazendo a 

sustentação da gestão universitária, permitindo o atingimento dos objetivos e metas, além 

de favorecerem a manutenção do inter-relacionamento com a comunidade universitária e 

com outras entidades. 

 

4. 3 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
 

Na área de gestão e desenvolvimento de pessoas, é perceptível a utilização das TICs, 

como mediação tecnológica, na tramitação de processos administrativos e na estratégia de 

formação. Ao implantar o trabalho remoto, a UNEB estabeleceu estratégias de 

continuidade do trabalho, no que se refere à folha de pagamento e no atendimento aos 

requerimentos dos servidores. Essas ações foram viabilizadas pelo Sistema Eletrônico de 

Informação (SEI) e pelo RH Bahia, sistemas responsáveis, respectivamente, pela tramitação 

de processos e pela sistematização de gestão de pessoas, no Estado da Bahia, 

fundamentados em recursos de alta tecnologia. 

Na UNEB, esses sistemas foram instalados, através do acesso pela Virtual Private 

Network (Rede Virtual Privada) (VPN UNEB), permitindo aos servidores acessá-lo em seus 

computadores pessoais, de modo a garantir o trabalho remoto, numa tentativa de 

minimizar os impactos da pandemia, na área de gestão de pessoas. Por outro lado, essa 

sistemática modificou a modalidade de avaliação dos servidores, ao priorizar a qualidade da 

execução das demandas. Em contrapartida, o emprego das TICs favorece a continuidade do 

aperfeiçoamento e qualificação dos recursos humanos da instituição. 

Embora a UNEB ainda não tenha realizado um estudo sobre efetividade x redução 

de custos das atividades administrativas, durante a pandemia, verificou-se que houve 

redução de despesas, assim como um menor índice de evasão e um aumento na adesão 

aos cursos realizados, pela mediação tecnológica, demonstrando uma atenuação da 

resistência ao uso das TICs. 

Ao incrementar a utilização das TICs, no segmento gestão e desenvolvimento de 

pessoas, a UNEB constatou que essas ferramentas estão contribuindo para o 
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processamento mais ágil das informações referentes aos seus servidores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Juntando-se aos esforços determinados pela Organização Mundial da Saúde e pelas 

autoridades governamentais, a Universidade do Estado da Bahia vem adotando medidas 

de distanciamento social, como uma das formas de enfrentamento da Covid-19. 

Seguindo as recomendações do governo brasileiro, pela Portaria MEC nº 544/2020, 

que flexibiliza a utilização da mediação tecnológica em todos os cursos, a UNEB adere ao 

movimento de readequação das suas atividades acadêmicas e administrativas, cumprindo 

o seu papel social de difusão do conhecimento. O incremento dos meios digitais, como 

solução para minimizar o isolamento causado pela pandemia, demonstra a reação da 

gestão universitária para evitar a interrupção do cumprimento de sua missão. 

Com o estudo realizado, percebeu-se que as TICs são o elemento vetor para as 

alternativas de readaptação e o desenvolvimento das atividades acadêmicas e 

administrativas, na UNEB, tornando possível a continuidade da educação superior, através 

de ajustes convergentes nas estratégias acadêmicas, administrativas e de gestão e 

desenvolvimento de pessoas. Ressalta-se que a adesão e o comprometimento ao trabalho 

remoto demonstram a sua efetividade na realização das atividades, visando ao 

cumprimento dos objetivos e metas institucionais. Portanto, o uso da mediação tecnológica 

deve ser estruturado de modo a não afetar a qualidade acadêmica e o foco no processo 

formativo dos estudantes, com as competências desejadas pelo mundo do trabalho, como 

cidadãos comprometidos com as demandas sociais. 

Ora, a crise da COVID-19 demonstra que é possível modificar o modelo acadêmico 

e administrativo, agregando a comunidade universitária através de um sistema remoto, que 

mantenha a produtividade, reduza os custos operacionais, garanta o equilíbrio entre as 

atividades presenciais e virtuais, conduza a universidade a cumprir sua função de 

formadora, assegurando, sobretudo, a isonomia de oportunidades, pela implantação e 

utilização das tecnologias da informação e comunicação. 
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RESUMO: Investiga a Biblioteca Virtual em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz à luz da arquitetura da 
informação, com ênfase nos esquemas de organização exatos e ambíguos. Caracteriza-se como uma 
pesquisa descritiva, bibliográfica e qualitativa. Destaca, entre os resultados, que não existe padronização 
entre as interfaces, os esquemas por tempo, sequência e assunto foram identificados em todos os ambientes 
e a organização por tarefa não foi identificada em nenhuma biblioteca. Concluiu-se que cada esquema de 
organização exato foi identificado em pelo menos um ambiente analisado, enquanto o esquema ambíguo por 
assunto foi o único presente em todas as interfaces. 

Palavras-Chave: Arquitetura da informação; Sistemas de organização; Esquemas de organização 
exatos; Esquemas de organização ambíguos. 
 
ABSTRACT: Investigates the Oswaldo Cruz Foundation Virtual Health Library in the light of 
information architecture, with an emphasis on exact and ambiguous organization schemes. 
Characterizes the research as descriptive, bibliographic and qualitative. Emphasizes, among the 
results, that there is no standardization between the interfaces, the schemes by time, sequence 
and subject were identified in all environments and the organization by task was not identified in 
any library. Concludes that each exact organization scheme was identified in at least one analyzed 
environment, while the ambiguous scheme by subject was the only one present in all interfaces. 
Keywords: Information Architecture; Organization systems; Accurate organization schemes; 
Ambiguous organization schemes. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
A necessidade de organizar as informações, conforme suas semelhanças e diferenças, 

transcendeu aos ambientes digitais, deflagrando a necessidade da adoção de estratégias que 

caminhem em direção às necessidades dos usuários, de maneira compreensível. Neste viés 



 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778  

593 

encontra-se a arquitetura da informação (AI), campo de estudo interdisciplinar1 que objetiva 

“[...] descrever o processo de design, implementação e avaliação de espaços de informação 

que são humanamente e socialmente aceitáveis pelas partes interessadas” (DILLON, 2002, 

p.821). 

Na AI, as discussões sobre organização da informação (OI), compreendida como 

“[...] um processo de arranjo de acervos tradicionais ou eletrônicos realizado por meio da 

descrição física e de conteúdo (assunto) de seus objetos informacionais” (CAFÉ; SALES, 

2010, p.118), ocorrem em um dos seus componentes2, chamado de sistemas de 

organização. Conforme Morville, Rosenfeld e Arango (2015), são formas de apresentar a 

informação em uma variedade de maneiras, tais como categorias de conteúdo, tanto de 

forma geral, quando para públicos específicos.  

A mencionada variedade de maneiras para realizar a OI, a partir dos sistemas de 

organização da AI, vai ao encontro dos intitulados esquemas de organização. Enquanto uns 

são mais apropriados aos usuários que sabem o que desejam, outros se apresentam as 

personas que não estão certas sobre o que buscam. As exemplificações estão presentes 

nos mais variados ambientes digitais, como as bibliotecas virtuais (BVs), espaços que 

naturalmente foram se propagando na Internet e que “[...] constitui uma experiência 

"como se" fosse uma biblioteca, porém se acessa a seus serviços à distância, geralmente 

através do computador e da Internet” (BABINI; FRAGA, 2004, p.22, grifo dos autores). 

No âmbito das BVs, o encontro da adoção de esquemas de organização com a 

multiplicidade de diretórios temáticos pode ser identificado no campo da saúde, neste 

caso, via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Neste sentido, pelo fato da BVS FIOCRUZ já se 

apresentar como um espaço digital consolidado na Internet sobre saúde, surgiu o interesse 

em analisá-la a partir de preceitos da AI, com foco nos esquemas de organização, pois 

pressupõe-se que o satisfatório funcionamento de um website está atrelado a maneira 

como as informações são organizadas, representadas e disponibilizadas para recuperação. 

Referendando, Berners-Lee, Lassila e Hendler (2001) defendem que o ponto chave desta 

problemática continua sendo um sistema de organização eficiente, que ao ser adotado em 

ferramentas de recuperação, em qualquer ambiente, funcione.  

                                                                 
1 A ciência da informação (CI) faz parte do conglomerado científico que formaliza a AI. 

2Organização, rotulação, navegação e busca. 
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Diante da supracitada contextualização, o presente estudo tem como objetivo geral 

investigar a BVS FIOCRUZ à luz da AI. De maneira específica, o estudo objetiva analisar a OI 

das BVS FIOCRUZ segundo os esquemas de organização exatos e ambíguos, identificando 

a presença e a forma de adoção destes esquemas nas interfaces do conglomerado virtual. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A BVS FIOCRUZ vem se apresentando ao mundo, aproximando a comunidade às 

investigações realizadas no campo da saúde. Para tanto, faz-se uso de um sistema composto 

de 14 BVs especializadas. Porém, apesar da amplitude proporcionada, a BVS deve ser vista 

não como “[...] um fim em sim mesmo senão um meio para alcançar os objetivos e a missão 

de nossas instituições na comunidade, [pois] a forma e conteúdo das bibliotecas virtuais irão 

adaptando-se as mudanças de necessidades e aos recursos disponíveis em cada momento” 

(BABINI; FRAGA, 2005, p.23-24, tradução nossa). 

A BVS FIOCRUZ apresenta-se como uma rede centrada em um portal institucional, o 

qual atua como o responsável pela unificação das BVs especializadas, além de ser uma espécie 

de design modelo às demais bibliotecas da rede. Neste sentido, a BVS FIOCRUZ apresenta-se 

como: 

[...] uma rede de gestão da informação, intercâmbio de conhecimento e 
evidência científica em saúde, que se estabelece por meio da cooperação entre 
instituições e profissionais na produção, intermediação e uso das fontes de 
informação científica em saúde, em acesso aberto e universal na Web. (CENTRO 
LATINO-AMERICANO E DO CARIBE DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE3, 
2011) 

 

A interface do portal da BVS FIOCRUZ (figura 1) foi atualizada em 2012, centrada nos 

serviços aos cidadãos (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2016) via informações em saúde, entre 

pesquisas científicas, redes sociais e acontecimentos (notícias). Contudo, mudanças também 

são perceptíveis na interface após o estudo realizado por Silva e Miranda (2016), como as 

inclusões da BV “Saúde dos Povos Indígenas” na lista das BVs, apesar da página já existir 

internamente, e do item “Serviços”, ambas na interface do portal, entre outras. 

 

  

                                                                 
3 Anteriormente chamado de Biblioteca Regional de Medicina (BIREME). 
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Figura 1: Homepage da BVS FIOCRUZ 

 
Fonte: Extraído de BVS FIOCRUZ, 2020. 

 
As informações do portal (figura 1) estão disponibilizadas por seguimentos e 

acessadas por links internos, os quais, tanto permitem navegar pelas BVs, quanto remetem 

a páginas externas ao portal, como, por exemplo, para buscar currículos4 de pesquisadores 

e acessar outros portais científicos, inclusive não específicos ao campo da saúde, como o 

Portal de Periódicos CAPES5 e a SciELO6. 

Na faixa “Bibliotecas Virtuais da Fiocruz” (figura 1) é possível identificar todas as 

BVs que contemplam a rede: aleitamento materno; bioética e diplomacia em saúde; BV 

biográfica Adolpho Lutz; BV biográfica Carlos Chagas; BV biográfica Sérgio Arouca; 

determinantes sociais em saúde; doenças infeciosas e parasitárias; educação profissional 

em saúde; história e patrimônio cultural da saúde; integralidade em saúde; pensamento 

social; saúde dos povos indígenas; saúde pública; e violência e saúde (FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ, 2020?).  

As BVs supracitadas possuem interfaces semelhantes ao design do portal 

institucional, entretanto, analisá-las à luz da AI permite a identificação, ou não, dos 

esquemas de organização, enquanto integrantes dos componentes de organização. À 

                                                                 
4 Currículo lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual. 

5 Site: http://www.periodicos.capes.gov.br/. 

6 Site: http://www.scielo.org/index.php?lang=pt. 
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priori, percebe-se que tais esquemas classificam e apresentam as informações em 

consonância com as peculiaridades de cada BV, ou seja, de acordo com os objetivos de 

criação, na intenção de uma favorável aplicação da AI. Para tanto, deve ocorrer uma 

preocupação mútua entre a forma como a informação será organizada e apresentada, pois 

a AI “[...] cria no website um ambiente de informação por onde o usuário pode se mover 

(navegar) para, como em uma biblioteca, encontrar informações que precisa de forma 

organizada” (REIS, 2007, p.63), interpretação esta que também deve ser mencionada na 

estruturação das BVs. Sendo assim, os sistemas de organização da AI formalizam-se em 

várias estratégias de classificação, entre as quais citam-se os esquemas de organização, 

isto é, modelos de arranjos que, para Reis (2007), são formas de definir categorias segundo 

a semântica dos conteúdos, respeitando as mínimas regras que definem a formação das 

categorias no esquema. 

Entre os esquemas de organização estão os exatos (objetivos), dividindo as 

informações “[...] em seções bem definidas e mutuamente exclusivas. Por exemplo, os 

nomes dos países são geralmente listados em ordem alfabética. Você sabe o que está 

procurando e é óbvio onde encontrar. Nenhuma ambiguidade está envolvida” (MORVILLE; 

ROSENFELD; ARANGO, 2015, tradução nossa). Entretanto, os esquemas de organização 

exatos “[...] exigem que os usuários conheçam o nome específico do recurso que estão 

procurando” (MORVILLE; ROSENFELD; ARANGO, 2015, tradução nossa). Além disso, tais 

tipos de esquemas “[...] são relativamente fáceis de projetar e manter porque há pouco 

trabalho intelectual envolvido na atribuição de itens a categorias. Eles também são fáceis 

de usar” (MORVILLE; ROSENFELD; ARANGO, 2015, tradução nossa).  

Pressupondo que os esquemas exatos são favoráveis aos usuários que sabem 

exatamente o que buscam, as informações podem ser classificadas de forma alfabética, 

temporal, localização ou sequencial. A organização alfabética é indicada “[...] para grandes 

conjuntos de Informações e público muito diversificado. Ex: Enciclopédia, Listas 

Telefônicas” (REIS, 2007, p.85). No caso do arranjo por tempo, indica-se o uso “[...] para 

mostrar a ordem cronológica de eventos. Ex: Livros de História, Guias de TV, Arquivo de 

notícias” (REIS, 2007, p.85). Quanto à ordenação por localização, ela “compara 

informações vindas de diferentes locais. Ex: Previsão do tempo, pesquisa política, Atlas de 

anatomia” (REIS, 2007, p.85). Por fim, a classificação por sequência “organiza itens por 
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ordem de grandeza. Indicado para conferir valor ou peso a informação. Ex: Lista de preços, 

Top musics” (REIS, 2007, p.85). 

Também existem os esquemas de organização ambíguos (subjetivos), divididos em 

categorias que desafiam a compreensão exata sobre algo, diante da presença da 

ambiguidade na linguagem e na organização e da subjetividade humana. Desta forma, 

estes esquemas tornam-se difíceis de projetar, porém não menos úteis (MORVILLE; 

ROSENFELD; ARANGO, 2015). Os esquemas exatos são importantes quando o usuário faz 

uma busca e não sabe, exatamente, o que procura. Morville, Rosenfeld e Arango (2015) 

explicam que o usuário pode ter apenas uma necessidade vaga de informações e que, por 

este motivo, possibilita uma aprendizagem associativa no processo de busca. Ou seja, o 

usuário pode aprender, fazer novas conexões e chegar a melhores conclusões enquanto 

“caminha” pelo website.  

Os esquemas ambíguos são divididos por assunto, tarefa, público alvo e metáfora. 

A organização por assunto “divide a informação em diferentes tipos, diferentes modelos 

ou diferentes perguntas a serem respondidas. Ex: Páginas Amarelas, Editoras do jornal, 

Supermercado” (REIS, 2007, p.85). No caso do esquema por tarefa, ele “organiza a 

informação em conjuntos de ações. Usado muito em software transacionais. Raramente 

utilizado sozinho na web. Ex: Menu aplicativos Windows (editar, exibir, formatar)” (REIS, 

2007, p.85). Quanto ao público alvo, este é “indicado quando se deseja customizar o 

conteúdo para cada público-alvo. Ex: Lojas de departamento” (REIS, 2007, p.85). Por 

último, menciona-se o esquema por metáfora, que é “utilizado para orientar o usuário com 

algo novo baseado em algo familiar. Normalmente limita muito a organização. Ex: Desktop 

de um computador” (REIS, 2007, p.85). 

Os tipos de esquemas de organização elencados refletem à forma como as 

informações serão apresentadas na interface após os websites serem desenhados segundo 

possíveis considerações na perspectiva das dificuldades7, ou seja, os desafios de organizar 

informações. Defende-se, assim, que a proposta de OI, de Morville, Rosenfeld e Arango, 

deve ser adotada como ponto de partida na estruturação de ambientes digitais, como é o 

caso do portal da BVS FIOCRUZ, especialmente quanto a adoção de esquemas de 

organização. 

                                                                 
7 Os desafios de organizar a informação concentram-se na ambiguidade, heterogeneidade, Diferenças de Perspectivas e 

política interna institucional (MORVILLE; ROSENFELD; ARANGO, 2015). 
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Para analisar a BVS FIOCRUZ, a partir da coleta de dados compreendida ao espaço 

temporal de abril até junho de 2020, adotou-se uma metodologia de pesquisa 

caracterizada como descritiva, na exposição qualitativa das 15 interfaces (distintas) 

identificadas, e como bibliográfica, a partir de um referencial teórico levantado, como 

destaque ao livro “Information Architecture: For the Web and Beyond”, também conhecido 

popularmente como o livro do “urso polar” e/ou a bíblia da AI. 

À priori, assim como ocorreu nos estudos de Silva e Miranda (2016), percebeu-se 

que as interfaces, tanto do portal, quanto das BVs que compõem a rede, não apresentam 

uma espécie de interface padrão8, o que pode dificultar a apresentação de conteúdos e a 

navegação dos usuários. Quanto ao foco do presente estudo, os resultados da análise da 

OI nas interfaces podem ser observados no quadro 1, estratificados pela adoção, ou não, 

dos esquemas de organização exatos, classificados em alfabética (1), tempo (2), localização 

(3) e sequencial (4). 

 
Quadro 1: Esquemas de organização exatos 
 

Ambiente Digital 1 2 3 4 

Portal Institucional Sim Sim Não Sim 

Aleitamento Materno Sim Sim Não Sim 

Bioética e Diplomacia em Saúde Sim Sim Não Sim 

BV Biográfica Adolpho Lutz Não Sim Não Sim 

BV Biográfica Carlos Chagas Sim Sim Não Sim 

BV Biográfica Sérgio Arouca Sim Sim Não Sim 

Determinantes Sociais em Saúde Sim Sim Sim Sim 

Doenças Infeciosas e Parasitárias Sim Sim Não Sim 

Educação Profissional em Saúde Sim Sim Não Sim 

História e Patrimônio Cultural da Saúde Sim Sim Sim Sim 

Integralidade em Saúde Sim Sim Não Sim 

Pensamento Social Sim Sim Não Sim 

Saúde dos Povos indígenas Sim Sim Sim Sim 

Saúde Pública Sim Sim Não Sim 

Violência e saúde Sim Sim Não Sim 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 
O quadro 2 apresenta os resultados da análise da OI nas interfaces na perspectiva 

dos esquemas de organização ambíguos, classificados por assunto (1), tarefa (2), público 

alvo (3) e metáfora (4).  

                                                                 
8 Reforça-se a ideia de que o portal institucional poderia ser o modelo (padrão) entre as BVs especializadas da FIOCRUZ 

(SILVA; MIRANDA, 2016). 
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Quadro 2: Esquemas de organização ambíguos 
 

Ambiente Digital 1 2 3 4 

Portal Institucional Sim Não  Não Não 

Aleitamento Materno Sim Não Não Não 

Bioética e Diplomacia em Saúde Sim Não Não Não 

BV Biográfica Adolpho Lutz Sim Não Não Não 

BV Biográfica Carlos Chagas Sim Não Não Não 

BV Biográfica Sérgio Arouca Sim Não Não Não 

Determinantes Sociais em Saúde Sim Não Sim Não 

Doenças Infeciosas e Parasitárias Sim Não Não Não 

Educação Profissional em Saúde Sim Não Não Não 

História e Patrimônio Cultural da Saúde Sim Não Não Não 

Integralidade em Saúde Sim Não Não Não 

Pensamento Social Sim Não Não Não 

Saúde dos Povos indígenas Sim Não Sim Sim 

Saúde Pública Sim Não Não Não 

Violência e saúde Sim Não  Não Não 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

 

 
Apesar da interface do portal institucional não ser, efetivamente, um modelo 

adotado em todas as BVs da rede, alguns esquemas de organização exatos se repetem, como 

é o caso da forma de classificação mais tradicional, a alfabética. Entre as maneiras 

identificadas, desde simples listas até interfaces mais elaboradas, destaca-se a organização 

apresentada pela “BV Sérgio Arouca”. Apesar de o menu principal estar organizado de forma 

sequencial, ao clicar no link interno “depoimentos”, as falas estão estruturadas em ordem 

alfabética. Sobre os esquemas de organização ambíguos, foi unânime a utilização da 

classificação por assunto. Tanto o portal institucional, quanto as BVs, reúnem vários tópicos 

e temas, se fazendo necessária uma organização por assunto.  

Em suma, os esquemas de organização exatos temporal e sequencial foram 

identificados em todos os ambientes digitais analisados, contudo, salienta-se que foi possível 

identificar a falta de clareza na adoção de critérios em algumas ordenações sequenciais. 

Quanto aos esquemas de organização ambíguos, o destaque foi a adoção da organização 

por assunto, utilizada por todas as BVs. Por outro lado, a organização por tarefa não foi 

identificada na análise realizada nas 15 interfaces. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Todos os quatro esquemas de organização exatos foram identificados, considerando 

o portal institucional e as 14 BVs, entretanto, a forma alfabética não foi identificada apenas 

na “BV Biográfica Adolpho Lutz”, enquanto que a organização por localização foi encontrada 

apenas nas BVs “determinantes sociais em saúde” e “história e patrimônio cultural da 

saúde”, compreensíveis pelos tipos de informações apresentados nos ambientes estudados. 

Por outro lado, houve unanimidade quanto a organização por tempo e por sequência. 

Ocorreram repetições e variações na forma como os mesmos esquemas de 

organização foram adotados. Uma das variações que pode ser exemplificada refere-se ao 

esquema alfabético dos itens “Redes Associadas” e “Temas”, identificados na BV 

“aleitamento materno”, os quais se repetem, alfabeticamente, nos itens “Literatura 

selecionada” e “Literatura científica” da BV “bioética” e “diplomacia em saúde”. Por outro 

lado, o item “Diretório, Portais” da BV “aleitamento materno” adota uma ordenação 

alfabética, enquanto o mesmo item das BVs “bioética” e “diplomacia em saúde” adota uma 

ordem sequencial. O mesmo ocorre com o item “Temas” da BV “aleitamento materno”, 

organizado alfabeticamente, mas que na “BV Biográfica Adolpho Lutz” está organizado de 

maneira sequencial.  

Concluiu-se que cada esquema de organização exato foi identificado em pelo menos 

um ambiente analisado, que o esquema por localização foi o menos encontrado e os 

esquemas por tempo e por sequência foram os presentes em todos os ambientes, ao passo 

que o esquema de organização ambíguo por assunto foi o único presente em todas as 

interfaces, diferentemente da organização por tarefa, não identificado nos ambientes, o 

que, talvez, sinalize o fato dos esquemas ambíguos serem considerados mais difíceis de 

projetar. 
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RESUMO: Revisita-se um texto muito pouco citado do filósofo, crítico cultural e ensaísta alemão 
Walter Benjamin (1892-1940) sobre o colecionador a propósito de uma dolorosa atividade que as 
circunstâncias históricas que viveu (o nazismo e a perseguição aos judeus) o obrigaram a fazer mais 
que uma vez – o empacotamento e divisão de sua biblioteca. As considerações que teceu a respeito 
configuram um prenúncio da possível aplicação da teoria sistémica aos acervos documentais 
integrais (bibliográfico, fotográfico, arquivístico e museístico). 

Palavras-Chave: Colecionador; Organicidade; Autobiografia e sistema de informação. 
 
ABSTRACT: A very little quoted text by the German philosopher, cultural critic and essayist Walter 
Benjamin (1892-1940) is revisited about the collector regarding a painful activity that the historical 
circumstances he experienced (Nazism and the persecution of Jews) forced him to do more than 
once - packaging and dividing your library. The considerations that he made about this are a 
harbinger of the possible application of systemic theory to integral documentary collections 
(bibliographic, photographic, archival and museological). 
Keywords: Collector; Organicity; Autobiography and information system. 

 

1 INTRODUÇÃO 

No universo sobretudo bibliográfico e museológico o conceito de coleção 

ganhou raízes fundas e generalizou-se, invadindo até o espaço arquivístico, onde desde 

1841 a noção de Fundo se foi impondo para contrapor à aleatoriedade do colecionismo a 

prática regular da identificação da proveniência dos conjuntos documentais.  E entre fundo 

e coleção a diferença até hoje marcante é a da distinção por se respeitar ou não a origem 

ou proveniência da produção e se deve-se manter ou não a totalidade dos documentos 

misturada com outros de outras proveniências. Trata-se de um critério muito prático que 
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as circunstâncias históricas justificaram, mas de flagrante pobreza teórica diante de uma 

realidade sempre bem mais complexa. No entanto, tão óbvia fragilidade e pobreza dos 

conceitos em pauta não impediram que se tornassem pétreos e inquestionáveis, o que 

espanta sobretudo se nos colocarmos numa postura cientifica. Como é possível que 

supostas ciências – a Biblioteconomia, a Arquivologia e a Museologia – mantenham sem 

revisão crítica profunda esses conceitos operatórios de fundo e coleção mantendo-os 

como eixos práticos tanto no processo formativo, como na ação prática dentro das 

instituições e serviços de custodia onde arquivistas, bibliotecários e museólogos exercem 

funções técnicas e de gestão? A resposta que nos parece mais óbvia desdobra-se em duas 

vertentes: a força do senso comum enraizada na operção física dos documentos e dos 

objetos que combina bem com esses conceitos simples e redutores e um ímpeto natural 

de distinção e identificação corporativa, que ajuda a cavar uma aparente diferenciação, 

sobretudo, entre arquivistas e bibliotecários ou documentalistas. 

No entanto, o senso comum, que apesar dos esforço de muitos Autores desta área em 

teorizar e dotar a prática arquivística, bibliográfica e museográfica de racionalidade crítica, 

continua a impor-se, mas não é inevitável e insuperável. E neste contributo pretende-se 

analisar e apresentar, um curto e solto texto de 1931 onde as palavras colecionador e 

coleção são usadas sem contestação, como era prática na época e ainda é hoje, mas 

associando-as a uma reflexão rica que deveria merecer a atenção de bibliotecários e 

museólogos, caso tivessem podido parar ou suspender suas rotinas e meditar nas 

implicações densas suscitadas pelo Autor. 

 
2 UM INTELECTUAL MARCANTE E PERCURSOR 
 

Por isso, o texto de Walter Benjamin de 1931 ganha uma especial importância 

teórica e prognosticadora de futuras inquietações. Partindo do ato doloroso que sofreu na 

pele de empacotar, dividir e desempacotar seus livros e papéis Benjamin disserta a 

propósito do perfil e do comportamento do colecionador e, ao longo de várias páginas, 

indicia  a percepção de que nada há de aleatório na reunião de documentos produzidos ou 

adquiridos por alguém Há um nexo, que podemos designar de orgânico e sistémico (a 

teoria geral dos Sistemas é chamada para o debate e mostra, facilmente, a sua 

versatilidade e extrema utilidade), que unifica e justifica essa ação de toda uma vida. 
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Trata-se, pois, de um texto pouco conhecido (e ainda menos explorado) de um 

Autor importante e muito citado pela intelectualidade europeia, ocidental e de outras 

latitudes do Mundo. Importa, por isso, traçar uma sinopse de seu perfil, antes da análise 

do texto, que está publicado na edição portuguesa utilizada, inserido no volume Imagens 

do Pensamento  (Benjamin, 2018: 207-215) – uma coletânea de dispersos, poderá assim 

classificar-se, bem patente na estrutura do mesmo como se se percebe pela explicação 

inscrita na contracapa do livro: 

Os três conjuntos de textos que compõem este volume nasceram todos, com 
intuitos diferentes, na década que medeia entre 1924 e 1934. Um traço comum 
os aproxima na sua diversidade, anunciando uma forma de escrita e 
pensamento que marcará a partir de agora grande parte da Obra do autor: a 
forma breve, do aforismo do fragmento, da pequena crónica, diversamente 
vazada num “pensamento feito de imagens” e numa “linguagem imediata... 
capaz de responder activamente às solicitações do momento. Se Rua de Sentido 
Único é em grande parte uma leitura dos tempos, já a Infância Berlinense será, 
segundo Benjamin, uma “despedida” pessoal da Berlim da viragem do século, 
através de “imagens nas quais se evidencia a experiência da grande cidade por 
uma criança da classe burguesa”. Por sua vez, as Imagens de Pensamento, que 
deram o título ao volume, são registos de um colecionador de lugares e objetos, 
mas também de memórias e sonhos, com palavras que – diz Adorno – “quando 
chegam batem com pequenos martelos contra o real até arrancarem dele a 
imagem, como de uma chapa de cobre” (Benjamin, 2018: contracapa) 

 
Theodor W. Adorno (1903-1968), filósofo, sociólogo, musicólogo e compositor 

alemão, figura expoente da Escola de Frankfurt, juntamente com Max Horkheimer, Herbert 

Marcuse, Jurgen Habermas, entre outros, não aparece citado, por acaso, no naco de prosa 

transcrito. Amizade pessoal e cumplicidade filosófica, através do cadinho de teoria e ação 

designado por Teoria Crítica, para a qual Benjamin deu seu contributo, prematuramente 

interrompido pelo suicídio pela ingestão das “31 pastilhas de morfina que levava consigo, 

no caso de ocorrerem os seus problemas de coração” (Van Straten, 2018: 110), em 

circunstâncias dramáticas de fuga ao nazismo, na localidade de Port Bou, Catalunha, 

Espanha, impõem essa referencia e ajudam a apresentar o protagonista em foco. 

Walter Benedix Schonflies Benjamin, nascido em Berlim, a 15 de julho de 1892, no 

seio de uma família burguesa judaica de comerciantes de produtos franceses, facto que 

não é indiferente ao conhecimento profundo que viria a ter da língua e cultura francesa, 

tendo traduzido obras mestras e tornando-se um divulgador e especialista da obra de 

Charles Baudelaire em alemão. Na adolescência aderiu aos ideais socialistas, tendo 

integrado p movimento da Juventude Livre Alemã e colaborou na respetiva revista. 

Refletia, na acção, a influência de Autores como Nietzsche. Mas aos 23 anos conheceu 
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Gershom Gerhard Scholem, filósofo e místico judaico alemão, com quem partilhou o gosto 

comum pela arte e pela religião judaica. Em 1919, defende tese de doutorado, A Crítica de 

Arte no Romantismo Alemão, que foi aprovada e recomendada para publicação. Em 1925, 

Benjamin constatou que a porta da vida acadêmica estava fechada para ele, tendo a sua 

tese de doutoramento:  A Crítica de Arte, no Romantismo Alemã sido aprovada e 

recomendada para publicação, mas não obstante Benjamin acabou por perceber, em 

1925, que a porta da vida acadêmica estava fechada para ele, Mesmo assim ainda 

apresentou a tese para a livre-docência intitulada Origem do Drama Barroco Alemão, que 

foi rejeitada pelo Departamento de Estética da Universidade de Frankfurt. Esta injusta 

adversidade não o impediu de seguir o seu propósito original de combinar, tendências 

aparentemente antagônicas como o idealismo alemão, o materialismo dialético e do 

misticismo judaico, criando, assim, um contributo original para a Estética dentro da 

Filosofia e do que até aí era canônico. No final dos anos 20, o filósofo judeu interessou-se 

ainda mais pelo marxismo e juntamente com o seu companheiro de então, Theodor 

Adorno, acima citado,  inteirou-se da filosofia de Georg Lukács, passando a publicar 

resenhas e traduções que o consagraram como crítico literário, entre elas, as séries sobre 

Baudelaire, mas também coletâneas de textos como Imagens de Pensamento, As 

Passagens de Paris ou Linguagem. Tradução. Literatura. Após a subida de Adolf Hitler ao 

Poder, refugiou-se na Itália de 1934 a 1935, iniciando uma penosa diáspora rumo ao exílio 

que tem algo de existencial a ver com o ato de empacotar e desempacotar livros e papéis 

e ainda de confiar esse conjunto ou parte dele a terceiros que podem ou não ser dignos 

dessa incumbência.  Durante esse período eclodiram tensões entre Benjamin e o Instituto 

para Pesquisas Sociais, associado ao que ficou conhecida como Escola de Frankfurt, muito 

relacionadas pelo seu perfil eclético e sintetizador de diferentes influências.  Em 1940, ano 

da sua morte, Benjamin escreve a sua última obra, considerada por alguns como o mais 

importante texto revolucionário desde Karl Marx, e, por outros, como um retrocesso no 

pensamento benjaminiano - as Teses Sobre o Conceito de História. As circunstâncias 

dramáticas da sua morte decorreram na fronteira entre Espanha e França quando Walter 

Benjamin estava a caminho do seu exílio na América do Norte – as autoridades franquistas 

retiveram-no para vistoria da sua documentação e ele pensando que ia ser preso decidiu 

tomar cianeto e antecipar um desfecho que ele imaginou inexorável... Vale a pena 

conhecer um pouco melhor este desfecho trágico, narrado por Giorgio Van Straten a 
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propósito  do desaparecimento da pesada “mala preta” que o acompanhou nos 

derradeiros sopros de vida: 

Foi uma sugestão que lhe deu um velho amigo que Benjamin encontrou em 
Marselha; Hans Fittko. A sua mulher, Lisa, que estava em Port Vendres, na 
fronteira com a Espanha, ocupava-se de trazer do outro lado quem se 
encontrava na mesma situação. Assim, Benjamin partiu, juntamente com uma 
fotógrafa, Henny Gurland, e o seu filho Joseph, de 16 anos, um grupo frágil e 
totalmente despreparado. (…) À medida que o trilho subia, as duas mulheres e 
o rapaz foram obrigados a ajudá-lo. Porque ele não conseguia levar sozinho a 
mala preta que se recusava a abandonar, afirmando que o mais importante era 
que o manuscrito que aí tinha dentro chegasse à América, mais importante que 
ele próprio. Foi um cansaço imane, e o pequeno grupo esteve várias vezes 
prestes a desistir. Mas acabaram por  chegar ao cume; em baixo. Cheio de luz. 
Surgiu o mar e, um pouco mais adiante, a localidade de Port Bou: tinham 
conseguido. Lisa Fittko saudou Benjamin, Henny Gurland e o seu filho, e voltou 
para trás. Os três prosseguiram até à povoação e dirigiram-se à esquadra da 
polícia, confiantes de que, como já sucedera a todos os que os tinham precedido, 
obteriam da polícia espanhola a autorização para prosseguir. Mas as ordens 
tinham mudado precisamente no dia anterior, quem chegava ilegalmente seria 
acompanhado até França. Para Benjamin, significava ser entregue aos alemães. 
A única concessão que obtiveram, dado o cansaço e a hora tardia, foi passarem 
a noite em Port Bou: poderiam alojar-se no Hotel França. Benjamin no quarto 
número 3. A sua expulsão é adiada para o dia seguinte. Mas para Walter 
Benjamin, o dia seguinte nunca chegou.: durante a noite, matou-se (...) (Van 
Straten, 2018: 108-110). 

 

Do pensamento e da obra de Walter Benjamin há a destacar, com especial 

relevância para a interpretação do texto em pauta, a teoria expressa no ensaio “A Obra de 

Arte na Época de sua Reprodutibilidade Técnica” e considerada a primeira grande teoria 

materialista da Arte, na medida em que apresenta as causas e consequências da destruição 

da “aura” idealista e romântica que envolvia as obras artísticas, enquanto objetos 

individualizados e únicos. Com o progresso das técnicas de reprodução, sobretudo da 

fotografia e do cinema, a “aura”, dissolvendo-se nas várias reproduções do original, 

destituiria a obra de arte de seu status de raridade. Segundo Walter Benjamin, a partir do 

momento em que a obra fica excluída da atmosfera elitista e religiosa, que fazem dela algo 

só para alguns e um objeto de culto, a dissolução da “aura” atinge dimensões sociais, 

resultantes da estreita relação existente entre as transformações técnicas da sociedade e 

as modificações da percepção estética. A perda da “aura” e as consequências sociais 

resultantes desse fato são particularmente sensíveis no cinema, no qual a reprodução de 

um filme carrega consigo a possibilidade de uma radical mudança qualitativa na relação 

das massas com a Arte.  
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Walter Benjamin considera que a natureza vista pelos olhos difere da natureza vista 

pela câmara, e esta, ao substituir o espaço onde o homem age conscientemente por outro 

onde a sua ação é inconsciente ou não intencional, possibilita a emersão de uma 

experiência dominada pelo inconsciente visual, assim como a prática psicanalítica 

possibilita a experiência do inconsciente instintivo. Exibindo, assim, a reciprocidade de 

ação entre a matéria e o homem, a fotografia e, em especial, o cinema ilustraria bastante 

bem a teoria materialista da criação artística. Adaptado adequadamente ao proletariado, 

prestes a tomar o Poder, o cinema tornar-se-ia, consequentemente, portador de uma 

extraordinária esperança histórica. 

Em síntese, pode dizer-se que a teoria benjaminiana evidencia que as técnicas de 

reprodução das obras de arte, se, por um lado, causam a queda da “aura” ao eliminarem 

o elemento tradicional da herança cultural; por outro, geram um efeito positivo, porquanto 

proporcionam um outro relacionamento das massas com a Arte, dotando-as de um 

instrumento eficaz de renovação das estruturas sociais. Uma perspectiva otimista que 

mereceu a crítica do companheiro e amigo Theodor Adorno, responsável pela edição 

póstuma da sua obra. Em Itália Benjamin tevem um seguidor, que lhe editou duas obras, o 

filósofo Giorgio Agamben, com ênfase para o conceito de Estado de exceção (Walter 

Benjamin, in Wikipedia). 

 

3    “UMA PALESTRA SOBRE O COLECCIONADOR” NA ÓTICA DE WALTER BENJAMIN 

 Esta palestra integra-se obviamente na concepção materialista da Arte de Walter 

Benjamin, mas possui outros aspetos que podem sugerir uma interpretação mais ampla e 

rica, aproximando o Autor da teoria sistémica, só explicitamente formulada na década de 

cinquenta do séc. XX. 
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Publicado no Die literarische Welt  de 17 e 24 de julho de 1931, saiu com um engano 

causado pelo tipógrafo: “O manuscrito desta conferência (...) continha provavelmente uma 

continuação do texto, mas com certeza mais algumas frases. Estas foram impressas por 

engano no jornal Die literarische Welt. Benjamin refere o lapso numa carta a Adorno.: Já 

que falamos das minhas coisas, não posso deixar de o informar de que, no meu ensaio, 

uma parte cortada no manuscrito surge monstruosamente a fechar o texto, devido a um 

engano do tipografo. O ensaio deveria terminar com a expressão “como convém”” 

(Comentário, in Benjamin, 2018: 194). 

A tradução portuguesa feita e anotada pelo germanista João Barrento completai 

esse fecho, como se pode constatar: 

Nunca ninguém procurou menos por detrás de alguém, e ninguém se sentiu tãso 
bem nesse papel como aquele que pode continuar a sua existência 
desacreditada atrás da máscara de Spitzweg1. Na verdade no seu interior 
alojaram-se espíritos, pelo menos geniozinhos que levam a que, para o 
colecionador – falo do autêntico, do colecionador como deve ser - , a posse seja 
a mais profunda forma de relação que se pode ter com as coisas, não por elas 
estarem vivas nele, mas porque é ele mesmo  que vive nelas. O que fiz foi 
levantar diante dos vossos olhos uma das suas moradas, cujos tijolos são livros. 
E agora, como convém, o colecionador vai desaparecer dentro dela” (Benjamin, 
2018: 215). 
 

Constata-se, também, ser possível encontrar no final do texto a mensagem central 

nele plasmada. Descodificando o estilo aforístico e metafórico de Benjamin pode-se buscar 

uma formulação analítica e propositiva de como se deverá entender o colecionador 

autêntico (e autenticidade, aqui, remete para o uso correto da palavra colecionador 

segundo Benjamin) e tal operação  leva-nos a inferências muito interessantes a que os 

bibliotecários, arquivistas e museólogos  de formação marxista poderiam há muito ter 

chegado e ter adotado, propondo, a partir daí, uma alteração ou substituição dos conceitos 

operatórios de fundo e de coleção ou, pelo menos, um uso mais crítico e cauteloso 

transmissível aos seus discípulos e continuadores. 

A palestra ou ensaio de Walter Benjamin merece ser exposta em todos os seus 

elementos constitutivos, mas isso será feito em outro momento. Agora, basta, talvez, 

cingirmo-nos ao essencial. E o que é relevante na “tese” desfiada pelo Autor surge pouco 

depois do início quando lança a pergunta: “Não seria presunção insistir aqui numa pretensa 

                                                                 
1 Referia-se a Carl Spitzweg (1808-1885) pintor do “Realismo burguês” alemão e concretamente a um dos seus quadros  

mais conhecidos “Der Bucherwurm” [O Bibliomano] de cerca de 1850. 



 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778  

609 

objetividade, enumerando-vos as peças ou as secções mais importantes de uma biblioteca, 

ou a história da sua génese, ou mesmo a sua utilidade para um escritor?” (Benjamin, 2018: 

208). Evita, pois, essa redundância e decide dar aos ouvintes (e leitores) a perspectiva da 

atividade do colecionador, “mais do que da sua coleção”, refletindo sobre os “diversos 

modos de adquirir livros” e encetando a jornada com esta interessante ideia: 

Toda a paixão está próxima do caos, mas a de colecionar confina com o das 
recordações. Mas direi mais ainda: o acaso, o destino, que tingem o passado 
diante dos meus olhos estão também presentes na desordem familiar destes 
livros. De facto, o que é esta coleção senão uma desordem na qual o hábito se 
instalou de tal modo que ela pode apresentar-se como ordem? Já ouviram falar 
de pessoas que adoecem pela perda dos seus livros, e de outras que para os 
adquirir se tornam criminosos. Nestes domínios, toda a ordem mais não é do 
que um estado periclitante à beira de um abismo. “O único conhecimento exato 
que existe”, disse Anatole France, “é o do ano de publicação e do formato dos 
livros”. De facto, se existe um contraponto para a desordem de uma biblioteca, 
é o da ordem do seu inventário (Benjamin, 2018: 209). 
 

Esta oposição entre caos/abismo e ordem é mais subtil e complexa do que uma 

leitura superficial pode sugerir: a desordem intrínseca à constituição da coleção prende-se 

com o impulso passional do colecionador, que o  mesmo é dizer com a sua componente 

psicológica e motivacional que escapa à racionalidade linear, presente nos dados exatos 

referidos por Anatole France – a data de publicação e o formato in 8º ou in 4ª de um livro 

-, captada pelo inventário, ou melhor dizendo, pelo catálogo da biblioteca. 

 Desvenda-se, assim, a atividade nebulosa do colecionador, tensionada 

dialeticamente entre o polo da desordem e da ordem. Mas a par deste eixo central, 

Benjamin aponta “muitas outras coisas”, mas concentradas em dois tópicos com 

desenvolvimentos: a) relação enigmática com a propriedade; b) relação com as coisas que 

não prioriza o seu valor funcional, portanto a sua utilidade, estudando-as e amando-as 

“enquanto palco, teatro do seu próprio destino” (Benjamin, 2018: 208). 

Deixando para depois a questão da propriedade, Benjamin desenvolve essa relação 

não funcional ou útil com as peças, observando que o mais profundo encantamento do 

colecionador é o de “fechar a peça individual num círculo mágico em que ela, enquanto é 

atravessada por um último calafrio – o da sua aquisição – fica petrificada”. E prossegue: 

Tudo o que é recordação, pensamento, consciência, se torna pódio, moldura, 
pedestal, fecho da sua propriedade. A época, a região, a manufactura, o 
proprietário anterior – tudo isto se transforma para o verdadeiro colecionador, 
em cada uma das suas peças, numa enciclopédia mágica cuja quinta essência é 
o destino do seu objeto. Aqui, neste campo estreito, é possível começar a 
conjecturar como os colecionadores, como os grandes fisionomistas – e os 
coleccionadores são os fisionomistas do mundo das coisas – se tornam 
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intérpretes do destino. (...) Para ele não são os livros, mas os exemplares, que 
têm um destino. E para ele, o mais relevante destino de um exemplar é o seu 
encontro com ele, com o colecionador e a sua coleção. Não exagero quando digo 
que para um colecionador a aquisição de um livro antigo significa o seu 
renascimento. É nisso que consiste o lado infantil que no colecionador se 
encontra com o senil. As crianças têm a capacidade de renovar a existência 
graças a uma prática múltipla e nunca complicada. Nelas, nas crianças, o 
coleccionar é apenas um processo de renovação, outros são o de pintar os 
objetos, de recortar, de decalcar, e toda a escala dos modos de apropriação das 
crianças, do tocar até ao nomear. Renovar o mundo velho – é este o impulso 
mais enraizado na vontade do colecionador de adquirir peças novas, e por isso 
o colecionador de livros antigos está mais perto da fonte do colecionar do que 
os que se interessam por reimpressões bibliófilas (Benjamin, 2018: 209). 
 

Muito interessante a distinção que Benjamin faz entre a fonte ou o âmago do ato 

de colecionar livros antigos e a compra pelos bibliófilos de reimpressões de obras – uma 

leitura possível desta distinção conduz-nos ao conceito de intencionalidade orgânica ou de 

organicidade que será explicado no ponto seguinte. 

Quanto à relação com a propriedade  Benjamin evoca o anedótico exemplo do 

mestre-escola Wuz de Jean Paul, que acumulara com o tempo uma grande biblioteca 

recorrendo ao expediente de escrever ele próprio todas as obras que lhe interessavam e 

ia vendo nos catálogos das feiras, mas que não podia comprar: “Os escritores são de facto 

pessoas que escrevem livros, não por pobreza, mas por insatisfação com os livros que 

poderiam comprar, mas não lhes agradam” (Benjamin, 2018: 210). Mas se isto pode 

parecer bizarria, o autêntico colecionador cai também na bizarria, como, por exemplo, 

quando pede livros emprestados que não devolve, mas também que não lê. E Benjamin 

dá, como prova, a sua experiência de ter emprestado livros que não chegaram a ser lidos. 

Tal atitude não é uma característica exclusiva do colecionador, mas algo muito antigo e 

generalizado, a ponto do mesmo Anatole France quando “um idiota” que admirava a sua 

biblioteca e lhe perguntou “E o senhor leu tudo isto, senhor France?” ao que France 

respondeu “Nem a décima parte! Ou será que o senhor come todos os dias no seu serviço 

de Sèvres?” (Benjamin, 2018: 210). 

Mas é pela compra que a biblioteca se constitui, embora Benjamin observe que não 

necessariamente na livraria, mas por catálogos organizados para encomendas, segundo a 

prática em uso na Alemanha. A compra em leilão já exigia outras competências ou 

habilidades do colecionador-comprador. E Benjamin discorre sobre este tópico até chegar 

à parte final da palestra, onde deparamos uma afirmação instigante: 
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Só quero deixar mais uma nota: o fenómeno do colecionar perde o seu sentido 
logo que perde o seu sujeito. Se as coleções públicas podem ser vistas como 
menos chocantes pelo lado social e mais úteis pelo lado científico do que as 
privadas, o facto é que só nestas os objetos têm a sua razão de ser (Benjamin, 
2018: 214). 

 

Tão instigante como inspiradora da “tese” sustentada no ítem com que 

remataremos esta contribuição. 

 

4. CONTRIBUIÇÃO PROTOSISTÉMICA PARA O CASO DO “MÉDICO-CULTURAL” 

 

Não se esgotou a riqueza do ensaio de Walter Benjamin, mas o que ficou em 

destaque  ajuda bastante a entender como se comporta o “médico cultural”, expressão 

que apareça bem vincada neste V Colóquio MEIDNFOR VINTE VINTE e significa a relação 

que os clínicos têm com a atividade cultural (desde as letras às artes), além ou a par da sua 

formação científica e empenho profissional. O Autor abordou o colecionador e a coleção 

em geral, mas as suas reflexões são aplicáveis ao “médico cultural” enquanto pessoa que 

coleciona livros, papéis e objetos vários de um modo não aleatório ou acidental, sem 

propósito claro e empenho analítico e organizativo. Esta aleatoriedade ou acidentalidade 

que aparece no significado corrente e tradicional de coleção e que obrigou ao 

aparecimento prático da noção de fundo, em 1841, aplicado fundamentalmente aos 

documentos administrativos e jurídico-políticos que desde finais do séc. XVIII foram 

compulsoriamente incorporados nos recém-criados Archives Nationales de Paris e 

organizados segundo séries ou classes temáticas que agregavam os documentos sem ter 

em conta a sua proveniência e os disponibilizava ao público quase aleatoriamente uma vez 

que o único ponto de acesso ao conteúdo era a indicação genérica do assunto tratado. 

Esta prática de colocação dos documentos, de acordo com uma matriz iluminista 

simplificada, seguia a que vinha funcionando e continuou funcionando sem problemas nas 

Bibliotecas. Assunto e ordenação aleatória ou acidental consubstanciaram a noção de série 

temática ou coleção. Em contraponto o fundo e o “princípio” da proveniência surgiram 

como reação inevitável de puro senso comum e não exigência de um processo de 

elaboração teórica: a consulta dos documentos ou até de livros e de objetos ficava sem 

dúvida muito mais difícil se o indicador de acesso fosse apenas um e ainda por cima 

genérico, sem atributos, nem complementos. 
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 O produtor ou originador dos documentos não poderia ser esquecido e passava a 

constituir-se também como ponto de acesso. E se ainda a isto se conseguisse manter a 

ordem original dada pelo(s) produtor(s) ou Autor(es) – o colecionador se quisermos inserir 

aqui o termo operatório usado por Benjamin – a recuperação documental ficava mais 

garantida até porque essa ordem original estaria plasmada em instrumentos criados” na 

origem ou no “habitat natural” da documentação. Sabemos, porém, que esta questão da 

ordem original aplicada às volumosas massas documentais incorporadas nas 

instituições/serviços de Arquivo de França e de outros países não foi muito seguida pela 

“escola” francesa apesar da reação prática e teórica de italianos e alemães já no séc. XX. 

Temos, assim, que o sentido corrente e “histórico” conferido ao termo coleção 

opõe-se ao entendimento expresso por Walter Benjamin e isto serve logo de alerta para 

bibliotecários e museólogos que lidam com coleções.  E consideram os colecionadores 

como pessoas que juntam coisas.... Esta conceção simplista e reducionista marcou e 

continuará a marcar “políticas de incorporação” que destroem a natureza dos autênticos 

colecionadores geradores de autênticas coleções, fruto de uma ação inconsciente e 

consciente, integral, sistémica do ser humano. A importância da proveniência não vale 

apenas para os documentos administrativos gerados pelo Poder para uso e proteção das 

instituições e dos cidadãos, mas é válida e significativa para toda e qualquer entidade 

singular ou coletiva, pública ou privada, que produz/coleta informação/documentação 

(desde livro a objetos tridimensionais). 

Observando o comportamento do colecionador Walter Benjamin notou que ele faz 

renovar os seus objetos ou peças, dá-lhes uma vida nova através da projeção pessoal neles, 

passando a viver ou a perpetuar-se nesse conjunto físico de livros, papéis ou coisas. Como 

preservar esta antropomorfização das peças colecionadas? Não é seguramente através do 

conceito frágil, redutor e destrutivo de coleção, nem do conceito superficial de fundo. 

Benjamin não antecipou uma teorização sistémica do problema: a sua linguagem aforística 

e metafórica, sugestiva e leve, não antecipou a teoria dos sistemas do biólogo austríaco 

naturalizado norte-americano Ludwig von Bertalanfy (1901-1972). No entanto, é possível 

interpretar o seu texto como protosistémico com ênfase num conceito que arquivistas, 

bibliotecários, documentalistas e museólogos há muito deveriam estar a trabalhar e a 

aplicar radicalmente – a organicidade. É verdade que a “escola” arquivística canadiana e, 

com repercussões no universo anglo-americano, encabeçada por Carol Couture, Terry 
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Cook e outros, puseram a tónica no relevo operacional e teórico do contexto. Trata-se de 

um conceito importante que tem sido alvo de um esforço definitório (Silva, 2019: 201-203) 

que carece, porém, de ser reforçado pelo de organicidade (relativo a orgânico, 

constitutivo, estrutural...). Um conceito operatório imbricado na teoria sistémica, 

sobretudo se considerarmos os sistemas organizados, que contêm uma estrutura, estados 

e objetivos ou finalidades. 

Se aceitarmos definir organicidade como a condição natural de qualquer ser 

humano ou pessoa, individual ou coletivamente, de agir no meio social ao longo da sua 

existência física fixando objetivos de sobrevivência, é impossível não reconhecer que sendo 

a primeira propriedade da informação (entre seis postuladas) ser estruturada pela ação 

(Silva, 2006) não haja organicidade em todo o ato informacional, o que nos leva a admitir 

coerentemente que qualquer documento (em sentido lato) produzido tem de ser orgânico. 

Ora a organicidade encaixa rigorosamente no comportamento do colecionador tal como o 

analisou Walter Benjamin, alertando para a faceta emocional ou inconsciente e a inevitável 

racionalidade presente na necessidade de dar sentido e de se plasmar nas peças reunidas 

organicamente. Daqui se pode e deve concluir que um acervo bibliográfico, documental e 

de objetos tridimensionais possuídos e usados por uma pessoa, uma família, um grupo ou 

uma entidade coletiva reflete na integra a natureza do possuidor/usufruidor. Esta 

evidência destrói por completo o uso do termo coleção em sentido redutor de conjunto 

aleatório de peças, mesmo se quisermos centrarmos no chamado colecionador de arte 

que reúne obras (pintura, escultura, etc.) de artistas ou proveniências diferentes, mas 

apropria-se delas mesmo que seja como um ativo económico. Só este propósito 

económico já reflete intrinsecamente a organicidade do colecionador. E por esta 

perspectiva o trabalho do museólogo confunde-se ou tende inevitavelmente a fundir-se 

ou a associar-se ao do “curador” ou especialista dos objetos colecionados e de seus 

produtores/criadores Limitar o trabalho do bibliotecário ou do arquivista à mera descrição, 

inventariação ou catalogação dos documentos com o respetivo tratamento classificativo 

não é satisfatório e isso tem sido já notado e compreendido por muitos, mas a dificuldade 

que persiste é superar nível eminentemente técnico e eivado de senso comum para se 

atingir um nível realmente cientifico. Este exige um investimento teórico (próprio e de 

importação de outras disciplinas sociais e naturais), bastante exigente e urgente. 
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Explorando e aplicando o ensaio de Benjamin, já germinado dentro da sua  teoria 

materialista da Arte, ao caso “médico cultural”, ressaltando, aqui, a aproximação das 

reflexões benjamianas à teoria sistémica e ao conceito operatório de organicidade, pode-

se rematar este contributo com o exemplo de um qualquer médico escritor, que não pode 

ser desligado, desde logo, da família onde nasceu ou que constituiu e em paralelo foi 

concentrando documentação vária abrangendo todas as áreas e temáticas e interesses que 

integrou. Estamos diante um colecionador, a Benjamin, sem dúvida alguma, mas estamos 

diante algo muito mais complexo – um ator-produtor-coletor que faz a simbiose da 

Medicina com a Literatura através da sua experiência existencial. A sua biblioteca é 

também um arquivo e um museu, de onde a sua morada é, no mínimo, uma Casa-Museu 

que se for desenvolvendo na presença orgânica dessa pessoa e seu contexto familiar. 

Fragmenta-se a memória do médico-escritor, retalha-se a organicidade concentrada nessa 

memória. Este é, aliás, um aspeto muito importante. Não estamos perante simples 

memória ao considerarmos o acervo integral de um médico-escritor, mas estamos diante 

um sistema de informação orgânica que ajuda hoje e no futuro a entender todos os aspetos 

da vida e obra desse protagonista. 

A missão profissional e cientifica do bibliotecário, do arquivista ou do museólogo – 

em rigor e pelo modelo formativo implantado na Universidade do Porto desde 2001 , o 

cientista da informação –tanto é impedir a fragmentação da memória quando herdeiros 

ou legatários ou até o próprio decide doar ou vender seu acervo, tendencialmente, em 

parcelas, como estuda-lo e apresenta-lo à consulta ou curiosidade de todos os potenciais 

utilizadores/investigadores com o máximo da organicidade restituída ou reconstituída. 

Objetivo difícil, moroso, afugentador, mas o único que se compagina com as elocubrações 

de espíritos lúcidos e progressistas como o de Walter Benjamin, detentor já de uma visão 

protosistémica, prenunciadora da importância da personalidade e das condições materiais 

de vida do sujeito infocomunicacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelo exposto, sobretudo no ponto 3 não custa apreciar a riqueza do ensaio de 

Walter Benjamin que merece uma exploração analítica mais desenvolvida. E esse deve ser 

um objetivo a prosseguir, assim como seria muito fecundo se a partir deste contributo na 

comunidade cientifica da informação, com relevo para o circulo profissional e formativo 
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de arquivistas, bibliotecários e museólogos fosse finalmente discutido de forma aberta e 

radical a fragilidade dos conceitos e “princípios” adotados desde o século XIX, 

manifestamente frágeis e inconsistentes diante da condição orgânica de todo e qualquer 

produtor/coletor de informação/documentação.  

Separar os livros de alguém de seus papéis ou de suas fotografias ou de seus 

quadros e de seus móveis e outros objetos é, literalmente, consumar o apagamento ou 

esquecimento efetivo de sua existência. E conservar esse alguém através de pequenas 

parcelas é como pretender que uma pessoa sobreviva apenas só pela preservação da sua 

perna, da sua mão ou da sua cabeça... A vantagem óbvia e única de manter intactas 

algumas parcelas é que por elas se poderá tentar a reconstituição do sistema de que foram 

parte integrante, tal como os paleontólogos através do ADN de vestígios de seres pré-

históricos os configuram o mais aproximadamente possível. 
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RESUMO: No início de 2020 nada faria prever o atual surto pandémico COVID-19! A Humanidade 
estagnou diante desta tremenda ameaça à vida humana e o corpo clínico, numa luta desigual, 
desdobrou-se na busca de novos conhecimentos e pesquisas laboratoriais, em que as redes virtuais 
foram soberanas na troca de informação. Contudo, epidemias e pandemias sempre assolaram o 
planeta.  O século XIX conheceu a cólera, febre-amarela, tuberculose e finalmente a peste negra, 
sendo que no combate a esta última os estudos científicos do Dr. Ricardo Jorge tornaram-no no 
primeiro epidemiologista português - conteúdos do V MEDINFOR VINTE, VINTE, este ano virtual.  
Palavras-chave: Ricardo Jorge – Médico-Cultural; Epidemia; Pandemia; Peste bubónica; V 
MEDINFOR VINTE, VINTE 

 

ABSTRACT: At the beginning of 2020, nothing could predict the current pandemic outbreak COVID-
19. Humanity stopped in the face of this tremendous threat to human life and the medical staff 
endeavored seeking for new knowledge and laboratory research, in which virtual networks have 
been fundamental in the exchange of information. However, epidemics and pandemics have 
always plagued the planet. In the 19th century, cholera, yellow fever, tuberculosis and finally the 
black plague attacked Humanity, and the scientific studies of Dr. Ricardo Jorge in the fight against 
the latest plague made him the first Portuguese epidemiologist – some contents of V MEDINFOR 
TWENTY, TWENTY, necessarily virtual. 
Keywords: Ricardo Jorge – Medical-Cultural; Epidemics; Pandemics; Bubonic Plague; V MEDINFOR, 
TWENTY, TWENTY. 
 

1 INTRODUÇÃO 

Surpreendida por uma pandemia que assolou o planeta Terra quando nada o faria 

prever, o que ironicamente cumpre a normalidade destas incursões víricas, a Humanidade 

estagnou diante do monstro invisível e imprevisível na sua capacidade de aniquilação de 

vidas, modos sociais, propósitos, vontades, num tremendo e insolente desafio à ciência 

médica que investe, desesperadamente, para salvar vidas humanas ultrapassando os 

limites das suas capacidades físicas e emocionais e do seu conhecimento clínico. Indefesa, 
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tudo cristalizou a Humanidade, expectante do porvir, sem conjeturas nem certezas, 

medrosamente entregue a insondáveis destinos remetidos para auras de esperança na 

Medicina e fé no poder Universal, das quais se tem alimentado. E foi assim que, 

subitamente, a atual Humanidade se viu transportada do normal das suas vidas para o 

agora-dito novo normal, algo que ainda não se conhece, algo que continua em construção 

segundo um padrão que está por definir. Como sempre, o tempo encarregar-se-á de nos 

emoldurar individual e socialmente segundo um desígnio a cumprir, ao qual o Colóquio 

Internacional V MEDINFOR VINTE, VINTE compulsivamente obedece, submetendo o 

encontro académico e debate científico à perspetiva virtual.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

A secção de trabalhos “Médicos-Cultural: Informação, Memória, Identidade e 

Património” da série de Colóquios MEDINFOR tem-se vindo a dedicar, conforme o título 

indicia, à recuperação de espaços de memória registados por médicos-escritores e suas 

práticas clínicas, por vezes a partir de relatos ficcionais pese embora num traçado literário 

bastante realista, recuperação conseguida a partir dos acervos literários onde se arrolam 

os modos e saberes da época em que essas mesmas obras foram escritas. Imperioso será 

mencionar que todo o acervo de que as Casas-Museu se compõem são outro 

extraordinário contributo neste âmbito, o qual tem também vindo a ser explorado nestes 

encontros. Pessoalmente, desde a realização do MEDINFOR I, em 2008, tenho-me 

dedicado ao estudo crítico e analítico de algumas obras e acervos de médicos-escritores, 

na sua relação da Medicina com a Informação. Foram considerados alguns nomes de 

médicos cujas vidas, e obras, se situam entre os séculos XIX e XXI, subordinando os seus 

textos à perspetiva de recuperação literária de identidades, saberes e fazeres clínicos, 

relações dialógicas médico-doente e vice-versa, ou ainda médico-sociedade em geral, 

marcadores romanescos reconhecidamente interessantes neste âmbito, quer do ponto de 

vista da identidade e memória, quer do ponto de vista da informação clínica e do respetivo 

património material e imaterial das épocas que lhes são correspondentes. 

Introduzindo no debate o conhecimento epocal acerca dos avanços e limitações 

com que esses médicos se confrontavam na observação do paciente, a par dos meios de 

disseminação informativa entre os seus pares e/ou o público em geral, tais registos 

literários são cabais demonstradores do quadro de atuação e constrangimentos desses 
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profissionais da saúde. É entretanto curioso notar-se, e com bastante regularidade, a 

preocupação que os escritores-médicos denotam ao conceder o enfoque da ação narrativa 

à estrutura psicológica do paciente na sua relação com o quadro clínico de que se queixam, 

a qual geralmente nem sempre é considerada, quer como fator determinante do 

diagnóstico, quer como condicionante à terapêutica a administrar, quer ainda como 

condição de relevância na definição estratégica da respetiva profilaxia dos vários estados 

patológicos a prescrever ou a (re)considerar. Dentro deste quadro de tensões e 

perplexidades acerca dos procedimentos de observação clínica, e a partir de textos 

ficcionais – romances ou contos –, permito-me recordar que já apresentei nos MEDINFOR 

anteriores os seguintes textos: “A medicina e a tradição médica em Júlio Dinis: um estilete 

sentimental na «ciência do coração»”, in,  A Medicina na Era da Informação, MEDINFOR I, 

2008, (escritor-médico Júlio Dinis, séc. XIX) ; “Acerca do espólio de Júlio Dinis: um percurso 

investigativo”, in, Medicina e Informação: olhares Luso-brasileiros, MEDINFOR II, 2011, 

(mesmo escritor-médico); “não há causas antecipadamente perdidas” – medicina, 

realismo e informação em Fernando Namora”, in, Informação e Saúde: percursos de 

interdisciplinaridade, MEDINFOR III, 2014, (escritor-médico Fernando Namora, séc. XX); e 

finalmente, “Paradigmas sociais do realismo urbano nos contos do médico Miguel 

Miranda” e “Miguel Miranda – o «fura-greves» da Sociedade do Rio” – este em coautoria 

com a Prof. Dout. Zeny Duarte Miranda –, in, Informação, Saúde e Cultura, MEDINFOR IV, 

2017 (escritor-médico Miguel Miranda, séc. XXI). 

No momento em que o V MEDINFOR VINTE, VINTE decorre, tempos de COVID-19, 

estamos mergulhados num surto pandémico que já configura uma eternidade, embora 

apenas grasse no planeta há alguns meses. Porém, dada a circunstância da presentificação 

deste fenómeno pandémico não seria, esperadamente, possível recuperarem-se 

memórias literárias em analogia com aquelas com que organizamos os trabalhos 

anteriores. Com registos já profundamente catastróficos para a Humanidade, 

confrontamo-nos com uma manifestação pandémica que pulsa no aqui e agora, atualidade 

que impossibilita, e limita, a que médicos, escritores, e demais intelectuais entrem no 

espaço de análise e observação para poderem representar na arte os seus pareceres e 

quadros de vida acerca desta matéria, aos quais o afastamento temporal é circunstância 

imperativa. Mas certamente que o passar do tempo irá trazer o registo escrito de muitos 

olhares, dificuldades, insuficiências, carências, emoções, vitórias e derrotas na luta pela 
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conquista maior do compromisso da Medicina – a preservação da vida humana! Ainda não 

é chegado o momento de expansões artísticas do intelecto, este é ainda um momento de 

profundas azáfamas hospitalares, laboratoriais e de partilhas de informação na luta e 

descoberta do antídoto para o invisível raptor de homens. Com esta breve explanação 

pretendemos veicular a necessidade que experimentamos de acima ter apontado os 

nossos trabalhos anteriores, como elementos auto justificativos, pelo natural contraste, do 

trabalho que iremos apresentar neste V MEDINFOR VINTE, VINTE. Todo o atual processo 

pandémico em curso, repetimos e sublinhamos, não conhece o distanciamento temporal 

necessário que permita organizar a compreensão dos escritores-médicos no sentido de 

conciliar e formatar registos e juízos censores da relação clínico-social em tempos de 

COVID-19. E sendo este o tema deste Colóquio, do ponto de vista literário diríamos que os 

recursos são inexistentes. Para além de alguns artigos jornalísticos, entretanto publicados 

por alguns médicos quando o cerne da problemática do vírus SARS-CoV-2 luta ainda contra 

todas as incertezas, múltiplas apreensões e tentativa de compreensões, Esculápio não terá 

ainda autorizado que a imaginação narrativa dos seus clínicos se manifestasse.  

Pelas mesmas razões, e para privilégio do necessário enquadramento, entendemos 

ser também pertinente o recurso a uma brevíssima abordagem de outros surtos 

pandémicos, popularmente denominados por pestes ou pragas, que ao longo dos séculos 

se disseminaram no planeta, epidemias e pandemias sempre de risco muito elevado para 

o ser humano, porquanto altamente contagiosas e mortíferas. Dentre tais doenças 

recordamos a varíola, peste negra, peste bubónica, lepra, cólera, tuberculose, tifo, 

sarampo, gripe asiática, malária, ébola, SIDA ou, mais recentemente, a SARS e a gripe A, 

catástrofes também muito fixadas ao longo dos tempos pela arte, sobretudo a pictórica, 

conforme daremos conta na ocasião própria. Mas mais se entenda ainda que esta 

sumariada enumeração apenas se compagina como suporte cronológico de memórias 

pandémicas que desaguaram no atual surto COVID-19, o Novo Corona Vírus. Posto isto, no 

quadro de surtos infeciosos, referir epidemias ou pandemias no século XIX é, quase 

imperiosamente, trazer à memória a tuberculose, conceito de devastação pelo bacilo de 

Koch, médico que o determinou. Esta doença infeciosa, que matava cerca de 95% dos 

infetados, e que em países em vias de desenvolvimento ainda vai constituindo uma das 

principais causas de morte, afinal tendo já sido conhecida de Hipócrates sabe-se que ataca 

o homem desde a Antiguidade, talvez mesmo desde tempos imemoriais. Com o 
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afastamento da assim chamada “tísica pulmonar”, conhecida ainda por “peste branca”, 

“doença do peito” e “doença romântica”, dado na arte ser muito representada pelos 

intelectuais da época, na Europa viveram-se trezentos anos de acalmia da calamidade 

tuberculínea após os quais a voltou a assolar no início do século XIX, e à qual Portugal 

sucumbiu em larga escala. Mas não só a tuberculose, pois também a cólera e a febre-

amarela dizimaram milhares de vidas ao longo desse século, só que, por funesto 

entendimento social, a tuberculose assumiu a metonímia dos surtos pandémicos de 

Oitocentos.  

Parece-nos o momento de referir que o Dr. Ricardo Jorge, tendo nascido em 

meados do século XIX (Porto-1858 e Lisboa-1939), foi um médico que dedicou os seus 

estudos e aprofundou o saber científico no âmbito das doenças infeciosas. Todavia, tendo-

se tornado no primeiro médico epidemiologista português, a consagração médica não lhe 

coube tão-somente pelas descobertas inerentes à tuberculose ou outras, mas pela 

investigação e acompanhamento clínico da segunda vaga de peste bubónica que se iniciou 

no Porto, já na curva do séc. XIX para o séc. XX. Acresce mencionar que um dos fulcros de 

atuação contra a peste bubónica que o Dr. Ricardo Jorge estabelecia e impunha era o 

cumprimento dos processos de higienização sanitária, numa nova lógica de se encarar, 

conceber e solucionar a doença. Mas o médico não foi bem-sucedido junto do povo, pois 

nem tudo correu bem do ponto de vista da aceitação social das novas exigências 

profiláticas, sendo que uma insurreição popular o obrigou a abandonar a cidade do Porto 

sediando-se em Lisboa, conforme oportunamente se relatará. Saliente-se, entretanto, que 

o Dr. Ricardo Jorge foi ainda um intelectual das Letras, ensaísta, pensador, rigoroso cultor 

da língua portuguesa, por vezes ainda polemista.  

A sua investigação desdobrou-se, segundo o próprio médico anotou. Do ponto de 

vista clínico, recorrendo e utilizando os recursos da análise patológica epocais; do ponto 

de vista sanitário, avaliando as causas e evolução da doença no quadro das práticas de 

higiene popular; e do ponto de vista social, no reconhecimento de que se tratava de uma 

doença facilmente propagável, que não só perturbava como afetava profundamente a vida 

física, moral e económica do país.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após o necessário enquadramento, esta será a ordem estruturante do texto que 

apresentaremos à comunidade científica do Colóquio V MEDINFOR VINTE, VINTE. 

Acompanhada da análise de alguns textos do Dr. Ricardo Jorge – e contam-se mais de duas 

centenas de publicações, na sua grande maioria da ciência médica – , a minha comunicação 

será ainda atravessada por considerações recolhidas de outros textos da crítica que lhe foi 

atribuída, onde naturalmente se incluirá o meu olhar literário que fará ainda a transposição 

para outos textos, também de alguns médicos-cultural, publicados na imprensa diária 

durante os meses-COVID-19. 
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RESUMO: Cabe nesta pesquisa a proposição de reunir nomes de médicas baianas e portuguesas, 
formadas em Portugal e na Bahia, que ultrapassaram fronteiras da ciência e legaram patrimônio à 
sociedade. A memória de médicas-cultural apresenta leitura de vidas, realizações, pensamentos, 
refletidos em dois séculos, de 1808 à atualidade - data ponto de partida da criação da Escola-
Médica da Bahia - descortina a temporalidade, costume, moda e comportamento, e avista a cultura 
de mulheres-médicas, destes dois países, protagonistas das artes, literatura, filosofia, política, de 
lutas pela igualdade de direito, assim por diante, apresentada na plataforma WEBSISMEDICOS e a 
Cultura. 
Palavras-chave:  Memória; Médicas-Cultural; Informação; Plataforma Digital – WEBSISMEDICOS e a 
Cultura. 

 

ABSTRACT: This research proposes to bring together the names of Bahian and Portuguese doctors, 
trained in Portugal and Bahia, who crossed the frontiers of science and bequeathed heritage to 
society. The memory of medical-cultural presents a reading of lives, achievements, thoughts, 
reflected in two centuries, from 1808 to the present - date of departure for the creation of the 
Medical School of Bahia - reveals the temporality, custom, fashion and behavior, and sees the 
culture of women-doctors, from these two countries, protagonists of the arts, literature, 
philosophy, politics, struggles for equal rights, and so on, presented on the WEBSISMEDICOS 
platform and Culture. 
Keywords: Memory; Cultural-Medical; Information; Digital Platform - SiS Doctors and Culture. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

A data 18 de fevereiro de 1808, possui grande significado histórico para Salvador, 

Bahia, Brasil, por ser ela a recordar a passagem de D. João VI em Salvador e, na altura, ter 

assinado o decreto da fundação da primeira escola de nível superior da Bahia, a então 
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Escola Médico-Cirúrgica. Em 3 de outubro de 1832, a mencionada Escola foi designada 

Faculdade de Medicina da Bahia, hoje pertencente à Universidade Federal da Bahia. Como 

bem rememora Jacobina (2008, p.12):  

A Escola de Cirurgia, criada em 18 de fevereiro de 1808, funcionou de modo 
muito rudimentar nos seus primeiros anos, segundo um dos seus memorialistas, 
Malaquias Álvares dos Santos (1810-1856), autor da Memória histórica 
referente ao ano de 1854 (SANTOS, 1905). Com menos de oito anos a escola já 
necessitou de sua primeira reforma, com a carta régia de 29 de dezembro de 
1815. Nessa reforma, o sistema de ensino médico mudou, aumentando o curso 
de quatro para cinco anos de duração e de três para cinco cadeiras (TEIXEIRA, 
2001). O principal responsável pelas mudanças foi o Conselheiro Manuel Luiz 
Álvares de Carvalho, baiano, físico-mor e Diretor geral dos estudos médico 
cirúrgicos do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve (SANTOS, 1905). 
 

Da mencionada Escola surgiram grandes nomes representativos das áreas das 

humanidades. Interessa aqui destacar médicas por ela formadas, impulsionadoras à 

produção de outros saberes para além da ciência. A exemplo, Rita Lobato Velho Lopes, 

primeira mulher brasileira a cursar uma faculdade e a obter o título de médica, num 

período antagônico às ambições femininas (segunda metade do século XIX, Brasil Imperial, 

e primeiras décadas do século XX). Sobre Rita Lobato, destaca-se a sua determinação e 

coragem, o que a possibilitou conquistar o direito de participar da vida política, social e 

cultural do Brasil, deixando importantes legados à sociedade. “Uma mulher extraordinária, 

médica, feminista e política brasileira… nas eleições de 1934, aos 67 anos de idade, foi 

eleita como primeira vereadora de Rio Pardo – Rio Grande do Sul”.  (SILVA; COELHO, 2016, 

p.140). Rita Lobato, foi a segunda médica titulada na América do Sul. Outra médicas 

formadas pela Faculdade de Medicina da Bahia, apresentam expressões e conquistas 

femininas relativas à cultura, literatura, artes, leis, política, religião, ciência e demais 

espaços que transcendem as áreas da Medicina. Com relação a mulheres formadas por 

escolas médicas de Portugal, do mesmo modo, é representativa a presença de médicas 

portuguesas atuantes nas áreas das humanidades.  

Como breve retrospectiva, apresenta-se aqui a síntese de uma trajetória de 

pesquisa de pós-doutorado desta signatária - a qual deu origem a esta e outras pesquisas 

- realizada na Universidade do Porto – Portugal, em 2006, denominada Os médicos e a 

cultura: estudo crítico e guia geral dos arquivos de médicos escritores, artistas e pensadores 

de Portugal e Bahia – Brasil (1808/2008), com bolsa concedida pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia (FCT). Em 2008, com renovadas experiências, os estudos 



 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778  

625 

transmutaram-se a um novo patamar científico denominado Os Médicos e a Cultura em 

Portugal e no Brasil, Bahia, 1808 até os dias atuais, por entender o seu objeto como “obra 

aberta”, Eco (1972), ficando, de imediato, convertido em título de uma trajetória à sua 

implementação e, possivelmente, sine die a duração do que daí resultasse a realização dos 

estudos de pós-doutorado assinalados. 

 

2 O NÚCLEO DA PESQUISA 

O objetivo desta pesquisa legitima a ideia de acolher e concentrar nomes de 

médicas baianas e portuguesas, formadas por escolas e faculdades de Medicina de 

Portugal e da Bahia que se deixaram encantar pelos apelos sedutores de trilhos 

antagônicos da formação patriarcal e do machismo, mulheres, de dois mundos e culturas 

diversificadas, em sua maioria, artistas, pintoras, escritoras, protagonistas de ações sociais 

e políticas e defensoras da igualdade de direitos entre os gêneros.  

No percurso desta pesquisa, a descoberta de culturas, temporalidade e da 

similaridade de costume, moda e comportamento, de médicas da Bahia e de Portugal, com 

suas variantes expressões de mundividência, apresenta multíplice processo de criação, 

reúne incomensuráveis acervos documentais, capazes de destinar legado informacional 

desconhecido e, muitas vezes, intramuros em residências e/ou instituições pelas quais 

tiveram assentos médicas-cultural. Aí se encontra o eixo de imensa pertinência à pesquisa 

em Ciência da Informação, Medicina, especificamente relacionada à sessão temática 

Memória, Identidade e Cultura do V Colóquio Internacional A Medicina na Era da 

Informação – V MEDINFOR VINTE VINTE. Juntamente relacionada com as Ciências da 

Computação, Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), Ciências Sociais e 

Ciências Humanas, Artes, Literatura, Filosofia e demais áreas das Humanidades, além de 

possuir originalidade e complementar estudos sobre culturas de mulheres na sociedade 

luso-brasileira.   

Nestas descobertas, atribui-se a memória-cultura o principal elemento deste 

estudo, desde a necessidade de preservar informação e acervos ao refletir acerca da 

experiência coletiva, da temporalidade e das conjunturas socioespaciais, e ao longo dos 

tempos. Assim, esta pesquisa amplia-se ao que se espera desta era, eminentemente, 
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digital, esta realidade a impor mudanças do paradigma da sociedade da informação e de 

paradigmas das áreas do saber, invariavelmente. Os recursos das TIC têm como função 

básica, reunir e disseminar informação relativa à propagação de conhecimentos e registros 

por entre as subsequentes gerações. 

Nunca se produziu tanta e, tão disponível, informação sobre uma infinita 
possibilidade de saberes. O volume documental assusta e a acessibilidade se faz 
tão evidente que o homem hoje vive um turbilhão de possibilidades informativas, 
especialmente por conta da acelerada transformação das TIC e, precisamente, da 
Internet e suas redes, passando a ampliar a necessidade de conhecimento cada 
vez mais e melhor. Uma intenção claramente determinada pelo tempo em que foi 
assumida – um tempo tecnológico intenso e vertiginoso em que somos impelidos 
pelos “cliques” velozes de dedos frenéticos em teclados vindos de paragens já não 
assim tão distantes da “ficção científica” (ou seja, da Utopia...). Com efeito, 
identificar, referenciar e incluir listagens ou até quantidades ilimitadas de 
documentos digitalizados tornou-se inevitável no âmbito das TIC e, mais 
precisamente, na Galáxia Internet, como a designou sugestivamente o sociólogo 
catalão Manuel Castells (2004) (DUARTE; SILVA, p.23).  

 

A citada reflexão, propõe rever memória-cultura de médicas a partir das mais 

variadas produções e respectivas interpretações aliadas à análise contextualizada da vida, 

processo de criação, pensamento e acervos documentais por elas acumulados com vista 

ao mapeamento deste estudo, muitas vezes até, guardados em espaços residenciais, e, por 

vezes, em mãos de familiares ou de terceiros. E, como bem pondera o historiador 

português Hélder Pacheco “certos homens – mulheres (grifo nosso) são cometas, são 

estrelas ou raios de luz” (MOREIRA, 2012). Assim, pela herança documental-cultural 

deixada pelo incalculável número de médicas insignes da sociedade da Bahia e de Portugal 

torna-se impossível de, neste texto, ser totalmente apresentada, merecendo outros 

capítulos. 

Há complexidade nas tramas do espaço-temporal devido ao processo de criação 

das mentes médicas-cultural que transcendem o mundo da ciência, voltando-se ao 

universo dos múltiplos saberes e múltiplas adoções e, ainda, na maneira de viver atos da 

vida e morte.  

Citando caso análogo, a médica Nise da Silveira, tão determinada e possuidora do 

mundo das ideias centrado em suas expressões psiquiátricas relacionadas com as 

expressões artísticas de pacientes com fragilidades mentais e possuidores de habilidades 

nas artes plásticas. Renomada médica psiquiatra brasileira, aluna de Carl Gustav Jung e, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung
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com aprofundamento dos estudos junguiano, em 1968 formou o Grupo de Estudos Carl 

Gustav Jung. Foi também membro fundadora da Sociedade Internacional de Psicopatologia 

da Expressão, com sede em Paris. É reconhecida como a mulher que revolucionou o 

tratamento da loucura no Brasil. Psiquiatra, formada pela Faculdade de Medicina da Bahia, 

enfrentou o preconceito sobre a presença da mulher no curso de Medicina, enxergou a 

riqueza de seres humanos que estavam no meio do caminho, entre o existir e a dignidade, 

entre a loucura e a exclusão total, entre o aceitável e o abominável. Essa mulher se rebelou 

contra a psiquiatria que aplicava violentos choques para “ajustar” pessoas e propôs um 

tratamento humanizado, a usar a arte para reabilitar pacientes. A história de Nise foi tema 

de documentários e, em 2015, voltou às telas com o filme inédito Nise O coração da 

loucura, dirigido por Roberto Berliner e estrelado por Gloria Pires. O longa é baseado no 

livro Nise – Arqueóloga dos Mares, do jornalista Bernardo Horta, traz um recorte acessível 

e emocionante sobre a atuação da psiquiatra e sua defesa da arte como principal 

ferramenta de reintegração de pacientes chamados “loucos”.  

Nesta prévia, segue um dos exemplos de análise contextualizada sobre médica-

cultural. Desta vez, a portuguesa, Adelaide de Jesus Damas Brazão Cabete, uma das 

principais feministas portuguesas do século XX. Republicana convicta, foi médica obstetra, 

ginecologista, professora, maçom, publicista, benemérita, pacifista, abolicionista, 

defensora dos animais e humanista. Adelaide Cabete é descrita como uma mulher 

destemida, empreendedora e defensora dos oprimidos e do feminismo, formou-se em 

Medicina na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa (1900), com a tese de licenciatura “A 

proteção às mulheres grávidas pobres”. Foi uma professora de grande prestígio no 

Instituto Feminino de Odivelas e escritora de diversos artigos nos quais defendia seus 

ideais republicanos, tendo dirigido a revista Alma feminina. Adelaide Cabete marcou 

profundamente o lançamento do século XX português.  

Natural de Elvas, passou a infância e a primeira juventude a trabalhar na ameixa e 

a servir em casas ricas, onde aproveitou para aprender, sozinha, os rudimentos da escrita 

e da leitura. Acabou por vir para Lisboa e entrar em Medicina, contando-se, a propósito da 

sua dedicação extrema ao estudo, que memorizava as minudências da Anatomia com o 

livro encostado ao balde, enquanto lavava o chão. Da sua personalidade singular e do seu 

desempenho social notável, como médica, pedagoga, publicista e benemérita, passando 

http://www.brasilpost.com.br/2016/02/22/nise-tratamento-psiquiatrico-filme_n_9291588.html
http://www.brasilpost.com.br/2016/02/22/nise-tratamento-psiquiatrico-filme_n_9291588.html
http://www.brasilpost.com.br/2016/04/20/gloria-pires-entrevista-nise-da-silveira_n_9703686.html?utm_hp_ref=equilibrio
http://www.saraiva.com.br/nise-arqueologa-dos-mares-2620915.html
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pouco mais de meio século, restam notícias vagas, partilhadas por muito poucos. Adelaide 

Cabete, esteve ligada a várias cisões, que ela mesmo interpretaria, sobretudo, a partir da 

sua perspectiva feminista de vanguarda, em colisão com as mulheres conformistas com as 

determinações de políticos da Primeira República de Portugal. 

Milhares de mulheres médicas-cultural, destacaram-se a partir de traços culturais 

singulares e plurais, para além das experiências técnica-científicas. Alguns exemplos:  

Bahia: Rita Lobato Velho Lopes; Nise da Silveira; Maria Odília Teixeira; Francisca 
Barreto Praguer; Eliane Elisa de Souza Azevedo. Portugal: Adelaide de Jesus 
Damas Brazão Cabete; Emília Patacho; Domitila Hormizinda Miranda de 
Carvalho; Carolina Beatriz Ângelo; Fernanda Maria João, Isabel Almasqué. 
 
 

3 TRAÇO METODOLÓGICO 

Esta seção apresenta, preliminarmente, os mecanismos de recuperação da 

informação que têm subsidiado a pesquisa em foco; os métodos de abordagem e 

procedimento; o nível da pesquisa, as técnicas e os instrumentos adequados à 

problemática do projeto, incluindo o objeto de estudo. A partir das abordagens qualitativa, 

do fenômeno informacional, e quantitativa aplicáveis, o estudo apresenta conteúdo 

voltado à memória-cultura de médicas, permeado pelas ações de cientistas em suas raízes 

culturais, da Bahia e de Portugal, observando pontos relacionados com a integridade e 

inteligibilidade de suas expressões. Estas possuem maior incidência em informações que 

colocam aspectos especiais quanto à vida e pensamento de mulheres singulares e plurais, 

distantes pelas desiguais civilizações, porém próximas em suas buscas por outras avenidas 

para manifestar-se e ressignificar-se. Em particular, será dada ênfase ao modus vivendi da 

médica, com avaliação tanto retrospectiva quanto prospectiva do fluxo informacional em 

plataforma digital. Este estudo apresenta a WEBMEDICOS e a Cultura.  

Interessa avaliar o contributo das médicas para outras áreas através da análise 

documental contextualizada e, por conseguinte, apontar para a necessária interlocução 

entre elas, nas etapas de leitura e interpretação das informações coletados. Neste caso, a 

plataforma digital SiS Médicos e a Cultura – Portugal e Bahia – Brasil - 

http://www.websismedicos.ufba.br é fundamental à veiculação da informação. Todavia, 

esta pesquisa manifesta outras reflexões: A presença do fazer arte, literatura, cultura, 
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estimula as descobertas da médica no seu atuar? De fato, existe uma dicotomia estanque 

entre a médica que exerce a Medicina e a médica-cultural? 

 

4 PONTO DE PARTIDA… UM ESTUDO INTENSIFICADO EM NOVAS DESCOBERTAS  

Como ponto de partida, foi necessário rever conceito de cultura, por pensadores 

como Edgar Morin (1962), este, quando discute o papel do autor em sua própria 

construção do saber acrescentando que o criador se armava exatamente no começo da 

era industrial, tende a confundir-se com conceito de produção. Reflete sobre a carga 

iluminista e dual do conceito, bem como sua acepção mais comum associada à civilização 

e produção artística, filosófica, literária de uma sociedade.   

Neste contexto, os estudos versam sobre conceito de memória, cultura e 

informação e a sua relação com a Medicina, além da introdução do novo conceito médica-

cultural, de base e, a busca de médicas pelo lúdico, pelas artes, literatura, música, ou 

mesmo por caminhos diversos, a exemplo da religião e da política.  

No entanto, fica evidente a existência das dimensões de capital cognitivo, 

mitológico, ritualístico e técnico que engloba toda a produção de saberes, sendo todo esse 

processo representado e materializado em informação, objetos, costumes e documentos. 

Portanto, para efeito deste estudo, em nível interdisciplinar, o objeto de estudo da Ciência 

da Informação englobaria todas essas dimensões do capital cultural humano, sendo o 

objetivo analisar, justamente, as tensões e simbioses existentes entre a Ciência da 

Informação, Ciências da Saúde, Memória, Cultura, Identidade, Humanidades e Ciências da 

Computação. Como “um vislumbre impressionista” (DUARTE & SILVA,2016), e quanto ao 

cenário mais atual, destacaremos a médica-cultura da Bahia e de Portugal, em suas 

culturas, a unir o conhecimento científico com o processo de criação cultural. 

 

4 MEMÓRIA-CULTURA – MÉDICAS-CULTURAL – PLATAFORMAS DIGITAIS 

No contexto atual científico onde se busca a integração dos saberes, esta pesquisa 

coloca-se como oriunda da perspectiva interdisciplinar do fazer científico. Nesse sentido, 

a proposta de estudar as relações entre ciência e cultura no fazer de médicas na Bahia e 
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em Portugal traz contributos importantes ao social em reveladas expressões a partir de 

cultura e civilização, de ambos os países.  

Entre outras análises, é rever nas produções das médicas-cultural a escrita de si – 

entre vida-morte e a humanização da ciência. Buscar-se-ão espaços com essas dicotomias 

e variantes médicas-cultural, de vidas pessoais. O conceito de médicas-cultural, 

introduzido por Duarte; Silva (2016), deu-se a partir dos estudos registrados no livro citado. 

Além desse contributo, apresenta a plataforma digital 

http://www.websismedicos.ufba.br/, após estudos das TIC. 

O acesso ao sítio WEBSISMEDICOS por meio dos dispositivos mencionados dá ao 
usuário maior independência nas questões espaço-temporais: o acesso a 
informações relativas aos médicos pode ser feito em qualquer tempo e em 
qualquer lugar (BRANCO, 2018, p.90). 
 

Memórias de médicas-cultural e, as de seu tempo, transmutam gerações, podendo 

transmitir muito mais do que se imagina, a revelar não apenas trajetória de vida, como 

também gostos, hábitos e mundividência. O movimento da médica-cultural é dominado 

por uma subjetividade que recorta, costura e prolonga percepções momentâneas, 

dinâmica por meios digitais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A plataforma SiS Médicos e a Cultura, encontra-se em constante estudo com 

objetivo de alcançar possiblidades de acesso por meio de dispositivos a oferecer aos 

usuários maior independência nas questões espaço-temporais: o acesso a informações 

relativas aos médicos pode ser feito em qualquer tempo e em qualquer lugar. 

A plataforma digital propõe potencializar efeito multiplicador de estudos Multi e 

Inter e Transdisciplinares (MIT). Visto nesta dimensão, pela profícua cooperação luso-

brasileira, conveniada e cada vez mais enraizada e sólida, o sistema de informação será 

socializado nas nuvens, ultrapassando para além do Atlântico e, dessa forma, rompendo 

barreiras geográficas.  

Como ponto de chegada, esta pesquisa remete a questões sobre o processo de 

criação da médicas-cultural, um tanto quanto instigante e enigmático, pouco discutido e 
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divulgado, no que diz respeito às escolhas entre produzir apenas ciência ou abandoná-la 

ou juntá-la às possibilidades de múltiplas formas de criação. As inquietações continuam: 

No cenário contemporâneo, permeado pelas tecnologias digitais, os acervos documentais 

de médicos-cultural estão sendo preservados para as gerações futuras? A Medicina 

reconhece a Ciência da Informação como protagonista na gestão de documentos e 

compartilhamento da informação? O conceito de médicos-cultural encontra-se, desde já, 

no contexto do pensamento pós-custodial?   
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RESUMO: Como afirma o grande fenomenologista Marice Merleeu-Ponty, filósofo de cabeceira de Daniel 
Serrão, “a relação com o mundo está incluída na relação do corpo consigo mesmo”. A partir da leitura de 
Daniel Serrão vamos percorrer os caminhos sobre os sentidos e sentimentos, estes que são incontáveis e 
imprevisíveis; e como o cérebro humano, esse maravilhoso órgão, por onde tudo passa, é imprescindível na 
determinação formal do mundo exterior para que haja mundo. Habitamos, como refere Daniel Serrão, na 
autoconsciência que é onde o mundo conhecido se apresenta para orientar as decisões e acompanhar os 
comportamentos. 
Palavras-chave: Autoconsciência; Sentidos; Sentimentos, Perceção. 
 
ABSTRACT: As the great phenomenologist Marice Merleeu-Ponty, Daniel Serrão's bedside philosopher, 
affirms, “the relationship with the world is included in the body's relationship with itself”. From the reading 
of Daniel Serrão we will walk the paths on the senses and feelings, which are countless and unpredictable; 
and like the human brain, this wonderful organ, where everything goes, is essential in the formal 
determination of the outside world for there to be a world. We live, as Daniel Serrão says, in self-awareness, 
which is where the known world presents itself to guide decisions and monitor behaviors. 
Keywords: Self-awareness; Senses; Feelings; Peception. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

Ouvir é conhecer uma certa propriedade da natureza que nos envolve e na qual 

estamos, irremediavelmente, inseridos e mergulhados. Acreditamos piamente, com uma 

fé inabalável, que a natureza existe. Mas uma pergunta nos é devido fazer: O que é a 

natureza? O que é este mundo exterior?  

Para esta pergunta radical, afirma Daniel Serrão, não há, ainda, uma resposta 

satisfatória. Sem percorrer os caminhos densos da filosofia, mas recorrendo a Kant, a 
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natureza é juízo do entendimento, um juízo a priori. E Merleau-Ponty, com alguma ironia, 

refere o conceito da Natureza, tão acarinhado por pensadores do século XX e cita Shelling, 

e assinala como Bergson – “uma inteligência fulgurante e intuitiva, tão esquecida hoje, 

compagina Natureza e Vida no conceito de élon vital como força criadora”. 

A ciência do século XX, em especial a Física e a Química, construíram um sólido 

conceito de Natureza que, infelizmente para o nosso desejo de conhecer, está apoiado em 

três pilares abstratos e frágeis.  

a) A Energia, que não sabemos o que é antes de se expandir e não sabemos o que é a 

expansão. 

b) O Espaço que é impensável antes da matéria o ocupar. 

c) O Tempo a mais ilusória e relativa de todas as conceções, nas quais a Física e a 

Química apoiam a sua teoria geral da Natureza como Cosmos. 

A verdade é que mesmo não sabendo de ciência certa – o que é a Energia, o que é 

o Espaço e o que é o Tempo, sabemos que todos nós existimos num corpo natural. Todos 

os seres vivos, desde a célula primordial, existem no seu corpo natural e não num mundo 

animal em que o próprio conquista para si e que ele de certa forma se desdobra nos seus 

comportamentos intramundanos. Nos casos dos seres humanos e, muito provavelmente, 

dos animais superiores, o mundo é conhecido e integrado e é representado no mundo 

natural, estes vem somar-se ao conhecimento e à representação do corpo próprio.  

O mundo conhecido e integrado constrói-se a partir do Zigoto e o que está na 

informação genómica é só a possibilidade de conhecer o que o mundo à sua volta tem para 

lhe mostrar. O desenvolvimento do embrião depende da epigénese e resulta do 

conhecimento da epigénese que é primariamente representada nos componentes 

químicos do citoplasma do Zigoto.  

As sucessivas metamorfoses do Zigoto, como as dos batráquios ou mesmo dos insetos, são 

uma réplica do microssistema agindo como uma epigénese sobre o genoma.  

No homem a necessidade de arquivar um sem número de estímulos epigenéticos 

forçam a especialização da ectoderme em um sistema de células neuronais que estão 

capacitadas para conhecer todos, ou quase todos, os aspetos de apresentação do mundo 

exterior, construindo e memorizando uma réplica desse mundo. A esta réplica chamamos 

conhecimento. 
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Ao lingo da vida esta réplica amplia-se, aprofunda-se, modifica-se, esquece-se, mas 

é por ela que o nosso mundo é conhecido.  

É nele que, de facto, habitamos. Não habitamos no ar, nos vales, nas montanhas, 

que são natureza exterior. Nem habitamos nas tendas dos desertos ou nos arranha-céus 

de um qualquer cidade. Habitamos no mundo conhecido pela perceção memorial 

sensitiva, sensorial e extrassensorial. Habitamos num espaço virtual, onde não se 

manifesta nenhuma categoria temporal – nem passado, nem presente, nem futuro. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

Habitamos, como refere Daniel Serrão, na autoconsciência que é onde o mundo 

conhecido se apresenta para orientar as decisões e acompanhar os comportamentos. 

O cérebro humano. Esse maravilhoso órgão 

É pelo cérebro humano, esse maravilhoso órgão, que passa tudo o que são 

determinantes formais do mundo exterior para que haja mundo. Como escreve Daniel 

Serrão, “o Mundo estava aí mas não era nada. Só existiu quando um cérebro humano o 

pôde conhecer e representar, por um gesto, um som ou uma palavra”.  

Foi o cérebro humano que deu ao Mundo uma natureza e transformou essa 

natureza numa cultura especificamente humana. 

E como cérebro humano a transformou? 

Para citar apenas alguns determinantes formais da natureza física, Daniel Serrão 

alude que a nossa pele, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso nariz e a nossa boca 

estão constantemente a receber determinantes formais do mundo exterior: energia 

fotónica, vibração do ar, força da gravidade, pressão atmosférica, temperatura e grau de 

humidificação do ar, o ambiente, a composição do ar respirado, a composição química do 

ingerimos, as moléculas odoríferas que inoculamos. Tudo isto o cérebro recebe e tudo o 

cérebro transforma em energia elétrica que em um milésimo de segundo percorre 

miríades de circuitos neuronais até emergir uma perceção consciente.    

Esta capacidade, que acorre entre os dezoito e os vinte e quatro meses de vida 

extrauterina, nos seres humanos, é o início da referenciação das perceções a uma 

consciência percetiva individual que se recebe no uso da primeira pessoa do singular – eu. 

Quando o eu se debruça saber a si próprio inicia-se a criação da autoconsciência 

como campo virtual onde irá manifestar-se tudo o que é especificamente humano: a 
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descoberta do outro como um absolutamente outro, a possibilidade de o amar e respeitar 

em vez de o matar, a criação de ideias abstratas, a construção de uma cultura material, 

exterior e simbólica - o tálamo é onde chegam todos os sinais provenientes do mundo 

exterior e é de onde parte a energia elétrica que os representa, para atuar nas diferentes 

áreas do cérebro humano.  

Parte desta energia elétrica é consumida para síntese, quase instantânea, nas 

sinapses, de mediadores químicos que modularam as respostas dos neurónios. Mas nem 

a excitação elétrica nem a difusão dos mediadores, que a Ressonância Magnética Nuclear 

Funcional mostra uma ação, diz Daniel Serrão, explica como uma vibração do ar ou uma 

sequência de vibrações, produzidas pelo arco que roça nas cordas de um violino, nos faz 

sentir profundamente felizes. Beethoven sabia que aquando os sons do seu concerto Op. 

61 para violino e orquestra fossem ouvidos uma imensa felicidade inundaria a 

autoconsciência dos ouvintes.  

Mas não sabia porquê. 

E hoje o que sabem os neurocientistas  

Os neurocientistas, hoje, também não sabem.  

Jean-Pierre Changeux, o mais conhecido dos neurocientistas europeus, propõe 

uma hipótese, que reconhece indemonstrável, de a consciência dos estímulos externos 

resultar de estes serem integrados num espaço de trabalho cerebral total, por oposição 

aos espaços de trabalho setorial e parcelares. Mas para a noção de “espaço de trabalho” 

não propõe nenhum correlato morfológico. Limita-se a propor uma estranha teoria de 

seleção darwinista entre as redes que ligam os neurónios entre si; esta seleção ativaria 

preferencialmente os circuitos cuja ativação criará estados de comparação afetiva positiva 

que se tornam conscientes para o sujeito.  

António Damásio, em recente entrevista no jornal Expresso, é mais afirmativo que 

nos seus livros quando declara “o bem e o mal são categorias biológicas”. Mas saberá ele 

o qual é, em filosofia, o sentido de “categoria”? O que está em causa é a atribuição de um 

sentido às perceções sensitivas e sensoriais. 

Por muito difícil que seja para nós, afirma Daniel Serrão, o sentido atribuído pelo 

eu às suas perceções existe antes da palavra que o representa e o comunica aos outros. 

Acontece até que, para sentidos mais profundo ou mais complexos e em relação a 
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perceções mais subtis nós usamos esta expressão – “não tenho palavras para vos dizer e 

explicar o que senti”. 

Sentir é dar sentido 

O sentido pode ser estético, ético ou racional.  

Na criança é só estético, no adolescente é estético e ético, no adulto é, ao mesmo 

tempo, estético, ético e racional. O peso relativo destes três diferentes modos de 

atribuição de sentido, varia, portanto, com a idade. Autores modernos, como Goldeberg, 

afirma que com o avançar da idade a avaliação estética e ética das perceções predomina 

sobre a avaliação racional. O idoso olha e aprende o mundo pela sua beleza e pela sua 

dignidade mais do que pela sua utilidade técnica ou pelo seu valor económico-financeiro. 

Mas o fenómeno em si, a atribuição de um sentido às perceções não tem explicação 

neurobiológica. É um acontecer, um emergir, na consciência cognitiva – que pode ter 

consequências fisiológicas como a palidez do medo ou os suores frios da angústia. Mas a 

palidez não explica a atribuições do sentido expresso pela palavra medo nem os suores 

frios explicam a angústia.  

A atribuição de um sentido estético às perceções é referido por Damásio como uma 

emoção e reconhece, seguindo Darwin, seis tipos principais de emoções que têm a ver 

com estratégias de sobrevivência das pessoas individuais, num meio social hostil e numa 

natureza ameaçadora. 

Estas estratégias são o medo, a revolta, tristeza, aversão, surpresa e felicidade que 

podem ter reações diferentes em pessoas diferentes. Isto é, numa situação concreta, uma 

qualquer emoção emerge em consequência de uma situação cognitiva, não o sabemos. 

Mas sabemos que a mesma situação pode causar medo a uma pessoa, surpresa a outra e, 

até, felicidade a uma terceira.  

Dois factos novos forçam, hoje, a uma revisão concetual 

O primeiro facto é que, ao longo da vida, há regeneração neuronal. Parte dos 

neurónios perdidos são substituídos por neurónios novos produzidos a partir da 

mobilização de células stem residentes no próprio cérebro, que se deslocam através do 

tecido cerebral até ao local onde é necessária sua substituição. 

O segundo facto novo é que o exercício funcional, desde a vida intrauterina 

configura a estrutura neuronal das áreas das quais depende essa função e as ligações 

sinápticas necessárias para a sua execução. A Ressonância Magnética Nuclear Funcional 
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permite-nos calcular o número de neurónios numa área ativada e assim ficamos a saber 

que os condutores de autocarro da cidade de Londres, ou de outra cidade qualquer, 

duplicam o número de células do hipocampo durante a aprendizagem e memorização dos 

circuitos que têm de percorrer. 

Este dado morfofuncional, confirmado nos jovens que começam a aprender a tocar 

violino, nas crianças que aprendem duas línguas como línguas maternas veio a modificar a 

forma como pensávamos a atividade funcional cerebral: hoje sabemos que a relação da 

visão e da audição como um movimento tem um suporte neuronal. Mas sabemos também, 

que entre o som ouvido e memorizado, como na prática do violino, entre estes dois 

acontecimentos neuroniais se insinua o sentido, a significância, que faz com que a 

execução de uma orquestra, como referiu Daniel Serrão, sejam diferentes para os ouvintes 

e o que torna diferentes essas performances.  

Afirma Daniel Serrão, é o sentido que a autoconsciência que entre os sons de uma 

melodia atribui um sentido para o qual não temos explicação. Tal sentido emerge do treino 

oto-motor que sabemos explicar mas, principalmente das suas biografias, das experiências 

cognitivas que, estruturam o seu eu pessoal, o seu caráter ou, como às vezes se diz, a sua 

sensibilidade. É seguro que num dia, no grande auditório da Fundação Calouste 

Gulbenkian, as interpretações destes fabulosos e lendários violinistas serão diferentes. 

Subtilmente, mas diferentes. 

A diferença estará neles próprios, como pessoas concretas e reais e não no 

exercício oto-motores de produção dos sons memorizados. É aqui, neste processo algo 

misterioso que o sentido se transforma em sentimento. Por vezes, à saída de um concerto, 

ouvimos um espectador a dizer - ele hoje, tocou com sentimento. E está a dizer bem. Está 

a dizer que aquela pessoa incorporou o sentido, absorveu o sentido que é uma pura 

perceção emocional na sua autoconsciência e transforma-o num sentimento. 

A este sentimento a inteligência reflexiva humana vai depois atribuir um nome o 

que permitirá a partilha e a comunicação dos sentimentos pelo exercício verbal da 

conversação. Esta comunicação de sentidos e de sentimentos pode ser não-verbal, como 

nos mudos-surdos, e usar uma outra forma de linguagem que se baseia na observação 

visual de posições e movimentos.  

Fica, então, claro e evidente que a atribuição de sentido e a transformação em 

sentimentos não depende da palavras que as representa, mas existe como conteúdo, 
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puramente, espiritual, na autoconsciência que podem ser ou não muitas vezes, indizíveis 

como afirmou anteriormente Daniel Serrão. 

 

3 NOTA FINAL: UMA LEITURA PARA O FUTURO 

Que leitura para o futuro, para o Homem pós-moderno de que tanto se fala?  

Jeffrey Schwartz no seu livro de The Mind and the brain, abre uma perspetiva nova 

que Daniel Serrão resume: é hoje seguro – diz Schwartz e Serrão está de acordo - que o 

cérebro não é aquele órgão endurecido que a anatomia mostra. Santiago Ramón Y Cajal 

mostram-nos que o cérebro é constituído por células livres que se ligam entre si por longos 

filamentos, como os tentáculos de um polvo. Estes filamentos são os neurónios e suas 

ventosas, as sinapses, abrem ou soltam-se consoante as necessidades funcionais. O 

cérebro é, hoje, não um órgão rígido mas é um órgão dotado de uma extraordinária 

plasticidade que faz dele um órgão que se modifica ao longo da vida, que aprende e que 

esquece. Que pode mudar o sentido do que aprende e esquecer seletivamente. A 

remodelação das redes neuronais é permanente e depende, como Daniel Serrão procura 

mostrar com alguns exemplos já descritos, do exercício percetivo sensitivo ou sensorial.  

A questão de Schawartz é a seguinte: será que a própria atividade mental, como 

exercício autoconsciente, pode igualmente remodelar as sinapses e as redes neuronais, 

levando à emergência de novas aptidões. E aptidões não apenas mentais, intelectuais e 

abstratas mas também comportamentais?  

Serrão lendo os resultados da investigação Schwartz – na sua teoria humanus 

biológico – diz que a partir de uma prática clínica que se pode designar por psicologia de 

intervenção, em casos como tiques compulsivos e comportamentos obsessivos, é possível 

remodelar por ação da mente os circuitos neuronais e mudar as respostas neuro-motoras, 

porque se usa o poder da mente para induzir a neuroplasticidade e alterar o modo como 

o cérebro executivo funciona.  Esta é a convicção de Schawartz de que a mente pode, 

através do conhecimento e de esforços psicológicos dirigidos, dar novas formas aos 

processos neurobiológicos, induzindo mudanças nas atividades de avaliação das situações, 

da atribuição de sentido às perceções e, até, da construção dos sentimentos”. 
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RESUMO: Após abrir os portos do Brasil às nações amigas de Portugal, o Príncipe Regente D. João 
mandou criar, em 18 de fevereiro de 1808, a Escola de Cirurgia da Bahia, no antigo Hospital Real 
Militar da Cidade do Salvador. Devido à proibição para a abertura na colónia de cursos de ensino 
superior que existia nessa época, os cursos de medicina e cirurgia estabelecidos na Bahia e no Rio 
de Janeiro foram os primeiros a serem criados no Brasil. De facto, a criação dessas escolas trouxe 
a institucionalização da medicina no Brasil. 
Palavras chave:  Transferência da Corte; Escola Cirurgica; Faculdade de Medicina.  
 
 
ABSTRACT. After opening the ports of Brazil to the friendly nations of Portugal, Prince Regent D. 
João created, on February 18, 1808, the School of Surgery of Bahia, at the former Royal Military 
Hospital of the City of Salvador. Due to the prohibition to open higher education courses in the 
colony that existed at that time, the courses of medicine and surgery established in Bahia and Rio 
de Janeiro were the first to be created in Brazil. In fact, the creation of these schools brought the 
institutionalization of medicine in Brazil. 
Keywords: Transfer of the Court; Surgical School; Faculty of Medicine. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 Portugal fora arrastado pelo conflito que opunha a França napoleónica à Inglaterra. 

O “Bloqueio Continental” decretado por Napoleão ao comércio britânico, já que a 

supremacia marítima desta potência impedia a sua derrota pela força das armas, tinha sido 

imposto a diversos países sob a ameaça de invasão em caso de incumprimento. A Espanha 

fora igualmente apanhada no meio desta tormenta, acabando por optar pelo lado francês. 

De facto, irritada com as violências exercidas contra os seus navios, a Espanha rompeu 

hostilidades com a Inglaterra a 14 de dezembro de 1804 e, em curto espaço de tempo 

aprontou trinta vasos de guerra que se reuniram à esquadra francesa. Era o tudo ou nada 
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para o domínio dos mares. A 21 de Outubro de 1805, a esquadra franco-espanhola, sob o 

comando de Villeneuve, travou junto ao cabo Trafalgar, um combate naval decisivo com a 

frota de Nelson, tendo sido aniquilada. As pressões políticas para que Portugal 

abandonasse a sua neutralidade eram enormes, pois a Espanha pretendeu sempre que o 

nosso país se envolvesse contra o seu antigo aliado, deixando de proteger as vidas e bens 

dos súbditos britânicos e de proporcionar à Inglaterra visíveis facilidades portuárias. A 

França, que tinha planos em relação a Portugal, foi adiando a questão, até porque a 

neutralidade portuguesa era paga. Mas não por muito tempo.  

  A partir do início de 1806, a Espanha iniciou uma forte concentração de tropas junto 

às fronteiras com Portugal. Demonstrando um frio calculismo, o Ministro Godoy negou 

sempre qualquer intenção de nos atacar, e o embaixador português em Madrid não 

conseguiu prever a situação. Entretanto, morria em Inglaterra a 23 de janeiro de 1806 

William Pitt. A inevitável rutura da Coligação depois da capitulação de Mack em Ulm, e as 

notícias do desastre de Austerlitz foram fatais. Não era somente a Áustria que estava 

derrotada e reduzida a uma potência de segunda ordem, era a própria Coligação que se 

desfizera. Napoleão ficara senhor incontestado da Alemanha e da Itália. No espaço de seis 

meses tinha modificado de tal maneira o mapa da Europa que este ficou irreconhecível.  

  Com a derrota de Trafalgar, Napoleão decidira tentar derrotar os Ingleses, levando-

os à ruína comercial. Nascia, deste modo, a ideia do Bloqueio Continental, um projeto para 

isolar a Inglaterra da Europa continental, fechando-lhe todos os portos, na tentativa de a 

empobrecer e provocar descontentamento social. Contava para tal com o apoio da própria 

Rússia que, pelo Tratado de Tilsit, se obrigara a apoiar o projeto. No meio deste confronto 

de gigantes que se enfrentavam numa luta de aniquilamento, Portugal e Espanha, eram 

vistos como realidades secundárias destinadas a premiar os servidores de Napoleão. 

Portugal seria assim entregue ao «príncipe da Paz», e o trono Espanhol ao seu irmão 

Luciano. 

  A Espanha não ofereceu qualquer resistência às imposições do imperador 

esperando a concretização de um sonho já velho, o da integração de Portugal na sua Coroa. 

Só não se apercebeu que as eventuais vantagens da anexação de Portugal lhe trariam 

igualmente problemas muito graves como o da entrada dos exércitos franceses no seu 

próprio território com a finalidade de invadir o nosso país. Napoleão tinha razões para se 
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considerar triunfante. Não tinha vencido os russos na tomada de Varsóvia, Fridland e 

Koenigsberg? Esperava assim vergar a Inglaterra fechando-lhe o comércio com os portos 

europeus. A posição geográfica portuguesa e os laços políticos que mantínhamos com os 

ingleses determinaram o nosso destino.    

2 DESENVOLVIMENTO 

 Em 1806, a Prússia tinha sido derrotada, e Napoleão, que afirmava o seu poder 

continental, ansiava por dominar a Inglaterra, que tinha a hegemonia marítima. Seria então 

através da tentativa do sufoco comercial que forçaria os ingleses a aceitarem a sua política 

europeia. Foi o tempo do bloqueio continental, a que Portugal foi intimado a obedecer. No 

entanto, os verdadeiros planos de Napoleão em relação ao nosso País passavam por uma 

partilha do território nacional em três partes, que ficariam a formar pequenos Estados. 

Assim, o Alentejo e Algarve passariam a constituir um principado, entregue a Manuel 

Godoy, como prémio dos seus relevantes serviços à política externa francesa. O norte do 

Douro, constituiria o reino da Lusitânia setentrional, destinado ao rei da Etrúria. Tratava-

se de um neto do rei de Espanha. Napoleão tinha-lhe oferecido o grão-ducado da Toscana, 

mais tarde intitulado reino da Etrúria, e integrado na Toscana, em 1807, igualmente por 

vontade francesa. O reino da Lusitânia significou assim, uma espécie de compensação. O 

território restante, que incluía a Estremadura e Beiras, seria provisoriamente ocupado 

pelas tropas francesas, e ficaria como reserva para futuras concessões. Também as nossas 

possessões ultramarinas seriam alvo de partilha entre a Espanha e a França.  

  A 29 de Julho de 1807, foram transmitidas ao nosso embaixador, D. Lourenço de 

Lima, pelo conde de Hauterive, as ordens terminantes do imperador. Ordenava ele que 

Portugal fechasse os portos à Inglaterra, que o governo detivesse todos os súbditos 

britânicos residentes no Reino e lhe confiscasse navios, bens ou propriedades e, por fim, 

que despedisse o ministro inglês residente em Lisboa e mandasse retirar de Londres o 

ministro português. 

  Ao mesmo tempo, junto da fronteira francesa com a Espanha, em Bayona, 

organizava-se um exército, denominado o exército da Gironda e comandado por Junot. Por 

seu lado, a Espanha também não ficou inativa e, apesar de todas as ofensas que a França 

lhe infligira, ostensivamente fazia preparativos bélicos para poder oferecer os seus bons 
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ofícios contra Portugal. Além disso, anuíra desde logo ao bloqueio ordenado por Napoleão. 

Com esta anuência, apenas faltava Portugal para completar o sistema continental, pois a 

própria Rússia, constrangida por tratados secretos, se comprometera a forçar por todos os 

meios a Inglaterra a uma paz que, ditada por Napoleão, seria por certo o mais humilhante 

possível. Portanto, o imperador exigia categoricamente o assentimento português ao 

bloqueio e essa imposição colocava Portugal em crítica e pavorosa situação.   

   Napoleão ficou indignado e furioso com o governo português por este ter 

consentido e até facultado a saída aos súbditos ingleses, contrariando assim as suas 

rigorosas instruções a nosso respeito, declarando, diante dos cortesãos e do corpo 

diplomático, que a casa de Bragança deixara, desde aquele momento, de reinar em 

Portugal. Sem mais delongas ordenou que o poderoso corpo de observação da Gironda, 

estacionado em Bayona, marchasse sobre Portugal. Ao mesmo tempo, o general Duroc, 

grão-marechal de Napoleão, partia para Espanha a fim de assentar com esta nação num 

tratado de usurpação do nosso país. Este tratado, assinado em Fontainebleau em 29 de 

outubro de 1807, por Carlos IV de Espanha e pelo ditador europeu, na pessoa dos seus 

representantes, Duroc, pela França e D. Eugénio Isquierdo, pela Espanha, constava de 

catorze artigos que retalhavam e dispunham de Portugal como se a sua conquista fosse já 

um ato consumado.  

  A declaração da guerra feita a Portugal, pela França, tornou-se pública em Paris 

poucos dias antes da assinatura do tratado de Fontainebleau. D. Lourenço de Lima, nosso 

embaixador, teve ordem para abandonar a capital francesa no prazo de quarenta e oito 

horas e o território do império dentro de quinze dias. Em 1 de Novembro, chegava ele a 

Lisboa na esperança ainda de evitar a invasão, caso o governo se resolvesse a ordenar o 

sequestro dos súbditos e propriedades inglesas. Mas tudo fora em vão. Napoleão resolveu 

apoderar-se de Portugal e não era homem que voltasse atrás nas suas decisões, ou 

desistisse dos projetos que concebera. 

  Ao mesmo tempo recebia o conde de Ega, nosso ministro em Madrid, ordem do 

governo espanhol para sair da cidade em quarenta e oito horas e de Espanha no prazo de 

dez dias. Apesar de todas estas contrariedades, António de Araújo de Azevedo, ministro 

dos negócios estrangeiros, garantiu particularmente aos súbditos britânicos a segurança 

de suas vidas e bens e prometeu-lhes uma indemnização pelos prejuízos que viessem a 
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sofrer. Assim, no caso português, a neutralidade perante aquele o conflito revelou-se uma 

atitude impossível de manter dado, por um lado, a dependência das suas relações 

económicas com Inglaterra e, por outro, o forte poderio militar napoleónico. Aliás, em 

Fontainebleau Napoleão prometera ao governo espanhol a cedência duma parte 

importante de Portugal e as suas possessões ultramarinas. Face à invasão de Junot, a 

gravidade da situação político-militar leva o governo português a decidir a retirada da 

família real para o Brasil, permitindo assim conservar a coroa portuguesa na sua mais 

importante colónia. 

  No dia 27 de novembro de 1807, entrou a barra do Tejo um navio inglês com a 

bandeira parlamentária içada e trazendo a bordo o ministro britânico Lorde Strangford. 

Veio este diplomata propor ao príncipe regente que ou aproveitasse a esquadra 

portuguesa para se retirar para o Brasil para não cair nas mãos de Junot, ou então que 

entregasse a mesma esquadra ao almirante Sidney Smith, pois o governo inglês a pagaria 

por bom preço. No caso de não a querermos vender deixava a promessa da sua restituição 

terminada a guerra. Preferiu o Regente partir para o Brasil. A esquadra portuguesa serviria 

para transportar a família real e muitos que a acompanharam. Na impossibilidade de se 

manter Portugal na neutralidade, para cuja garantia inutilmente se haviam esgotado o 

tesouro e fechado os portos à Inglaterra, resolvera o Príncipe Regente retirar-se para o Rio 

de Janeiro, com toda a sua família, até ser declarada a paz geral. Nomeava também a Junta 

que na ausência de D. João devia governar o país e que era composta pelo marquês de 

Abrantes, tenente-general Francisco da Cunha Meneses, D. Francisco Rafael de Castro, 

Pedro de Melo Breyner, D. Francisco Xavier de Noronha e, para substituir qualquer dos 

mencionados, o conde de Castro Marim, mais tarde marquês de Olhão. A precipitação da 

retirada causou a maior confusão nos serviços públicos. Aos comandantes dos navios da 

esquadra fora dada ordem para que recebessem a bordo todos os portugueses que 

quisessem partir para o Brasil, dando preferência a militares de terra e mar. 

  No fim do ano de 1807, um exército francês, comandado pelo general Junot, entrou 

em Portugal. O Monitor, jornal oficial do Império, notificou que a dinastia de Bragança 

deixara de reinar. O jornal chegou a Lisboa antes do exército invasor e o embaixador inglês 

mostrou-o ao príncipe regente. Foi dessa forma que ele soube que Napoleão o destronara. 

Deste modo, o conselho de Estado, imediatamente reunido, votou por unanimidade a 
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partida da família real para o Brasil. Nomeou também a Junta que na ausência de D. João 

devia governar o país e que era composta pelo marquês de Abrantes, tenente-general 

Francisco da Cunha Meneses, D. Francisco Rafael de Castro, Pedro de Melo Breyner, D. 

Francisco de Noronha e para substituir qualquer dos mencionados, o conde de Castro 

Marim, mais tarde marquês de Olhão.  

 A precipitação da retirada causou a maior confusão nos serviços públicos. Aos 

comandantes dos navios da esquadra fora dada ordem para que recebessem a bordo todos 

os portugueses que quisessem seguir para o Brasil, dando preferência a militares de terra 

e mar.  A esquadra inglesa prontificou-se a receber os emigrados que não tinham lugar a 

bordo dos nossos navios, levando-os para Inglaterra e dali para o Brasil. Os preparativos da 

esquadra, que, desprevenida, não tinha a bordo as necessárias provisões, foram feitos à 

pressa e confusamente. O embarque realizou-se a 27 de novembro e tão 

precipitadamente, que nem tempo houve para organizar a escolta que em geral 

acompanhava o regente, seguindo o coche deste completamente só.  

 O príncipe D. João, a rainha e toda a família real, embarcaram nos navios que estavam 

concentrados no Tejo e foram instalar-se no Brasil. Acompanharam-nos muitos nobres, 

muitos comerciantes ricos, os quadros superiores da administração, os juízes dos tribunais 

superiores, e toda a criadagem do paço. No total, eram cerca de dez mil pessoas, que 

incluíam a quase totalidade dos quadros do aparelho estadual. A retirada para o Brasil fora 

combinada com a Inglaterra no ano anterior. À aproximação dos Franceses, o embaixador 

inglês exigiu que a viagem se fizesse, ameaçando apresar as naus portuguesas que estavam 

diante de Lisboa no caso de elas não fazerem vela para o Brasil. E enquanto de Lisboa 

partiam os únicos elementos de defesa naval que possuíamos, corria o general Oliveira 

Barreto, escolhido por ter a família em França, ao encontro de Junot a fim de entrar em 

negociação com ele para que o exército francês penetrasse sem os excessos que ocorrem 

sempre durante as invasões, e também garantir-lhe que não encontraria dificuldades na 

sua receção. Era um expediente para ganhar tempo, mas representava nova humilhação 

para os portugueses. 

 A transferência da Família Real para o Brasil em 1808, obedecendo a um antigo plano 

de defesa nacional, já previsto no tempo das guerras da Restauração, não representa um ato 

de inteligente diplomacia, ao manter inteiramente livre a soberania do Reino? E um Príncipe 
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Regente que toma esta decisão corajosa, não deverá ser amado por ela, mesmo sabendo-se 

que a pressão inglesa foi tremenda e a ameaça de uma nova Copenhague, bem presente? 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A permanência da Corte no Brasil teve como inevitável consequência a sua 

progressiva emancipação. Apesar de só terem permanecido na Bahia um mês e dois dias, 

foi o suficiente para que se registrassem alguns fatos da maior importância. Após abrir os 

portos do Brasil às nações amigas de Portugal, favorecendo sobretudo a Inglaterra, o 

Príncipe Regente D. João mandou criar, em 18 de fevereiro de 1808, a Escola de Cirurgia 

da Bahia, no antigo Hospital Real Militar da Cidade do Salvador, que ocupava o prédio do 

Colégio dos Jesuítas, construído em 1553, no Terreiro de Jesus.  A 1 de abril de 1813 a 

Escola foi transformada em Academia Médico-cirúrgica, e, a 03 de outubro de 1832 passou 

a ostentar o nome de Faculdade de Medicina, até aos nossos dias. 

Situada no emaranhado urbano de casarões coloniais entre onde abundavam 

igualmente igrejas e conventos, o Brasil despontava para a sua ciência médica, tendo 

conhecido a dando a conhecer grandes nomes de professores e cientistas consequência 

de ter promovido a atuação profissional, e sociopolítica dos doutores da Faculdade, o que 

permitiu a expansão da cultura médica nacional com pesquisas tropicalistas, médico-

legais, psiquiátricas e antropológicas. Grandes personalidades como Manuel Vitorino, 

Afrânio Peixoto, Nina Rodrigues, Óscar Freire, Alfredo Brito, Juliano Moreira, Martagão 

Gesteira, Prado Valadares, Pirajá da Silva e Gonçalo Muniz, iriam projetar a Faculdade em 

termos nacionais e internacionais, mercê do seu labor no ensino e na pesquisa. O estado 

da Bahia destacou-se, como salientou Dilma Cabral, na política nacional, justificada pela 

sólida formação humanística dos mestres e a sua influência na comunidade. Os salões da 

faculdade serviram de palco para acaloradas discussões, agitados debates e até mesmo 

lutas armadas, marcando decisivamente os rumos tomados pelo contexto social e político 

nacional - como na Guerra do Paraguai, na Guerra de Canudos e na Segunda Guerra 

Mundial. Depois de medidas tão importantes tomadas por D. João, o caminho para a 

independência do Brasil seria irreversível, mesmo sem a casa de Bragança. Contudo, este 

imenso país fica a dever a um rei tão querido por uns e maltratado por outros, não se ter 

atomizado em diversos países seguindo o exemplo das colónias espanholas da América. 
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A reabilitação da memória e da imagem de D. João VI, que fica a dever-se em grande 

parte aos brasileiros, prova que uma das grandes funções da História é servir para dar voz 

àqueles que já não a têm e clamam tantas vezes por justiça. Lentamente, a própria Europa 

vai olhando para a importância fundamental que Portugal teve na derrota militar e política 

de Napoleão, e olha para esse rei tantas vezes incompreendido, com o respeito que as suas 

decisões, à luz de uma nova investigação, começam a tomar. 
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RESUMO: Objetivo: apresentar um dos talentos do médico Juliano Moreira: historiador, através de 
cinco biografias: médicos portugueses Manuel Bento de Souza, que, segundo Moreira, produziu 
menos pelas dificuldades em Portugal; Júlio Matos, responsável pelo ensino oficial da Psiquiatria 
no curso e aplicação na medicina legal; Júlio Dantas, destacado político e escritor; e brasileiro 
naturalizado português, Miguel Bombarda, psiquiatra autodidata, nome de manicômio em Lisboa. 
Por fim, português naturalizado brasileiro e formado na Fameb, Silva Lima, protagonista da 
chamada “Escola Tropicalista Bahiana”. São colegas na profissão que Moreira conheceu 
pessoalmente e teve respeito intelectual (de alguns também pelo talento além da Medicina). 
Palavras-chave: Juliano Moreira- biografia; Psiquiatria em Portugal; História da Medicina – Brasil e 
Bahia 
 
 
ABSTRACT: Objective: to present one of the talents of doctor Juliano Moreira: be a historian, 
through five biographies: Portuguese doctors Manuel Bento de Souza, who, according to Moreira, 
produced less due to difficulties in Portugal; Júlio Matos, responsible for teaching Psychiatry and 
apply in forensic medicine; Júlio Dantas, outstanding politician and writer; and Brazilian naturalized 
Portuguese, Miguel Bombarda, self-taught psychiatrist, name of an asylum in Lisbon. Finally, 
Portuguese naturalized Brazilian and graduated from Fameb, Silva Lima and protagonist of the 
“Escola Tropicalista Bahiana”. They are professional colleagues that Moreira knew personally and 
had intellectual respect (from some for talent beyond Medicine). 
Keywords: Juliano Moreira- biography; Psychiatry in Portugal; History of Medicine - Brazil and 
Bahia. 

 
 
1 O HISTORIADOR DA MEDICINA E DAS CIÊNCIAS EM GERAL 
 

Em 1901, Juliano Moreira que já vinha como colaborador desde meados da década 

anterior, assumiu a redação chefe da Gazeta Médica da Bahia (GMBa), ficando até final de 

1902 (três anos), quando se transferiu para morar no Rio de Janeiro, então capital da 

República (JACOBINA, 2019). 
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Nesse período de redator e colaborador mais assíduo na Gazeta, consolidou-se 

outra área temática do dermatologista, psiquiatra, medico social e antropólogo médico: a 

do historiador de medicina e das ciências em geral, que se iniciou em 1895, com as notas 

biográficas dos três Carlos alemãs: Karl Ludwig, fisiologista, Karl Thiersch, cirurgião, e Karl 

Vogt, biologista‟ (MOREIRA, jun. 1895a), e sua apresentação sobre a vida e obra de Louis 

Pasteur, na sessão da Sociedade de Medicina e Cirurgia da Bahia (SMCB), realizada em 6 

de outubro de 1895, e transformada em artigo na GMBa. (MOREIRA, out. 1895b). 

No primeiro registro, sobre os cientistas alemães (MOREIRA, 1895c), JM expressou 

a sua definição de mestre ao dizer que “verdadeiro mestre não deve ser chamado aquelle 

em cuja caderneta figuramos, [...] e sim aqueles que ensinaram a seus discípulos com 

paciência e ilimitado desprendimento a emprehender pesquizas originaes” (MOREIRA, jun. 

1895c, p. 436).  

Sobre Louis Pasteur, em sua exposição, o historiador médico fez uma breve 

biografia, com ênfase na trajetória acadêmica do cientista, mas, sobretudo, descreveu as 

pesquisas desse bioquímico que revolucionou as ciências biomédicas, desde os estudos 

das 40 fermentações, da doença do bicho da seda, cólera nas galinhas, carbúnculo nos 

carneiros, quando criou a vacina e não recusou o convite para a vacinação pública com 

“vírus attenuados”, feita por uma sociedade agropecuária francesa. E, por fim, a vacinação 

da raiva humana, citando êxito (o pequeno Meister), que animou seus discípulos, e 

insucesso (Luiza Lepellier), que fortaleceu seus adversários (MOREIRA, out.1895b).  

Já como redator, escreveu breves traços biográficos de médicos e cientistas 

renomados, com destaques para alguns que conheceu pessoalmente, como os professores 

Hugo Wilhelm von Ziemssen, patologista alemão, Moniz Kaposi, dermatologista húngaro, 

professor da Universidade de Viena. Comentou nos escritos a lhaneza que estes mestres 

tinham com os estrangeiros que deles se acercassem (MOREIRA, fev. 1902b, p. 379; abr. 

1902e, p. 483).  

Aqui é feita a ponte para o objetivo deste trabalho: identificar e descrever as breves 

biografias que o mestre baiano escreveu de intelectuais de Portugal, sobretudo os médicos 

portugueses. É uma pesquisa histórica qualitativa, com dados bibliográfico e alguns 

documentais, obtidos no Arquivo Anselmo Pires de Albuquerque e na Biblioteca Gonçalo 

Moniz na Faculdade de Medicina da Bahia (FMB, sigla; Fameb, acrônimo da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA).  
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O primeiro que destacaremos é o Prof.  Bento de Souza (Figura 1), clínico e cirurgião 

português, cuja breve biografia Juliano Moreira escreveu em 1899, portanto, antes de ter 

assumido o cargo de redator chefe da GMBa. 

 

Figura 1: Prof. Manoel Bento de Souza (1835-1899), clínico e cirurgião português 

 

Fonte: Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa 

Manuel Bento de Sousa nasceu em Ponte da Barca, em 5 de dezembro de 1835 e 

se encantou em Lisboa, no dia 29 de abril de 1899. Com dois anos ficou órfão, tendo sido 

recolhido pelo Conde de Murça, que lhe proporcionou uma educação esmerada.  

Fez Medicina, na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, tendo sido um famoso clínico, 

cirurgião. Foi anatomista primoroso escritor, conhecido polemista e, por fim, agricultor.  

Foi presidente da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa em 1875-1876. (PEREIRA; 

BOTELHO; SOARES, 2016) Com Miguel Bombarda e Souza Martins criou a revista semanal 

Medicina Contemporânea (DORIA, 2016). 

Por motivo de risco ocupacional (risco químico pelo uso de ácido fênico como 

anestésico, sugerido pelo cirurgião britânico Joseph Lister (1827-1912), que desencadeava 

e agravava a sua enxaqueca crônica), esse médico cirurgião se afastou da especialidade. 

Este ilustre cirurgião atingiu o maior prestígio e autoridade clínicas do seu tempo. Todavia 

os poucos trabalhos científicos que lhe deram fama na época são de Anatomia (sem 

https://www.scmed.pt/cache/4/048d7bfa92d8e62b7d00330fd30f26b9.jpg
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dissecção). Uma pura elaboração intelectual, também sem confirmação prática, conduziu-

o à descoberta da função gustativa do nervo intermédio de Wrisbreg. Como JM, autor de 

sua breve biografia, adotou também um ponto de vista médico social. Ele escreveu 

dezenas de páginas para explicar a Epidemia extravagante de 1894, “contestando 

vivamente, como colerista, as conclusões de Câmara Pestana sobre o agente responsável 

pela epidemia” (PEREIRA; BOTELHO; SOARES, 2016).  

Sua orfandade marcou sua vida. Apesar do apoio que recebeu e foi grato, sentia o 

meio mesquinho e não estimulante, o que o teria levado a escrever A Parvónia, sua obra 

literária mais famosa, com um quadro caricatural dos costumes da Capital do reino de 

Portugal. Outra obra foi O Doutor Minerva, crítica humorística ao ensino da História de 

Portugal. (PEREIRA; BOTELHO; SOARES, 2016)  

O jovem psiquiatra afro-baiano não fazia uma biografia celebratória. Depois de 

destacar os méritos como médico, professor e escritor, ele reconheceu que Dr. Bento de 

Souza não produziu tanto quanto era capaz de fazê-lo, mas ponderou que  

ele viveu em um meio intelectual  o qual  nada lhe foi  incitamento, por isso que 
em Lisboa como no Brazil não há influxos que estimulam ambições  nos  centros  
em  que  se  faz sciencia  e  se  galardoa  o  mérito (MOREIRA, 1899, p. 576-577; 
grifo nosso). 

 

Em seus necrológios e breves biografias, era sempre uma oportunidade para 

Moreira expressar as dificuldades que ele próprio vivia, como muitos dos seus biografados, 

para realizar uma prática médica moderna e produzir pesquisas relevantes. 

 

2 TRÊS MÉDICOS PSIQUIATRAS INDELÉVEIS EM PORTUGAL 

Em 1906, ao representar oficialmente o Brasil no XV Congresso Internacional de 

Medicina em Lisboa, o psiquiatra baiano ficou duas semanas na capital portuguesa e 

manteve importantes contatos com médicos e professores lusitanos ou de brasileiro já 

com cidadania portuguesa. Pela ordem de nascimento, o primeiro destaque é para o Dr. 

Miguel Bombarda (Figura 2) 
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  Figura 2: Prof. Miguel Augusto Bombarda (1851-1910). Brasileiro de nascimento naturalizado 

português. Médico psiquiatra e cidadão republicano. 

 

Fonte: Wikipedia. https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Bombarda#/media/Ficheiro:Miguel_Bombarda.png 

      
Miguel Augusto Bombarda nasceu no Rio de Janeiro, em 1851, com sete anos 

mudou-se para Portugal e aos 18 anos escolhe a cidadania portuguesa (DORIA, 1916). 

Formado em medicina pela Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, em 1877, defendeu a tese 

inaugural com o tema “Delírio das Perseguições” (PASSOS, 1975).  

Ele se tornou catedrático na escola médica que se formou na cadeira de Fisiologia 

e Histologia, mas ele se dedicou à clínica das doenças mentais, tendo uma formação 

autodidata, pois esta especialidade não figurava como disciplina no currículo do seu tempo 

discente. Suas teses de concurso foram na temática neuropsiquiátrica: “Dos hemisférios 

cerebrais e suas funções psíquicas” (1877) e “Das distrofias por lesão nervosa: esboço de 

patogenia” (1880). (Figura 3) 

Figura 3: Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_M%C3%A9dico-
Cir%C3%BArgica_de_Lisboa#/media/Ficheiro:Escola_M%C3%A9dico-Cir%C3%BArgica_de_Lisboa.png 
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Ele se torno um destacado psiquiatra e foi o organizador do exitoso XV Congresso 

Internacional de Medicina, razão da maior proximidade com o representante brasileiro no 

evento. 

Dr. Bombarda trabalho no Hospital de São José, mas se destacou quando, em 1892, 

passou a dirigir o Hospital de Rilhafoles (atualmente Hospital Miguel Bombarda), hospital 

psiquiátrico que buscou remodelar (COMISSÃO..., 2010). Dirigiu de 1892 a 1910, e 

deparou-se com um hospital degradado (DORIA, 2016), do mesmo modo que seu biógrafo, 

Juliano Moreira, dez anos depois, encontrou o Hospital Nacional dos Alienados no Rio de 

Janeiro, em 1902 As reformas que Bombarda realizou serviram de inspiração para o jovem 

psiquiatra que revolucionou a assistência psiquiátrica no Brasil, com destaque para a 

ergoterapia, que impressionou entre tantos o cientista Albert Einstein em viagem ao Brasil. 

O físico alemão quebrou o protocolo e aceitou na véspera de seu retorno para a Europa, o 

convite de Juliano para visitar o hospital e depois almoçar em sua casa com ele e esposa, 

tendo sido servido comida baiana (JACOBINA, 2019). 

Sua fé na Ciência o fez polemizar com a igreja, a quem atribuía o atraso do pais em 

particular com os Jesuítas: “O clericalimo, eis o inimigo! ” (Bombarda apud DORIA, 2016, 

p. 101). Fez parte de inúmeras organizações da sociedade civil, com destaque para as 

sociedades científicas, nacionais e estrangeiras, entre as quais a Academia Real das 

Ciências de Lisboa e a Sociedade de Ciências Naturais, da qual foi presidente.  Juntamente 

com Manoel Bento de Souza, como referido antes, criaram a revista Medicina 

Contemporânea (COMISSÃO..., 2010; DORIA, 2016). 

Ele foi o responsável pela construção do novo edifício da Escola Médico-Cirúrgica, 

que, em 1906, acolheu o XV Congresso Internacional de Medicina, com representantes de 

todo o mundo. Da comitiva oficial do Brasil, destacam-se os nomes de Juliano Moreira, 

Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Afrânio Peixoto (DORIA, 2016). 

Em 1908, foi eleito deputado, ainda no regime monárquico. O trágico foi que, em 

3 de outubro de 1910, dois dias antes da vitória republicana que derrubou o regime 

monárquico, ele foi assassinado em seu gabinete por um doente, militar enlouquecido. 

Enfim, o êxito da revolução republicana, em no dia 5 do mesmo mês, ele não testemunhou 

por causa desta morte trágica. 
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Antes do próximo biografado por Juliano Moreira, vale a ressalva que o Hospital 

Miguel Bombarda, antigo Hospital de Rilhafoles, no verão de 2011, fechou as portas como 

hospital e foi colocado no mercado de arrendamento (PINHEIRO, 2019). Figura 4. 
 

Figura 4: Hospital Miguel Bombarda, antigo Hospital de Rilhafoles 2019 

 

Fonte: https://www.dn.pt/poder/hospital-miguel-bombarda-vai-ter-habitacao-de-renda-acessivel--
11076520.html 

 
 

O outro destaque foi o Professor Júlio Xavier de Matos, nascido a 26 de janeiro de 

1856, na cidade do Porto (Figura 5). Também estudou na Escola de Medico-Cirúrgica de 

Lisboa e formou-se em 1880. O tema de sua tese doutoral foi “Patologia das alucinações”, 

que mereceu elogios de alienistas alemães e franceses (PASSOS, 1975).  

 
Figura 5: Júlio Xavier de Matos (1856-1922) 

 
Fonte:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Xavier_de_Matos#/media/Ficheiro:Retrato_do_Dr._J%C3%BAlio
_de_Matos.png 

 

Ele é considerado o responsável pelo ensino oficial da Psiquiatria no ensino médico 

e a aplicação deste saber e prática da medicina legal. Já nomeada de Faculdade de Medicina 
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da Universidade de Lisboa, foi nomeado professor em 1911. O psiquiatra Alexandre Passos 

(1975) registra o testemunho de um discípulo sem nomeá-lo: “foi o maior alienista português 

de sua época” (p. 34). Entre suas obras se destacam: A loucura, estudos clínicos e médico-

legais (1889). Ele dirigiu a revista Positivismo (LAROUSSE..., 1988b, p. 3.934); 

Ele se encantou em Lisboa em 1922. Fundador de hospital psiquiátrico que hoje 

tem seu nome: Hospital Júlio de Matos ou Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, está 

situado na cidade de Lisboa, freguesia de Alvalade. 

O terceiro foi aquele que Juliano Moreira construiu uma amizade mais duradoura. 

O também Júlio, Júlio Dantas. 

Nasceu Júlio Dantas em Lagos no Algarve, em 19 de maio de 1876 (AMARAL, 2010; 

DUARTE MARCENEIRO, 2014), embora Alexandre Passos (1975) registre nove de maio. 

(Figura 6). 

Também formado na mesma faculdade dos dois anteriores (Escola Médico-

Cirúrgica de Lisboa), em 1899, defendendo a tese inaugural “Pintores e Poetas de 

Rilhafoles”, tema inspirado nas manifestações artísticas dos pacientes ali internados, 

muitas décadas antes de Nise da Silveira receber destaque por também valorizar como 

terapêuticas as atividades artísticas dos pacientes internados. Foi aprovada nemine 

discrepante (PASSOS, 1975), por unanimidade, sem discrepância de ninguém, em bom 

latim, muito usado na época. 

Figura 6: Prof. Júlio Dantas (1876-1962) 

 

Fonte: Wikipedia 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Dantas#/media/Ficheiro:J%C3%BAlio_Dantas.jpg) 
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Filho de militar, ele foi médico oficial do Exército a partir de 1902, mas por pouco 

tempo exerceu este ofício bem como a clínica profissional. Iniciou em 1905 a sua carreira 

política, eleito deputado, e depois ampliou com sua carreira diplomática e literária.  

Foi deputado e senador e, por quatro vezes, ministro tanto da Instrução Pública no 

governo de Antônio Granja, em 1920, como de Negócios Estrangeiros, no governo de 

Cunha Leal (1921-1922), no governo de Ginestal Machado (1923), Sua carreira pública 

terminou como diplomata, participando da embaixada especial do Brasil a partir de 1941, 

tornando-se embaixador de Portugal no Brasil, em 1949, tendo recebido pela Universidade 

do Brasil (Rio de Janeiro) o título de Doutor Honoris Causa.  Este título também recebeu 

em 1954 em sua terra pela Universidade de Coimbra. No Brasil também participou de 

importante acordo ortográfico da língua portuguesa (AMARAL, 2010; DUARTE 

MARCENEIRO, 2014). 

Entrou na Academia de Ciências de Lisboa em 1908 e foi presidente tomando posse 

em 1922. Muito provavelmente o seu maior protagonismo foi como escritor. Escreveu 

várias obras em diversos gêneros da literatura, como poesias, contos, romances, ensaios e 

peças de teatro. 

Em seus escritos se destacava o olhar para o mundo psíquico. Juliano Moreira 

guardava com zelo e carinho o primeiro livro de seu contemporâneo, uma obra poética 

com o instigante título “Nada”, produzido quando era ainda estudante (1896) (PASSOS, 

1975). Ainda em poesia escreveu o livro Sonetos (1916). Sua poesia é inspirada na “lírica 

palaciana” do Cancioneiro Geral de Garcia Resende (AMARAL, 2010) e teve influência da 

escola parnasiana. 

Foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Sociedade de Escritores Teatrais 

Portugueses, que originou a atual Sociedade Portuguesa de Autores (SPA). Foi também 

diretor do Conservatório Nacional de Lisboa, sendo professor de História da Literatura e 

diretor da seção de Arte Dramática. (DUARTE MARCENEIRO, 2014) 

Como este artigo não faz história celebratória, encontramos registro com críticas 

em suas posições políticas e serão aqui registradas. “Considerado retrógado e oportunistas 

por alguns intelectuais seus contemporâneos”, como por exemplo Almada Negreiros, que 

escreveu e publicou o “Manifesto Anti-Dantas”, no qual publicamente o desconsiderou 

política e intelectualmente.  (AMARAL, 2010) 
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Registro a não leitura do “manifesto” de Almada e retomando a crítica de alguns 

contemporâneos, ele foi considerado politicamente “um oportunista, pois estava sempre 

do lado de quem detinha o poder” (Almada Negreiros apud DUARTE MARCENEIRO, 2014). 

Um contemporâneo, Fernando da Costa, diz: “para se aproximar do Paço da Rainha 

escreveu Ceia dos Cardeais. Não recebendo os cargos e as honrarias a que julgava ter 

direito, aproveitou-se da crise do regime monárquico e fez Um Serão nas Laranjeiras, com 

denúncia da decomposição da corte. Mas não se afastou dela” (apud AMARAL, 2010). 

Quando foi proclamada a República, aderiu e publicou no jornal A capital, o 

folhetim “Cruz de Sangue”, depois em livro ficou com o título Pátria portuguesa (1914), 

exaltando o povo e condenando a nobreza. Esta obra aborda também a questão do 

heroísmo, publicada no clima da primeira guerra mundial, tema que retomou mais tarde 

com Marcha triunfal (1954).  

Em sua obra O heroísmo, a elegância e o amor (1923), ele crítica o culto à elegância 

e, como em outras obras, para tanto estudou os costumes da aristocracia do século XVIII 

(LAROUSSE..., 1988, p. 1.784). Aqui vejo coerência e não oportunismo do autor, pois, nessa 

época histórica por ele escolhida, abordou o efêmero, a morte e sobretudo a decadência 

da vida aristocrática (AMARAL, 2010). 

Perante o conflito desencadeado com a igreja pela Lei de Separação de Afonso 

Costa, redigiu a peça A Santa Inquisição (1910), em que condenou violentamente o tribunal 

do Santo Ofício. Aqui constato outra coerência do autor, pois ele só se casou civilmente e 

recusou um funeral católico, de acordo, portanto com suas convicções anticlericais 

(AMARAL, 2010). 

Com o advento do regime salazarista, ele publicou a obra Frei António das Chagas, 

com um elogio “de quem se sacrifica, se imola pela Pátria” Com o fim da segunda guerra 

mundial e a derrota do nazifascismo, e a previsão do fim do Consulado de Salazar, ele 

reformula a peça “Antígona”, de 1946, fazendo uma crítica velada ao ditador por meio do 

personagem Creonte (AMARAL, 2010; DUARTE MARCENEIRO, 2014). 

Por outro lado, intelectuais como David Mourão Ferreira e Vitório Nemésio 

defendem a qualidade literária e a maestria dramatúrgica da obra de Júlio Dantas. 

(AMARAL, 2020) 

Entre suas peças teatrais destacam-se A Severa (1901), A ceia dos cardeais (1902), 

O paço de Veiros (1903), Rosas de todo o ano (1907) e O reposteiro verde (1912), entre 
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outras (LAROUSSE..., 1988a, p. 1784). Com base em sua peça A Severa, baseada no 

romance do mesmo nome (Figura 7), o cineasta José Leitão de Barros realizou o primeiro 

filme sonoro português em 1931. 

 

Figura 7 – A famosa peça teatral A Severa. 

 
Fonte:  https://fotos.web.sapo.io/i/occ076042/10379627_k7oZo.jpeg 

 

Sua peça A Ceia dos cardeais (1902), citada acima, é considerada uma das mais 

populares produções teatrais portuguesas em todos os tempos, tendo sido traduzida em, 

pelo menos, 20 línguas. Rosas de todo o ano (1907) e O reposteiro verde (19120 revelaram 

o seu estilo naturalista. 

Júlio Dantas quando esteve no Brasil, participando como representante oficial de 

Portugal na comemoração do Primeiro Centenário da Independência do Brasil, em 1922, 

além das atividades formais, nas reuniões do congresso, mais de uma vez esteve na 

residência de Juliano e Augusta Peck Moreira na Praia Vermelha (PASSOS, 1975).  Não 

sabemos se ele também comeu comida baiana, como o físico alemão Albert Einstein 

(JACOBINA, 2019). Figura 8. 
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Figura 8 – Residência de Juliano Moreira e sua esposa Augusta Peck Moreira no Hospital Nacional de 
Alienados (HNA).  

   

Obs.: O prédio do HNA  se tornou a sede da Reitoria da UNIRIO – Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Na foto de interior da residência, a sala onde o psiquiatra baiano realizava famosos saraus. 

Fonte: Fonte: Acervo de Maria de Fátima Vianna de Vasconcelos. 

 

Ele se encantou em Lisboa no dia 25 de maio de 1962. Em sua terra natal, Lagos, tem 

um busto e, além de ser patrono da Escola Secundária Júlio Dantas, a principal escola 

secundária da cidade, ele dá o nome à biblioteca pública. 

 

2.1 BIOGRAFA DE JULIANO MOREIRA PARA PORTUGUÊS NATURALIZADO BRASILEIRO NA 

BAHIA 

Tivemos com Moreira a biografia de um brasileiro naturalizado português, agora 

vamos seguir em sua produção histórica, o texto sobre um português naturalizado 

brasileiro que viveu na Bahia e se destacou em todo país e em muitos centros intelectuais 

do mundo.  

Para comemorar o jubileu da Gazeta Médica da Bahia (1866-1916), uma das mais 

importantes revistas médicas do país, sobretudo no século XIX e primeiras décadas do XX, 

Juliano Moreira escreveu um artigo nos Archivos Brasileiros de Medicina, também 

publicado na revista Bahia Illustrada no mesmo ano (MOREIRA, 1918). Moreira, que 

pertenceu à terceira geração de médicos denominados por Pedro Nava, em 1948, de 
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membros da “Escola Parasitológica e Tropicalista da Bahia” (NAVA, 2003) e renomeados 

por Antônio Coni (1952) de simplesmente “Escola Tropicalista Bahiana”. 

De início proclamou que, “nos países novos” como o Brasil, meio século de 

existência de uma revista é um acontecimento digno de jubiloso registro (MOREIRA, 1918, 

p.2) e passou a descrever e analisar esses 50 anos, com ênfase nos fundadores e no 

primeiro período. 

Foi em 1866, em Salvador, que “um grupo de médicos achou útil sobrepor-se à 

indiferença dos profissionaes de seu tempo e resolveu completar as reuniões que 

effetuavam para trocar ideias, com a publicação de uma revista mensal” (MOREIRA, 1918, 

p. 2). Esse objetivo está na publicação do editorial da Gazeta Médica da Bahia (GMB) que 

se iniciou em julho de 1866. O grupo de profissionais era composto por John Paterson, 

Francisco da Silva Lima, Otto Wucherer, Januário de Faria e Pires Caldas, “sob a direcção 

nominal de Virgílio Damásio, porque o verdadeiro director da Revista era Silva Lima” (p. 2). 

Esta afirmativa de Juliano Moreira fortalece análise sobre o diretor efetivo da primeira fase 

do periódico ter sido Silva Lima (JACOBINA e cols., 2008). Ainda estudante, Antônio Pacífico 

Pereira já auxiliava na redação e logo depois assumiu o cargo que mantinha até aquele 

momento (MOREIRA, 1918).  

O articulista referiu que prestava homenagem à GMB redigindo uma curta biografia 

do “velho Silva Lima”, mantenedor maior da revista (Figura 9). Para Moreira, dr. José 

Francisco da Silva Lima era aquele tipo de “médico perfeitíssimo exigido pelos cânones das 

mais severas escolas profissionaes” (p. 2). Afirmava que pelos seus altos méritos estava 

entre aqueles cujo legítimo renome dava “lustre aos seus antepassados em vez de os 

receber do esplendor de sua origem” (MOREIRA, 1918, p. 3). Aqui, nota-se que JM, neto 

de escravos e de família humilde, dialoga mais uma vez com sua própria origem. 
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Figura 9 – Francisco da Silva Lima (barba branca e com guarda-chuva) ao lado de Juliano Moreira. 1901. 

 
Fonte: Memorial Professor Juliano Moreira 

 

José Francisco Silva Lima nasceu em 16 de janeiro de 1826 (outros autores colocam 

dia 15), mas fica aqui a data do articulista Juliano Moreira, até que, em outro momento, 

seja possível conseguir precisão factual, afinal “escrever a história significa dar às datas a 

sua fisionomia” (BENJAMIN, 2006, p. 518). 

Suas primeiras letras foram em sua pequena aldeia natal (Vilarinho, atualmente 

uma vila e freguesia portuguesa do conselho de Santo Tirso, não referida pelo autor), em Portugal. 

Veio ao Brasil para trabalhar com o tio, Agostinho Dias Lima, comerciante de ‘drogas 

medicinaes’. Aprendeu línguas estrangeiras e passou a dar aulas, cujos ganhos 

possibilitaram a continuidade de seus estudos. Matriculou-se na Faculdade de Medicina 

da Bahia (Fameb), e, aos 25 anos, em 9 de dezembro de 1851 defendeu sua tese 

“Dissertação philosofica e critica acerca da força medicatriz da natureza”, recebendo o 

grau de Doutor.  

Em 1853, fez viagem à Europa para aperfeiçoar seus conhecimentos profissionais. 

Em 1858, já médico do Hospital de Caridade da Santa Casa, fez nova viagem à Europa. Fez 

amizade com médicos renomados como o também português de origem alemã Otto 

Wucherer, o escocês John Paterson e os brasileiros Antônio José Alves, cirurgião e 

professor da Fameb, e Ludgero Ferreira. 
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Paterson, deplorando o isolamento dos colegas, propôs um grêmio para a 

realização de duas palestras por mês, revezando a casa de cada um deles, para discutir 

tanto assunto da profissão quanto questões científicas e exames de doentes. Eram sete 

membros originalmente, os cinco citados acima e os médicos Pires Caldas, também da 

Santa Casa de Misericórdia (SCM), e Januário de Faria, professor de Clínica Médica da 

Fameb. Moreira deu destaque a Wucherer, que havia cursado na universidade alemã de 

Tubingue, onde aprendeu a manejar o microscópio, tendo sido também médico assistente 

do Hospital de São Bartolomeu, em Londres. Na Bahia, iniciou suas investigações sobre 

uncinariose (helmintose intestinal) e filariose, outra verminose. Moreira não detalhou, mas 

vale registrar que, em 1866, Wucherer descobriu microfilárias em urina quilosa, 

desvendando o agente etiológico da filariose, também chamada elefantíase, recebendo a 

homenagem patronímica do gênero Wuchereria, sendo uma das espécies a Wuchereria 

bancrofti  (NEVES et al., 1995). 

Um ano depois, já falecidos Ludgero Ferreira e Antônio Alves, os cinco restantes 

resolveram publicar uma revista médica. Em 10 de julho de 1866 apareceu o primeiro 

número da Gazeta Médica da Bahia. Mais uma vez, embora tenha o nome de Virgílio 

Damásio, Moreira dá o crédito do editorial inicial a Silva Lima, que incitava os colegas a não 

ficar condenados à inércia e a admirar os trabalhos dos outros, pois todos os “operários da 

sciencia” teriam obrigação de acrescentar ao patrimônio comum da medicina um pouco 

mais, transmitindo às gerações futuras mais do que herdaram dos seus antepassados. 

Moreira registrou que, levados por este incitamento, muitos trabalhos de valia foram 

aparecendo nos sucessivos números do excelente periódico da Bahia. E desse modo, 

recebeu a atenção dos melhores órgãos de medicina do Velho Mundo. Citou o exemplo do 

British Medical Journal, que ainda no primeiro ano ofereceu a parceria de permuta 

(MOREIRA, 1918, p. 2). 

Destacou também que foi na GMB que Silva Lima publicou as primeiras 

observações do ainhum, enfermidade que passara despercebida aos clínicos do Brasil e 

aos que tinham ido à África. Pena não ter registrado que a doença ganhou o nome de 

Doença de Silva Lima. Destacou também as observações do mestre sobre o beribéri, “que 

também não tinha sido descripto em toda a America tropical” (MOREIRA, 1918, p. 2). Os 

estudos de beribéri foram reunidos no volume “Ensaios sobre beribéri”, de 1872 (p. 3). JM 

citou vários autores estrangeiros que fazem citação dos trabalhos do mestre e comentou 
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que vários artigos da Gazeta foram apreciados fora do país, sendo resumidos ou mesmo 

merecendo traduções em revistas estrangeiras (p. 3). 

Seu biógrafo lembrou que, na GMB, Silva Lima publicou excelentes observações 

clínicas, de casos observados entres seus pacientes hospitalares ou da clínica particular, 

muito numerosa. Além do Hospital da Caridade da SCM, ele também atuava no Hospital 

Português e, apesar de seus compromissos profissionais, empreendeu viagens à Europa 

em 1870, 1873 e 1881 para se atualizar. Chegou a criar um museu médico clínico no 

Hospital da Caridade, mas numa dessas viagens, um diretor, que JM não referiu o nome, 

“collega tão descrente da sciencia quanto santo varão temente a Deus”, fez enterrar todo 

o material do museu de observações cirúrgicas ou de necropsias dos casos clínicos com 

óbito. Tal fato foi narrado pelo próprio mestre a Moreira. Entre as peças destruídas estava 

o de um caso hospitalar em que uma comunicação se estabeleceu entre o cólon transverso 

e o pulmão esquerdo, dando em vida a expectoração de fezes (MOREIRA, 1918, p. 3). Este 

caso foi publicado na GMB de 25 de dezembro de 1866. 

De suas atuações em entidades médicas e eventos, JM destacou a presidência da 

Sociedade de Medicina e Cirurgia, fundada em 1888, tendo sido Silva Lima o primeiro 

Presidente, demonstrando o seu prestígio entre os colegas. Em 1899, no 3º Congresso 

Brasileiro de Medicina e Cirurgia coube ao “sábio tropicalista” a presidência das sessões 

(p. 3; grifo nosso). Aqui, constatamos que Nava e Coni tiveram referências anteriores para 

denominar aquela “associação de facultativos” como “escola tropicalista”. 

Nos 35 primeiros tomos da GMB não houve volume sem trabalhos escritos pelo 

“mais operoso dos redactores do velho periódico” (p. 3). Outro destaque em sua obra foi 

o de ter sido o pioneiro a se ocupar, sob o título de Glossário Médico, dos vocábulos, frases 

e locuções incorretas ou “variavelmente escriptos, pronunciados ou interpretados” (p. 3). 

Nunca ocupou qualquer cargo oficial remunerado, todavia presidiu comissões que 

tratavam de problemas de saúde pública, como o Conselho Superior de Higiene Pública do 

Estado da Bahia. Embora não tenha exercido formalmente o magistério oficial, como 

médico do Hospital de Caridade, o hospital-escola da época, revelou-se um grande 

docente, congregando dezenas de alunos que o acompanhavam nas visitas às enfermarias 

E que se sentiam vivamente attrahidos por seu ensino singelo, consiso, 
demonstrativo, em que pouco se falava, mas onde a evidencia de phenomenos, 
a abundância de factos, a clareza das asseverações e sobretudo, a severíssima 
probidade dos conceitos deixavam o espírito seriamente esclarecido e satisfeito. 
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Fundou ele, por assim dizer, no Brasil uma espécie de livre docência que bem 
era para almejar mais imitada (MOREIRA, 1918, p. 3; grifo nosso). 
 

Ao chamar Silva Lima de ‘tropicalista’ e depois de dar o título de ‘livre docente’ na 

prática, Juliano Moreira ofereceu as bases para Nava e depois Coni batizarem como “Escola 

Tropicalista” os membros daquela associação de facultativos. Com tais dados, será muito 

justo se a FMB vier a dar o título de Professor Honorário ao Dr. Francisco Silva Lima, mesmo 

póstumo, pois, como se constata no testemunho de um de seus alunos mais brilhantes, 

ele foi efetivamente um professor e, na prática da medicina, ele tinha a humildade de 

aprender com os erros e ensinar aos novos para não repetir. Sobre o homem, disse 

Moreira: “naquella serenidade olympica de alma e de corpo brilhava como um pharol mais 

alto e mais sublime a sua excellencia moral” (MOREIRA, 1918, p.3; grifo nosso).  

No bicentenário da FAMEB em 2008, os monitores do eixo de “Ética e 

Conhecimento Humanístico” solicitaram um nome para o livro feito para celebrar a data 

festiva e o nome do protagonista para o tema da Ética Médica sugerido pelo autor deste 

artigo foi o de José Francisco Silva Lima, com 60 anos de contínuos estudos, como ressaltou 

Moreira, biógrafo contemporâneo do biografado. Esse testemunho de Juliano Moreira 

sobre a “excelência moral”, como de outros colegas, além da tradução do “Código de Ética 

Médica adotado pela Associação Médica Americana”, publicado na GMB em 31 de outubro 

de 1867, colaborou para a sugestão de seu nome como o destaque dos formados pela 

Faculdade no campo da ética e resultou num belo capítulo (SOLLA & DOURADO, 2015). 

Juliano Moreira referiu que já tinha escrito um artigo sobre o “venerando mestre” 

Silva Lima há sete anos para o Brasil Médico, por ocasião do seu encantamento, em 10 de 

fevereiro de 1910. Concluiu divulgando o sumário do número jubilar da GMB de 1º de julho 

de 1916 e nomeou todos os autores dos artigos sobre Silva Lima: o professor Pacífico 

Pereira, Gonçalo Moniz, Oscar Freire, Garcez Fróes, Eduardo Moraes, Caio Moura, Alfredo 

Magalhães, Martagão Gesteira, Octávio Torres, Alfredo Brito, [Aristides] Novis, Genesio 

Sales e Tavares Lima (MOREIRA, 1918, p.4). Era uma homenagem a alguns de seus mestres 

e colegas, quando foi aluno e depois professor da Fameb. 

 

  



 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778  

665 

CONSIDERAÇÃO FINAL 

Neste artigo se revela mais um talento do médico Juliano Moreira, o de historiador, 

aqui em particular escrevendo biografias breves de outros médicos de Portugal, 

portugueses, brasileiro que se destacou lá e de português que se destacou aqui no Brasil. 

São profissionais que conheceu pessoalmente e teve respeito intelectual pela atuação dos 

colegas na profissão e, de alguns, também pelo talento para além da medicina. O primeiro 

Manuel Bento de Souza, Moreira ressaltou que não produziu tanto como poderia pelas 

dificuldades institucionais em Portugal. Ele buscava nos biografados as dificuldades que ele 

próprio sofria na Bahia e de certa forma continuou na capital do país para realizar uma 

prática psiquiátrica moderna e produzir pesquisas relevantes.  

Sua estadia em 1906 no XV Congresso de medicina em Lisboa, permitiu o contato 

mais próximo com três médicos psiquiatras em Lisboa, todos formados na Escola Médico-

Cirúrgica de Lisboa. São eles: Miguel Bombarda, Júlio de Matos e Júlio Dantas. O primeiro 

natural do Rio de Janeiro, naturalizou-se português aos 18 anos e foi destacado médico 

psiquiatra autodidata, sendo nome de famoso manicômio na capital portuguesa. O Júlio 

Matos também foi um psiquiatra famoso, sendo também nome de hospital da 

especialidade. O terceiro, Júlio Dantas se destacou mais como político e escritor, tendo 

críticos e admiradores, mas com obras famosas até hoje. Foi o que teve dos três amigos de 

Portugal maior proximidade com Moreira. Por fim, o português naturalizado brasileiro e 

formado na Faculdade de Medicina da Bahia; José Francisco da Silva Lima, um dos geniais 

membros da chamada “Escola Tropicalista Bahiana”. Ele teve como poucos um olhar para 

os humildes, inclusive para os escravos e uma doença étnica o ainhum, que ganhou seu 

nome: “Doença de Silva Lima”. Foi destaque no plano da ética médica e da direção de um 

periódico médico que teve prestígio e ainda tem para além das fronteiras brasileiras. Foi 

um mestre na prática para Juliano Moreira e quando de seu encantamento Juliano escreve 

uma digna biografia breve ao seu “livre docente”. 
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RESUMO: Apresentaremos o atual estágio de utilização da plataforma digital colaborativa 
WEBSISMEDICOS, pontuando a sua importância como instrumento de preservação digital em um 
contexto pós-custodial e na construção do conceito médico-cultural. Também iremos propor uma 
abordagem em relação a temática da Análise de Redes Sociais, buscando o embasamento prático 
para a questão do mapeamento dos hubs, pertencentes a Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa, e como as mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) podem ser 
determinantes para engajamento dos usuários no preenchimento da plataforma. 
Palavras-Chave: Médico-cultural; Websismedicos; Plataformas digitais; Análise de redes sociais; 
Preservação digital 
 
 
ABSTRACT: We will present the current stage of use of the collaborative digital platform 
WEBSISMEDICOS, emphasizing its importance as an instrument of digital preservation in a post-
custodial context and in the construction of the medical-cultural concept. We will also propose an 
approach in relation to the theme of Social Network Analysis, seeking a practical basis for the issue 
of mapping hubs, belonging to the Community of Portuguese Speaking Countries, and how social 
media (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) can be instrumental in engaging users in 
completing the platform. 
Keywords: Medical-cultural; Websismedicos; Digital platform; Social network analysis; Digital 
preservation 

 



 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778  

669 

1 INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho apresenta como tema o interesse na investigação dos 

aspectos de engajamento do usuário quando se apresentam ambientes colaborativos em 

plataformas digitais partindo das considerações de Ingwersen. A escolha do tema deveu-

se a possibilidade de continuação dos estudos no campo da Ciência da Informação (CI) que 

o autor inicialmente obteve com a incursão através da participação como aluno do 

mestrado do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Ciência da Informação 

(PPGCI/UFBA) e da convivência com professores do citado programa colaborando com as 

atividades acadêmicas que transcorriam no período de nossos estudos, tais como: 

comissão executiva do Encontro de Arquivos, Bibliotecas e Museus à Luz da Era Pós-

Custodial: realidades de Portugal e do Brasil (ABM 2011); Colóquio Internacional A Medicina 

na Era da Informação (MEDINFOR 2014); Seminário de Pesquisa do PPGCI / UfBA: 

Integrando Graduação e Pós-Graduação (INTEGRAR PPGCI ICI 2016) e Encontro Nacional de 

Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB 2016). 

O tema desta investigação mostrou-se fértil ao desenvolvimento deste  trabalho 

pois  como pesquisador do grupo de pesquisa G-ACERVOS: Memória, Patrimônio, Cultura, 

Informação e Plataformas Digitais, acreditamos na evolução do projeto “Os médicos e a 

cultura em Portugal e na Bahia”, representado pelo ambiente colaborativo denominado 

WEBSISMEDICOS, que nos rendeu trabalhos apresentados e publicados nos dois últimos 

MEDINFOR de 2014 e 2017 respectivamente, realizados pela UFBA e U.Porto, Portugal. 

É patente a influência da tecnologia nos ditames cotidianos dos indivíduos nas 

relações acadêmicas, trabalhistas e pessoais. Muitas vezes o indivíduo é acionado para que 

ele apresente uma atitude colaborativa na construção do conhecimento coletivo. Isso 

advém da disponibilização de conteúdos referentes a projetos acadêmicos, organizacionais 

e até mesmo pessoais em plataformas digitais baseadas no conceito wiki. Desta 

problematização, surge a seguinte análise: Como o usuário se comporta diante dessa 

perspectiva de colaboração? 

Ingwersen no seu livro Information Retrieval, (1992) realizou um importante 

mapeamento do cognitivismo na CI e suas respectivas suas repercussões na recuperação 

de informação. E, de acordo com Fernandes (2011, p.2),  
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O movimento cognitivista, base do que viria a se chamar “Ciências Cognitivas”, 

surgiu na psicologia como uma resposta às investigações do Behaviorismo (ou 

Comportamentalismo) quanto à aquisição de conhecimento pelo homem. O 

Behaviorismo via a aprendizagem como modificação do comportamento de um 

indivíduo causada por um condicionamento ou pela observação (imitação). 

Postulava que o comportamento poderia ser previsto, modelado e controlado a 

partir relações observáveis de estímulo-resposta, evitando estudos sobre os 

processos mentais por trás do comportamento (JESUÍNO, 2000, p. 314). Nos 

anos 50, com o surgimento dos primeiros computadores, a Escola Behaviorista 

foi cedendo lugar a uma nova teoria geral da mente, construída por um 

empreendimento interdisciplinar de diversas áreas, destacando-se a Psicologia 

Cognitiva, Inteligência Artificial, Linguística, Lógica Computacional, 

Neurociência, dentre outras. Chamadas de Ciências Cognitivas, estas áreas, ou 

ao menos alguns de seus pesquisadores, se reuniram a fim de estudar a 

cognição, com o objetivo de entender e de simular o pensar humano, para 

responder questões acerca da aquisição, armazenamento e utilização do 

conhecimento. 

 

Como ponto de complementação ao interesse investigativo ora apresentado surge 

também a necessidade de estudos sobre a disseminação da informação e seu espectro de 

cobertura através de mídias sociais. Aqui, outras indagações: Como estas ferramentas 

efetivamente contribuirão para que um conteúdo hospedado em uma plataforma digital 

seja divulgado? Dentre os recursos disponibilizados no mercado (gratuitos ou não) para 

medição de cobertura das mídias sociais quais atingirão o seu objetivo efetivamente? 

Para tanto, pretendemos aplicar a Teoria dos Grafos dentro das aplicações das 

Cadeias de Markov aonde se busca embasamento nos trabalhos sobre Análise de Redes 

Sociais (ARS) da Profa. Regina Marteletto (2001, p.2), 

A análise de redes estabelece um novo paradigma na pesquisa sobre a estrutura 

social. Para estudar como os comportamentos ou as opiniões dos indivíduos 

dependem das estruturas nas quais eles se inserem, a unidade de análise não 

são os atributos individuais (classe, sexo, idade, gênero), mas o conjunto de 

relações que os indivíduos estabelecem através das suas interações uns com os 

outros. A estrutura é apreendida concretamente como uma rede de relações e 

de limitações que pesa sobre as escolhas, as orientações, os comportamentos, 

as opiniões dos indivíduos. 

 

Para complementar, Tallyta Carolyne em seu artigo “Cadeias de Markov: Conceitos 

e Aplicações em Modelos de Difusão de Informação” expõe que:  

“Uma Cadeia de Markov e um tipo especial de processo estocástico que possui 

a chamada propriedade markoviana. Um processo estocástico tem a 

propriedade markoviana se os estados anteriores do processo são irrelevantes 
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para a predição dos próximos estados, desde que o estado atual seja conhecido. 

O matemático Andrey Markov em 1906 conseguiu os primeiros resultados para 

estes processos. Atualmente, Cadeias de Markov tem sido estudadas e utilizadas 

em diversas ´áreas do conhecimento como, por exemplo, ciências biológicas, 

sociais e administrativas. Probabilidades ligadas a jogos, evolução de populações 

e resultados sobre teoria de filas são algumas aplicações. Também encontra-se 

aplicações de Cadeias de Markov em modelos epidêmicos, processos de 

migração, estudos sobre o DNA, modelos de gerenciamento de recursos, 

modelos para processos de decisão, modelo para difusão de informação, dentre 

outros” 

 

Destacamos, resumidamente, que esta investigação apresenta problematização 

baseada nos seguintes pilares: o engajamento dos usuários e seus aspectos cognitivos 

diante de um ambiente colaborativo em plataforma digital; a cobertura das mídias sociais 

na disseminação (difusão) de informação e estudos dos princípios de Análise de Redes 

Sociais (ARS) fundamentados na Teoria dos Grafos, uma aplicação das Cadeias de Markov. 

 
2 METODOLOGIA 
 

A metodologia que será adotada destaca a revisão de literatura e um estudo 

descritivo (objetivo descritivo) das aplicações de processos experimentais (natureza 

aplicada). Buscar-se-á mensurar, por meio da análise de Social Media Analytics Tool, a 

futura situação da cobertura das mídias sociais a serem utilizadas no âmbito da divulgação 

de conteúdo em plataformas digitais e posteriormente o grau de envolvimento 

colaborativo do usuário na construção de conhecimento coletivo. Obviamente ensejando-

se uma maior precisão possível, obteremos informações através da coleta de dados com a 

aplicação de formulário on-line para usuários que se utilizem de redes sociais. O 

procedimento adotado será de estudo de caso. 

 
3 RESULTADOS 
 

Atualmente, devido a profusão de aplicativos digitais muitos dos quais usamos para 

a comunicação, as pessoas confundem o termo mídias sociais, os meios digitais pelos quais 

nos comunicamos e postamos informações sobre a nossa vida para que outros curtam, 

com o termo redes sociais, que consiste no método para analisar os dados de nossas 

relações sociais que nos tornam interdependentes. 
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A Análise de Redes Sociais (HIGGINS; RIBEIRO, 2018, p.13) apresenta os conceitos 

básicos que melhor descrevem a topologia de um sistema social: coesão, centralidade e 

posições funcionais. A perspectiva teórica trata os grafos como representações visuais de 

processos sociais dos mais variados tipos  

Interessa aqui, apresentar uma rede de médicos-cultural, para o Brasil, Portugal e 

mundo. Como resultados apresentamos o atual estágio de utilização da plataforma digital 

colaborativa dessa rede chamada WEBSISMEDICOS, pontuando a sua importância como 

instrumento de preservação digital em um contexto pós-custodial e na construção do 

conceito médico-cultural. Também abordamos a temática da Análise de Redes Sociais, 

buscando o embasamento prático para a questão do mapeamento dos hubs, pertencentes 

a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (fig.1), e como as mídias sociais (Facebook, 

Instagram, Twitter, Linkedin) podem ser determinantes para engajamento dos usuários no 

preenchimento da plataforma. 

 
Figura 1: Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

 
 

Fonte: Extraído de https://paginaglobal.blogspot.com/2017/12/cabo-verde-frente-da-cplp-num-ano-
em.html 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Acreditamos que trazendo a perspectiva da Análise de Redes Sociais (ARS) como 

uma nova metodologia para a Ciência da Informação (CI) enriquecerá o estudo das 

tendências e dos indicadores de produção e comunicação científica para que com isso 

possamos contribuir para um embasamento prático na questão do engajamento dos 

usuários na colaboração do preenchimento da plataforma digital WEBSISMEDICOS, 

abrangendo possivelmente pesquisas sobre identidade e memória cultural, incluindo as 

estratégias e o exame de metodologias de preservação de documentos; somando-se ao 

referencial teórico dos autores que discutem a quebra de paradigmas nesta era pós-

custodial dos arquivos digitais. Essa perspectiva poderá contemplar ainda a identificação e 

o monitoramento de necessidades, assim como a avaliação de padrões de funcionamento 

e gestão de redes e sistemas de informação e como as mídias sociais (Facebook, Instagram, 

Twitter, Linkedin) podem ser determinantes para disseminar a existência do 

WEBSISMEDICOS numa abordagem estrutural da Internet, reforçando de sobremaneira os 

estudos teóricos e aplicados, já existentes, sobre a infraestrutura, políticas de acesso e 

controle da informação, das tecnologias intelecto-digitais e da documentação. 

Uma vez que este trabalho contempla o tema sobre a produção médico-cultural, 

com enfoque na memória, patrimônio, cultura, identidade e informação, esperamos 

contribuir para o fomento de temas relacionados com memórias de médicos para além da 

produção científica e informações clínicas, e como afirmação de suas realizações voltadas 

para o social, o artístico e o cultural. 

Estes fatores impulsionam os estudos sobre a preservação e disseminação de 

documentação produzida e acumulada pela abordagem médico-cultural e por instituições 

de saúde, no âmbito da Ciência da Informação (CI) no estabelecimento de relações 

interdisciplinares - Multi, Inter e Transdisciplinar (MIT) - entre a CI e a Medicina, na criação 

de redes e plataformas digitais acadêmicas e científicas nestas áreas entre o Brasil e 

Portugal e no desenvolvimento de condições para a efetivação de pesquisas com a inicial 

colaboração brasileira, portuguesa e demais países da CPLP: Angola, Cabo Verde, Guiné-

Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. 
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RESUMO: O texto discorre sobre a fotografia, sua gênese, repercussão e usos reservados àqueles 

de maior ascensão social e política, os sábios e cientistas. Atenta para a idealização da imagem por 

aparelhos como uma aspiração do homem, para o papel de medium entre o sujeito e o mundo, 

enfatizando as modificações advindas do desenvolvimento da ciência instrumental: a invenção e 

ouso dos aparelhos médicos, de alicates, escalpelos, pinças, microscópios, instrumentos 

mediadores que permitiam maior acuidade sobre o mundo e a devassa do olhar sobre o interior 

dos corpos. Aborda a mudança na Medicina ao passar da autoridade textual, antiga e medieval, 

para o domínio do visível e da transparência total dos corpos através de dispositivos mediadores, 

dentre eles, a fotografia. 

Palavras-Chave: Fotografia- Usos Sociais; Fotografia - Usos pela Ciência. 

 

ABSTRACT: The text discusses photography, its genesis, repercussions and uses reserved for those 

of greater social and political ascension, the wise and scientists. Attentive to the idealization of the 

image by devices as an aspiration of man, to the role of medium between the subject and the 

world, emphasizing the changes arising from the development of instrumental science: the 

invention and use of medical devices, pliers, scalpels, tweezers, microscopes, mediating 

instruments that allowed greater acuity on the world and the wanton look on the inside of bodies. 

It addresses the change that occurred in Medicine when it passed from ancient and medieval 

textual authority to the domain of the visible and the total transparency of bodies, through 

mediating devices, among them, photography. 

Keywords: Photography- Social Uses; Photography- Uses for Science. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A fotografia, nos oitocentos, seu início, reservava-se àqueles de maior 

ascensão social e política, aos sábios e cientistas, o que pode ser constatado pela 

afirmação de Freund (2006, p. 27): “No fue seguramente ninguna casualidad que, a 

finales del primer tercio de siglo, cuando las ciencias exactas empezaban a coger um 

amplio impulso, vários sabios se interesaram por lá fotografia.” 

Gestada nesse ambiente, sua invenção é atribuída a um homem procedente 

da burguesia intelectual, Nicéphore Niépce, tendo sido anunciada na Academia de 

Ciências de Paris, em 1839, momento em que, segundo Freund (2006), ficou 

evidenciado o interesse despertado em um público atento aos serviços que a 

fotografia poderia prestar ao campo científico. Tal entusiasmo foi demonstrado no 

caloroso discurso proferido na Academia, por François Arago, político burguês e 

intelectual que, ao tentar explicar o seu funcionamento, ressalta os prováveis feitos 

da fotografia e prenuncia um futuro, à época, considerado ficção. A partir da metade 

do século XIX, a fotografia sobrevém de um tempo em que a cultura e a arte 

declinavam dos seus usos práticos, de um tempo em que a sociedade se transfigurava 

por conta de mudanças significativas nos seus modos de produção, na economia de 

mercado, nas inovações urbanísticas. Era preciso que se ordenassem os sujeitos, as 

mercadorias e a cidade à lógica do capital que passou a nortear a vida dos homens, 

os acontecimentos. O homem, diante desse “espetáculo,” perdia, atônito, a 

compreensão que tinha do seu próprio mundo e, nesse contexto, acometido por uma 

profunda crise de verdade, passou a carecer de um novo sistema de representação 

do mundo e de si mesmo. 

 Segundo Rouillé (2009), a mão do homem foi abolida e elevado foi o status 

da máquina. Um tempo em que, “Na esteira do capitalismo industrial, surge uma 

modernidade assinalada por Max Weber pelo seu espírito de cálculo, pela 

racionalidade instrumental e pelo fato de que leva ao desencantamento do mundo”. 

(ROUILLÉ, 2009, p. 29) Tal estilo de vida andou, passo a passo, com o projeto de 
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desenvolvimento da perspectiva subjacente ao código fotográfico, identificado pelos 

novos caminhos impostos à natureza por uma sociedade racionalista que colocava 

em campos adversos a arte e a ciência.  

Quanto à representação do mundo, esta é marcada pela invenção, no 

Renascimento, do primeiro sistema científico e de certo modo mecânico: a 

perspectiva que, segundo Bazin (1991), é um método que permitia dar ao espaço a 

ilusão tridimensional. Nesse contexto, a fotografia desponta. Não se pode imaginar a 

sua existência desatrelada do advento da indústria, das revoluções científicas, 

favorecidas pelas condições socioeconômicas herdadas da Renascença a qual põe em 

evidência a paixão pelo conhecimento, pelas inovações, pela ciência, pela técnica (SÁ, 

2019). 

 A idealização da imagem por aparelhos sempre representou uma aspiração 

do homem, dos homens voltados para a ciência, sendo que, inicialmente, foram os 

árabes que desenvolveram pesquisas sobre astronomia, utilizando-se de câmeras 

obscuras. 

Foi no meado do século XIX que, pela primeira vez, entre o objeto inicial e a 

sua representação, nada se interpõe a não ser outro objeto. Uma imagem do mundo 

exterior se forma, automaticamente, sem a intervenção criadora do homem, 

segundo um rigoroso determinismo. Na percepção renascentista do mundo, tanto a 

câmera escura, quanto a fotografia, abriram uma clareira na sua portabilidade e em 

uma nova concepção de imagem. 

 A fotografia vem e liberta a imagem do aprisionamento da habilidade manual, 

da busca obsessiva pela semelhança, desde quando a utilização da máquina abre a 

possibilidade que a mediação entre homem e natureza aconteça dentro de princípios 

e crenças de uma sociedade capitalista para quem a máquina representava a 

veracidade, o distanciamento pretendido entre sujeito e objeto. A precisão científica. 

 

2 USOS E APROPRIAÇÕES DA TÉCNICA FOTOGRÁFICA 
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O fato de a fotografia se utilizar da técnica para representar o real e a crença 

na ausência do sujeito no processo de representação da natureza acabaram por 

atribuir-lhe o estatuto de verdade, um cientificismo, e por considerá-la uma cópia 

do real, um simples documento. Esta forma de pensar se deve ao fato de o estatuto 

existencial da fotografia ter sido considerado científico, sua vida estética negada, 

por ter-lhe sido eximida a participação do homem e qualquer estruturação 

ideológica no processo fotográfico. 

Ao analisar o impacto da fotografia no contexto intimista do século XIX, 

Medeiros (2010, p. 12) afirma que nesse tempo “[...] a imagem fotográfica oferece, 

finalmente, as características em que o homem da grande metrópole confia: é um 

objeto técnico, produto da ciência e da racionalidade possuindo, portanto, a 

fiabilidade que já não mais se encontra no rápido fluir das aparências”. Esse impacto 

recai sobre a vida social, sobre as descobertas científicas e sobre as ações dos 

homens que iam se inscrevendo, documentadas e gravadas, deliberadamente, pelas 

lentes dos fotógrafos oitocentistas, segundo Costa e Silva (2004). 

Em tal “espírito de época” (Zeitgeist), ainda no século XIX, o conceito de 

realidade transmuta-se, altera-se por conta da imensa possibilidade de ela ser vista, 

observada, enquadrada por um “olho mecânico” do qual o que se via ia depender 

do ângulo do observador, do espaço e do seu tempo. O que não se pode ocultar é 

que ao realismo das imagens fotográficas que impressionava e imperava para além 

dos limites da visão deve-se a possibilidade de documentar e armazenar os registros, 

o entendimento das relações humanas e sociais, os avanços da ciência, a 

preservação e o resgate de memórias.  

Associada ao registro e à identificação do sujeito como cidadão, a fotografia, 

ao longo da história, independente da origem social, da trajetória e da rede de 

relações estabelecidas, está associada à representação identitária e como 

documento de representação social, ela sustenta, em outros documentos, a 

legitimação do cidadão e a sua participação em determinadas esferas sociais. 

A sua utilização por uma gama de áreas do conhecimento, nos momentos 

em que todas as formas de submissão simbólica do real iam às raias da exaustão, é 
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relembrada por Rouillé (2009, p. 98) que, entre tantos exemplos, destaca pela 

dimensão o inventário do acervo do Museu do Louvre, executado por Edouard 

Baldus, em 1856, e não se esquece das missões fotográficas que acompanhavam as 

expedições militares enviadas a países longínquos, encarregadas de documentar e 

reproduzir as excentricidades e o que de diferente pudesse interessar às ciências 

físicas e naturais. Tais usos da fotografia, num mundo em expansão e diante da 

impossibilidade de os sujeitos manterem com ele uma relação de proximidade, 

acabaram por fazer com que a fotografia/documento assumisse a mediação entre 

este homem e o mundo. 

Essa relação acaba por deixar à mostra a intrínseca relação das imagens “[...] 

ao universo das ideias e das mentalidades e sua importância cultural e histórica 

reside nas intenções, uso e finalidades que permeiam sua produção e trajetória”, 

como preconiza Boris Kossoy (2004, p. 226).  

 

2.1 COMO MEDIUM, SEU USO PELAS CIÊNCIAS 
 

A imagem fotográfica como médium entre o sujeito e o real tem sido alvo de 

longas e históricas discussões, assim como a veracidade desse intermédio. Na 

perspectiva de Sá (2019), teorias, discursos, polêmicas perpassam questões que 

põem em dúvida, que desconfiam da verdade de um realismo decantado a ela 

atribuído, que colocam em xeque a figura do fotógrafo, a luta por ele travada com 

uma exterioridade que lhe é adversa. Outros estudos salientam aspectos ideológicos 

e culturais, realistas e miméticos da fotografia, não deixando de evidenciá-la como 

um produto histórico e culturalmente construído. Essas reflexões giram em torno de 

um desejo, da ânsia do homem pela manifestação do invisível, pela sua nudez. 

A despeito dessa evidência, Bártolo (2007, p.157), que investigou sobre as 

mediações na cultura visual da modernidade, acaba por afirmar que “[...] a história 

dos média é, em grande medida, a história desse anseio [...] no qual a revelação 

nunca se dá sem mediação e onde o saber se constrói a partir da sua própria 

interpretação.” Se a revelação não ocorre sem mediação, o médium é aquele que dá 

a ver o invisível, que lhe permite ser manifestado, é aquele que permite que o oculto 



 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

 

680 

entre em cena e se manifeste, mediunicamente, por ser esse o caráter fantasmático 

dos meios, sejam eles novos ou velhos. O autor aponta para as profundas 

modificações que ocorreram desde a cultura medieval, advindas do desenvolvimento 

da ciência instrumental, haja vista a invenção e o uso de instrumentos mediadores 

então forjados, os quais permitiram ao homem uma maior acuidade sobre o mundo. 

As lunetas e os aparelhos ópticos o faziam ver o mundo desde o infinitamente 

pequeno ao infinitamente distante, bem como os aparelhos médicos - os  alicates, 

escalpelos, pinças - permitiam que a devassa do olhar sobre o interior dos corpos se 

tornasse possível. 

Operados pelo olho e pela mão do homem, na modernidade, esses 

instrumentos/dispositivos e seu aperfeiçoamento foram permitindo a 

revelação/mediação não só do que se encontrava ao redor e acima do homem, mas 

misteriosamente o que se encontrava dentro dele. Permissão que, sob o ponto de 

vista de Bártolo (2007, p. 159), os fazia funcionar como “[...] agentes activos de 

modificação da linguagem; instrumentalizavam e funcionalizavam os 

comportamentos quotidianos, funcionando como instrumentos mediadores e 

fornecendo linguagem mediadora da nossa relação com a sociedade.” E ademais, 

“[...] estes novos instrumentos, novos lugares, novos corpos, novos saberes, novas 

práticas e novos poderes são integrados numa ordem sistemática [na qual ] saber 

e poder passam a estar associados a partir de um operador comum: o olhar.” 

(BÁRTOLO, 2017 p. 162) Essas invenções acabaram por nos tornar herdeiros de uma 

cultura científica alicerçada na observação e de uma cultura sob o domínio da 

visibilidade na qual é agregado mais valor ao que está exposto, em cena, revelado. 

A expressiva quantidade de informações obtidas através do uso desses 

dispositivos científicos, tanto no campo social, quanto da Biologia, Botânica, Zoologia, 

Medicina, passou a exigir um tratamento taxonômico, um arquivamento que visava 

à difusão das informações coletadas. Dentre tantas, Dubois (2012, p.241) destaca 

aquelas produzidas por Alphonse Bertillon, que elabora um verdadeiro sistema de 

identificação antropométrica com vista à identificação criminal de sujeitos através do 

uso da imagem fotográfica. 
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Dentro dessa perspectiva histórica, Antonio Fernando Cascais(2016), 

investigador português, se debruça sobre a história da cultura visual da Medicina e 

recorda que a Medicina antiga e medieval, decididamente centrada no texto e na 

autoridade textual, foi substituída pela procura da prova experimental, pertencente 

ao domínio do visível, passando a perseguir, declaradamente, uma transparência 

total dos corpos e dos  fenômenos vivos. 

Para ele, a produção, o uso, o sentido e o valor das imagens dizem respeito 

ao valor que a Medicina agregou e vem agregando na produção e no “[…] uso de 

imagens para efeitos de diagnóstico, de terapêutica, de prevenção, de transmissão 

pedagógica e de comunicação científica interpares em que a Medicina se empenha 

enquanto saber e prática professional.”Acrescenta o autor que: “A restituição de uma 

visibilidade absoluta, que começa por desprender-se do olhar do médico debruçado 

sobre o cadáver dissecado, virá rapidamente a constituir a exigência básica que se 

dirige às tecnologias da imagem. […]”. (CASCAIS, 2016, p.6) 

É precisamente aí que, por se depositar na fotografia a expectativa e o crédito 

de representar o real como ele verdadeiramente é, por acreditar-se que ela é uma 

mímese e cópia do real, que o documenta como ele se apresenta, é que a fotografia 

vem auferindo o estatuto absolutamente excepcional de suporte tecnológico da 

imagem médica, supostamente não passível de leitura e interpretação. E, na 

perspectiva de Cascais (2016), ela vem se integrando à ciência moderna como um 

aparato experimental do mesmo porte que qualquer instrumento de laboratório, por 

vir conferindo forma visual ao conhecimento.  

 
2.3 SEGUINDO OS RASTROS E AONDE CHEGAMOS 
 

Propusemo-nos a levantar dados históricos sobre usos e apropriações da 

fotografia pela sociedade oitocentista e por segmentos das ciências. Demos ênfase à 

Medicina. Para tanto, adotamos como procedimento a pesquisa bibliográfica. 

Revisitamos conceitos que marcaram a gênese e a trajetória da fotografia em tempos 

de mudança. No entanto, consideramos pertinente atentar para o fato de que a 

pretensão de narrar sobre acontecimentos ocorridos em outro tempo ou geografia, 

esbarra no que Benjamim (1994, p. 224) diz sobre o conceito de história: “Articular 



 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

 

682 

historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato é. Significa 

apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento do perigo”. 

No entanto, sabemos que diferentes formas de usos e apropriações da 

fotografia continuam sendo gestadas pelas mais diversas áreas do conhecimento e 

que, atentas ao avanço e desenvolvimento das técnicas e tecnologias, abrem novos 

caminhos e horizontes, além de outros olhares, também epistemológicos, sobre a 

imagem fotográfica. 
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RESUMO: Parte do património documental que Fernando da Silva Correia (1893-1966) produziu, 
acumulou e recepcionou durante a sua vida está na posse da associação Património Histórico – 
Grupo de Estudos (Caldas da Rainha, Portugal). Este médico é hoje mais conhecido no meio 
académico, mas integrou o conjunto de profissionais da sua área ligados à cultura no século XX. 
O tratamento, estudo e difusão deste conjunto documental têm-se afigurado como os principais 
objectivos de um projecto que conjuga a Ciência da Informação - Arquivística Histórica; a História 
da Ciência/ da Medicina e os estudos de património. 
Palavras-Chave: Património documental; Arquivos de médicos; Fernando da Silva Correia 
 
ABSTRACT: Part of the documentary heritage that Fernando da Silva Correia (1893-1966) 
produced, accumulated and received during his life is in the possession of the association 
Património Histórico – Grupo de Estudos (Caldas da Rainha, Portugal). This doctor is now better 
known in the academic world, but he was part of the group of professionals in his field related to 
culture in the 20th century. The management, study and outreach of this documentary set have 
become the main purposes of a project that combines Information Science - Historical Archivistics; 
the History of Science / Medicine and heritage studies. 
Keywords: Documentary heritage; Physician’s Archives; Fernando da Silva Correia. 
 

INTRODUÇÃO 

O arquivo pessoal e familiar Fernando da Silva Correia, nome que tem sido dado 

ao conjunto documental que está hoje na posse da associação Património Histórico – 

Grupo de Estudos, com sede nas Caldas da Rainha (Portugal) (PH), representa uma parte 

do património documental que Fernando da Silva Correia terá produzido, acumulado e 

recepcionado durante a sua vida. 

Este médico, que viveu entre 1893 e 1966, é hoje conhecido maioritariamente 

nalguns meios académicos e está principalmente associado às suas investigações nas áreas 
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da História da Medicina e da Assistência ou da Medicina Social e Saúde Pública. No 

entanto, além de director do Instituto Superior de Higiene Doutor Ricardo Jorge (ISHRJ) 

(1946-1961), este intelectual acumulou um conjunto de outros cargos relevantes, 

produziu obras de cariz ficcional e também interveio em diferentes aspectos sócio-

culturais da sua sociedade, o que o fez integrar o conjunto de médicos-escritores e ligados 

à cultura no século XX. 

O referido conjunto documental tem uma história própria que iremos abordar e 

tem constituído o principal objecto de estudo de vários trabalhos desenvolvidos desde 

2017, os quais permitiram constituir um projecto de investigação que o abordará a partir 

de três perspectivas que se complementam: 1) a da Ciência da Informação em especial 

relação com a Arquivística Histórica; 2) a da História da Ciência/ da Medicina e 3) a dos 

estudos de património. Esta conjugação multi-inter e transdisciplinar destas áreas, 

responde a uma necessidade de constituir abordagens que melhor conjuguem as 

problemáticas actuais, algo que os encontros Medinfor tem preconizado nas suas edições 

anteriores. 

 

2 “MAIS CEM, CEM ASSUNTOS!”1: FERNANDO DA SILVA CORREIA E O SEU ARQUIVO 

Quando faleceu, a 19 de dezembro de 1966, Fernando da Silva Correia deixou um 

património documental que ainda não podemos definir assertivamente, mas que 

abrangia o conjunto documental existente no PH e também uma extensa biblioteca que 

conhecemos hoje através do catálogo elaborado para o seu leilão (Oliveira, 1969). 

Tal como já foi referido, o conjunto que recebeu o nome do seu produtor principal 

tem sido o objecto de estudo de vários trabalhos académicos (e não só) realizados desde 

2017. Actualmente, mantém esse estatuto no âmbito do projecto de doutoramento em 

História (especialidade de Arquivística Histórica) na FCSH-NOVA. Este projecto com 

objectivos, metodologias e problemáticas próprias, constituiu-se na sequência do 

trabalho de projecto para obtenção do grau de mestre em Património na mesma 

faculdade, terminado em 2018. “Há correias que imprimem movimento”: o espólio de 

Fernando da Silva Correia (1893-1966) procurou firmar as bases do projecto de investigação 

                                                                 
1 Entrevista à Doutora Natália Correa Neves, 3 de Fevereiro de 2018 (RIBEIRO, 2018, p. xxii–xxiv 



 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

 

686 

hoje em curso através de: 1) um estudo biográfico dos seus vários produtores; 2) uma 

primeira análise da sua história custodial e 3) o início do seu tratamento arquivístico 

segundo o modelo sistémico adaptado a esta tipologia de arquivo de acordo com Silva 

(2004). 

E que primeiras conclusões produziu esse trabalho? Em primeiro lugar, 

estabeleceu vários dados iniciais sobre o conjunto documental: contém c. 13 mil 

documentos e compreende o vasto período cronológico, entre a década de 1850 e a de 

1970 (dado suficiente para mostrar que ultrapassa a vida de Fernando da Silva Correia, 

inicialmente indicado como seu exclusivo produtor). A maior parte da documentação foi 

produzida em três âmbitos: académico/ científico; profissional e literário, com origem 

geográfica em dois locais principais: Caldas da Rainha e Lisboa. 

Em seguida, através da elaboração da história custodial deste conjunto 

documental, percebeu-se que chegou ao PH em 1993, através de um depósito não oficial 

feito pela sobrinha deste médico, a Doutora Natália Correia Guedes, e que, somente em 

2015, quando a associação mudou de sede, foi doado. Além da caracterização dos lugares 

de custódia (a família e o PH), o trabalho de projecto analisou os Instrumentos de 

Descrição Documental (IDD) criados em tratamentos arquivísticos anteriores. O primeiro 

deles foi conduzido pela Dra. Paula Cândido entre 1993 e 1999, enquadrando-se no 

período de desenvolvimento da Ciência da Informação, e constituiu um estudo de caso 

bastante actualizado (Cândido, sem data). E num segundo tratamento, a descrição 

arquivística foi reiniciada (devido à perda de praticamente todo o trabalho anterior) pela 

Dra. Joana Vitorino, no entanto esse trabalho elaborado entre 2015 e 2017, ficou 

incompleto e, em termos de classificação, implicou um retrocesso em relação ao trabalho 

anterior. 

O referido trabalho de projecto terminou com a elaboração de uma proposta de 

quadro orgânico-funcional que, à semelhança do que a Dra. Paula Cândido reconheceu, se 

revelou “um desafio face à complexidade e heterogeneidade” do arquivo (Cândido, sem 

data, p. 10). A proposta elaborada teve em conta os vários (sub)sistemas de informação 

pessoais que também o compõem, daí que se tenha estabelecido a sua dupla condição 

de pessoal e familiar (Silva, 2004, p. 81). O quadro materializa uma adaptação das “quatro 

etapas evolutivas”, já que nesta análise se pretende evidenciar que são escassos os elementos 
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que remetem para a infância de Fernando da Silva Correia e, pelo contrário, se opera uma 

mudança na sua vida, quando em 1961 deixou de trabalhar e se dedicou exclusivamente à 

investigação (Silva, 2004, p. 79). 

Foi a partir deste trabalho que se formulou o projecto de investigação em curso, 

Identidades científicas: o património documental de Fernando da Silva Correia (1893-

1966), que tem como objectivos: 1) concluir o tratamento do arquivo pessoal e familiar 

Fernando da Silva Correia; 2) perspectivá-lo, assim como ao seu principal produtor através 

da História da Ciência, numa abordagem que privilegie a construção de identidade e 

património científicos e 3) elaborar um programa de valorização e difusão deste 

património documental, científico e cultural. 

Cada um destes objectivos plasma uma das áreas de investigação mencionadas 

acima: 

1) a Ciência da informação e a Arquivística Histórica; 2) a História da Ciência/ da Medicina 

e 3) os estudos de património. E até agora a pesquisa bibliográfica e a investigação têm 

procurado essencialmente compreender o contexto em que este trabalho se desenvolve, 

tanto no que diz respeito ao estudo sobre Fernando da Silva Correia, a sua família e o seu 

arquivo, como ao estado da questão dos arquivos familiares e pessoais, especialmente 

em Portugal (GUEDES, 2017) (RODRIGUES, 2017) (PEREIRA, 2018) (ROSA et al., 2019) e, 

neste último caso, sobre os arquivos de cientistas e médicos, em particular (DUARTE; 

FARIAS, 2009) (PESTANA et al., 2014) (ROLLO et al., 2012) (SILVA, 2014) (SILVA; 

TRANCOSO, 2015). 

 

3 O ARQUIVO EM MOVIMENTO: EDIFICADOR DE MEMÓRIA E IDENTIDADE CIENTÍFICAS 

Encarar este arquivo enquanto património documental, científico e cultural 

implicará perceber como é que ele próprio e o seu principal produtor são testemunhos 

de uma determinada memória e identidade científicas, que hoje é necessário resgatar e 

difundir através, por exemplo, de um programa de valorização que espelhe as suas 

características e se adapte às suas especificidades. Neste sentido, o tratamento e o 

conhecimento do arquivo serão fundamentais para definir uma análise historiográfica que 

confirme os aspectos em que a documentação é portadora de um importante 
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testemunho, neste caso, para a História da Ciência. E só assim este projecto alcançará o 

contexto científico em que foi constituído o objecto de estudo e mostrará de que forma 

a sua informação o reflecte.  

 

4 “HOMEM QUE É DE MIL E UM AFAZERES”22: A CORRESPONDÊNCIA VINDA DESSE LADO DO 

ATLÂNTICO 

Com vista a analisar o arquivo e o seu principal produtor através da História da 

Ciência estão já definidas algumas possibilidades de estudo, que não iremos expor aqui 

exaustivamente. No entanto parece-nos relevante, já que um dos objectivos dos 

encontros Medinfor também é criar pontes entre Portugal e o Brasil no que a este tópico 

de investigação diz respeito, apresentar brevemente a correspondência (já identificada) 

que permite estabelecer esta relação. 

Neste projecto de investigação a correspondência é encarada como a principal 

fonte para a construção da rede de identidade(s) científica(s) de Fernando da Silva Correia 

e constitui um importante meio para conhecer as figuras da Ciência e Saúde, suas 

contemporâneas, com quem se relacionou, ajudando a mapear a comunicação e a troca 

de conhecimentos nacionais e internacionais. Assim sendo, adianta-se a existência de 

treze documentos compostos que integram a correspondência recebida de Fernando da 

Silva Correia e que, de alguma forma, ligam este arquivo (e o médico seu produtor) ao 

Brasil. A maioria deles têm origem no trabalho que desenvolveu entre 1946 e 1961 no 

ISHRJ e que o colocou em relação com outras instituições de saúde do mundo. 

Destaquem-se então, para já, as seis cartas3 que foram remetidas pelo Professor Ivolino 

                                                                 
2 Correspondência de Ivolino de Vasconcelos: 30 de Novembro de 1954 (PT/PH – CR/FSC C1237); 18 de 
Outubro de 1955 (PT/PH – CR/FSC 2675-10); 26 de Março de 1957 (PT/PH – CR/FSC 2675-4); 14 de Abril de 
1957 (PT/PH – CR/FSC 2675 – 3); 12 de Jul. de 1957 (PT/PH – CR/FSC 2675-7) e 31 de Dez. de 1957 (PT/PH 
– CR/FSC 2675-5). 
 

3 As restantes cartas foram enviadas por Carlos Cilia (PT/PH – CR/FSC C4006); Carlos Balbino Dias, antigo 

Cônsul Honorário do Brasil (PT/PH – CR/FSC C6780); pelo Instituto de Biofísica da Universidade do Brasil 

(PT/PH – CR/FSC 1631-34); pelos Médicos do Serviço de Reumatologia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro 

(PT/PH – CR/FSC 1631- 32); pelo médico Pedro Nava (PT/PH – CR/FSC 2262-7 e PT/PH – CR/FSC 1631-48) 

e pelo médico Ariosto Büller Souto (PT/PH – CR/FSC C1924). 
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de Vasconcelos (1917-1995), entre 1954 e 1957, do Rio de Janeiro, a partir do Instituto 

Brasileiro de História da Medicina (IBHM)34. 

Durante os referidos anos, o médico Ivolino de Vasconcelos era presidente do 

IBHM e dirigia a Revista Brasileira de História da Medicina (AMOROSO, 2019, p. 11). O que 

explica que cinco das seis cartas tenham como cabeçalho o nome do Instituto e da 

Federação Nacional de História da Medicina e Ciências Afins, que tinha sede no próprio 

IBHM (AMOROSO, 2007, p. 260). A partir destes documentos somos informados de alguns 

aspectos da história e situação do IBHM, como por exemplo, a sua fundação a 30 de 

Novembro de 1945 ou de que estava reconhecido como associação de utilidade pública 

desde 1951. Por outro lado, duas das cartas estão acompanhadas de um cartão de visita 

do próprio médico, que nos dão a conhecer que é professor do IBHM e da Faculdade 

Nacional de Medicina do Universidade do Brasil. A maioria das cartas foram remetidas 

para o ISHRJ, que na altura estava localizado no Campo dos Mártires da Pátria, em Lisboa. 

De uma forma geral, o intuito da correspondência enviada era informar Fernando da Silva 

Correia, enquanto director do ISHRJ e investigador da História da Medicina, de algumas 

das actividades do IBHM, por exemplo: a 26 de Março de 1957, o Professor Ivolino de 

Vasconcelos escreveu a pedir a presença do médico português no I Congresso Pan-

Americano de História da Medicina, acrescentando que o médico Augusto de Esaguy 

(1899-1961)5 já tinha prometido comparecer. Nessa mesma carta, o médico brasileiro 

mostra estar a par da preparação das Comemorações para assinalar o centenário do 

nascimento de Ricardo Jorge, assim como das actividades científicas e médicas na Europa, 

já que procura incentivar o seu destinatário a participar no XVI Congresso Internacional 

de História da Medicina, que iria decorrer em Montpellier em Outubro do ano seguinte. 

3.2  “QUEM ESTIMA MAIS O PATRIMÓNIO É A COMUNIDADE LOCAL”6  

Para pensar as formas de difusão deste património documental, um dos aspectos 

que primeiro será tido em conta é a sua situação actual, no que diz respeito, em particular, 

                                                                 
4 Correspondência de Ivolino de Vasconcelos: 30 de Novembro de 1954 (PT/PH – CR/FSC C1237); 18 de 
Outubro de 1955 (PT/PH – CR/FSC 2675-10); 26 de Março de 1957 (PT/PH – CR/FSC 2675-4); 14 de Abril de 
1957 (PT/PH – CR/FSC 2675 – 3); 12 de Jul. de 1957 (PT/PH – CR/FSC 2675-7) e 31 de Dez. de 1957 (PT/PH 
– CR/FSC 2675-5). 
 
5 Deste médico existem no conjunto documental 25 cartas, enviadas entre 1932 e 1961. 
6 Entrevista à Doutora Natália Correia Guedes, 3 de Fevereiro de 2018 (RIBEIRO, 2018, p. xxvi–xxvii). 
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à sua pertença a uma associação que se assume numa encruzilhada entre centro de 

investigação e associação de defesa de património. 

O que nos leva a distingui-la como uma primeira comunidade que já perpetuou, 

por si própria, práticas para a difusão e transmissão de memória a partir deste arquivo 

através de diferentes iniciativas. 

Vejam-se alguns exemplos. Logo em 1993 foi organizada uma exposição bio- 

bibliográfica para evocar o centenário do nascimento do seu produtor. Em 1995, foi 

publicada uma obra inédita de Fernando da Silva Correia, Pergaminhos das Caldas. E, mais 

recentemente, em 2018, o registo fotográfico deste tenente-médico foi exposto para 

assinalar o centenário da Grande Guerra (1914-1918) (Santos et al., 2018). Até agora a 

maioria destas iniciativas foram de âmbito local e, o que se pretende em última instância 

é que a partir do tratamento do arquivo e do seu estudo, seja possível a sua integração 

nos circuitos patrimoniais (também) regionais, nacionais e internacionais. 

Ilustrando apenas com alguns casos pontuais, é cada vez mais fácil distinguir a 

relação entre os arquivos e o património. É claro o entendimento do valor patrimonial dos 

arquivos (Gallego Domingéz, 1993) e, no caso dos arquivos privados, o interesse particular 

dos proprietários ou de entidades como a Associação Portuguesa dos Arquivos Históricos 

Privados e o desenvolvimento de projectos como o da equipa ARQFAM, sediada na FCSH-

NOVA, têm proporcionado uma abertura à valorização e divulgação destes conjuntos 

documentais. 

No que à relação com a comunidade diz respeito existem já vários estudos a ter 

em conta, uma vez que se vive uma clara tendência para a constituição de arquivos de 

comunidades. O volume 16 do International Journal of Heritage Studies (2010), por 

exemplo, é subordinado ao tema “Heritage and Community Engagement: Collaboration 

or contestation?” ou a obra Community archives: the shaping of memory em que é 

evidente, na opinião dos autores, como a preservação documental pode originar a criação 

de comunidades, conferindo-lhes poder e memória (Bastian et al., 2009). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta comunicação apresentar-se-á o arquivo pessoal e familiar Fernando da Silva 

Correia, assim como o projecto de investigação que pretende tratá-lo, estudá-lo e difundi-

lo. Estes três objectivos conjugam diferentes áreas de estudo, que se complementam para 

tornar mais abrangente a sua análise. Em simultâneo, procurar-se-á dar um pequeno 

contributo para a relação entre os médicos portugueses e brasileiros no século XX. 

REFERÊNCIAS  

AMOROSO, Mauro. Diálogos entre Clio e Asclépio: Ivolino de Vasconcellos e a Revista 
Brasileira de História da Medicina. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 14, n. 1, p. 
259– 268, jan./mar. 2007. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104- 
59702007000100012&script=sci_arttext>. Acesso em 11 ago. 2020. 
 
AMOROSO, Mauro, A importância de Ivolino de Vasconcellos e do IBHM na consolidação 
da historiografia médica brasileira. Revista Cantareira, v. 0, n. 6, 2019. Disponível em: 
https://periodicos.uff.br/cantareira/article/view/27813. Acesso em: 18 ago. 2020.  
 
BASTIAN, Jeannette Allis; ALEXANDER, Ben. Community Archives: The Shaping of Memory. 
[s.l.]: Facet Publishing, 2009. 
 
CÂNDIDO, Paula. Arquivo Pessoal de Fernando da Silva Correia. 13p. 
DUARTE, Zeny; FARIAS, Lúcio. A medicina na era da informação. Salvador, Brazil: EDUFBA, 
2009. 506p. 
 
GALLEGO DOMINGUEZ, Olga. Manual de archivos familiares. Madrid: ANABAD, 1993. 
109p.  
 
GUEDES, Gracinda Maria Ferreira, Fundos pessoais e familiares do Arquivo da 
Universidade de Coimbra: ponto de partida para questões e reflexões. Boletim do Arquivo 
da Universidade de Coimbra, v. 30, p. 517–546, 2017. Disponível em: 
https://doi.org/10.14195/2182- 7974_30_9. Acesso em 28 jun. 2020. 
 
NUNES, Maria de Fátima, Construção de Identidades Europeias: os Congressos Científicos, 
laboratórios de construção de identidades. Breves considerações. Debater a Europa, nº 5, 
pp. 15-22. 
 
OLIVEIRA, Arnaldo Henriques de. Resenha bibliográfica da importante e valiosa biblioteca 
formada pelo ilustre médicos e higienista Dr. Fernando da Silva Correia. Porto: Oficinas 
Gráficas da Sociedade de Papelaria, 1969. 382p. 
 
PEREIRA, Zélia. O universo dos arquvios pessoais em Portugal: identificação e valorização. 
2018. Vol. I, 440p. Tese (Doutoramento) - Ciências da Informação e Documentação, 
Universidade de Évora, Évora, 2018. Disponível em: http://hdl.handle.net/10174/23260. 
Acesso em: 26 jun. 2020. 
 



 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

 

692 

PESTANA, Olívia et al. Medicina e informação: olhares luso-brasileiros. Porto: 
Afrontamento, 2014. 479p. 
 
RIBEIRO, Joana Beato. “Há correias que imprimem movimento”: o espólio de Fernando da 
Silva Correia (1893-1966). 2018. 140p. Trabalho de projecto (Mestrado) Património, 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. Disponível em: 
https://run.unl.pt/handle/10362/56277. Acesso em: 17 jan. 2020. 
 
RODRIGUES, Abel. Os arquivos pessoais e familiares em Portugal: uma reflexão crítica dos 
últimos vinte anos. ACTAS I Encontro da Fundación Olga Gallego: Arquivos Privados de 
Persoas e Familias. Unha ollada á Fundación Penzol. Galiza: FOG, 2017. Disponível em: 
https://www.academia.edu/36202341/Os_arquivos_pessoais_e_familiares_em_Portugal
_ uma_reflex%C3%A3o_cr%C3%ADtica_dos_%C3%BAltimos_vinte_anos. Acesso 
em: 30 jan. 2020. 
 
ROLLO, Maria Fernanda et al. História e Memória da Ciência e da Tecnologia em Portugal. 
O Arquivo de Ciência e Tecnologia da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Boletim do 
Arquivo da Universidade de Coimbra, v. 25, p. 233–261, 2012. Disponível em: 
https://doi.org/10.14195/2182-7974_25_10. Acesso 25 jun. 2020. 
 
ROSA, Maria de Lurdes et al. Recovered voices, newfound questions: family archives and 
historical research. 1. ed. [s.l.]: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2019. Disponível 
em: 
https://digitalis.uc.pt/handle/10316.2/47877. Acesso em: 3 maio 2020. 
 
SANTOS, Dóris et al. Um Médico na Grande Guerra. Fernando da Silva Correia. [s.l.: s.n.], 
2018. 
 
SILVA, Armando Malheiro da. Arquivos familiares e pessoais: bases científicas para 
aplicação do modelo sistémico e interactivo. Ciências e técnicas de Património, 1.ª s., vol. 
III, pp. 55-84, 2004. Disponível em: <https://repositorio-
aberto.up.pt/handle/10216/8111>. Acesso  em: 21 maio 2020. 
 
SILVA, Maria Celina; TRANCOSO, Márcia. Produção documental de cientistas e a história 
da ciência: estudo tipológico em arquivos pessoais. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 
v. 22, 
n. 3, p. 849–861, jul./set. 2015. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702015000300849. 
Acesso em: 26 jun. 2020. 
 
SILVA, S. C. Reynaldo dos Santos (1880-1970): entre o internacionalismo científico e o 
«diletantismo» artístico. In: Internacionalização da ciência. Internacionalismo científico. 
[s.l.]: Caleidoscópio, 2014, p. 151–162. 

 
Recebido/ Received: 18/08/2020 

Aceito/ Accepted: 09/09/2020 
Publicado/ Published: 25/10/2020 

 



 
 

 
 
 
 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

693 

________________________________________________________________________ 

PERSPICÁCIA DOS MÉDICOS PORTUGUESES: EXTRAÇÃO DE PELE 
TATUADA E SUA IMPORTÂNCIA PARA A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 
PERSPICACY OF PORTUGUESE DOCTORS: TATTOOED SKIN EXTRACTION AND ITS IMPORTANCE FOR 

INFORMATION SCIENCE 
______________________________________________________________________________________ 

Patrícia Reis Moreira Sales  
Doutoranda e Mestra em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Graduada em 
Arquivologia pela UFBA e em Comunicação Social pela Universidade Católica do Salvador (UCSal). Arquivista 
na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1133-0625 

 

Zeny Duarte de Miranda 
Doutora em Letras pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Pós-Doutora em Ciência da Informação em 
Plataformas Digitais, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Professora da UFBA. Coordenadora do 
G-Acervos – CNPq. Memorialista. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0365-6905 

 
 

RESUMO: Serão apresentados o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I.P., de 
Portugal, e o seu acervo de peles tatuadas preservadas desde 1912, oriundas do labor dos médicos 
portugueses, que contribui para a Ciência da Informação, a partir dos registros informacionais nos 
prontuários e da própria pele preservada como um documento de informação. Por fim, expõe 
contribuição para o campo da informação por meio da teoria de Suzanne Briet e destaca 
possibilidades para outros teóricos que estudam e transcendem o conceito restrito de documento.  
Palavras-chave: Documento. Médicos portugueses. Tatuagem. 
 
ABSTRACT: The National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences IP, from Portugal and its 
collection of tattooed skins preserved since 1912 from the work of Portuguese doctors, which 
contributes to Information Science from the informational records in the medical records and skin 
itself preserved as an information document. Finally, it exposes contribution to the field of 
information through Suzanne Briet's theory and highlights possibilities for other theorists who 
study and transcend the restricted concept of document.  
Keywords: Document. Portuguese doctors. Tattoo. 
  

1 INTRODUÇÃO 

Compreende-se que o passado interfere nas atuais produções. É o resgate do 

transcorrido e a manutenção da memória que aperfeiçoam as tarefas atuais com mais 

disciplina e empenho para a elevação do que está posto. Diante da atualidade, novas 

produções aparecem. Redescobertas e reinvenções até então esquecidas ressurgem. São 
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achados que estavam há muito postergados em função de prioridades outras e que, em dado 

momento, voltam a necessitar de atenção.  

Por isso, e por meio de tal perspectiva, este trabalho tem como objetivo apresentar 

o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I.P. (INMLCF, I.P.), de Portugal, e 

seu acervo de peles tatuadas preservadas desde 1912, cujos fragmentos são procedentes do 

labor dos médicos portugueses, que, com ou sem intencionalidade longínqua, contribuem 

para a Ciência da Informação (CI) por meio dos registros informacionais nos prontuários e da 

própria pele conservada como um documento de informação. Ademais, o trabalho 

apresenta por meio de suas normas e regimentos que os documentos e as informações do 

Instituto não estão menosprezados em sua estrutura funcional, devendo possuir em seu 

quadro de pessoal profissionais de documentação e informação. 

É um estudo de caráter empírico, por expressar dados e experiências adquiridas 

mediante a percepção cotidiana e de mundo. Com uma abordagem qualitativa, pretende-se 

manifestar o que foi tratado sobre o assunto por meio de uma pesquisa exploratória e 

descritiva, fazendo levantamento bibliográfico e documental com vistas à compreensão do 

tema a ser exposto.  

Com a devida evolução tecnológica desenvolvida nos últimos anos, é possível se 

aproximar de outras verdades. Desse modo, será explorado um texto em que as inquietações 

do pensamento foram acalmadas com o rigor da reminiscência de um fazer profissional que 

perdura e alcança sujeitos do mundo todo por meio das redes. 

 

2 O ESPAÇO E O TEMPO 

 

O INMLCF, I.P. é um órgão público da administração indireta ligado ao Ministério 

da Justiça de Portugal com jurisdição em todo o território nacional e unidades 

descentralizadas em Lisboa, Porto e também em Coimbra, onde fica sua sede. Do 

Decreto-Lei n.º 11 de 24 de janeiro de 1998, depreende-se que a Carta de Lei de 17 de 

agosto de 1899 foi o primeiro dispositivo legal que assegurava sobre a prática das 

perícias médicas-legais em Portugal: 

 

1 — A Carta de Lei de 17 de Agosto de 1899, que constituiu o primeiro diploma 
legislativo que seriamente se debruçou sobre a realização de perícias médico-
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legais no nosso país, dividiu Portugal em três circunscrições médico-legais, em 
cujas sedes, Lisboa, Porto e Coimbra, passou a funcionar um conselho médico-
legal, ao mesmo tempo que criou uma morgue junto da Faculdade de Medicina 
de Coimbra e das Escolas Médicas de Lisboa e do Porto, com vista a garantir a 
realização de autópsias médico-legais e o ensino prático da medicina legal, sem 
deixar de prever a realização de investigações químicas e bacteriológicas nos 
institutos técnicos do Estado e nos laboratórios municipais de Lisboa e do Porto. 
Quase de imediato, em 16 de Novembro desse ano, o Governo publicou o 
Regulamento dos Serviços Médico-Legais, onde fixou os termos de 
funcionamento dos conselhos médico-legais, bem como o formalismo a 
observar na realização dos diversos exames médico-legais. 

 

Desde então, o governo português investe na Medicina Legal com o fito de 

“assegurar a indispensável coadjuvação técnico-científica dos tribunais para o 

esclarecimento pericial de certos factos, assim como em providenciar pela investigação, o 

ensino e a formação no âmbito das ciências médico-forenses” (PORTUGAL, 1998).  

Com desígnios voltados aos documentos e à informação, e atentos com a 

integridade da formação dos seus internos, dos serviços dos institutos de medicina legal e 

de outros serviços nos quais podem ocorrer os estágios, as alíneas do Artigo 26 da Portaria 

n.º 247 de 21 de abril de 1998, trata sobre o Regulamento do Internato Complementar de 

Medicina Legal, e aponta critérios sobre idoneidade referentes à informação registrada: 

 

[...] c) A organização e o movimento dos serviços dos institutos de medicina 
legal e outros serviços onde possam ocorrer os estágios, o que inclui a 
existência de informação registada e organizada em arquivo que permita 
conhecer e avaliar a sua actividade e resultados; 

d) A existência de condições de apoio à formação, designadamente apoio 
bibliográfico, reuniões técnico-científicas periódicas e outras actividades 
dirigidas à formação; [...] 

 

Esses critérios de idoneidade relacionados aos documentos também são 

reforçados por meio da Portaria n.º 19 de 21 de janeiro de 2013, em seu Artigo 4º, alíneas 

relativas aos termos e ações que voltam a importar à CI: 

[...] h) Coordenar o funcionamento dos arquivos técnico-científicos da sede, 
das delegações e dos gabinetes médico-legais do INMLCF, I. P.; 

i) Coordenar o funcionamento da biblioteca e serviços de documentação da 
sede, das delegações e dos gabinetes médico-legais do INMLCF, I. P.; 

j) Promover e desenvolver um sistema integrado de arquivo, biblioteca e 
documentação; [...] 
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Posto isso, observando aspectos documentais e informacionais pautados em leis 

que regem o funcionamento da instituição, confirma-se o interesse e a cautela do INMLCF, 

I. P. em relação aos documentos, seja para uma gestão de arquivos, seja para de 

bibliotecas. Acentua-se também a evidência em integrar os serviços de arquivo, biblioteca 

e documentação em um sistema. Demonstra saber a importância da convergência de 

serviços de informação e o alcance, talvez, para um Centro de Documentação, visto que o 

Decreto-Lei n.º 11 de 24 de janeiro de 1998 sinaliza para a existência de um museu do 

serviço médico-legal. 

Desse modo, todas as ações que o INMLCF, I.P. propõe em relação a arquivos e 

bibliotecas têm respaldo em lei. Assim, diante do panorama histórico e político 

transcorrido, o INMLCF, I.P. possui acervo contendo em torno de 70 frascos com pele 

tatuada, ou seja: 

[...] é uma coleção de pele humana tatuada recolhida no cadáver e preservada em 

frascos de formaldeído, já nomeada. Atualmente, os dois frascos mais antigos 

remetem, respetivamente, para Janeiro e Setembro de 1912 (BOLETIM 

INFORMATIVO [DO] NÚCLEO DA MEDICINA DA ORDEM DOS MÉDICOS, 2017, p. 12).  

 

No entanto, há registros de que a prática da extração já ocorria, pois, desde 1911, 

as tatuagens verificadas em pessoas — vivas ou mortas — submetidas à perícia no antigo 

Instituto de Medicina Legal, eram desenhadas em papéis para compor o anexo dos 

processos. Assim, salvaguardar os artefatos humanos, com uma intenção imediata de uso 

para além do esperado, demonstra a sagacidade dos médicos portugueses.  

 

3 SOBRE AS TATUAGENS 

 

Quando INMLCF I.P. divulga a exposição sobre um acervo de pele tatuada com mais 

de 100 anos, fica comprovada o conhecimento médico para tal prática de preservação. 

Contudo, é factível pensar que tal atividade só pode ocorrer em um ambiente cirúrgico, 

considerando a preservação da tatuagem em seu estado corporal, na pele.  
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A tatuagem é uma prática milenar, sem uma data precisa sobre a primeira inscrição 

em pele, porém Rocha Peixoto, arqueólogo e etnólogo português, em 1893, falou sobre a 

dificuldade em encontrar literatura médica a respeito da tatuagem, caracterizando-a como 

uma mutilação e declarando a sua existência em pessoas de todos os lugares e épocas. 

Correia (1915, p. 244) afirmava que “a tatuagem, ou seja, a arte de picar a pele em séries 

de orifícios formando desenhos e introduzir neles uma substancia córante que os torna 

indeleveis, é velha como o homem”.  

 

A tatuagem distinguiu pois, em todos os logares e em todas as epocas, os 
membros da mesma raça ou religião, de castas, de instituições e de sociedades; 
os captivos e os condemnados, os sacrilegos e os delatores; tatuava-se para 
exprimir a vaidade, a humilhação, o luto e o martyrio; como astucia de guerra e 
como meio de transmissão de correspondencia e de segredos; symbolo de 
paixões e representação litteral ou ideographica dos mais diversos sentimentos 
humanos. Obedeça esta prática a uma influencia atavica ou apenas documente 
as tendencias do espirito do homem, a tatuagem, com os seus processos 
operatorios multiplos e as intenções mais distinctas e oppostas prevaleceu, em 
todos os povos e atravez do tempo, com a desegual frequencia naturalmente 
derivada do grau de civilização. (ROCHA PEIXOTO, 1893, p. 101) 

 

Servindo para identificação e contextualização histórica, a sociedade sempre 

manteve uma percepção negativa em torno da tatuagem. Estando relacionado aos piores 

costumes e comportamentos da sociedade, “a tatuagem popular, vulgarizada em todos os 

países da Europa, principalmente nos da beira-mar, é hoje e foi sempre apanagio quasi 

exclusivo dos marinheiros, soldados e frequentadores das prisões” CORREIA (1915, p. 245).  

Outro ponto considerado da tatuagem era o seu caráter identificatório, visto que 

serviam para identificar sujeitos, sendo necessário, quando periciados, registrar essas 

informações, bem como qualquer alteração no corpo relacionada àquele indivíduo, e 

reproduzir a imagem de modo fidedigno.  

Dessa forma, a partir de 1911, Rodolfo Xavier da Silva, médico do Instituto Médico 

Legal e diretor do Instituto de Criminologia de Lisboa, foi o responsável pelo registro de 

informações acerca das tatuagens de sujeitos que eram inspecionados e da extração de 

peles tatuadas dos cadáveres, provavelmente de indigentes ou de corpos não reclamados 

pela família. Assim, acumulou-se durante todos esses anos um recorte generoso e vasto 

sobre Portugal, seu povo e suas histórias. As tatuagens permitem verificar a relação 
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evolutiva do que foi, do que é e como será, pois o avanço tecnológico das ferramentas 

utilizadas e do designer torna-se visível quando comparadas com as de hoje e do 

aperfeiçoamento que tende a ocorrer. 

Desse modo, os médicos portugueses não apenas resguardaram a tatuagem em 

seu estado original, em pele, como, demonstrando conhecimento sobre a prática e as 

ferramentas utilizadas, catalogaram e proveram de informações os registros dos seus 

portadores. As informações não eram apenas relacionadas à tatuagem, mas também ao 

sujeito, promovendo o entendimento de que cada ser humano e cada tatuagem tornam-

se únicos. 

Com efeito, acerca de cada um dos tatuados conhece-se: nome, filiação, data de 
nascimento, estado civil, profissão, morada, modus vivendi, cadastro, estilo de 
vida, circunstâncias de lesão ou morte, aspetos da vida pessoal (com quem se 
relacionava, que locais /ambientes frequentava, etc.). Sobre a tatuagem as 
informações aportadas são: números e símbolos escolhidos, motivos para a 
tatuagem, datas e locais onde se efetuaram e nome do tatuador, custo envolvido, 
pigmento(s) utilizado (s), reações secundárias, etc. (BOLETIM INFORMATIVO [DO] 
NÚCLEO DA MEDICINA DA ORDEM DOS MÉDICOS, 2017, p. 12)  

 

Portanto, a sagacidade dos médicos portugueses, aliada à tecnologia da época, 

conseguiu manter por mais de um século tatuagens que traduzem o momento presente à 

memória de um povo e um tempo passado. Para além do contemplativo, rememorar o 

modo de representar os sentimentos e as vivências de um período longínquo, a colaborar 

para o entendimento de um documento que foge do convencional, o qual tem muito a 

dizer a partir dos teóricos da CI em seus discursos, quando apresentam documentos que 

possuem informação em suporte para além do papel. Assim é a tatuagem, que faz uso da 

pele como suporte de informação documental. 

 

4 CONTRIBUIÇÃO PARA A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

Os estudos que envolvem a tatuagem significam muito e tendem a contribuir para 

aspectos de interesse da CI, superando o processamento, análise, classificação, 

preservação, armazenamento, recuperação e disseminação da informação. 

Identicamente, todas essas atividades dizem respeito ao documento e a informação, em 

si, inerentes. 
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A tatuagem é uma inscrição em um suporte, o que ocasiona em um documento 

que comunica uma informação. Por isso, a tatuagem é documento de caráter 

informacional e, consequentemente, do âmbito da CI. Acrescenta-se que o estudo da 

tatuagem enquanto documento é comprovado a partir da teoria de Suzanne Briet (2016, 

p.1), para quem documento é “todo indício, concreto ou simbólico, conservado ou 

registrado, com a finalidade de representar, reconstituir ou provar um fenômeno físico ou 

intelectual”. Sagaz e ao mesmo tempo suave e convincente, tem-se uma teoria clássica 

direcionada para um documento que foge do suporte em papel e não convencional aos 

tradicionais estudos da CI. 

Desse modo, uma tatuagem é documento quando contextualizada em uma 

situação específica. Logo, o fragmento de pele tatuada retirada do corpo para estudo, 

exposição ou moldura é considerado documento. 

 A cada elemento da coleção (de pele e de desenho) corresponde um indivíduo 
e, a cada um destes, um processo preservado. Cada processo pode conter uma 
enorme diversidade documental: relatório da autópsia ou do exame pericial, 
notas de arrolamento, guias de condução de cadáveres, trocas de 
correspondência com os tribunais e a polícia, formulários de funerárias e igrejas, 
certificados de devolução de espólios, relatórios clínicos hospitalares, 
esquemas/desenhos de indumentária e/ou instrumentos de crime e/ou 
projéteis e/ou locais de crime, fotografias de indivíduos e/ou locais e/ou 
indumentária, recortes de cada peça de vestuário, material biológico (cabelos), 
recortes de jornais da época com descrições relativas às circunstâncias dos 
crimes praticados (tenham eles implicado desde a mera lesão à morte), 
desenhos rigorosos de todas as alterações encontradas nos indivíduos (lesões, 
tatuagens ou outras), etc. Esta profusão documental de milhares de exemplares 
– enriquecida com publicações nacionais (já referidas) e estrangeiras – em cuja 
consulta, análise e tratamento sustentei o estudo museológico concomitante 
que efetuei, permitiu caracterizar, exaustivamente, 93% dos objetos desta 
coleção e a história da mesma no seu cômputo (BOLETIM INFORMATIVO [DO] 
NÚCLEO DA MEDICINA DA ORDEM DOS MÉDICOS, 2017, p.12). 

 

Além das evidências que as tatuagens demonstram, a citação exemplifica a 

diversidade documental gerada a partir de uma única tatuagem. Com isso, os portugueses, 

no exercício das suas atividades profissionais, comprovam que esses registros estão à 

frente de uma arte em pele e para além do momento presente ao gerar informações 

acerca dela. 

A tatuagem como um documento indica e sugere estudo da pele por ser um 

suporte. À vista dessa constatação, nenhuma informação pode ser acessada se não por 
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meio de um suporte material, sendo certo afirmar que, mesmo com o avanço tecnológico, 

a migração de um suporte para o outro, a fim de preservar o documento original, continua 

sendo o legítimo e indispensável à manutenção de sua preservação e, consequentemente, 

da memória. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notória a astúcia dos médicos portugueses na condução dos trabalhos que 

envolveram a pele tatuada. Mesmo que não pensassem na ideia de memória, ao 

ultrapassar 100 anos, observou-se o empenho em registrar informações que pudessem 

relacionar ao sujeito envolvido, além de outros contextos, como por exemplo o de facilitar, 

posteriormente, sua recuperação após a fase de organização documental. 

Sobre esse estradar, cabe destacar uma das maiores colaborações à CI: a pele 

tatuada como registro de informação documental a permitir a ressignificação do indivíduo 

e de sua memória, singular e plural, reverberando para a compreensão da sua vida, obra, 

pensamento e legado sociocultural deixado à sociedade.  

Como um estudo inicial, a partir da perspectiva documental, o presente trabalho 

cabe ser aprofundado por teóricos da CI como Robert Escarpit, Jean Meyriat, Michael 

Buckland, Bernd Frohmann, entre outros que se destacam em reflexões sobre conceito de 

documento e de informação.  

Infelizmente, não foi encontrado nada sobre a continuidade da prática de extração 

de pele tatuada, todavia a legislação portuguesa prevê na Lei n.º 12 de 1999 a dissecação 

de cadáveres ou extração de tecidos para fins de ensino e de investigação científica. 

Não importa a distância, porque a proximidade de descobrir o novo e transformá-

lo em ciência é característica de grande parte dos pesquisadores do Brasil e de Portugal, 

não impedindo a troca de saberes sobre um assunto tão pouco investigado em ambos os 

países. Neste momento, entretanto, propomos a abertura de debates acerca do objeto 

deste estudo, com suas dicotomias e confluências sobre a compreensão da tatuagem 

enquanto documento nas diversas interpretações. 
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RESUMO: Este estudo trata do curso de Medicina da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 

o qual surge como esforço de popularizar a formação de médicos a fim de mitigar problemas de 

ordem social. As vagas ofertadas objetivam contemplar ações que mantenham os médicos em suas 

localidades de formação. O método explicativo foi utilizado continuamente, por ser a pesquisa 

explicativa de análise, que se ocupa com o porquê dos fatos e fenômenos que preenchem a 

realidade. O estudo concluiu que a implantação deste curso pode contribuir para fixar médicos no 

interior, além de auxiliar para o enfrentamento do racismo estrutural.  

Palavras-Chave: Ensino Superior; Curso de Medicina; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.  

   

ABSTRACT: This study deals with the Medicine course at the Federal University of Recôncavo da 
Bahia, which appears as an effort to popularize the training of doctors in order to mitigate social 
problems. The vacancies offered aim to contemplate actions that keep doctors in their training 
locations. The explanatory method was used continuously, as it is the explanatory research of 
analysis, which deals with why the facts and phenomena that fill the reality. The study concluded 
that the implementation of this course can contribute to fix doctors in the countryside, in addition 
to contributing to the fight against structural racism.  
 Key words: Higher Education; Medicine course; Federal University of Recôncavo da Bahia.  
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1 INTRODUÇÃO  

 Este estudo ora apresentado ao V Colóquio Internacional a Medicina na Era da 

Informação (V Medinfor Vinte Vinte) trata de um recorte histórico do curso de Medicina 

da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, o qual surge como esforço de 

popularizar a formação de médicos como medida para mitigar problemas de ordem social, 

isto é, direcionar o curso de medicina para a formação de indivíduos que historicamente 

foram impedidos de ocuparem esses espaços, haja vista, o ensino de medicina no Brasil 

ser tradicionalmente considerado como elitista.  

Tal afirmação se debruça na história da educação brasileira, que aponta como 

marco à vinda da família real para o Brasil em 1808 quando foram criadas as faculdades de 

Engenharia, Medicina e Direito destinadas a formar burocratas para o estado, e desta 

forma excluir o acesso das classes menos favorecidas a este tipo de ensino.  

Na contemporaneidade, o viés elitista ainda se faz presente, embora sob 

configurações de ordem político-econômicas, as quais estão imprimindo na sociedade a 

necessidade crescente de qualificação para a inserção no mercado de trabalho e desta 

forma coloca a educação com vistas a servir aos propósitos empresariais e industriais, ou 

seja, o acesso a cursos de maior prestígio social, e que possibilitem uma melhor 

remuneração está reservado principalmente para os filhos das classes dominantes.  

Assim, na tentativa de quebrar esse ciclo vicioso, as vagas ofertadas no curso de 

medicina da UFRB evidenciam um esforço para contemplar ações que mantenham os 

médicos em suas localidades de formação, em especial no Norte e Nordeste, haja vista, 

serem uma região do país densamente povoada e que sofre com a carência desses 

profissionais.   

A fim de atender ao propósito de democratizar o acesso a educação superior 

pública a lei 12.711, de 2012, conhecida como Lei de Cotas, se fez aliada aos desígnios da 

UFRB ao tornar o cenário menos desigual e espelhando melhor a composição étnico-racial 

da população nas universidades brasileiras.  

Nesta perspectiva, este estudo se justifica na necessidade de ampliar o debate 

sobre a postura crítica e inclusiva da universidade frente aos problemas enfrentados pela 

comunidade local e nacional no que se refere à expansão, interiorização e democratização 

do acesso ao ensino superior no Brasil.  
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Metodologicamente, o método explicativo foi utilizado continuamente, por ser a 

pesquisa explicativa de análise, que se ocupa com o porquê dos fatos e fenômenos que 

preenchem a realidade.   

Segundo as fontes de informação, os procedimentos utilizados foram em pesquisas 

bibliográficas e documentais, o uso da primeira se justifica por ser indispensável para o 

embasamento teórico que norteou o estudo, enquanto que o da segunda foi devido à 

limitada publicação existente sobre o curso de medicina da Universidade federal do 

Recôncavo da Bahia, o que levou a consulta de fontes primárias tais como Decretos, 

Portarias, Projetos Políticos Pedagógicos do Curso e Relatórios Institucionais.  

  

 2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA   

  

O Recôncavo Baiano é a região geográfica localizada em torno da Baía de Todos os 

Santos1. Esse território tem sua construção histórica, social, econômica e cultural datada 

do início da colonização brasileira (REZENDE, 2004).  

Sua manifestação cultural está ligada a tradições culturais transmitidas por 

africanos escravizados e seus descendentes.  

No século XVIII e na primeira metade do século XIX, essa região experimentou seu 

maior desenvolvimento resultante da atividade comercial. Entretanto, a vitalidade 

econômica e cultural de épocas passadas não se mantém na atualidade.  

  Dentro do processo de resgate desse território de identidade regional nasceu a 

UFRB, sua criação se deu como resposta às demandas da comunidade, através da 

expansão, democratização e interiorização e qualidade do ensino superior, sendo 

instituída por meio da Lei 11.151 que dispôs sobre seu “desmembramento da Universidade 

Federal da Bahia” (BRASIL, 2005, p.01)  

Assim em 24 de abril de 2007 foi instituído através do Decreto n. 6.096, o Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, o 

que foi fundamentado em um diagnóstico nacional da educação no ensino de terceiro grau 

no Brasil.   

                                                                 
1 Formada pelas cidades de Conceição do Almeida, Sapeaçu, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Salinas da 

Margarida, Muniz Ferreira, Nazaré, São Felipe, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Muritiba, Cachoeira, São 
Félix, Maragogipe, Santo Amaro, Saubara, Laje.  
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A UFRB aderiu ao REUNI, a fim de consolidar uma arquitetura acadêmica e 

administrativa capaz de responder às fortes pressões competitivas por recursos tangíveis, 

intangíveis, de natureza pública ou privada e ao atendimento das demandas da sociedade 

(UFRB, 2016).  

O REUNI tem como objetivo criar mais condições para a ampliação do acesso e 

permanência na Educação Superior (BARROS, 2015, p.10), o que oportunizou a ampliação 

e solidez da UFRB, ao possibilitar seu planejamento para uma expansão, e desta forma, 

garantir melhor qualidade do seu ensino e a qualificação pedagógica dos seus docentes, 

investindo em infraestrutura e pessoal, melhorando as condições financeiras e estruturais 

capazes de viabilizar o ideário e a missão institucional (UFRB, 2016).  

Inferimos, então que a UFRB tem buscado dar respostas as questões das 

desigualdades sociais incrustadas na formação da população do Recôncavo, oportunizando 

o acesso a educação superior e formação profissional a uma parcela da sociedade a quem 

esse direito sempre foi negado.  

Nesta perspectiva apontamos que o nível de instrução é um requisito que pode 

diferenciar as ocupações do ponto de vista do prestígio, da hierarquia e dos rendimentos, 

o que evidencia que a desigualdade social no Brasil tem conforme apontado na pesquisa 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas:  

A presença dos pretos ou pardos é mais acentuada nas atividades Agropecuárias 
(60,8%), na Construção (62,6%) e nos Serviços domésticos (65,1%), atividades que 
possuíam rendimentos inferiores à média em 2018. Já Informação, financeiras e 
outras atividades profissionais e Administração pública, educação, saúde e 
serviços sociais, cujos rendimentos médios foram superiores à média em 2018, 
são os agrupamentos de atividades que contavam com a maior participação de 
pessoas ocupadas de cor ou raça branca (PNAD/IBGE, 2019, p. 22).  

  

Daí o empenho da UFRB para atender aos seus objetivos de produzir e socializar o 

conhecimento nos diversos campos do saber, de modo a contribuir para a formação de 

profissionais qualificados e aptos ao mundo do trabalho e formar cidadãos capazes de 

atuar na construção da democracia e da justiça social.  

Com estrutura multicampia, distribuídos em sete centros, sendo dois na cidade de 

Cruz das Almas (Agrárias, Ambientais e Biológicas - CCAAB; Ciências Exatas e Tecnológicas 

- CETEC) e os outros nos municípios de Cachoeira (Artes, Humanidades e Letras - CAHL), 

Feira de Santana (Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade - CETENS), Amargosa 
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(Formação de Professores - CFP) e Santo Amaro (Cultura, Linguagens e Tecnologias 

Aplicadas - CECULT), Santo Antônio de Jesus (Ciências da Saúde - CCS).  

 

2.1 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

  

No Brasil, durante as lutas implementadas pelo Movimento de Reforma Sanitária2, 

foram se acumulando ações propositivas, no campo da formação e desenvolvimento de 

trabalhadores, as quais se converteram em movimentos sociais de mudança na educação 

dos profissionais de saúde.   

Tais movimentos conseguiram através do debate fazer com que o Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) participasse na discussão pela mudança dos perfis profissionais.  

Essa mobilização foi fundamental para que a definição das novas diretrizes 

curriculares nacionais correspondesse às necessidades reconhecidas como relevantes à 

população, especialmente para grupos populacionais socialmente desprivilegiados que são 

atendidos pela rede do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Vale destacar, que, embora a UFRB tenha aderido ao REUNI não foi no mesmo 

formato das outras IES, ou seja, não se deu por meio de “reestruturação, mas de 

estruturação fundada em critérios mais racionais, maximizando a utilização da capacidade 

técnica e científica já instalada” (UFRB, 2016, p.07).  

A implantação do REUNI culminou com a criação de cursos com propostas 

curriculares em Regime de Ciclos, por Instituições de Ensino Superior – IES, no caso da 

UFRB, na área de saúde, foi criado o Bacharelado Interdisciplinar no Centro de Ciências da 

Saúde – CCS em 2009, com a proposta de uma formação geral em cultura humanística, 

artística e científica, articulada a saberes concernentes ao campo da saúde, com vistas ao 

desenvolvimento de competência política, ética e humanística.   

Assim, em dezembro de 2012, o Conselho Diretor do CCS aprovou o Regime de 

Ciclos, com o primeiro ciclo de formação dos cursos de Enfermagem, Nutrição, Medicina e 

Psicologia correspondendo ao BIS.  

Segundo Almeida-Filho (2014) o Regime de Ciclos, foi adotado por diversas 

instituições de ensino superior no mundo, cuja ideia é superar um sistema universitário 

                                                                 
2 A expressão foi usada para se referir ao conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações 

necessárias na área da saúde.   
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linear, baseado em recortes profissionais. Assim essa proposta inovadora, planejada, 

especialmente, para superar os principais desafios da formação de pessoal de nível 

superior para atuação no campo da Saúde no Brasil.  

   

2.2 O CURSO DE MEDICINA DA UFRB  

  

Historicamente, a educação superior no Brasil, em especial em saúde, passou por 

várias mudanças. Dentre elas, destaca-se a adoção do modelo de faculdades e de 

progressão linear como resultado desse processo histórico.  

 Estes modelos orientam uma formação marcada pela dura competição para o 

ingresso nos cursos de elevado prestígio social (por exemplo, medicina), em geral 

requerendo do estudante grande investimento, transformando estas carreiras em 

monopólios das classes de maior poder aquisitivo, nas quais os seus membros difundem 

uma cultura individualista de cuidado em saúde (ALMEIDA-FILHO, 2014).  

O ingresso dos estudantes ao curso de medicina se dá pelo primeiro ciclo de 

formação que corresponde ao Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BIS), o qual foi 

implantado no CCS a partir de 2009.2, cujo ingresso é através o Sistema de Seleção 

Unificada (SiSU) e com  duração de três anos. O segundo ciclo tem a duração de quatro 

anos e os estudantes são selecionados através de processo seletivo interno.  

Para Souza (2018, p. 45), o curso de medicina tem o “objetivo de formar um 

profissional de saúde capaz de lidar com a realidade social que lhe é apresentada na 

prática”, e desta forma atender a vocação institucional no que se refere a inserir mudanças 

inovadoras no seu modelo de formação médica.  

Sua criação está entre os novos cursos formados no âmbito do Programa Nacional 

de Expansão de Vagas dos Cursos de Medicina, por meio da Portaria MEC/SERES nº 109, 

de 5 de junho de 2012.    

Para o semestre 2020.1 constam 317 alunos matriculados no curso de medicina no 

Centro de Ciências da Saúde da UFRB, matriculados no BIS/medicina 77 discentes. Esse 

Centro já formou 50 médicos.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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A UFRB, articulada com o movimento de reestruturação do ensino superior, no seu 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI estabeleceu como princípios norteadores das 

ações de ensino, o compromisso com o meio ambiente, com a cultura do Recôncavo, com 

uma formação humanística dos seus discentes.  

Em atendimento ao seu PDI em agosto de 2019 a UFRB formou sua primeira turma 

de medicina, numa colação de grau histórica, pois, conforme veiculado nas mídias sociais 

nunca uma sessão solene de formatura em medicina no Estado da Bahia formou tantos 

negros, dos 29 formandos 12 eram negros, o equivalente a um percentual de 41%, desta 

forma o curso de medicina da UFRB cria expectativa de que possa favorecer para uma 

maior fixação de médicos no interior do Estado, além de contribuir com o enfrentamento 

do racismo estrutural.  

Em abril de 2020, a UFRB antecipou a formatura de 18 alunos do curso de medicina 

a fim de atender as demandas de profissionais de saúde como medida ao enfrentamento 

da Covid-19, o evento ocorreu por meio de videoconferência.  

Não se teve a pretensão de esgotar a discussão sobre a temática pesquisada, haja 

vista, a sua incomensurável amplitude. Buscou-se sim, fomentar uma reflexão sobre a 

universidade pública, nomeadamente a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

especialmente, no que se refere ao seu fazer educativo para atender às urgentes 

necessidades da população brasileira.  
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RESUMO: Investiga e analisa a correspondência científica passiva do médico brasileiro Adolpho Lutz 
sobre febre amarela na área de Medicina Tropical no Brasil, do final do século XIX até os anos de 
1940. Adolpho Lutz foi médico e pesquisador do Instituto Bacteriológico de São Paulo, atualmente 
Instituto Adolpho Lutz, e do Instituto Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. A pesquisa é de natureza 
quali-quantitativa e adota o método de Análise de Conteúdo, objetivando identificar tópicos 
abordados pelos pares de Lutz, possibilitando o mapeamento das relações terminológicas nas 
cartas sobre a febre amarela. Foi também identificado o colégio invisível de Lutz por meio da 
modelagem da rede de correspondentes. 
Palavras-Chave: Febre Amarela; Epidemia; Lutz, Adolpho; Correspondência científica. 
 
 
 

ABSTRACT: This paper provides the investigation and analysis of the scientific mailing which the 
Brazilian physician Adolpho Lutz received from his peers about yellow fever epidemic in the field 
of Tropical Medicine in Brazil from the late 19th century to the 1940’s. Adolpho Lutz was a physician 
and researcher at the Instituto Bacteriológico de São Paulo, currently Instituto Adolpho Lutz, and 
at the Instituto Oswaldo Cruz in Rio de Janeiro. The research does both a quantitative and a 
qualitative and the method adopted was Content Analysis, in order to better identify the topics 
addressed by Lutz’s colleagues, enabling the mapping of terminological relationships in Epidemic 
Yellow fever letter. Lutz's invisible college can be identified through the network of correspondents. 
Keywords: Yellow fever; Epidemic; Lutz, Adolpho; Scientific mailing. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
A presente pesquisa estabelece conexões entre a História das ciências e a Ciência da 

Informação. Analisa a correspondência passiva sobre febre amarela, acumulada pelo 

médico Adolpho Lutz, com a finalidade de reunir elementos para compreensão e 
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mapeamento de temas investigados pelo médico no campo da Medicina Tropical no Brasil, 

bem como para identificar a rede de interlocutores de sua comunidade científica, em nível 

nacional e internacional, no período entre fins do século XIX e início do século XX. 

 A correspondência produzida por cientistas são fontes de informação que revelam 

o cotidiano da atividade científica e está intimamente relacionada à formação do campo 

de investigação da História da Ciência, no caso desse trabalho, parte da história da 

Medicina. A importância desses documentos, que geralmente são produzidos em laboratório, é 

reconhecida por Welfelé (2004, p. 64), uma vez que é nesse ambiente que a ciência “se 

elabora, se manifesta e é trabalhada [...]”. Santos (2012, não paginado) esclarece que é 

“nos laboratórios que ocorrem as atividades cotidianas que se materializam em 

documentos”. Em laboratórios, anotações, relatórios, cadernetas, diários de campo, 

correspondências, fotografias, entre outros documentos, permitem seguir as etapas de 

desenvolvimento da pesquisa desde sua ideia inicial até ser avaliada e comunicada 

formalmente aos pares e à sociedade. Entre o início e a concretização da pesquisa, o 

cientista discute exaustivamente o tema com seus pares, que avaliam, concordam, 

contribuem ou refutam a ideia. Nessa etapa, o canal de comunicação utilizado é o informal, 

materializado na carta, muito utilizada desde o início da ciência moderna, no século XVII.   

 A presente pesquisa objetiva analisar as cartas como gênero discursivo científico, 

identificar a rede de interlocutores de Lutz e mapear temas emergentes investigados à 

época no domínio discursivo da febre amarela, por meio de análise de conteúdo da 

correspondência. 

2 ADOLPHO LUTZ E A EPIDEMIA DE FEBRE AMARELA NO BRASIL 

  Adolpho Lutz nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1855 e faleceu em 1940 nessa 

mesma cidade. É considerado por muitos como “o mais completo, versátil, cientista que o 

Instituto Oswaldo Cruz já possuiu”. Atuou nas áreas de Clínica Médica, Helmintologia, 

Bacteriologia, Terapêutica, Veterinária, Dermatologia, Protozoologia, Malacologia, 

Micologia e Entomologia. (BENCHIMOL; SÁ, 2004). 

Desde a infância, residiu em Berna (Suíça), onde se formou em Medicina em 1879. 

Como médico, saiu em missão de estudos pela Universidade de Viena (Áustria), 

Universidade de Leipzig (Alemanha) e Universidade de Praga (República Tcheca), bem 

como para a prática médica em hospitais de Paris (França) e de Londres (Inglaterra), 
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regressando ao Brasil em 1881. Nesse período já apresentava vasta produção científica. De 

volta ao Brasil, Lutz desembarca no Rio de Janeiro, onde as condições de higiene eram 

precárias. As epidemias, principalmente a da febre amarela, castigavam a cidade, além da 

presença constante de outras doenças como a tuberculose e as doenças intestinais, o que 

levava muitos doentes a óbito. Mudou-se para São Paulo onde esteve à frente do Instituto 

Bacteriológico de São Paulo (IB), de 1893 a 1908, atual Instituto Adolpho Lutz, participando 

de pesquisas na área de Saúde Pública e promovendo campanhas sanitárias e estudos 

epidemiológicos. Em 1908, retorna para o Rio de Janeiro, transferido para o então Instituto 

Soroterápico, depois, Instituto Oswaldo Cruz, onde permaneceu por 32 anos e 

desenvolveu suas pesquisas no âmbito dos ciclos de microorganismos e parasitos em seus 

hospedeiros (homens e animais). Nesse Instituto, Lutz formou uma legião de médicos 

nessas áreas do conhecimento. 

Segundo Cukierman (2007), o registro da primeira epidemia de febre amarela no 

Brasil, data de 1685, na cidade de Recife, matando 600 pessoas em 15 dias. Esse fato levou 

o governador da então Capitania de Pernambuco a solicitar estudos sobre a doença, 

surgindo a publicação, em 1694, da obra “Tratado único da constituição pestilencial de 

Pernambuco” de autoria do médico português João Ferreira Rosa. Outro surto de febre 

amarela só iria acontecer, entre o período de 1849 e 1850, nos estados da Bahia, 

Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro. A febre amarela foi importada de New Orleans, 

Estados Unidos, trazida pelo navio norte-americano Brazil, que fez escala em Havana 

(Cuba) e em Salvador (Bahia), levando a um número considerável de óbitos. A doença foi 

identificada pelos membros da futura Escola Tropicalista da Bahia, os médicos Otto 

Wucherer (1820-1873) e John Peterson (1820-1882), por meio de autópsia realizada em 

um doente. De Salvador para o Rio de Janeiro, o surto foi trazido pelo navio também norte-

americano Navarre. (MONTEIRO, et al, 1850; WUCHERER, 1850; CUKIERMAN, 2007). A 

febre amarela foi considerada a doença que mais marcou a saúde pública brasileira, 

impactando no desenvolvimento científico, econômico e social do país. (LIMA, 2002). A 

epidemia do Rio de Janeiro, de 1849 a 1850, segundo o autor, prejudicou a imagem da 

então capital do Império, com vítimas fatais entre a elite, teve grande repercussão na 

mídia, com discussões sobre políticas econômicas e polêmicas na área médica.  
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A partir dos primeiros surtos, outros se sucederam, atingindo em certas epidemias 

alto grau de letalidade, particularmente entre pessoas recém-chegadas às zonas 

endêmicas. (RHODAIN, 2000). Em 1889, oriunda da cidade de Santos (São Paulo), a febre 

amarela chegou a Campinas (São Paulo), ocasião em que Lutz foi acionado a auxiliar no 

combate. Foram 8.115 casos, com 760 mortes (9,3% dos casos). A partir daí a doença se 

espalhou para todo o estado de São Paulo, atingindo também o vale do Paraíba. (TEIXEIRA, 

1890). Até a década de 1880, pouco se sabia sobre as causas da febre amarela e sua 

propagação; fato que causou o isolamento das populações, prejudicando o comércio e o 

desenvolvimento econômico, sem contar a quarentena que viajantes de navios tinham que 

se submeter antes de atracar nos portos, prejudicando sobremaneira as trocas comerciais. 

Com a descoberta da transmissão da filariose por mosquitos, por Patrick Manson, 

em 1878, Lutz inicia suas primeiras pesquisas sobre a relação entre insetos e doenças, o 

que representou a criação das áreas de Entomologia Médica e de Medicina Tropical no 

Brasil. (BENCHIMOL; SÁ, 2004).  

 Em 1881, o médico cubano Carlos Finlay apresentou uma comunicação à 

Conferência Sanitária Internacional, em Washington, sobre a identificação do 

mosquito Aedes Egypti como vetor transmissor da febre amarela, sendo desacreditado e 

criticado pela comunidade científica. Entretanto, em 1901, os médicos da Comissão Reed, 

dirigida pelo Major Walter Reed e nomeada pelo Exército Americano “para estudar as 

causas da febre amarela que atingia duramente os soldados norte-americanos em Cuba”, 

confirmaram o resultado da pesquisa de Finlay. (LOWY, 2006, p.61). A confirmação da 

pesquisa pela Comissão Reed no combate à febre amarela levou Lutz, à época no IB de São 

Paulo, a investir em pesquisas sobre a morfologia e os hábitos dos mosquitos nativos, 

considerados propagadores de doenças, que mais tarde serviram de paradigma científico 

para alguns trabalhos do médico Emílio Ribas, diretor do Serviço Sanitário do Estado de 

São Paulo. Juntos, Lutz e Ribas solicitaram ao governo paulista permissão para repetir 

experimentos feitos por colegas norte-americanos, em seres humanos. Em 1902, são 

iniciados experimentos no Hospital de Isolamento, em São Paulo, para a “utilização de um 

método científico rigoroso a fim de determinar se a febre amarela é transmitida por 

mosquitos”, o que confirmou as proposições da Comissão Reed. (LOWY, 2006, p. 71). Para 

essa experiência foram selecionados voluntários e, segundo o relatório do IB de 1903 

http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=117&sid=7
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(LUTZ; LUTZ, 1943), Lutz e Emílio Ribas se oferecem como cobaias, para serem picados pelo 

mosquito infectado, o que lhes rendeu o recebimento de uma medalha de ouro, cunhada 

pelo governo de São Paulo. Löwy (2006, p. 13-14) ressalta que a descoberta tranquilizou 

de certa maneira a população, no entanto para alguns, “[...] é mais fácil evitar o contato 

com pessoas atingidas do que com mosquitos, onipresentes nos climas quentes”. Para a 

autora, os especialistas acreditavam que o mosquito fosse o “elo fraco da cadeia e que sua 

eliminação levasse à erradicação da patologia [...]”, facilitando a orientação à população 

sobre as medidas sanitárias de combate ao vetor. (FINCKELMAN, 2002). 

 Segundo Benchimol (2001), em 1937, a vacina contra a febre amarela foi finalmente 

desenvolvida, interrompendo sua transmissão urbana em 1942, dois anos após a morte de 

Lutz. Em 1958, o Departamento Nacional de Endemias Rurais, que absorveu o Serviço 

Nacional de Febre Amarela, declarou erradicado o Aedes aegypti no país. No entanto, a febre 

amarela ressurge em 1967, em Belém (Pará), em 1969, no Maranhão e em 1976 multiplica-

se pelo país a partir da cidade de Salvador (Bahia), atingindo, sobretudo, os estados do Rio 

Grande do Norte e do Rio de Janeiro, fato que levou à implementação de programas de 

combate ao mosquito, no âmbito do Ministério da Saúde. (CAVALCANTE; TAUIL, 2016). 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) houve mais três ondas da doença 

no Brasil, a primeira, entre 2016 e 2017, com 778 infectados e 262 (33,7%) mortes; a 

segunda, entre 2017 e 2018, com 1.376 infectados e 483 (35,1%) óbitos e a terceira, entre 

dezembro de 2018 a janeiro de 2019 com 36 infectados. (LABOISSIÈRE, 2020?). 

3 DIRETRIZES METODOLÓGICAS 

 Esta investigação é de natureza exploratória e descritiva com abordagem 

quantitativa e qualitativa de dados. Apresenta, como ponto de partida, analisar a 

correspondência científica passiva do médico brasileiro Adolpho Lutz e sua rede de 

correspondentes, particularmente cartas sobre a febre amarela. Foi empregado o método 

Análise de Conteúdo (AC), para identificar temas mais frequentes tratados nas cartas como 

contribuição ao estudo dessa patologia na área da Medicina Tropical. 

 

3.1 CAMPO EMPÍRICO 

O campo empírico da presente pesquisa constituiu-se da correspondência passiva 

do médico brasileiro Adolpho Lutz com seus contemporâneos, particularmente, cartas 
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sobre febre amarela. Essa correspondência encontra-se referenciada, digitalizada, 

traduzida para o português em arquivo PDF e disponível online, em quase toda sua 

totalidade, na plataforma Biblioteca Virtual em Saúde Adolpho Lutz 

(http://www.bvsalutz.coc.fiocruz.br/). Assim, o corpora da presente pesquisa é composto pelos 

textos de 62 cartas sobre febre amarela. 

As cartas desempenharam papel basilar na comunicação da ciência, quando 

circulavam entre filósofos naturais com o propósito comunicativo, isto é, para transmissão, 

difusão e troca de informações sobre um campo de investigação, garantindo, com isso, a 

prioridade (ou paternidade) científica. Foi a partir das cartas, que os cientistas escreviam 

para seus pares, que se desenvolveram outros gêneros textuais acadêmicos como, por 

exemplo, o artigo científico. (BAZERMANN, 2006).O primeiro artigo científico, segundo 

Swales (1990), foi publicado no Philosophical Transactions e originou-se da 

correspondência trocada entre o alemão Henry Oldenburg (1617-1667), secretário da 

Royal Society of London, com pesquisadores que comunicavam suas pesquisas à referida 

Sociedade, em busca de garantir a primazia. Assim, desde os primórdios da ciência, as 

cartas possibilitam debates entre os correspondentes, o compartilhamento de 

contribuições e o aval da comunidade a que o pesquisador pertence. Esse intercâmbio de 

informações é uma prática bastante comum, até hoje, com as trocas eletrônicas. 

3.2 MÉTODO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO (AC) 

Para Laurence Bardin (2009, p. 44) o método AC é dotado de 

[...] técnicas de análise de comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção [...] destas mensagens. 

 

Tanto Bardin (2009), como Minayo (2008), consideram que na AC existe um conjunto 

de técnicas para a análise de comunicações. Para o interesse dessa investigação, optou-se 

pela técnica de análise de conteúdo temática ou categorial, que segundo Bardin (2009, p. 

199) é realizada por meio de “operações de desmembramento do texto em unidades, em 

categorias segundo reagrupamento analógicos”. Na sequência, são estabelecidas categorias 

semânticas e subcategorias, denominadas de unidades de registro, relacionadas às 

comunicações (cartas) e as análises estatísticas da frequência de ocorrência destas 
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categorias nos textos das cartas em estudo. A partir da categorização, o pesquisador realiza 

as inferências sobre a mensagem, denominadas de unidades de contexto, isto é, o 

entendimento do que está em segundo plano na mensagem. (BARDIN, 2009). 

 Para o desmembramento do texto em palavras, utilizou-se o software RankWords 

versão 2.0.4 que produziu a listagem de palavras dos textos das cartas em ordem 

decrescente de frequência. Conjuntamente optou-se por aplicar à mesma listagem a 

fórmula do modelo cientométrico Ponto de Transição de Goffman derivado da segunda lei 

de Zipf  de frequência de palavras, que delimita na listagem, a região de concentração de 

palavras (termos) com alta densidade semântica em relação aos temas abordados na 

correspondência. Estas palavras foram adotadas para denominar as categorias 

estabelecidas pelo método de AC categorial. 

 
4 RESULTADOS  

 Os resultados serão apresentados resumidamente por meio de nuvem de palavras 

e quadro da AC categorial. A partir da análise de frequência (f) de palavras e a aplicação da 

fórmula do Ponto T de Goffmam, foram selecionadas aquelas de maior densidade 

semântica aos temas discutidos na correspondência, tais como: Lutz (f 54), trabalho (f 48), 

carta (f 46), espécies (f 44), mosquitos (f 39), colega (f 38), tempo (f 46), amigo (f 33) e 

febre (f 31). Essas palavras constituíram as categorias do método AC categorial e estão 

ilustradas na nuvem de palavras que constitui a figura 1.  

 
Figura 1 - Nuvem de palavras 

 
Fonte: As autoras 

 

 A partir das categorias foram determinadas as subcategorias denominadas 

unidades de registro e as unidades de contexto, isto é o contexto em que a categoria é 

utilizada nos trechos da carta. No quadro 1 a seguir, um exemplo do resultado da Análise 

de Conteúdo Categorial realizada em uma das cartas. 
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Quadro 1 - Análise de Conteúdo Categorial em uma das cartas 
 

Categoria Unidade de Registro  Unidade de Contexto (trecho da carta) 

Febre Febre amarela –
controvérsias 

(sub-categoria) 

“Aqui no Rio dá-se o mesmo que me descreve em São Paulo: em geral 
antepõem ao interesse científico e à dignidade profissional o interesse 
pessoal e a exploração de um modo que não condiz com a educação 

científica. Haja vista a especulação ultimamente feita com relação ao que 
chamam soroterapia da febre amarela”. 

José Jerônimo de Azevedo LIMA, 1896. 

 Fonte: As autoras 
 

CONCLUSÕES 
 

O médico e pesquisador Adolpho Lutz apresentou vultosa contribuição para o 

conhecimento do Aedes aegypti e a transmissão da febre amarela, doença letal mais 

temida à sua época no Brasil, o que auxiliou na criação de medidas sanitárias e estratégias 

de prevenção pelas autoridades de saúde pública. 

Considerou-se o tema de pesquisa instigante porque questões ligadas ao momento 

histórico e social da ciência, na área de Medicina, à época de Lutz, são as mesmas 

vivenciadas, nesses últimos anos, com as dificuldades no controle de doenças, que 

continua ameaçando a saúde do homem, primeiramente a transmissão de outras doenças 

tropicais, que necessitam ser erradicadas como: zika, dengue e chicungunya; e no presente 

momento a Pandemia do Coronavirus 2, causador da COVID 19. O fenômeno da 

globalização, sobretudo no que afeta a Sociedade do conhecimento provavelmente 

incentivaram mais recentemente políticas científicas que possibilitaram a FIOCRUZ, o 

Instituto Butantã e as universidades a ocupar papel ainda mais relevante em pesquisas 

epidemiológicas e entomológicas no Brasil e no mundo. 
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RESUMO: Este artigo mostra a contribuição de Herman Lent no cenário da medicina brasileira, 
englobando os domínios educacional, de pesquisa e de prática. É dado destaque para as 
características encontradas na análise da coleção bibliográfica que doou para a Biblioteca de 
História das Ciências e da Saúde, a qual trata a coleção como seu patrimônio bibliográfico pela sua 
representatividade para a memória coletiva nacional em saúde. 
Palavras-Chave: Coleção Particular; Médicos; Memória Coletiva; Patrimônio Bibliográfico; Saúde 
Pública. 
 
ABSTRACT: This article shows the contribution of Herman Lent in the Brazilian medicine scenario, 
encompassing the educational, research and practice fields. Emphasis is given to the characteristics 
found in the analysis of the bibliographic collection that he donated to the Library of History of 
Sciences and Health, which treats the collection as its bibliographic heritage due to its 
representativeness for the national collective memory in health. 
Keywords: Private Collection; Doctors; Collective Memory; Bibliographic Heritage; Public Health. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A história da medicina brasileira é rica em profissionais que se dedicaram e 

produziram memórias a partir de seus estudos, pesquisas e práticas. 

Na presente ocasião, é trazida a figura de Herman Lent, um médico carioca que, no 

início do século XX, se envolveu com o ensino acadêmico e com o exercício laboratorial a 

partir do seu engajamento em uma grande instituição de saúde pública nacional. 

Apresentam-se aspectos da carreira profissional desse médico brasileiro, sua formação 

acadêmica, a atuação na docência e durante o tempo em que esteve na Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz), fazendo um panorama da sua contribuição para o desenvolvimento da 

pesquisa em saúde no Brasil. 
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A Biblioteca de História das Ciências e da Saúde (BHCS) é a depositária da coleção 

bibliográfica que Lent reuniu ao longo de sua vida. Gerencia e preserva seu acervo de 

coleções especiais ciente do seu compromisso social com a preservação do patrimônio 

bibliográfico nacional, pois entende a validade de uma coleção reunida por uma 

personalidade que tanto produziu tecnicamente como lutou para que a ciência nacional 

mantivesse seu desenvolvimento mesmo num cenário conturbado em que as condições 

de trabalho não favoreciam a realização de suas pesquisas. Nesse contexto, este artigo 

apresenta uma pesquisa que faz parte de um conjunto de estudos sobre as coleções 

bibliográficas sob a guarda da BHCS, pesquisa que tem por objetivo diagnosticar os itens 

das coleções de forma inventariada historicizando a inclusão dessa coleção no acervo da 

biblioteca. 

Nas próximas linhas, o leitor poderá conhecer um pouco dos feitos de Herman Lent 

que podem ser encontrados na pesquisa com helmintos, na divulgação científica e na luta 

trabalhista. 

Essa pesquisa foi realizada a partir da sondagem informações biográficas e do 

itinerário profissional de Herman Lent e da consulta à coleção mantida numa base de 

dados bibliográfica. 

Como resultados são apresentados os traços da coleção bibliográfica sob a guarda 

da BHCS como uma iniciativa para disseminação do acervo com forte potencial para 

consulta e desenvolvimento de pesquisas. 

2 MEMÓRIA E COLECIONAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 Para estudar coleções bibliográficas é necessário assimilar conhecimentos sobre 

história do livro, formação de coleções, e conceitos de memória, patrimônio, e nesse 

contexto específico a figura do médico na sociedade. Esse corpo de conhecimentos 

permite que o gestor de coleções tenha insumos para realizar a tarefa com precisão. Dessa 

forma, operacionaliza-se esse trabalho com a reflexão dos conceitos apresentados sobre 

o enfoque das autoridades que seguem. 

Dantas (2017) conta que durante o século XIX, a medicina acadêmica foi 

considerada como mais uma possibilidade de tratamento que o doente tinha, às vezes até 

um pouco inferiorizada, frente às práticas da medicina tradicional. Com o passar dos anos, 

a medicina tornou-se uma profissão prestigiada pela sociedade. Os médicos foram vistos 
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como pessoas muito sábias. Há médicos que clinicam e pela relação de proximidade e 

confiança que criam com seus pacientes tornam-se verdadeiros conselheiros. Há também 

médicos que direcionam seus conhecimentos ao ensino e fazem nome no meio acadêmico.  

  Ainda segundo Dantas (2017), olhar para a classe médica pressupõe a análise da 

história social, o que torna possível observar os personagens por meio da leitura cuidadosa 

da sua documentação, da investigação das trajetórias e das relações das pessoas em seu 

contexto social, dos aspectos culturais, levando ao entendimento de que ser médico é uma 

das funções possíveis que os sujeitos podiam exercer na sociedade.  

  Durante a formação acadêmica e ao longo de sua jornada, os médicos, assim como 

outros profissionais, acumulam materiais bibliográficos relacionados à suas práticas e aos 

seus gostos. De acordo com Guimarães (2012, p. 229), uma coleção se define conforme os 

critérios de pertencimento e continuidade, o que lhe confere caráter particular. 

  Do período que cobre da Antiguidade até a Idade Moderna, a produção editorial 

era incipiente e o imperativo em relação ao colecionismo era ajuntar "tudo o que existia 

disponível”. O pensamento vigente estava em acumular e armazenar coleções, 

considerando os métodos disponíveis para reprodução de documentos comparando-se 

com as possibilidades desencadeadas a partir do advento da prensa com tipos móveis. 

(WEITZEL, 2012, p. 180) 

  Nora (1993) diz que os lugares de memória são construídos para que possa ser 

encontrada uma memória que já não existe mais. 

[...] A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela 
está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsistente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 
todos os usos e manipulações, suceptível de longas latências e de repetidas 
revitalizações...” (NORA, 1993, p. 9). 

 

  Maurice Halbwachs (2006) contribui com uma noção de memória coletiva, no 

aspecto da lembrança como resultado de um processo coletivo, uma circunstância que 

acontece dentro de um contexto social. O patrimônio bibliográfico é, portanto, partícipe 

da memória coletiva de grupo pois representa seu testemunho a partir de uma memória 

coletiva que é construída através dos fragmentos de memórias individuais. Dentro das 

bibliotecas, as memórias individuais são encontradas nas coleções particulares que 

adquire. Faria e Pericão (2008) definem coleção particular como 

Acervo documental, mais ou menos complexo, resultante da atividade literária, 
científica, cívica e cultural de um cidadão e composto pela respectiva obra 
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manuscrita ou equiparada e pelos conjuntos de documentos que lhes foram 
enviados ou que ele recolheu. Inclui, além de autógrafos, datiloscritos, 
tipocritos, etc., cartas, documentos biográficos, coleções, etc (FARIA; PERICÃO, 
p. 177). 

 

Entender o objetivo de uma coleção particular é fundamental para optar pela sua 

incorporação ou não a um acervo. As coleções particulares carregam os sinais da 

personalidade do colecionador e tais sinais podem estar expressos não apenas na vertente 

científica, mas também apresentar itens que retratem os gostos pessoais, espiritual, lúdico 

e outros aspectos que, em primeira instância, podem não ser coerentes para a 

manutenção num acervo. 

Olhando a formação e desenvolvimento de coleções especiais sobre o prisma de 

Weitzel (2019) percebe-se a atenção ao valor agregado do item das coleções, que é 

constatado pelo potencial de pesquisa do acervo, pela identidade do produtor com a 

comunidade e o fazer institucional, pela história e pela memória local, pelas áreas do 

conhecimento que a coleção contempla e outras especulações que podem ser feitas sobre 

a coleção. A autora se apoia na estrutura para formação de coleções estabelecidas pela 

American Library Association (ALA) (apud FIGUEIREDO1, 1998) que indica como níveis, a 

completeza, pesquisa, estudo, básico e mínimo; as dimensões de Miranda2 (1978) 

(referência, lastro, literatura corrente, tabela de classificação); e a determinação dos temas 

por meio da concentração dos números de notação pelo sistema de Classificação, com 

todas as áreas de interesse.  

  Segundo a ALA (c2015) “as pessoas valorizam os livros por causa de seu conteúdo 

ou por causa de suas características físicas”. As marcas de proveniência representam 

algumas das características intrínsecas do livro, que de acordo com Azevedo e Freire 

(2018), são rastros de memórias que fazem a conexão com o passado por meio das marcas 

impressas, sejam de manufatura, proveniência ou uso. Os autores explicam também que 

as coleções bibliográficas especiais podem não ter itens raros ou preciosos, mas serem 

relevantes pelas circunstâncias em que foram constituídos.  

                                                                 
1 FIGUEIREDO, N.M. Desenvolvimento e avaliação de coleções. 2.ed. Brasília: Thesaurus, 1998. 

2 MIRANDA, Antonio. Seleção de material bibliográfico em bibliotecas universitárias brasileiras: ideias para um modelo 
operacional.  Brasília, DF: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –CAPES-MEC; Associação de 
Bibliotecários do Distrito Federal, 1978. 36 p. Trabalho apresentado à IV Bienal Internacional do Livro & IV Assembleia 
das Comissões Permanentes da FEBAB, São Paulo, 11-18 de agosto de 1978. 
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  Pinheiro (2009, p. 32) corrobora ao dizer que a unicidade do livro não se refere aos 

exemplares existentes, mas aos que são conhecidos. Logo, é errada a premissa de que “um 

livro é raro quando é o único existente no mundo”.  

O acúmulo de títulos sem tratamento em bibliotecas de todo o mundo, 
formando coleções paralelas, viabiliza a ilusão da “inexistência” de títulos. As 
coleções paralelas e, no caso do colecionador particular, as coleções de 
bibliófilos são verdadeiros mistérios para a Bibliografia – podem estar repletas 
de cimélios (PINHEIRO, 2009, p. 32). 

   

Examinando o valor do livro para além da informação, Murguia (2009), ressalta que  

[...] além do texto (informação), dos significados e da utilidade informativa, 
existem no livro características determinadas pelo seu suporte, pelos valores a 
ele atribuídos como símbolo social, como fetiche ou como lugar da memória, 
que acionam certos dispositivos subjetivos e pessoais que levam a sua posse e 
coleção. Além do que, somente identificando as origens das coleções, 
poderemos posteriormente mantê-las e administrá-las (MURGUIA, 2009, 
p.[102]).  

 

Aqui está bem resumido o que é o trabalho com as coleções bibliográficas, tudo o 

que precisa ser compreendido, tanto no momento da aquisição dessa coleção quanto 

posteriormente, para o planejamento de ações para difundir a coleção e promover seu uso. 

  As coleções bibliográficas que a BHCS adquiriu e gerencia podem ser conceituadas 

como parte do patrimônio bibliográfico, científico, histórico, cultural, porque existe um 

cuidado em preservar essa memória coletiva que foi constituída por determinado grupo; 

que há uma intenção nesse colecionamento, que não foi provocado ao longo do tempo 

que os livros foram colecionados, mas que posteriormente foi identificado pela gama de 

significados daquele contexto e daquela prática desenvolvida pelo colecionador. 

  A International Federation of Library Associations and Institution (IFLA) (2001, p. 5) 

explica que a decisão pelo método escolhido para avaliar a coleção precisa considerar a 

disponibilidade de dados, de pessoas e outros elementos de apoio. A avaliação das 

coleções inclui planejamento, coleta de dados, atribuição de indicadores de profundidade 

ou níveis da coleção e códigos de linguagem, para gerenciar recursos da biblioteca e 

auxiliar na tomada de decisões. Segundo a IFLA (2001), as avaliações podem ser centradas 

na coleção, examinando o conteúdo e as características, ou centradas nos usuários, 

observando as preferências, a utilização e outras instâncias. 

A próxima seção apresentará a elaboração da pesquisa com a Coleção Herman Lent. 
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3 METODOLOGIA  

A pesquisa realizada sobre a Coleção Herman Lent caracteriza-se como uma 

pesquisa descritiva. Para a coleta de dados, o procedimento utilizado foi um levantamento 

bibliográfico na Base COC3.  A IFLA (2001) indica que uma avaliação de coleções tenha 

dupla abordagem: quantitativa e qualitativa, e assim foi feito. Pela abordagem quantitativa 

é possível mensurar o tamanho, a idade, construir inventários e catálogos dos quais se 

pode conhecer a cobertura temporal e a porcentagem de itens por títulos, por exemplo. 

Com a abordagem qualitativa se obtém as impressões sobre o estado físico, os temas 

abordados, as características particulares existentes nos exemplares dentre outros 

atributos. 

 O procedimento se deu em três etapas: 

a) levantamento dos dados biográficos para descrição do percurso profissional de 

Herman Lent;  

b) uso da base de dados bibliográfica como o instrumento para produção do 

inventário: consultando a Base COC foi possível recuperar os dados sobre a 

descrição, identificar as características inscritas nas notas e a cobertura temática; 

c) verificação dos assuntos contemplados nas publicações pertencentes ao acervo e 

das marcas de proveniências nos livros. Os assuntos foram determinados a partir 

da classificação atribuída pelo catalogador que utilizou a Classificação Decimal de 

Dewey4, a saber: 000 Generalidades, 100 Filosofia, 200 Religião, 300 Ciências 

sociais, 400 Línguas, 500 Ciências puras, 600 Ciências aplicadas, 700 Artes, 

800 Literatura, 900 História e geografia, do qual foi possível elaborar uma nuvem 

de palavras usando o aplicativo WordArt5. 

  

4 A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DE HERMAN LENT 

Conhecer as informações biográficas de uma pessoa é fundamental para 

compreender como se delineou a sua travessia profissional. 

Figura 1: Herman Lent. 

                                                                 
3 www.basecoc.coc.fiocruz.br. 

4 A Classificação Decimal de Dewey é um sistema de classificação documentária que organiza todo o conhecimento em 
dez classes principais, que vão se subdividindo à medida em que o assunto vai sendo especificado. Foi desenvolvido 
em 1876 pelo bibliotecário americano Melvil Dewey. 

5 https://wordart.com/create. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Generalidades&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religião
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciências_sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciências_sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Línguas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciências_puras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciências_aplicadas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/História
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia
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Fonte: Extraido da Agência FAPESP. Foto de Peter Ilicciev/Fiocruz. 

Filho dos imigrantes russo Hano Lent e da polonesa Anna Lent, Herman Lent, nasceu 

no dia 03 de fevereiro de 1911. Estudou no Colégio Militar do Rio de Janeiro e em 1928 

formou-se em agrimensor e bacharel em ciências e letras. Seu interesse estava nas ciências 

naturais, mas naquele tempo não havia esse tipo de faculdade, então cursou medicina e 

formou-se em 1934 pela Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, atual 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mas não exerceu a atividade clínica. 

Não tinha religião e seu hobby era ler. Casou-se com a química e farmacêutica 

paraguaia Maria Gregória Rivarola Lent, com quem teve Roberto Lent. Apesar da feição séria, 

Jurberg (1993) afirma que Lent era tímido, porém brincalhão e tinha características 

extraordinárias. Este professor emérito da Fiocruz faleceu de causas naturais, aos 93 anos, 

no dia 07 de junho de 2004. 

Seus primeiros trabalhos estiveram voltados para a helmintologia. Mais tarde, 

especializou em barbeiros. Seus conhecimentos foram disseminados a muitos estudantes, 

não somente no Rio de Janeiro, mas em outros estados brasileiros e até no exterior. Como 

professor, Herman Lent lecionou no Colégio Pedro II, na Universidade do Distrito Federal, na 

Escola de Medicina e Cirurgia, nos cursos de Saúde Pública do Ministério da Saúde, no CNPq 

como professor conferencista. Foi decano do Centro de Ciências Biológicas na Universidade 

Santa Úrsula. Também lecionou na pós-graduação das universidades do Rio de Janeiro, da 

Bahia, do Paraná, de Assunção, citando apenas alguns. 

Atuou ainda na edição da "Revista Brasileira de Biologia" e das "Memórias do 

Instituto Oswaldo Cruz", da "Revista Biotrópica" publicada nos Estados Unidos. Chefiou a 

seção de história natural da grande "Enciclopédia Delta Larrousse". 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/maria-gregoria-rivaroli-lent
http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/roberto-lent
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Materializou o seu conhecimento. Produziu artigos: “Notas e commentários sobre 

Triatomídeos. Lista de espécies e sua distribuição geographica”, “Sinopse dos Triatomídeos”, 

“Estado atual dos estudos sobre os transmissores da doença de Chagas: (relatório) ”, 

“Desenvolvimento da entomologia no Brasil: Instituto Oswaldo Cruz”. Escreveu livros: “Os 

pareceres da Seção de Ciências Físicas e Naturais da Comissão Nacional do Livro Didático: a 

perícia na questão Potsch-Mello Leitão”, “O massacre de Manguinhos”, “Atlas dos vetores 

da doença de chagas nas américas/Of Chagas disease vectors in the Americas (em três 

volumes, compartilhando organização com Rodolfo U. Carvalho, Itamar Galindez Girón e 

José Juberg”, citando apenas algumas existentes na BHCS. Jurberg (1993) relaciona uma lista 

contendo 195 trabalhos produzidos por Herman Lent. 

Figura 2: Livro organizado por Herman Lent. 

 

Fonte: O autor, 2020. 

Herman Lent integrou o corpo de editores/organizadores deste livro que apresenta 

uma sequência légica dos mais importantes tópicos sobre os vetores da Doença de Chagas. 

Participou de várias expedições pelo Brasil e pela América Latina coletando materiais 

científicos. Premiado pela sua atuação profissional, Lent recebeu diplomas, medalhas e 

prêmios dos quais são citados alguns: pelos 50 anos do Instituto Oswaldo Cruz, pelo 

cinquentenário da descoberta da doença de Chagas, pelo cinquentenário da identificação 

do Schistosoma mansoni, o prêmio Costa Lima de Entomologia, da Academia Brasileira de 

Ciências.  
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5 A ATUAÇÃO NA FIOCRUZ E A LUTA PELA CIÊNCIA BRASILEIRA 

Enquanto cursava a faculdade, o interesse de Herman estava voltado para as aulas 

de parasitologia, e por intermédio de seu professor, Pacheco Leão, teve acesso ao estágio 

que realizou no Curso de Aplicação do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), entre 1931 e 1932 tendo 

o helmintologista Lauro Travassos6 como seu orientador. Assim, Herman Lent chegou à 

Fiocruz, trabalhando com a taxonomia e biologia de helmintos. Quando concluiu a 

faculdade, foi admitido na função de assistente. Os anos de pesquisa com helmintos foram 

interrompidos em 1951, quando Arthur Neiva7 o influenciou a pesquisar entomologia. 

Permaneceu na instituição por 49 anos atuando como professor, pesquisador e chefe 

da Seção de Entomologia e da Divisão de Zoologia, implantou a criação de barbeiros. Foi 

editor da revista "Memórias do Instituto Oswaldo Cruz". Segundo Jurberg (LENT, 1991), 

Herman “foi um defensor incansável da criação do Ministério da Ciência e do tempo integral 

para a pesquisa e o ensino dentro da universidade”. 

Vivenciou e deixou registrado para a posteridade o relato de um momento crítico na 

história da ciência brasileira, o episódio denominado Massacre de Manguinhos. Nos idos dos 

anos 1960, a investigação científica foi vista como prática comunista, pois foi propagado que 

em Manguinhos estariam circulando ideais perturbadoras da ordem nacional, dentre elas, a 

criação de um Ministério da Ciência, que foi considerada uma atitude subversiva. Como o 

próprio Lent (2019, p. 26) relatou, ao Estado interessava apenas a criação de vacinas, soros 

e remédios, sendo um desperdício que o profissional “se especialize em inventar novas 

iguarias ou melhorar as já conhecidas”. Com isso, laboratórios foram destruídos e áreas de 

pesquisas perderam o incentivo, no entanto, Lent entendia que o “estímulo exclusivo à 

aplicação gera ‘técnicos’ sem capacitação e poder criador, incapazes de ter ideias ou 

deflagrar novos conhecimentos” e que os resultados das pesquisas devem ser tornar 

públicos para que sejam julgados pela sociedade e obtenham verdadeiro reconhecimento. 

(LENT, 2019) 

A cassação política pelo Massacre de Manguinhos fez com que Herman se mudasse 

para a Venezuela, assumindo cargo de pesquisador na Universidade de Los Andes, em 

Mérida, e nos Estados Unidos, no Museu Americano de História Natural de Nova Iorque.  Em 

                                                                 
6 Médico com grande produção científica nas áreas da helmintologia e da entomologia. 

7 Cientista, etnógrafo e político, discípulo do sanitarista Oswaldo Cruz. 
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1976, a Universidade Santa Úrsula o convidou para trabalhar, e Lent desempenhou as 

funções de professor titular e decano entre 1980-1981 e foi membro do Conselho de Ensino 

e Pesquisa entre 1982-1989. Apesar do apelo dos colegas, Herman não quis voltar para a 

Fiocruz porque seus anos de idade já estavam avançados, buscava uma vida mais tranquila 

e temia não ter condições para conciliar a atividade atual com a retomada dos trabalhos no 

IOC, contudo, tomou parte do Conselho Técnico-Científico da instituição e frequentou o 

Laboratório Nacional e Internacional de Referência em Taxonomia de Triatomíneos do IOC. 

6 EXPLORANDO A COLEÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A coleção foi doada em 2005, por Roberto Lent, filho de Herman Lent. Após a morte 

de seu pai, Roberto entrou em contato com a Fiocruz pretendendo doar a coleção 

bibliográfica e arquivística. Uma equipe com profissionais da biblioteca e do arquivo 

estiveram em visita técnica no antigo local em que Herman Lent morava para conhecer e 

analisar as coleções. Constataram a pertinência temática e o estado de conservação física e 

decidiram pela incorporação dessas coleções ao acervo devido ao seu enquadramento nas 

linhas temáticas. O acervo contém cerca de 800 títulos. 

Figura 3: Estante com parte da Coleção Herman Lent 

 
Fonte: O autor, 2020. 

 
O acervo da BHCS é dividido em acervo geral, coleções especiais e obras raras. O 

acervo geral representa o conjunto de livros disponíveis para consulta e empréstimo ao 

público; as coleções especiais constituem parte do acervo que é recebido por doação de 

personalidades referenciais no campo das ciências e da saúde; e as obras raras são os livros 

que possuem características que detêm atributos de valor, geralmente identificados por 

marcas que remetem à proveniência dos livros. 
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De acordo com o inventário preliminar, na Coleção Herman Lent, encontram-se 45 

exemplares que possuem a sua assinatura. Outros 17 exemplares contêm dedicatórias, 

sendo nove dedicatórias dos autores dos livros. O exemplar de “Parasitism and disease”, 

escrito por Theobald Smith possui selo de livraria. A coleção também possui diversos livros 

encadernados; não possui livros raros, por isso os livros foram enquadrados na categoria 

de coleção especial. 

Figura 4: Exemplar com assinatura do colecionador (marca de uso) 

 

Fonte: O autor, 2020. 

Figura 5: Exemplar com etiqueta da Livraria Kosmos (marca de circulação) 

 

Fonte: O autor, 2020. 
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Figura 6: Exemplar com dedicatória 

 

Fonte: O autor, 2020. 

 

Figura 7: Exemplar com superlibris 

 

Fonte: O autor, 2020. 

 

Figura 8: Sequência de imagens de “Viagens pelo Brasil” 

   

Fonte: O autor, 2020. 

 



 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

 

731 

As imagens acima são da tradução brasileira do primeiro volume de “Viagens pelo 

Brasil”, obra de Spix e Martius, publicada em 1938. Este exemplar é especial para a BHCS pela 

representatividade temática por ser o relato de viajantes estrangeiros que percorreram o 

Brasil colonial inventariando a natureza local, o nativo e sua atividade cultural, econômica, 

cultural, política e social, numa grande contribuição para o conhecimento sobre o Brasil e pela 

riqueza iconográfica. É especial também porque possui folha de guarda estampada e 

assinatura do colecionador na folha de rosto. 

Em se tratando das tipologias documentais existentes, na coleção bibliográfica há 

livros, folhetos, obras de referência como dicionários, e quatro teses, incluindo a dele, 

intitulada “Títulos e trabalhos científicos” que foi apresentada a Faculdade Nacional de 

Farmácia da Universidade do Brasil para obtenção do grau de Professor Livre Docente, e a 

tese de Lauro Travassos, “Introdução ao estudo da helmintologia”. A produção bibliográfica 

de Lent é vasta, porém a coleção possui poucos títulos, do qual se destacam “Notas e 

commentarios sobre triatomideos”, que escreveu com Arthur Neiva; “Lista de especies e sua 

distribuição geographica”; “Atlas dos vetores da doença de chagas nas Américas”. 

 

Figura 9: Um dos trabalhos escritos por Lent. 

 

Fonte: O autor, 2020. 

 
 O maior número de livros (515 itens) cobre a classe das ciências naturais com grande 

representação temática sobre insetos, zoologia e genética. A classe das ciências médicas 
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(158 itens) tem foco nas doenças como tema, mas na coleção também incide livros ciências 

sociais, geografia e biografia. É uma coleção abrangente, porém focada na área em que Lent 

mais desenvolveu suas pesquisas. 

Figura 10: Nuvem de palavras com assuntos contemplados na Coleção Herman Lent 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

Juntamente com a coleção bibliográfica, a Casa de Oswaldo Cruz8 recebeu o fundo 

arquivístico que compreende apostilas de cursos, artigos científicos, cartas, cartões-postais, 

cédulas de identidade, certificados, crachás, declarações, desenhos, diapositivos, discursos, 

ensaios, estudos de caso, fotografias, informativos, memorandos, negativos de vidro, ofícios, 

passaportes, programas de eventos, recortes de jornal e revistas, relatórios de atividades 

dentre outros documentos referentes à vida pessoal e ao percurso profissional de Herman 

Lent na pesquisa, no ensino, na gestão e na participação em associações e instituições 

científicas, tanto no Brasil e no exterior.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Continuando a obra de Arthur Neiva, o primeiro cientista a classificar o barbeiro, 

Herman Lent foi uma referência mundial no estudo dos triatomíneos, descrevendo novos 

gêneros e espécies de insetos e de vermes. 

Ao consultar a biografia de Herman Lent, constata-se o quanto ele foi produtivo no 

campo da saúde pública, sobretudo na pesquisa e na educação. Sua produção profissional 

constitui-se como um patrimônio científico com uma vasta publicação de artigos em revistas 

nacionais. Sua coleção de livros constitui também um patrimônio bibliográfico em saúde 

                                                                 
8 Unidade técnico-científica da Fiocruz dedicada à preservação da memória institucional, da qual a BHCS, gestora do 

acervo, está subordinada. 
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pública e fundamenta o desenvolvimento de estudos, sobretudo no campo da helmintologia 

e transmissão da doença de Chagas. 

Lent defendia que a tecnologia nasce da ciência, por isso investiu seu aprendizado 

nas pesquisas e disseminou seu conhecimento. Nem mesmo o episódio do Massacre de 

Manguinhos nos anos 1970 paralisou a sua atividade, o levando a procurar outros espaços 

para dar continuidade aos seus estudos e deixar a marca do seu trabalho como exemplo de 

dedicação e coragem, o que lhe reservou um lugar na história da saúde brasileira. 
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RESUMO: Este estudo é fruto de uma pesquisa que subsidia a criação do Centro de Memória da 
Associação Bahiana de Medicina (ABM). Nesta fase inicial, faremos um breve panorama da 
trajetória da Associação Bahiana de Medicina (ABM), contextualizando a importância dos seus 
acervos, especificamente o da Galeria de Presidentes, como lugar de memória e espólio da saúde 
do Estado da Bahia. A partir das reflexões do estudo teórico-descritivo de um sítio memorial, por 
conter memória materializada, comprovada e registrada de personalidades importantes de 
relevância social e coletiva. 
Palavras-Chave: Memória. Lugares de memória. Galeria. Medicina. Associação Bahiana de 
Medicina. 
 
ABSTRACT: This study is the result of research that supports the creation of the Memory Center of 
the Bahiana Association of Medicine (ABM). In this initial phase, we will give a brief overview of the 
trajectory of the Bahiana Association of Medicine (ABM), contextualizing the importance of its 
collections, specifically that of the Gallery of Presidents as a place of memory and a collection of 
health in the State of Bahia. Based on the reflections of the theoretical-descriptive study of a 
memorial site as it contains materialized proven and registered memory of important personalities 
of social and collective relevance. 
Keywords: Memory. Memory places. Gallery. Medicine. Bahiana Medical Association. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

As pessoas, instituições, empresas e organizações produzem, ao longo do tempo 

de suas existências, uma vasta quantidade de informações. Esses conjuntos informacionais 

das pessoas, famílias, instituições, empresas e organizações são também conhecidas como 
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memória. Quando são exteriorizadas através dos suportes para registro, sem tratamento 

técnico, sem organização e difusão, possuem grandes possibilidades de serem esquecidas. 

Na contemporaneidade, para evitar o esquecimento e garantir a preservação da 

memória, consagra-se “lugares” com o papel de guardião dos registros e 

consequentemente da memória, e para isso são necessários diversos mecanismos de 

lembrança, recuperação e preservação da memória. 

Para Nora (1993, p. 7), “fala-se tanto em memória, porque ela não existe mais”, 

pois não há memória espontânea, e daí nascem os “lugares de memória”, como 

monumentos, arquivos, bibliotecas, museus, entre outros, como as galerias, nosso objeto 

de estudo. 

A proliferação de espaços assim começou a surgir na sociedade, e na Associação 

Bahiana de Medicina (ABM) não foi diferente. A Associação Bahiana de Medicina (ABM), 

fundada em 11 de outubro de 1942, é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, federada à Associação Médica Brasileira (AMB). Tem como finalidade atuar na 

promoção dos interesses profissionais de seus associados no âmbito ético, científico e 

econômico, bem como da valorização e da qualidade de vida dos seus associados (SILVA, S. 

P.; SILVA, R. C. M.; SILVA, S. M., 2017). 

Além da valorização dos seus associados, a ABM valoriza os responsáveis pelo seu 

engrandecimento como forma de reconhecimento, cria galerias, como a Galeria de 

Benfeitores e a Galeria de Presidentes. Mesmo que esses lugares tenham em seus 

objetivos de criação a homenagem, a comemoração, são lugares de interdição do 

esquecimento, na acepção de Pierre Nora (1993), “lugares de memória”. 

Destarte, o objetivo deste artigo é apresentar as possibilidades de categorizar um 

lugar estático e monumental, como a Galeria de Presidentes da ABM, em um lugar 

dinâmico e importante para difusão da memória dos seus presidentes, mas também a 

memória da associação e, consequentemente, a memória da Medicina da Bahia e do Brasil 

por meio de conhecimentos da ciência da informação (CI) e das tecnologias da informação 

e comunicação (TIC).  

 
2 MEMÓRIA E OS LUGARES DE MEMÓRIA  

A limitação da memória humana levou o homem a buscar artifícios para evitar o 

esquecimento e, desde muito cedo, recorreu à exteriorização da memória. Essa 

exteriorização vai permitir a transmissão da memória individual, coletiva e social. 
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Segundo o historiador francês Jacques Le Goff (2013), nas sociedades sem escrita da 

Antiguidade, a memória era transmitida através da informalidade, sem haver materialização; 

havia especialistas da memória, “homens-memória”, mas essa função também era realizada 

por chefes de família, idosos, sacerdotes, e através deles, reconhecia-se o importantíssimo 

papel de manter a coesão do grupo através da memória oral. 

Em seguida, o advento da escrita mudou profundamente a forma de transmissão 

da memória, as memórias externas, através dos suportes, como as tabuletas de argila, 

mármores, papiro, pergaminho, entre outros, que passaram a assumir esse papel. 

No entanto, a escrita acarretou profundas modificações no papel da memória na 

transmissão do conhecimento. Le Goff (2013) observa que, no Fedro de Platão (filósofo 

grego da Antiguidade), a lenda do deus egípcio Thoth, inventor das letras (alfabeto), 

apresenta sua invenção ao rei Thamus, e temos a seguinte reflexão: 

Fazendo isso, o deus transformou a memória, mas contribuiu, sem dúvida, mais para 
enfraquecê-la do que para desenvolvê-la: o alfabeto “engendrará esquecimento nas 
almas de quem o aprender: estas cessarão de exercitar a memória, porque, 
confiando no que está escrito, chamarão as coisas à mente, não já do seu próprio 
interior, mas do exterior, através de sinais estranhos. Tudo aquilo que encontraste 
não é uma receita para a memória, mas para trazer as coisas à mente” (PLATÃO, 
275a apud LE GOFF, 2013, p. 433). 
 

Thamus teria avaliado como problema a invenção de Thoth, o que atualmente é 

muito bem explicado por Pierre Nora (1993), historiador francês ou historiador da 

memória, como é conhecido, quando diz que houve o fim das sociedades-memórias, 

aquelas que asseguravam a conservação e a transmissão dos valores. 

Se habitássemos ainda nossa memória, não teríamos necessidade de lhe consagrar 
lugares. Cada gesto, até o mais cotidiano, seria vivido como uma repetição religiosa 
daquilo que sempre se fez, numa identificação carnal do ato e do sentido. Desde que 
haja rastro, distância, mediação, não estamos mais dentro da verdadeira memória, 
mas dentro da história (NORA, 1993, p. 8). 
 

A ausência de rituais faz parecer que não há mais memória e levou à criação dos 

“lugares de memória” (arquivos, bibliotecas, museus, galerias e outros), conceito 

apresentado por Pierre Nora (1993) como uma estratégia e apreendido pelas sociedades 

para o problema da perda de memória e, consequentemente, de identidade dos grupos.  

[...] Valorizando, por natureza, mais o novo do que o antigo, mais o jovem do 
que o velho, mais o futuro do que o passado. Museus, arquivos, cemitérios e 
coleções, festas de aniversários, tratados, processos verbais, monumentos, 
santuários, associações, são os marcos testemunhais de uma outra era, das 
ilusões de eternidade. [...] São os rituais de uma sociedade sem ritual; 
sacralizações passageiras numa sociedade que dessacraliza; fidelidades 
particulares de uma sociedade que aplaina os particularismos; diferenciações 
efetivas numa sociedade que nivela por princípio; sinais de reconhecimento e 
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de pertencimento de grupo numa sociedade que só tende a reconhecer 
indivíduos iguais e idênticos (NORA, 1993, p. 13). 
 

Nora (1993) vê como problema a não naturalidade da memória, o fato de ela ser 

preservada por instrumentos externos que armazenam e dão sentido, evidenciando assim 

uma relação de poder que define o que deve ser mantido, perenizado e o que deve ser 

esquecido.  

À medida que desaparece a memória natural, somos obrigados a acumular 

vestígios, documentos, artefatos etc. em lugares. Não existe mais um homem-memória 

como na Antiguidade, mas um “lugar de memória”. Os “lugares de memória” nascem e 

vivem do sentimento de que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, 

bibliotecas, museus, galerias, manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar 

elogios fúnebres, notariar atas, entre outras ações (NORA, 1993, p. 13).  

Para o senso comum, a memória está ligada ao passado, mas existem variadas 

definições de memória que podem ser apresentadas por diversas áreas do conhecimento 

por meio de conteúdos mais condensados que outros, dependendo da temática e da 

ciência ou da disciplina às quais estão relacionadas. 

Se recorrermos a um dicionário de língua portuguesa, memória é a “[...] função 

geral de conservação da experiência anterior, que se manifesta por hábitos ou por 

lembranças; tomada de consciência do passado como tal; lembrança, monumento 

comemorativo; recordação [...].” (COSTA; MELO apud RIBEIRO, 2017, p. 111). 

Nas ciências cognitivas e neurociências, áreas do campo de atuação da ABM, a 

memória é entendida como a “faculdade do cérebro que permite conservar e reproduzir 

conhecimentos anteriormente adquiridos” (RIBEIRO, 2017, p. 112). 

Já na ciência da informação (CI), nosso campo de estudo, segundo Azevedo Netto 

e Dodebei (2017), a introdução do conceito de memória é uma apropriação relativamente 

recente. Atualmente a CI começa a incluir no seu arcabouço teórico e metodológico os 

estudos culturais que dão sustentação às investigações sobre a memória. 

A ciência da informação, que se ocupava apenas com documentos científicos, 
passa a ter um interesse nos objetos produzidos no cotidiano das relações 
sociais: cartas, fotografias, filmes, esculturas religiosas, objetos ex-votos, tanto 
como peças únicas (memória individual) quanto na forma de coletâneas 
institucionalizadas (memória coletiva), o que vai implicar em estudar não mais e 
apenas o que acontece no âmbito da informação científica, mas também nos 
mais variados contextos culturais de produção (AZEVEDO NETTO; DODEBEI, 
2017, p. 55). 
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A título de exemplo, existe um crescimento em pesquisas na CI sobre os arquivos 

pessoais, mesmo de forma tímida, e especificamente sobre cartas de intelectuais conforme 

afirmam Dorea Filho, Duarte e Ramos (2017), em pesquisa apresentada no IV MEDINFOR, 

intitulada A Epistolografia de Pedro Calmon: Arquivo Pessoal na Construção da Memória da 

Medicina na Bahia e no Brasil. Tais pesquisas são importantes principalmente por 

contribuírem na compreensão dos diversos aspectos sociais de uma determinada época.  

Nesse sentido, esses acervos podem materializar a compreensão da sociedade 

moderna, ou seja, são fontes de memória que, por muitas vezes, podem estar ocultas à 

sociedade, como foi o caso do trabalho supracitado, o estudo das cartas do médico e 

intelectual Pedro Calmon, que contribuiu com a memória da Medicina da Bahia e do Brasil, 

revelando muitos fatos que estavam ocultos para a comunidade. 

O mesmo pode ser observado na Galeria de Presidentes da ABM; muito mais que 

retratos expostos como palco de homenagem, é sobretudo um conjunto informacional 

que revela a memória individual, coletiva e social da ABM e, consequentemente, da 

Medicina da Bahia e do Brasil. 

 
3 METODOLOGIA 

Estudos descritivos são mais adequados para esse tipo de pesquisa. Um exemplo é 

o estudo de opiniões e atitudes (GIL, 2007, p. 52). Este aspecto é um descritivo teórico cujo 

referencial explicativo é baseado na ciência da informação. Utilizamos como metodologia 

a pesquisa descritiva e bibliográfica, tentando demonstrar a importância das memórias 

corporificadas, comprovadas e registradas de personalidades com importância social e 

coletiva da Galeria de Presidentes da ABM. 

 
4 GALERIA, ACERVO, FUNDO E COLEÇÃO 

Acervo e coleção são termos correspondentes, usados praticamente como 

sinônimos no senso comum. Esses termos, entretanto, apresentam características 

específicas que justificam o uso separado em determinadas áreas do conhecimento. 

Ambos derivam do latim e significam um conjunto de coisas ou objetos. São termos usados 

predominantemente nas áreas de arquivologia, biblioteconomia e museologia. 

Segundo o Dicionário Caldas Aulete (ACERVO, 2020, on-line), acervo é qualquer 

“conjunto de bens, de propriedade pública ou particular, que compõem patrimônio”; 

enquanto coleção, implica coesão entre os itens que a compõem. Coleção é, segundo essa 
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publicação, “[...] um desses conjuntos, organizado, reunido pelo valor artístico, cultural, 

histórico, de seus componentes, ou por sua raridade, singularidade etc., ou pelo interesse 

do colecionador (coleção de selos, coleção de quadros).” (COLEÇÃO, 2020, on-line). 

Acervo costuma designar um conjunto geral, com corpo mais amplo, muitas vezes 

constituído de vários documentos, que podem ser fundos e coleções. Segundo o Dicionário 

Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005) fundo é o “conjunto 

de documentos de uma mesma proveniência” reunidos naturalmente e coleção é o 

“conjunto de documentos com características comuns, reunidos intencionalmente”. 

Já quanto à galeria são admitidos diversos conceitos que correspondem à sua 

definição. Conforme o Dicionário Caldas Aulete (AULETE, 2020, on-line), galeria significa 

“espaço amplo, às vezes de várias salas, preparado para exposição de obras de arte”. O 

significado que se aproxima da perspectiva do presente estudo é “[...] coleção de 

personagens famosos (galeria de heróis) ou de retratos de pessoas importantes para uma 

dada instituição (galeria dos diretores/dos comandantes)” (AULETE, 2020, on-line). É o 

caso, por exemplo, da Galeria de Presidentes da ABM. 

 
4.1 A GALERIA DE PRESIDENTES DA ABM: LUGAR DE MEMÓRIA 

Em setembro de 1997, a ABM inaugurou a Galeria de Presidentes, ainda em virtude 

da comemoração do seu Jubileu de Ouro (1992), criada para homenagear seus ex-

presidentes; está localizada no primeiro andar do edifício sede da Associação na cidade do 

Salvador-Bahia. Em outubro de 2012, em virtude das comemorações dos 70 anos da ABM, 

a referida Galeria passou por reforma no seu projeto arquitetônico e expográfico. É 

composta atualmente por 25 retratos dos seus ex-presidentes, e afastado 

aproximadamente 50 cm dos demais, encontra-se o retrato do atual presidente, 

totalizando 26 retratos. 

Ernane Gusmão e Pinho (2012), memorialista e membro da Diretoria em diversas 

gestões, considera a Galeria uma “justa homenagem àqueles que emprestaram seus 

esforços à direção da entidade”. A Galeria de Presidentes da ABM perpetua e valoriza os 

líderes do passado e contribui como lugar de memória para a própria instituição, mas 

também para a memória da medicina na Bahia e no Brasil. 

Vale destacar que, além da memória da medicina, segundo os estudos dos 

pesquisadores Armando Malheiro da Silva e por Zeny Duarte (2016), que estão no livro Os 

Médicos e a Cultura em Portugal e na Bahia, há uma contribuição enorme dos médicos 
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para além da Medicina, como nas letras, nas artes, na política, e com os médicos dirigentes 

da ABM não foi diferente, por isso a Galeria de Presidentes da associação não pode ser 

estática e nem deve estar voltada a homenagens e à monumentalização do passado.  

Deve-se agregar a este lugar de memória mais ou menos estático a prestação de 

serviços à comunidade e desenvolver no seu seio um fórum de reflexão sobre a instituição, 

ancorado no ferramental teórico e metodológico da pesquisa histórica e, enquanto acervo, 

reunir um conjunto de dados oriundos dos arquivos e da biblioteca da instituição e dos 

elementos dispersos que não foram documentados, conforme afirma Bellotto (2006, p. 274): 

[...] a memória é um conjunto de informações e/ou documentos, orgânicos ou 
não. A memória é referenciadora, e não recolhedora ou armazenadora. Os 
documentos existem nos seus lugares, sem que tente reuni-los materialmente. 
Basta que a informação esteja captada, o objeto identificado, localizado e 
disponível para o pesquisador. 

 
Diante desse quadro, para que os conjuntos informacionais gerados sobre os 

presidentes da ABM para a Galeria de Presidentes se constituam como lugar de memória 

pleno e dinâmico, devem estar aliados a outras informações não documentadas, como um 

depoimento ou uma poesia não registrada, e funcionarem de forma integrada por meio de 

sistemas únicos de informação e plataformas de difusão e acesso através das tecnologias 

da informação e comunicação (TIC). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chega-se à conclusão que, sem dúvida, os médicos são colecionadores de 

memórias individuais, coletivas e sociais, lidam de perto com a vida, com a ciência, com as 

políticas públicas, e até mesmo com a cultura, ou seja, são fontes que não podem ser 

perdidas, e por isso chamam a atenção os acervos fragmentados e dispersos como solução 

importante, segundo Duarte e Silva (2016), e com o auxílio das TIC pode-se reconstituir 

virtualmente o que se fragmentou. 

Portanto, fontes geradas e mantidas por uma sociedade transcendem naturezas 

funcionais e legais e alcançam um sentido testemunhal e transmutacional em dados de 

memória. À vista disso, acervos, fundos e coleções possuem matérias-primas para a 

memória individual, social e coletiva, e a galeria como lugar de memória potencializa a 

difusão e o uso desses conjuntos informacionais. 
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1.                         

CULTURE AND TRANSLATION: PATHS BEYOND BORDERS FOR IDENTITY AND 
HISTORY 

 

CULTURA E TRADUÇÃO:  CAMINHOS ALÉM-FRONTEIRAS POR IDENTIDADE E HISTÓRIA 

________________________________________________________________________ 
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Professora do Departamento Multidisciplinar do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) 

Tania Wolkoff 
Professora da Unifai - Centro Universitario Assunção  

 

ABSTRACT:  Can  culture  be  translated?  How  can  translations  go  beyond  borders  andtranscreate 
into the centre and vice-versa? Transcreations have proved to redesign chaos as they represent 
cultures, allowing for new definitions of identity and belonging. In this paper, we shall examine the 
concept of transculturaliy in order to understand the role of cultural translation and literary 
translation, in particular. Furthermore, by looking into practical examples of translation and poetic 
transcreation, this work proposes some reflection upon the importance of translation in both 
(re)building culture in the digital era, and in establishing dialogues between nations and narrations 
(Homi BHABHA, 1990). In the end, it may be the case that the theme “world peace through 
languages” 
Keywords: Transculturality; Identity; Nation; Narration; Translation 
 
RESUMO: Identidades, nações e, por conseguinte, ajudam a construir narrativas? Será que 
possivelmente colaboram na redefinição de mundos periféricos socialmente em direção ao centro 
e vice-versa? Transcriações provaram ser capazes de rearranjar o caos a medida em que 
representam cultura, permitindo novas definições de cultura e identidade. Neste trabalho, 
observaremos o conceito de transculturalidade, a fim de compreender o papel da tradução cultural 
e literária, especificamente. Além disso, ao nos voltarmos para exemplos práticos de tradução e 
transcriação poética, este trabalho propõe uma reflexão sobre a importância da tradução tanto na 
(re)construção da cultura na era digital, quanto no estabelecimento de diálogos entre nações e 
narrações. Ao fim, pode ser que o tema “paz mundial pelas línguas” (pax mundi per línguas) seja 
reforçado pelas práticas transculturais. 
Palavras-Chave: Transculturalidade; Identidade, Nação, Narração, Tradução 
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1 INTRODUÇÃO 
 

On the 30th of March, 2018, we got of f in Osaka, after a very long journey from 

Sao Paulo, Brazil with the promise of a wonderful year of visiting scholarship in Kyoto, 

Japan. About Japan and Asia had we learned over the years of my life in Sao Paulo, which 

is the with immigration waves that started in 1908, 110 years ago, and continued until the 

mid 1990´s, when they inverted directions – from Brazil to Japan back, bringing the 

Japanese Japan (mainly, from Kobe) aimed at the ports of Santos (in the province of Sao 

Paulo) and sculpture in honour of the immigrants to the Americas and, mainly, to Brazil. As 

one can see, the inscription reads “Kobe Port Emmigrants´Memorial Sculpture”. 

In the city of Sao Paulo, the Japanese community started inhabiting the area of the 

former Black slaves got their “freedom”by being killed mostly, for something they had area 

is full of commerce and trade of Japanese, Korean and Chinese goods and restaurants. And 

it is an Asian land of vivid cultural symbols (in the definition of Pierre BOURDIEU, author 

came  out  in  English  as  The  Economy  of  Linguistic  Exchange  and  was  translated  into 

remarkable work, we hitherto emphazise his 1977 work, because in this book,  The 

Economy more precisely, the dichotomy in the concepts of “langue” and “parole” (which 

would be material/symbolic, empirical/theoretical, objective/subjective, public/private 

might make a of the relationship between different forms of capital, an individual´s habitus 

and the field of working with literary translation and even Film studies and Interpretation, 

because it connects to the concept of translation as recreation – the translator/interpreter 

will do his/her job according to his habitus his field of action and the different forms of 

capital (namely, cultural, economic, social and symbolic). 

 In fact, growing up in the 1970´s in Sao Paulo meant having at least one friend or 

acquaintance whose family had come from Japan. It also meant admiring the Asian 

organization and capacity of resilience. We learned in school how quickly Japan had 

developed itself after the second World War, how high-tech it had become, specially, since 

the 1980´s and how brightly educated have always been Japanese kids. Our dream was to 

do as well as the Japanese kids in school: study harder than they studied, get the best 

places in the top universities, just like them…because that was what the whole hard-

working students´competition was all about. For whichever university there was an 

opening, we´d have to overpass many Japanese students in Brazil. Moreover, Japan´s 
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cultural symbols were all there, around us: food, music from the island of Okinawa (which 

we always immediately connected to the whole of Japan, little knowing that Okinawa is so 

culturally different from the other parts of Japan). Therefore, the whole picture about 

Japanese life was all fascinating and enticed most of the young people throughout the 

1970´s, 1980´s and 1990´s, particularly in the southern part of Brazil. Later, after the 

1990´s, the Oriental religions´fad started, so the symbolic order of allurement shifted from 

the image of crazy high-tech hubs to swift, calm lakes and buddhist recreations of Namasté. 

As we report on our own translation of how Eastern cultures were depicted by us 

and most of our generational friends back in Brazil, the only Portuguese speaking country 

in Latin America, we also try and depict here some meaning of translation and cultural 

translation and how both terms appear in dimensions that are subjective, individual and, 

also, collective, public. 

Indeed, what we attempt at here to show how translation applies to the individual 

and subjective realms of our beings, that is, we are all translators: every time we speak, we 

translate ourselves. Lev Semenovich Vygotsky clearly points out to this concept of speakers 

as translators in what was first published in English as Thought and Language in 1986. As 

most of his other bibliography here, Vygotsky establishes a theory of cognitive 

development in children and in it, he reminds us that which we speak is the product of our 

thought on language, the individual translation of personal perceptions of the environment 

around us, the chemistry of our bodies also translated in that which we are able to speak 

within the context in which we belong. Ultimately, by arranging the words the way we do, 

as we speak, we reveal the syntax that is within our conscious and lexical capacities, we 

translate thought that is put into all the chemistry that enables our voice to come out in 

more or less coherent ways. And many are the times in which we finish some talk with the 

feeling that “- oh, well, this wasn´t exactly what I wanted to say” or “- this is not really what 

I meant to convey”.These sentences utter our “untranslatabilities”. That is, words are 

never able to convey the meaning of our thoughts. They are never enough or they are 

never good enough for all that is in our thoughts. Therefore, we can have two attitudes: 

“there are things that are impossible to be translated”/ “there are untranslatable 

words/ideas/thoughts, untranslatable meanings conveyed” or “everything is translatable. 

The question surrounding critical translators then, is how to make “untranslatable” (and 
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untranslatable between inverted commas) texts less so? Or in the case of interpreters, how 

to make untranslatable situations less so? Or, yet, how to translate from one context into 

another? For example, how can I say “saudade” if according to common sense, this word 

only exists in the Portuguese language (and it means something close to “the feeling of 

longing for someone or something that will only come back as memory”). The word goes 

back to the concept of “Sebastianism” which is a term that was historically applied to Don 

Sebastian I, who reigned Portugal and the Algarves from 1557 to 1578, disappeared in the 

battle of Alcacer Quibir and lef t his people moarning for his return, so that the decline of 

the Portuguese society would end because of his influence and attitude. But thanks to 

archives, and memory, history and social recreation, we can still constantly keep track of 

the usages of the appointed term. 

Or yet, how can we make a Portuguese language speaker understand that 

“yoroshiku onegaishimasu” in Japanese can mean “thank you” or “please” or even “thank 

you for your consideration in moving further…”? These simple words, expressions and even 

longer phrases that involve national values (according to the nations´narrations) such as 

omotenachi, monoawarê, or wabi-sabi can be taken as “untranslatable” values or as of 

quick simple interpretation and translation. For example, “omotenachi”, worldly known as 

“Japanese hospitality”, involving the concept of altruism, making the other, the visitor feel 

good without expecting anything in return. However, when cultural icons of the language 

of departure are far from those of the language of arrival, the interpretation and/or 

translation Kyoto which reads makoto ni katte nagara, ebi no sousage seizou no tame 

toubun no ainda am deeply sorry." And it can in a very summarized form be read as “sorry 

we are closed”. selfish” associated to the need for preparing some specific food for the 

restaurant and it sausage”. In the first detail (“I am sorry, I am too selfish”) the self-

imposing quality of existing but as part of a group. In the second detail, having a literal 

understanding of sausage food “lost in translation”, but that can be understood as sausage 

with vegetables and shrimp thought – which is in itself a very funny expression in the 

English language. 

 Going back to the examples of cultural exchange, we must say that China (and 

Shanghai, in particular) has always been the leitmotif of Brazilian imagination in childhood 

three nights (and 4 days) in the Brazilian beach´sand in summertime: the summertime´s end 
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of day…to which the reply is always  China! More precisely, Shanghai”.  poets. surrounding 

Chinese immigrants in Brazilian lands which started in 1814 with the arrival of Rio de Janeiro, 

at the time, capital of the country, for the Royal Botanical Garden. Along the XIX and XX 

centuries, these immigrants substituted the Black slaves in agricultural work and also, later, 

in establishing businesses and commerce in the city of Sao Paulo and other areas. 

 The song “Lig Lig Lig Lé” by Adriana Calcanhoto, in her album “Adriana Partimpim”, 

thoroughly dedicated to children, adapts some of the images that surround the figure of 

the Chinese immigrant in Brazilian lands. The first one being that of the sound of Chinese 

language to western ears, in the onomatopea that presents the sound of the steps that 

light Chinese people make as they walk, “lig lig lig lé”, and “on tip toes”(as it is literally put) 

but it is also an onomatopea that is close to “lelé”, the Portuguese vernacular for “crazy 

man”. The sound also creates the image of the very thin man, thus, eating little, depicted 

in the line “The Chinese man eats only once a month.” Moreover, “Shanghai” and 

“butterfly” are explicit references, with no need to further the details; yet, the line “with 

his brunette” is a reference to the brown, mixed Black or dark Brazilian lady represented 

by the character of Gabriela in the famous Jorge Amado´s 1958 novel Gabriela Cravo e 

Canela who is the stereotype of the Brazilian woman and her sensuality. 

Along  six centuries,  the  rich, multicultural  exchange  in Brazil  has  accounted for 

its population is made of immigrants from Europe (mainly,`Portugal who colonized Brazil, 

but and the indigeneous populations, such as the Indian peoples in the Amazon. Foreign 

people keep the country unified, in spite of it being the only one in Latin America which 

speaks communication and the capacity to constantly reinvent realities as according to the 

region, Certainly,  the  radio,  and  later  in  the  1960´s  till  very  recently,  television  have  

played which we refer here implies the mixture of ethnicities, whose most acknowledged 

image is that of the Brazilian woman such as Gabriela. 

Jorge Amado, the much prized writer and author of Gabriela, with his wife Zélia 

Gattai, also a writer of less prestige, yet a highly important reference for the immigrant 

communities in Sao Paulo, particularly the Italian one, with their Literature and Translation 

processes that came with their works to the world are some of Brazil´s Modern voices of 

cultural translation, because they transfused (to apply here Haroldo de Campos´s theory 

of transcreation) images of Brazil into the symbolic order of stereotypes, reinforcing them, 
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yet transtating fragments of our culture to the world. Some of the most famous 

interpretations of Amado´s story appeared as television adaptation both in 1975 and in 

2012. In fact, Jorge Amado´s famous representation of the Brazilian woman is a translation 

of the stereotype of ethnicities and how it gets transported in the imagery of sensuality 

and difference. Some of the comparative Translation Studies looking into translations of 

Jorge Amado´s novels have already pointed out that his translations into Russian have 

suppressed much of the sensuality and erotic passages by simply erasing them, 

“forgetting” about them in the Russian context and, therefore, in the translation of the 

book into Russian. How is the imagination in Russia regarding sensuality? How can it get 

transposed into the Russian context? (Darmaros, 2018). The works proposed by Marina 

Darmaros bring up some political understanding associated to the translational choices at 

stake. Our investigation lies in the understanding of the construction of national images, 

icons and memory by means of translation. 

In the case of the aforementioned song, one clear linguistic difficulty in 

transcreating it into English is the line “fez a sua fé” which literally means “he kept his faith” 

(even though the verb “fazer” which in this line is in the simple past and refers to he third 

person singular “to make”; however “to make one´s faith” fails to create proper meaning 

in English. Yet “to keep one´s faith” (“fazer a sua fé” in Portuguese) means “to believe”, “to 

play the lottery”, “to trust one´s life into something”. So the “decided to settle” version of 

it (“fez a sua fé”) in English diminishes the sense of faith, of belief. Or does “deciding to 

settle” imply “having faith in the future”, “believing in one´s life”? This is the kind of 

question that surrounds the minds of translators who are aware of the dangers of making 

choices – and these “dangers” are exclusions. Every choice implies a series of exclusions. 

According to the Brazilian poet Cecília Meirelles in her poem “ou isto, ou aquilo”, which 

means “either this, or that”, choices are made of exclusions. Translators can never have 

both options – or can we? 

Well, maybe, in the case of transcreations, we are definitely happier with wider 

possibilities. What does it mean to talk about “wider options/possibilities”? Let us tell you 

about the day in which we had to translate the poem “Distances” by the poet Eavan Boland 

for an Irish Studies event promoted by the Embassy of Ireland in Bazil. The poem refers to 

the city of Carrickfergus which is now famous because of the also worldly known Game of 
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Thrones series. Most of the episodes in it were filmed there, in Carrickfergus, which is a 

city in the north of Northern Ireland, after Belfast. The truth is that before Game of Thrones 

arrived in Brazil probably almost no one had ever heard of Carrickfergus there. So for a few 

moments we struggled with the thought that this poem in Portuguese would make little 

sense as it referred to a place that is so full of meanings in the Irish imagery historically: a 

place where the architecture of castles meet the sea and give way to dreams of new life 

possibilities, a kind of run-away to paradise, as explicated in the poem that became a song 

by another Irish poet, Louis MacNeice, “I wish I was in Carrickfergus”. The transposition of 

the images that surrounded the city of Carrickfergus in the Irish literary history and songs 

took us back to the famous, Modernist poem “I am going to go to Pasárgada” (“Vou-me 

embora pra Pasárgada”) by the Brazilian poet Manuel Bandeira. In this poem, all the poet´s 

dreams and fantasies are made possible in Pasargada, which really existed in old Persia and 

turned out to be the city of dreams for many Brazilian and Portuguese people, in a similar 

way as that of Carrickfergus. Therefore, we opted for translating Carrickfergus into 

Pasargada, with a footnote, because maybe the bilingual readers of the material where 

this translation would appear would find it strange that Carrickfergus turned out to be 

Pasargada in Portuguese. After all, is it not the translator´s choice to reappropriate words 

in contexts as to recreate the ideas in the text of departure into viable ideas in the text of 

arrival? Our rhetorical question explains our later choice, Pasárgada for Carrickfergus, after 

the criticized and changed translation had been published in Cadernos de Literatura em 

Tradução. It is a journal published by the Interdepartamental Centre for Translation Studies 

(CITRAT) at the University of Sao Paulo. Our colleague editor found it a bit “too much” of a 

recreation and, at the time, we accepted her opinion. Yet, later, for the embassy´s request, 

we kept our choice for Pasárgada. 

The change promoted by the “time the translated poem spent in the drawer” (as 

we often say regarding creations and translations) and which we now here report has 

implications regarding the concept of cultural translation. Roman Jakobson in 1971 already 

admitted that translators reword texts, that is, the job of translators is that of “rewording”. 

By opposing to the Saussurrean view of language (langue x parole again) he states that: 

“the meaning of any linguistic sign is its translation into some further alternative sign.” 

(JAKOBSON, 1971: 261). 
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Moreover, Boris Buden, in his introduction to the article “Translation Studies 

Forum: cultural translation” published in June, 2009, reminds us that the term cultural 

translation has political meanings, as well as that it has been used in a range of disciplines 

and in diferente ways: “translation is a cultural and political phenomenon, which provides 

the specific context of what we today call cultural translation.’ which makes of the 

translator´s task a social and political one, connected to the matter of nation-building. After 

all, this matters for anyone dealing with archives, memory, identity, and heritage. 

So the stereotypes recreated in the song by Adriana Calcanhoto, as well as the 

stereotypes present in the works by Jorge Amado, signal to political positionings that have 

been used in the construction of national values. And that when read abroad, or in their 

international translations/recreations, they are transformed into representative icons that 

are usually far from marks caused by their echoes in their native land. The aforementioned 

case of Gabriela is one of them. Seen as predicative of most Brazilian women, her character 

as portrayed in the novel in Portuguese downgrades the role of women in society, at the 

same time that it reproduces stereotypes of social class difference in the country. To make 

matters worse, Jorge Amado has gained international recognition for his allegedly active 

participation in the Brazilian Communist Party. Certainly, the term multiculturalism can be 

applied for both cases (of social and national representations of stereotypes) and it has 

been so. However, we must also bring up another of Boris Buden´s reminder: “the concept 

of cultural translation can be generally understood and applied in the service of both the 

contradictory paradigms of postmodern theory and postmodern political visions: 

essentialist multiculturalism and its counterpart, deconstructionism.” 

Such idea finds echoe in another excert from Homi Bhabha´s works (1990): “For 

deconstructivists a nation is never something given, persisting over time as an eternal 

essence that can be clearly distinguished for other nations (…)” Nation is narration. “ writes 

Bhabha in a clear opposition to the traditional idea of “fidelity”, which in the case of nation 

building, it is a patriotic virtue, a “cultivational tool”. For Bhabha, multiculturalism 

developed its own concept of cultural translation: intercultural translation. And from our 

current research projects we propose transculturalism which is a path going beyond the 

nation states, beyond the national literatures, and the idea of fidelity and making sense of 

recreation. From the latest project that dealt with three countries (Brazil, Ireland and 

Japan) we have many examples to observe. Yet, for the time being, we will only point out 
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to the fact that such practices are possibilities towards authorizing spaces that are 

traditionally and historically less visible as producers of knowledge, as “authors of original 

texts” (as we would refer to in Translation Studies) in order to create the sense of new 

epistemologies (not necessarily of the south but of southern silent geographies). 

Therefore, these are paths that attempt to go beyond the traditional ways of looking at the 

world map, thus, establishing negotiation, which is the word employed by Homi Bhabha 

(in his 1994 text) as he talks about “cultural translation”, the third space, hybridity.Paul 

Bandia and John Milton look at the term in both the history of Translation, particularly, in 

the West, and in conflictual spaces today, such as the matter of agency in negotiating new 

national identities, that is, in matters to do with someone becoming German, for example. 

What are the questions required and what do such questions translate sociopolitically 

speaking? The issue of identity/identities or identification as defined by Stuart Hall is of 

great help in understanding the proposed reflections by Bandia and Milton. However, I 

want to finalize my talk with Michael Cronin´s perfect idea surrounding the task of 

translations and the role of translators. For Cronin, translation must be perceived as “an 

unproblematic transcoding process”. So, “translators must of necessity engage with the 

multidimensionality of texts, languages, cultures.” 

At last, our understanding of Cronin´s idea is that translators must first of all face 

all texts as possible so that they succeed in the enterprise of non-conflictual contexts. 

Translations are ways of saying, possibilities, not impossibilities or silencing projects. So let 

us advance into new beliefs, new ways of speaking, and remapping our memories of 

nations. 
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RESUMO: Esta comunicação aborda como as falsas notícias contribuem para construção de 
informações falsas e de pseudomemórias. Para tanto, tem como objetivo evidenciar de que 
maneira as falsas notícias podem gerar as pseudomemórias referentes à Covid-19. Com referencial 
teórico centrado nas concepções de fake news e memória, esta pesquisa se configura como 
documental e exploratória de natureza qualitativa. Objeto de análise é o site da Fundação Oswaldo 
Cruz, mais precisamente as informações disponibilizadas em seu site, as quais orientam sobre o 
uso de informações verídicas a respeito da Covid-19, atuação no enfrentamento de notícias falsas 
e não científicas sobre o tema. 
Palavras-Chave: Covid-19; Desinformação; Memória. 
 
 
ABSTRACT: This communication addresses how false news contributes to the construction of false 
information and pseudo-memories. To this end, it aims to show how false news can generate 
pseudo-memories referring to Covid-19. With a theoretical framework centered on the 
conceptions of false news and memory, this research is configured as documentary and exploratory 
of a qualitative nature. The object of analysis is the Oswaldo Cruz Foundation website, more 
precisely the information made available on its website, which provides guidance on the use of 
truthful information about Covid-19, acting in the face of false and non-scientific news on the 
subject. 
Keywords: Covid-19; Disinformation; Memory. 
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1 INTRODUÇÃO 

O advento da tecnologia somado a explosão informacional tem gerado constantes 

transformações na relação do homem com a informação, bem como, tem alterado a 

constituição dos referenciais de memória, pois como julga Drucker (1996, p. 49) “O 

impacto verdadeiramente revolucionário da Revolução da Informação está apenas 

começando a ser sentido.”  

O fluxo informacional da atualidade exige novas habilidades para o consumo da 

informação, sobretudo, em se tratando do número desenfreado de fake news que, cada 

vez mais, tem interferido nos diversos segmentos da sociedade, como por exemplo o 

âmbito político. Outro contexto que tem lidado com a falsa notícia é o da saúde, cujas 

informações passaram a interferir no consumo de vacinas, no uso indiscriminado de 

medicamentos, entre outras situações, que tem gerado drásticas consequências na saúde 

pública em diversos países e, com a pandemia da Covid-19, não tem sido diferente.  

Nessa conjuntura, o contexto atual demanda dos profissionais da informação uma 

atuação que perpassa a ação de disseminação da informação, ao buscar atuar no  combate 

as notícias falsas, para assim garantir o acesso à informações confiáveis, bem como 

contribuir para preservação dos recursos informacionais fidedignos que versam sobre  os 

fatos vivenciados pela sociedade. 

Esta comunicação versa sobre como as falsas notícias contribuem para construção 

de informações falsas e de pseudomemórias. Para tanto, tem como objetivo evidenciar de 

que maneira as falsas notícias podem gerar as pseudomemórias referentes à Covid-19. 

Com referencial teórico centrado nas concepções de fake news e memória, esta 

pesquisa se configura como documental e exploratória de natureza qualitativa. O objeto 

de análise é o site da Fundação Oswaldo Cruz, mais precisamente as informações 

disponibilizadas em seu site, as quais orientam sobre o uso de informações verídicas a 

respeito da Covid-19, atuação no enfrentamento de notícias falsas e não científicas sobre 

o tema. 

 

2 FAKE NEWS E PSEUDOMEMÓRIAS 

O uso de falsas informações é identificado em diferentes períodos históricos, 

contudo, no cenário atual, com os recursos de mídias cada vez mais presentes nas práticas 

cotidianas da sociedade, as fake news têm influenciado em diversos aspectos da vida dos 
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sujeitos. O conceito de fake news é hoje sinônimo de desinformação, utilizado livremente 

pelos veículos noticiosos para indicar rumores e notícias falsas que circulam, 

principalmente, na mídia social. Para tal, trazemos Shu et al. (2017) que apresentam um 

primeiro caminho, determinar duas características-chave para este tipo de informação: (1) 

a falta de autenticidade e (2) seu propósito de enganar.  De acordo com Ripoll e Matos 

(2020, p. 99), “A desinformação, portanto, compreende, de forma geral, uma série de 

conceitos que são o oposto do ato de informar. Ou que, pelo menos, não pretendem 

atender ao critério de veracidade da informação.” A novidade não está nas fake news em 

si, mas na aparição de um instrumento capaz de reproduzi-las e disseminá-las com 

amplitude e velocidade inauditas. 

Campos (2018) pormenoriza acerca do tema:  

Fofoca, rumores, murmúrios, são alguns substantivos com os quais, nos séculos 
passados, foram chamados os antecedentes da pós-verdade; Hoje também 
convivem com outros termos, como “notícias falsas”, “fatos alternativos”, entre 
outros, que não necessariamente significam a mesma coisa, mas estão 
intimamente relacionados. A pós-verdade é um dizer da verdade. Embora o 
conhecimento possa variar até na ciência, dados os avanços em todas as 
disciplinas, seu registro e disseminação são facilitados no meio social, tanto local 
quanto global, e se a inovação tecnológica for agregada, o que nos ajuda a 
comprovar O que foi dito, infelizmente, essas mesmas circunstâncias facilitam a 
invenção de um fato do nada, ou recriam um ditado que vem apenas da 
imaginação. (CAMPOS,2018,p. viii, tradução nossa) 

 

O cenário crescente de desinformação somado a uma pandemia resultam em 

consequências significativas na vida dos sujeitos. Como os atores tendem a compartilhar 

informações baseadas em suas próprias crenças e percepções, especialmente em 

contextos polêmicos, a mídia social tende a apresentar redes de conversação 

extremamente polarizadas. No mês de dezembro de 2019, foi identificado na China um 

novo coronavírus, o Covid-19, cujo indício clínico varia de infecções assintomáticas a 

quadros graves. Por sua característica de altíssima taxa de transmissão entre pessoas, o 

Covid-19 rapidamente se disseminou, atingindo todos continentes do mundo.  A produção 

e disseminação de fakenews não é algo recente, nem mesmo deste século, mas o seu 

crescimento está diretamente relacionado à democratização da internet e expansão do 

espaço público virtual. Fragilidades ocorrem em todas as esferas, porém os impactos das 

fakenews no cenário pandêmico é um recorte que merece o aprofundamento para 

compreensão da dimensão do poder da mídia e das redes sociais na conjuntura atual. 

Neste momento, vivenciamos uma corrida pelo desenvolvimento da prevenção, 
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tratamento e da tão aguardada cura da COVID-19 no Brasil e no mundo. 

Consequentemente são incontáveis os textos, vídeos e imagens propagados diariamente 

a respeito do vírus, não existe limítrofes. Estamos revivendo o castigo semelhante ao de 

Sísifo em busca da verdade, constantemente rolando pedras, só que nesse caso são 

informações que masivamente não param de vir em nossa direção e que nem sempre 

podemos controlar o que é verdade ou não. Diretamente relacionada a essa nova era de 

difundir as notícias, o ato de compartilhar informações falsas é uma das ameaças. Se na 

denominada era da pós-verdade a veracidade da informação se tornou um mero detalhe 

essa dinâmica apenas contribui para o cenário de incertezas que se configurou. 

Principalmente quando se trata sobre saúde e em decorrentemente a preservação da  vida. 

Fallis (2010) apud Ripoll e  Matos (2020, p. 98), apresenta algumas características 

da disinformation, são elas: 

a) Comumente são atividades governamentais ou militares, apesar de também 
serem produzidas por outras organizações, ou mesmo por alguns indivíduos em 
particular; 

b) Frequentemente é produto de uma fraude cuidadosamente planejada e 
tecnicamente sofisticada, apesar de também poder ser criada por uma mentira 
oral ou por uma simples edição na Wikipédia; 

c) Nem sempre é divulgada diretamente a partir da fonte que a criou; 

d) Frequentemente é divulgada verbalmente ou pela escrita, apesar de também 
poder ser criada por outros meios, como a manipulação de mapas ou imagens; 

e) Frequentemente distribuída de forma bem abrangente, apesar de poder ser 
direcionada para pessoas ou organizações específicas; 

f) A vítima do engano pretendido é geralmente uma pessoa ou grupo de pessoas, 
mas também pode ser direcionada para enganar máquinas, como os 
rastreadores de mecanismos de busca na web. 

  

O acesso e a possibilidade de se produzir conteúdo fora dos meios tradicionais 

dinamizaram e também propiciaram a difusão de notícias falsas em larga escala. Apesar do 

cenário negativo, há de se considerar que a pós-verdade está no seio da liberdade de 

expressão e assim tanto o combate quanto a disseminação fazem parte dos valores 

essenciais da democracia. Assim, como combater a desinformação, os mecanismos de fake 

news? Desafios para a sociedade da informação e conhecimento. 

“O desenvolvimento do cenário das fake news nas mídias trouxe consigo a 

necessidade de novos questionamentos e paradigmas, especialmente nas áreas que 

trabalham diretamente com questões epistemológicas ligadas à informação” (RIPOLL; 

MATOS, 2020, p. 88). Essa reflexão nos remete aos referenciais de memória, uma vez que, 
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é preciso entender a memória como fonte e matéria-prima do conhecimento, sendo 

criação do sujeito, individual ou coletivo, e sendo ela o abstrato para a construção da 

objetividade que se faz pelo sujeito que interpreta e que narra. 

Há coisas que aconteceram, e outras que não; mas os fatos, reais ou inventados, 

influenciam a nossa percepção e opinião. No prefácio de Os Gregos Acreditavam em Seus 

Mitos, Paul Veyne (1983, pág.10) diz que: “Os homens não encontram a verdade.·Fazem-

na, como fazem sua história, e elas os recompensam largamente”. Ao refletir sobre os 

aspectos coletivo e institucional na constituição de uma dada memória, Assmann (2011, p. 

19) refere que, “[...] enquanto os processos de recordação ocorrem espontaneamente no 

indivíduo e seguem regras gerais dos mecanismos psíquicos, no nível coletivo e 

institucional, esses processos são guiados por uma política específica de recordação e 

esquecimento. ” Dessa maneira, esse pensamento da autora nos impulsiona a refletir de 

maneira crítica sobre o papel das instituições memorialísticas, bem como, dos profissionais 

da informação na responsabilidade de garantir a veracidade das informações 

materializadas em seus documentos. 

No contexto das instituições arquivísticas, por exemplo, Marteleto (2002, p.103) as 

compreende como “[...] instrumentos em ação para impor uma ordem, uma disciplina ou 

uma representação do poder, do outro ou de si próprio, por meio de mensagens, imagens, 

dados, informações que circulam no mercado de bens simbólicos ou culturais. ” Esse 

entendimento reforça o lugar de fala dessa instituição de memória, a qual registra e 

preserva o discurso canonizado pela sociedade que o produziu. Nesse sentido, as 

instituições de memória e seus profissionais devem atuar, esses últimos de maneira 

consciente, na perspectiva de que a construção da memória é subsidiada pelos registros 

informacionais, que em alguns casos podem se tratar de inverdades. Assim, a constituição 

da memória passa a ser cristalizada em supostas verdades, com ausência de certezas, 

portanto, uma falsa memória. 

Michel Foucault e Jacques Derrida, “[...] instituíram o arquivo como metáfora do 

cruzamento entre memória, saber e poder; como construto político que produz e controla 

a informação, orientando a lembrança e o esquecimento [...]” (HEYMANN, 2012, p. 24). Ou 

seja, o arquivo, e incluímos aqui também as bibliotecas e os museus são tomados como 

instrumentos político e de valor simbólico, ao transparecem, de maneira majoritária os 

discursos oficiais através dos documentos, que em alguns casos podem narrar falsas 

memórias, as quais foram elaboradas intencionalmente pelos discursos dominantes. 



 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

 

758 

Ao refletir sobre a produção de documentos, Le Goff (2013, p. 495) compreende 

que “O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da 

sociedade que o fabricou segundo relações de força que nela detinham o poder. ” O 

documento contém representações que transparecem os contextos socioculturais e 

materializam discursos tensionais. Le Goff (2013, p. 497) reconhece que o documento “[...] 

é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, ensinamento [...] que ele traz devem ser 

em primeiro lugar analisados, desmistificando-lhe o seu significado aparente. ” Ao 

analisarmos o entendimento do autor somado a atual discussão sobre as fake news, 

reforça-se a concepção de os documentos refletem as subestruturas com suas ideologias 

e intenções. 

Diante do exposto, apresentamos uma concepção sobre as falsas memórias, em 

que a denominamos de pseudomemória, que é aqui definida como o registro e 

preservação de supostas verdades, que carregam em si, intenções de desinformar, de 

maneira que seu teor informacional é permeado por ideologias, crenças, portanto, valores 

simbólicos.  

 

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para que pudéssemos traçar premissas sobre a circulação de fake news sobre o 

COVID-19 foi escolhido para análise o portal da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que tem 

como objetivos promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir 

conhecimento científico e tecnológico. 

 Conforme já citado, as falsas notícias contribuem para construção de informações 

falsas e de pseudomemórias, ou seja, as notícias falsas podem fomentar a constituição dos 

referenciais de memória. No contexto da pandemia causada pela Covid-19, várias 

informações são divulgadas pelos distintos meios de comunicação. A Fiocruz tem se 

comprometido com o combate as falsas notícias, que consequentemente, podem gerar as 

pseudomemórias referentes à Covid-19. Como ilustra a Figura 1, que apresenta imagem 

inicial de um vídeo produzido pelo canal da Fiocruz, intitulado ‘Como identificar Fake 

News?’. Fica evidente a intenção educativa do referido vídeo, com o intuito de orientar os 

cidadãos no uso e apropriação da informação confiável. 
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Figura 1: Vídeo Como identificar Fake News? 

 

Fonte: https://portal.fiocruz.br/video/como-identificar-fake-news 

 

A Figura 2, refere-se ao material disponível para download no portal da Fiocruz, 

portanto, são documentos técnico-científicos que divulgam e orientam os procedimentos 

de prevenção e possíveis tratamentos para Covid-19. Dessa maneira, tais documentos 

contribuem para constituição de referenciais de memória, conforme Le Goff (2013) 

defende que o documento é uma coisa que fica, é um testemunho, reflete as intenções de 

quem o produziu. Neste caso, a intenção da Fiocruz é assegurar o compartilhamento de 

notícias verídicas, consequentemente, o combate as fake news e as pseudomemórias.  

O cenário crescente das fake news no contexto de uma pandemia pode trazer 

consequências preocupantes para saúde da população, como também pode materializar 

as pseudomemórias, constituindo referenciais que registram informações falsas. Algo 

preocupante para sociedade, pois deve-se atentar para além do mal que tais informações 

falsas podem causar nos indivíduos, posto que, elas registram falsas memórias. 

  

https://portal.fiocruz.br/video/como-identificar-fake-news
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Figura 2: Material sobre Covid-19 para download no portal da Fiocruz 

 

 

Fonte: https://portal.fiocruz.br/coronavirus/material-para-download 

 

Na Figura 3, é apresentado a imagem inicial de mais um vídeo produzido pela 

Fiocruz que trata sobre saúde sem fake news. Como defendem Ripoll e Matos (2020), a 

desinformação ou fake news, compreende, de forma geral, o oposto do ato de informar. 

Dessa maneira, a figura 3, ratifica o propósito da Fiocruz em promover ações que orientem 

a população no uso de informações relacionadas a saúde e bem-estar dos indivíduos, de 

maneira que eles estejam atentos ao critério de veracidade da informação que consumida. 

Figura 3: Vídeo Saúde sem fake news
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Fonte: https://portal.fiocruz.br/video/saude-sem-fake-news 

 

Por fim, a Figura 4 registra mais um dos vídeos disponíveis no portal da Fiocruz. O 

contexto atual, tem possibilitado o acesso a diversificados meios de comunicação e a 

possibilidade de produção de informações fora das mídias tradicionais, de maneira que 

tem viabilizado propiciaram a difusão de notícias falsas em larga escala. Com isso, ações 

como as da Fiocruz são de significativa relevância para mediar a informação verídica, bem 

como, para orientar na identificação de informação falsa.  

 

Figura 4: Vídeo Não às fake news / Covid-19

 

Fonte: https://portal.fiocruz.br/video/nao-fake-news-covid-19 

 

Pelos meios de comunicação podem ser compartilhadas informações, as quais seus 

produtores se baseiam em suas próprias crenças e percepções, opondo-se algumas vezes 

a fatos científicos, gerando assim, a desinformação e a pseudomemória. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta comunicação abordou sobre como as falsas notícias, com o objetivo de 

evidenciar de que maneira as falsas notícias podem gerar as pseudomemórias referentes 

à Covid-19. O objeto de análise foi o site da Fundação Oswaldo Cruz, em constatou-se as 

ações desenvolvidas por esta instituição, as quais orientam a população sobre o uso de 
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informações verídicas a respeito da Covid-19, atuação no enfrentamento de notícias falsas 

e não científicas. 

 

REFERÊNCIAS 

ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: formas e transformações da memória 
cultural. Campinas: Editora da Unicamp, 2011. 
 

CAMPOS, Estela Mercedes Morales. La posverdad y las noticias falsas: el uso ético de la 
información. UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. México: 
2018.  
 

DRUCKER, P. Além da Revolução da Informação. HSM Management 18, p. 48-55, jan./fev, 2000. 
 

HEYMANN, Luciana Quillet. O lugar do Arquivo: a construção do legado de Darcy 
Ribeiro. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2012. 
 

LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Unicamp, 2013. 
 

MARTELETO, Regina Maria. Conhecimento e Sociedade: Pressupostos da Antropologia da 
Informação. In: Campo da Ciência da Informação: gênese, conexões e especificidades. João 
Pessoa: Editora Universitária, 2002. 
 

RIPOLL, Leonardo; MATOS, José Claudio. O contexto informacional contemporâneo: o 
crescimento da desinformação e suas manifestações no ambiente digital. Informação@Profissões, 
Londrina, v. 9, n. 1, p. 87 – 107, jan./jun. 2020. 
 

SHU, K.; SILVA, A.; WANG, S.; JANG, J.; LIU, H. Fake news detection on social media: a data mining 
perspective. Arxiv, 2017. Disponível em https://arxiv.org/abs/1708.01967. Acesso em 11 ago 
2020. 
 

VEYNE, Paul. Acreditavam os gregos em seus mitos? Editora brasiliense, São Paulo: 1983. 
 

 
Recebido/ Received: 18/08/2020 

Aceito/ Accepted: 09/09/2020 
Publicado/ Published: 25/10/2020 

 



 
 

 
 
 
 

Revista Fontes Documentais. Aracaju. v. 03,2020, Edição Especial: MEDINFOR VINTE VINTE – ISSN 2595-9778 

763 

 

 

 

SOB O SIGNO DE VESÁLIO: ABEL SAMPAIO TAVARES NA TRADIÇÃO 
ANATÓMICA DA ESCOLA DO PORTO 

 
UNDER THE SIGN OF VESALIO: 

ABEL SAMPAIO TAVARES IN THE ANATOMIC TRADITION OF OPORTO SCHOOL 

________________________________________________________________________ 

Amélia Ricon  
Professora Associada da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP/CITCEM).  
 

Pedro Vilas-Boas Tavares  
Professor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP/CITCEM). Orcid: https://orcid.org/0000-
0001-6716-5625 
 
 

RESUMO: Por ocasião do centenário do nascimento de Abel Sampaio Tavares (28.09.1920) evoca-
se a sua vida como médico, professor da FMUP, homem de ciência e investigador, continuador 
fecundo de uma escola de anatomia prestigiada, cujos progressos e intercâmbio científico, então 
por si potenciados, se continuariam a multiplicar para além da sua vida e do espaço europeu de 
Portugal, nomeadamente no quadro da lusofonia. 
Palavras-Chave: sociedades anatómicas, congressos anatómicos, medicina e cirurgia, investigação 
científica 
 
ABSTRACT: On the occasion of the centenary of the birth of Abel Sampaio Tavares (28.09.1920) his 
life is evoked as a doctor, professor at FMUP, man of science and researcher, as a fruitful follower 
and dynamizer of a school of anatomy whose progress and scientific exchanges at that time would 
be extended beyond his life and Portugal’s borders. 
Keywords: anatomical societies, anatomy congresses, medicine and surgery, scientific research 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Prolongando na FMUP, enquanto aluno, um já anteriormente brilhante percurso 

escolar, desta feita sublinhado por numerosos prémios e distinções académicas 

acompanhando as suas altas classificações, Abel Sampaio Tavares ingressou na docência 

universitária pouco após a sua licenciatura em Medicina e Cirurgia, concluída a 20 de Julho de 

1943. Há informações bibliográficas acessíveis sobre o curriculum, vida e obra de Abel 

Sampaio Tavares, pelo que, pressupondo-o, nos procuraremos adentrar, sobretudo, na 
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evocação significativa do sentido do seu magistério e investigação no quadro da instituição 

que serviu até 1981, ano da sua aposentação. 

 

2 «VIVITUR IN GENIO, COETERA MORTIS ERUNT» (IN FABRICA DE A. VESÁLIO). DA PRESTIGIOSA 

TRADIÇÃO DA ESCOLA À ATUALIZAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. 

 

Assim, na ultrapassagem de “dogmas” epocais de recente positivismo materialista, o 

expectável culto à ética hipocrática, a emblemática admiração humanística pela modernidade 

do quinhentista André Vesálio e pela ilustrada doutrina dos estatutos universitários de 1772 

em matéria de medicina e cirurgia, mas outrossim uma não postulada e apriorística 

dissonância entre experimentalismo científico e mundividência cristã consolidaram-se como 

património comum de referentes da escola de anatomia do Porto quando, há um século 

(8.1.1920), Joaquim Alberto Pires de Lima, sucessivamente catedrático de Anatomia 

Topográfica e de Anatomia Descritiva da FMUP, viu o governo aprovar e oficializar a decisão 

do conselho escolar da sua faculdade, de criação um Instituto de Investigações Anatómicas 

(mais tarde – 1952 –, em sua memória, designado Instituto de Anatomia do Prof. J. A. Pires 

de Lima). Seu colaborador e continuador, Hernâni Monteiro, catedrático de Anatomia 

Topográfica desde 1924, além das linhas de investigação morfológica do Instituto que 

cultivou, criou laboratórios de Cirurgia Experimental e Radiologia e apostou decisivamente no 

estágio dos seus assistentes e colaboradores em grandes centros experimentais 

especializados da Europa e num frutuoso intercâmbio científico que o futuro consagraria e 

amplificaria. 

 

3. ENTRE GERAÇÕES, ABEL SAMPAIO TAVARES, DISCÍPULO E MESTRE 

 

Ainda discípulo de J. A. Pires de Lima e, sobretudo, de forma muito extensa e muito 

estreita, de Hernâni Monteiro, a quem sucederia na cátedra e na direção do Instituto de 

Anatomia (1964-1981) após breve período da direção neste de M. de Mello Adrião, Abel 

Sampaio Tavares sempre revelou publicamente, em palavras e atitudes, agudo, efetivo e 

cordial sentido de identificação com o espírito da sua escola, bem como alta consideração 

intelectual e apreço votados ao colégio dos seus mestres, cujo grémio cedo, segura e 

resolutamente integrou. O seu sentido institucional, capacidade de fazer equipa e de atração 
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de novas competências e dedicações, «trabalhando em rede» com universidades, sociedades 

científicas, académicos e investigadores nacionais e estrangeiros, manifesta-se 

exuberantemente no seu CV. 

 

4 LATITUDES LUSÓFONAS. SOCIEDADES E CONGRESSOS. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como não poderia deixar de ser, os méritos científicos da escola anatómica portuense 

em geral, e dos seus trabalhos de anatomo-fisiologia dos sistemas vascular e neuro-vegetativo 

em particular, tiveram abalizado reconhecimento além-fronteiras. Mas não terão sido ainda 

suficientemente relevados os frutos produzidos ou induzidos nos espaços universitários dos 

países africanos de expressão portuguesa e no Brasil. 

No primeiro caso, para Luanda e Lourenço Marques (Maputo), está documentado o 

labor de cooperação desenvolvido pelo diretor do Instituto de Anatomia do Porto, em 

sucessivas viagens de docência e em solícita disponibilização de meios humanos e técnicos, 

necessários à consolidação dos primeiros passos dessas escolas africanas. E, como exemplo 

emblemático, bastará simplesmente evocar o trajeto biográfico de Nuno Grande, último 

discípulo de Hernâni Monteiro, relativamente a Luanda, em cuja universidade foi catedrático 

de Anatomia (1972) e desempenhou cargos da mais alta responsabilidade. 

No que tange à interação com o espaço brasileiro foram de particular relevância a 

criação da Sociedade Luso-Brasileira de Anatomia, e, no seu seio, o papel dinamizador de Abel 

Sampaio Tavares. A proposta de criação desta nova sociedade partira dos professores 

brasileiros Paulo da Assunção Osório, de Pelotas, e Hélio Bezerra Coutinho, do Recife, e por 

eles havia sido, pessoal e diretamente apresentada no Porto, por ocasião da celebração nesta 

cidade da XX Reunião da Sociedade Anatómica Portuguesa (7-11 de 1969), ficando então, 

desde logo, aprazada uma sua primeira reunião para Janeiro de 1971 no Rio Grande do Sul. 

Todavia há de ter-se presente que a relação de cooperação entre instituições 

científicas congéneres dos dois lados do Atlântico era já importante e vinha de trás, no caso 

da escola do Porto do tempo de Hernâni Monteiro, pelo que, com naturalidade, a 25.08.1965, 

Abel Sampaio Tavares sucedera a mestre Hernâni como membro honorário do Colégio 

Anatómico Brasileiro, em uma honrosa e unânime eleição. 

Com Abel Sampaio Tavares como presidente eleito da Sociedade Anatómica 

Portuguesa desde Março de 1972, em 1973, o Instituto de Anatomia e o Instituto de 

Histologia organizaram e levaram a cabo na cidade do Porto, entre 25 e 28 de Julho, um 
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grande e a todos os títulos memorável Congresso Luso-Hispano-Brasileiro de Anatomia (o 1º. 

Congresso da Sociedade Luso-brasileira de Anatomia, 8.º da Sociedade Anatómica Espanhola 

e 23.º da Sociedade Anatómica Portuguesa) a que Abel Tavares presidiu na sua dupla 

qualidade de Presidente da Sociedade Anatómica Portuguesa e da Sociedade Luso-Brasileira 

de Anatomia. Além da valia científica das conferências plenárias e das quase duas centenas 

de comunicações apresentadas e discutidas, dois factos, entre outros, com enorme 

significado cultural: a publicação, pelo congresso e na sua ocasião, de A Anatomia na Escola 

do Porto, de autoria da Prof. Maria Olívia Rúber de Meneses, e a finalização e aprovação dos 

trabalhos da Comissão de Nomenclatura Luso-Brasileira encarregada de elaborar uma 

tradução em língua portuguesa das “Nomina Anatomica” internacionais, facto que permitiria 

ao ilustre médico e linguista brasileiro Idel Becker publicar a Nomenclatura anatómica da 

língua portuguesa (Guanabara Kogan, 1977). 
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RESUMO: Após mais de 20 anos de experiências bem-sucedidas na implantação e na prática da 
Telemedicina no Brasil e medidas da sua precisão, tanto no ensino e nas pesquisas colaborativas 
remotas quanto com o apoio da teleassistência, mesmo que restrito pela resolução vigente do CRM 
1643/2002 pré-pandemia entre médicos consultor e requerente, com ou sem a presença do 
paciente local, a pandemia veio para escancarar a praticidade e a utilidade da Telemedicina. E não 
se consegue mais imaginar a prática da medicina, e a todas as áreas da saúde, sem esta facilidade 
tecnológica adicional, sempre mantida a ética profissional indispensável e a segurança do paciente 
e dos profissionais de saúde.   
Palavras-chave: Telemedicina, Telessaúde, Saúde Digital, Redes Colaborativas 
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ABSTRACT: After more than 20 years of successful experiences in the implementation and practice 
of Telemedicine in Brazil and measures of its precision, both in teaching and in remote collaborative 
research and with the support of teleassistance, even if restricted by the current resolution of CRM 
1643/2002 pre-pandemic between consultant and applicant doctors, with or without the presence 
of the local patient, the pandemic came to open up the practicality and usefulness of Telemedicine. 
And it is no longer possible to imagine the practice of medicine, and all areas of health, without this 
additional technological facility, always maintaining the indispensable professional ethics and the 
safety of the patient and health professionals 
Keywords: Telemedicine, Telehealth, Digital Health, Collaborative Networks 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Não é à toa e não é de hoje que a Telemedicina ameaça explodir a garrafa! Em vários 

países o gênio já havia saído e permeado várias frentes de novos trabalhos, novas profissões, 

e uma gama de demandas para melhorar a qualidade do serviço de atendimento e 

complementado o ato médico à distância. A pandemia só veio precipitar a discussão e a 

prática necessárias!  Tomemos um simples exemplo: Motorista de ônibus, com problemas 

de sono e incômodo respiratório, consulta especialista que afinal, após várias sessões, 

detecta o péssimo ambiente  de sua moradia húmida e aponta esta causa, orienta nos 

procedimentos, e o paciente motorista volta a dormir em paz e a executar sua função 

normal. O que podemos ver em muitos casos é que a origem de incômodos na saúde muitas 

vezes está longe dos consultórios. A modalidade de atendimento à distância pela 

Telemedicina e Telessaúde tem esta característica de acompanhar o paciente aonde ele está, 

nos locais onde vive, nas suas situações de rotina, o que pode representar uma informação 

valiosa para um especialista; como exemplificado acima. Mas, observem que o “pulo-do-

gato”, a descoberta, aconteceu pela avaliação do “especialista”.  Fato é que a prática da 

Telemedicina e Telessaúde vem para apoiar, otimizar e muitas vezes viabilizar 

procedimentos na saúde, que sem esta modalidade de atenção à distância seria impossível.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

Conforme Resolução CFM nº 1.643-2002, válida na pré-pandemia: Art. 1º - Define a 

Telemedicina como o exercício da Medicina através da utilização de metodologias interativas 

de comunicação audio-visual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa 

em Saúde. Permite a teleinterconsulta entre médico consultor à distância e médico 

requisitante ao lado do paciente. 
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Durante a pandemia, após 20 anos de iniciativas, algumas isoladas outras de 

abrangência geográfica nacional, bem-sucedidas de implantação da Telemedicina no Brasil, 

esta desperta somente agora ampla atenção ampla dos médicos e profissionais da saúde, 

que diante da COVID19 viram-se confrontados com a necessidade inexorável de uma nova 

tecnologia, por conta do distanciamento social compulsório, sobre a qual não detinham 

experiência, muito menos conhecimento e que haviam negligenciado! No entanto, sua 

prática neste momento, em várias formas, tem sido de extrema utilidade e que rapidamente 

foi inicia a ser reconhecida pelos próprios médicos, profissionais da saúde e principalmente 

pela população como necessária e em um contexto mais amplo. 

Em março de 2020 foram publicadas a resolução do CFM, a portaria do Ministério da 

Saúde, e em abril a aprovação do projeto na Câmara dos Deputados que autoriza 

telemedicina durante a emergência sanitária da pandemia da COVID19. 1 Permite a 

teleconsulta entre médico à distância e o paciente. Adiciona-se que o tema não é novo, 

tendo por exemplo como material básico importante já de 2014, e ainda pouco conhecido 

no Brasil, a Norma ISO/TS 13131:2014 - Health informatics — Telehealth services — quality 

planning guidelines e sua respectiva Norma Técnica ABNT ISO/TS 13131:2016 

(https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=364618 ) 

Cabe ressaltar que mesmo antes da pandemia, as unidades da Rede Universitária de 

Telemedicina da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RUTE/RNP, por exemplo, em MG e SC 

coordenadas respectivamente pelos HUs da UFMG e UFSC já mantinham em parceria com 

as Secretarias de Estado da Saúde serviço de teleassistência e segunda opinião exibindo 

números consolidados de 4,5 milhões de exames de imagens, 3 milhões de ECG e redução 

de filas de dermatologia. Em resumo a RUTE ( www.rnp.rute.br):   

● Está sob a coordenação da RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa do Brasil, e visa 

contribuir com a melhoria de acesso e com o aprimoramento da infraestrutura para 

                                                                 
1 Ofício CFM N.1756/2020-COJUR de 19/03/2020 

http://portal.cfm.org.br/images/PDF/2020_oficio_telemedicina.pdf 

Portaria N.467 de 20/03/2020 do Ministério da Saúde, sobre as ações da Telemedicina durante o enfrentamento da 
Pandemia COVID-19 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-467-de-20-de-marco-de-2020-249312996  

LEI Nº 13.989, DE 15 DE ABRIL DE 2020. Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus 
(SARS-CoV-2). 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.989-de-15-de-abril-de-2020-252726328 

http://www.rnp.rute.br/
http://portal.cfm.org.br/images/PDF/2020_oficio_telemedicina.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-467-de-20-de-marco-de-2020-249312996
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.989-de-15-de-abril-de-2020-252726328
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telemedicina já existente em hospitais universitários e de ensino, bem como 

promover a integração de projetos entre as instituições participantes.  

● Conta hoje com 139 hospitais universitários, de ensino e algumas faculdades de 

medicina ( nos âmbitos: Federal 67, Estadual 48, Privado 17 e Municipal 7), com 

abrangência geográfica em todos os 26 estados e no Distrito Federal, Brasília.   

● É uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e através da 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), sob a coordenação da RNP e com o apoio 

da Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino (ABRAHUE). 

● Inicialmente um projeto com a FINEP em janeiro/2006, Convênio ref. 2738/05, para 

“Implantação de Infraestrutura de Informação para Comunicação e Colaboração dos 

Hospitais Universitários através da RNP", mas se tornou um programa estruturante 

para a Telemedicina no Brasil e atualmente continua como uma rede colaborativa 

importante da transformação digital do SUS. 

As instituições membros da RUTE propõem, criam e coordenam Grupos de Interesse 

Especial (SIG do inglês Special Interest Group), que promovem o desenvolvimento de 

atividades colaborativas de ensino, pesquisa, assistência e gestão à distância em temas 

específicos da saúde em salas de vídeo ou webconferência.   

Entende-se aqui colaboração como um processo onde diferentes pessoas se 

comprometem na busca de um objetivo comum, e que ao verem os diferentes aspectos de 

um problema, buscam construtivamente explorar suas diferenças e procuram soluções que 

vão além de suas limitadas visões sobre o que é possível. A RUTE é uma rede colaborativa da 

comunidade saúde. 

Uma rede colaborativa é uma operação casada entre a prestação de serviço à 

comunidade e a construção de competência. Possui uma atividade interna a rede de 

construção das competências profissionais membros da rede, e uma atividade externa que 

emprega um conjunto apropriado de conhecimento dos membros da rede para responder 

às consultas dos membros da rede (qualificação do conteúdo da rede).  

Então, de maneira geral a RUTE é uma Rede de Colaboração de Comunidade (RCC) 

na RNP. Ou seja, uma rede virtual para colaboração de instituições, pesquisadores, 

educadores e outros profissionais, artefatos e infraestruturas de pesquisa, organizada e 

coordenada, constituída sobre a ciberinfraestrutura da RNP, tendo por objetivo a 

cooperação em temas de educação, pesquisa e inovação, qualificando conteúdo. A RCC: 
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● Facilita o diálogo entre os membros tal que eles possam compartilhar e comparar 

experiências, identificando as melhores práticas e explorando resultados 

substantivos 

● Promove a colaboração e o suporte mútuo; 

● Publica e relata a atividade da comunidade: destacando as realizações, aumentando 

a visibilidade dos casos de sucesso, compartilhando os novos recursos e publicações 

disponíveis on-line, e fornecendo notícias em áreas temáticas; 

● Encoraja a inovação e novas ideias por meio de encontros de trabalho e outros fóruns 

que congreguem os membros, os governos, os parceiros de desenvolvimento e 

outros formadores de opinião; 

● Constrói continuamente novos conhecimentos através da filtragem dos resultados 

de pesquisas realizadas e lições aprendidas, e compartilhando estes resultados com 

as redes; 

A rede considera três elementos básicos da colaboração2: 

● Ciberinfraestrutura (Comunicação) - Meio para permitir a Comunicação 

● Coordenação - Organização para permitir a Governança 

● Cooperação - Identidade que promove o Comprometimento 

Atualmente, são cerca de 60 SIG’s em várias especialidades e subespecialidades da 

saúde, em plena operação, totalizando cerca de 600 sessões anuais de vídeo e 

webconferências gravadas e disponibilizadas para acesso. Isso representa a média diária de 

três sessões científicas com a participação de cerca de 300 instituições, inclusive da América 

Latina e países de língua portuguesa. Desde julho/2015 seguem algumas estatísticas 

referentes à participação nos SIGs http://presenca.rute.rnp.br/entrada.php : Presenças: 

69292, Avaliações: 23305, Participantes: 18920, Sessões: 6640. Neste momento todos os 60 

SIGs em suas especialidades estão dedicando sessões de apoio em suas especialidades ao 

enfrentamento da pandemia, e discutindo a transformação digital da saúde em seus campos 

de conhecimento e práticas.  

Desta forma, por meio da RUTE e suas unidades vinculadas, temos hoje       pelo 

menos 139 Hospitais Universitários e de Ensino      no país com       experiência e prática na 

utilização de meios digitais e a     telemedicina aplicada ao ensino, à pesquisa e na assistência. 

                                                                 
2 FUKS, H., RAPOSO, A.B., GEROSA, M.A., LUCENA, C.J.P. “O Modelo de Colaboração 3C e a Engenharia de Groupware”, 

Monografias em Computação, n.17/02, ISSN 0103-9741, 2002. 

http://presenca.rute.rnp.br/entrada.php
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O SIG mais recente é o SIG Ciência de Dados e Inteligência Artificial, que tem também sido 

importante       para demonstrar a importância da Ciência de Dados e Inteligência Artificial 

oriunda de Tecnologias como Big Data e Internet da Coisas na Saúde, como transformadoras 

das práticas de saúde, assim como a Telemedicina e      Telessaúde. 

E os SIG demostraram-se um recurso importante no combate a      pandemia.           

Vejamos alguns exemplos de utilização da RUTE durante a pandemia a partir também de 

seus membros.  

SIG RUTE Covid-19 BR 

Com mais de 45 sessões (https://wiki.rnp.br/display/RUTESIGCOVID19) realizadas via 

serviço de Conferência Web da RNP desde 23 de Março de 2020 o grupo de interesse 

especial debate semanalmente por 1h      o combate ao Covid-19 com exposições de 

renomados especialistas palestrantes e profissionais da saúde que estão engajados na linha 

de frente, na pesquisa e educação no Brasil e também de Israel, Itália, EUA, Espanha, Suiça, 

Portugal, Canadá     , Equador, México, Qatar, Rússia e China com média de 100 participantes 

por sessão e mais de 2.500 presenças registradas em http://presenca.rute.rnp.br;       

SIG Saúde de Crianças e Adolescentes3 

O Grupo de Interesse Especial de Crianças e Adolescentes na      atua na educação 

médica continuada e atualiza informações relevantes sobre diagnóstico e tratamento, 

usando tecnologias digitais. Criado e em operação desde 2008 foram realizadas 145 sessões 

de videoconferências e webconferências, com a participação de 6575 profissionais de saúde, 

incluindo estudantes de medicina, estagiários e residentes. Os principais tópicos envolvidos 

na assistência à saúde de crianças e adolescentes foram combinados com o surgimento de 

uma nova pandemia e a necessidade de diminuir as lacunas de conhecimento profissional 

em hospitais geograficamente distantes.  

TeleUTIs no INCOR 

O INCOR ajuda hospitais públicos a salvar vidas combatendo o Covid-19 com 4 salas 

de TeleUTI, utilizando o      Serviço de Conferência Web da RNP e ofertados pela Coordenação 

da Unidade RUTE     . Para atender a demanda nas UTIs de um conjunto de Hospitais da 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, o InCor – HC FMUSP implantou o serviço de 

                                                                 
3 Telemedicine: a Bridge Over Knowledge Gaps in Healthcare, Evelyn Eisenstein & Cristiane Kopacek & Suzy Santana 

Cavalcante & Almir C. Neves & Gustavo P. Fraga & Luiz Ary Messina, # Springer Science+Business Media, LLC, part of 
Springer Nature 2020, Current Pediatrics Reports, published on-line July 1st 2020 https://doi.org/10.1007/s40124-020-
00221-w  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7327858/ 

https://wiki.rnp.br/display/RUTESIGCOVID19
http://presenca.rute.rnp.br/
http://presenca.rute.rnp.br/
https://wiki.rnp.br/display/RUTESIGCOVID19
https://doi.org/10.1007/s40124-020-00221-w
https://doi.org/10.1007/s40124-020-00221-w
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7327858/
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TeleUTI, funcionando 24/7, para apoio a essas unidades assistenciais. O serviço de TeleUTI 

passou a ser oferecido a partir de quatro Salas Virtuais na Rede RUTE. Nelas, são discutidos 

casos clínicos com a equipe assistencial, e também realizadas capacitações direcionadas para 

atendimentos do paciente em insuficiência respiratória graves. Dessa forma, a TeleUTI do 

InCor atua também como referência no tratamento da Covid-19.       

Tele Atendimento UFES-HUCAM 

A unidade RUTE UFES no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes - HUCAM 

passa a realizar consultas médicas à distância no ES por meio da internet permitindo que os 

médicos acompanhem os pacientes que estão em isolamento social, principalmente pacientes      

crônicos, utilizando o Serviço de Conferência Web da RNP.  https://globoplay.globo.com/v/8472265 

SIG Pneumologia 

O SIG Pneumologia reúne por sessão um time de profissionais e especialistas por 

meio do Serviço de Conferência Web RNP para discutir casos clínicos de pacientes que 

contraíram o Covid-19 e estão sendo atendidos nos hospitais da rede pública do Rio de 

Janeiro, Belém e outros cidades do Brasil. 

SIG Farmacologia e Terapêutica 

O SIG Farmacologia e Terapêutica reúne por sessão um time de profissionais e 

especialistas por meio do Serviço de Conferência Web da RNP para debater o uso e aplicação 

de medicamentos como a hidroxicloroquina em tratamentos aos pacientes que contraíram 

o Covid-19. 

UFAM: Capacitações e Atendimentos à distância no interior do Amazonas 

A Gerência Multidisciplinar de Telessaúde da UFAM fez mais de 170 atendimentos 

no interior do Amazonas em 2019. As teleconsultas, orientação e capacitação ocorreram nos 

municípios onde há um campi da UFAM: Humaitá, Parintins, Itacoatiara, Benjamin Constant 

e Coari nas especialidades de Cardiologia, Pneumologia, Reumatologia, Neuropediatria, 

Neurocirurgia, Estomaterapia e Nefrologia. As consultas são feitas por uma equipe 

multiprofissional, em parceria com as secretarias municipais de saúde, mediadas por um 

ambiente virtual que permite realizar atividades de saúde à distância, com o auxílio das 

tecnologias da informação e comunicação (TICs). A teleassistência envolve teleconsultas 

médicas e realização de exames em pacientes localizados nas zonas remotas do Estado.  

http://surgiu.com.br/2020/01/16/telemedicina-amplia-atendimento-medico-para-

moradores-do-amazonas 

https://globoplay.globo.com/v/8472265
https://globoplay.globo.com/v/8472265
http://surgiu.com.br/2020/01/16/telemedicina-amplia-atendimento-medico-para-moradores-do-amazonas
http://surgiu.com.br/2020/01/16/telemedicina-amplia-atendimento-medico-para-moradores-do-amazonas
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SIG Universitári@s da Saúde 

No início da pandemia, algumas universidades brasileiras criaram um programa de 

orientação à população da região, a exemplo do criado pela Unicamp Orienta+Covid 

https://www.fcm.unicamp.br/covid/populacao/telessaude-da-unicamp-cria-o-orienta-covid-

e-amplia-programa-e-lanca-0800-de-atendimento. Universitári@s dos cursos de Medicina e 

Enfermagem orientados por seus professores geraram um serviço via telefone e 

webconferência. Além de orientar a população aplicando protocolos do Ministério da Saúde, 

os alunos aprendem praticando sob orientação dos professores.   

Outras ações vinculadas a RUTE 

Neste momento também ressurgiu o interesse para colaboração em saúde na 

América Latina. No TICAL da RedClara em agosto foi firmado um acordo entre redes 

acadêmicas da América Latina (RedClara, RNP, CUDI, RENATA, REUNA e CEDIA) para 

implantação do modelo RUTE América Latina.    

Em julho 2020 foi firmado também um acordo entre o MCTI, o Ministério da Saúde e a RNP 

para coordenação na implantação pelas empresas de comunicação de conectividade em 16 

mil Unidades de Saúde da Família. Esta implantação permitirá a expansão da Rede Nacional 

de Dados na Saúde RNDS e a colaboração com núcleos      de referência em telemedicina e 

telessaúde.   

Em setembro e outubro de 2017 foi aprovada respectivamente a Estratégia de 

Telessaúde para os países de língua portuguesa, na Carta de Praia, Cabo Verde, 1.Reunião de 

Telemedicina e Telessaúde da CPLP, e firmado pelos 9 Ministros de Saúde da CPLP a 

Resolução que cria o Grupo de Trabalho de Telemedicina e Telessaúde da CPLP. Portugal, 

Brasil e Cabo Verde já tinham o seu Programa Nacional de Telessaúde. Moçambique veio a 

inaugurar pelo seu Ministério de Saúde em junho de 2018. Atualmente, acontece também 

uma disponibilização da plataforma MConf para utilização por escolas dos palops 

pertencentes à RETS Rede Internacional de Escolas Técnicas em Saúde, coordenada pela 

EPSJV/FioCruz. Uma nova demanda de expansão à RUTE surge no segundo semestre de 2020 

através de um projeto do MCTI para uma rede de Tecnologia Assistiva na promoção da vida 

independente e inclusiva.       

 

  

https://www.fcm.unicamp.br/covid/populacao/telessaude-da-unicamp-cria-o-orienta-covid-e-amplia-programa-e-lanca-0800-de-atendimento
https://www.fcm.unicamp.br/covid/populacao/telessaude-da-unicamp-cria-o-orienta-covid-e-amplia-programa-e-lanca-0800-de-atendimento
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As experiências de colaboração na RUTE permitem a um conjunto importante de 

Estabelecimentos de Saúde no Brasil, responsáveis pelas atividades de ensino de práticas de 

saúde, fortalecerem não só a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação em 

Saúde, como conhecer seus limites e empurrar as fronteiras do conhecimento sobre a 

Telemedicina e Telessaúde, e de maneira geral contribuindo com a transformação digital da 

saúde. 

Em um momento de emergência sanitária a rede de colaboração se demonstra um 

instrumento importante na estrutura de combate e mitigação dos efeitos da emergência, 

com a focalização do trabalho e conhecimento dos profissionais, articulação e resposta 

rápida de novos grupos ao compartilhamento de conhecimento e desenvolvimento de novas 

práticas assistenciais utilizando a Telemedicina, Telessaúde, Ciência de Dados e Inteligência 

Artificial. 

Certamente, isto contribui com a sociedade e o arcabouço de pessoas, tecnologias, 

demandas, ética, regulamentação e legislação para que o Gênio possa sobreviver de maneira 

regular e sustentável muito além da pandemia, com conhecimento e práticas 

verdadeiramente da sociedade brasileira. 
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RESUMO: O ambulatório de anticoagulação, do Complexo Universitário Professor Edgard Santos, 
assiste a pacientes com patologias cardiovasculares crônicas em uso de anticoagulante oral. Com 
o surgimento da pandemia por COVID-19, em março de 2020, manter o atendimento presencial 
destes pacientes, sem expô-los ao risco de infecção e complicações pelo novo coronavírus, tornou-
se um problema a ser equacionado. Diante deste cenário, objetivando a manutenção da assistência 
de forma segura, sem perda de qualidade, foram incorporados recursos de tecnologia da 
comunicação e informação, possibilitando a realização de 509 teleconsultas, entre março e julho 
de 2020. 
Palavras-chave: Telemedicina; Telessaúde; Anticoagulantes; COVID-19. 
 
ABSTRACT: The anticoagulation clinic, at the Professor Edgard Santos University Complex, assists 
patients with chronic cardiovascular diseases using oral anticoagulants. With the emergence of the 
pandemic by COVID19, in March 2020, maintaining the face-to-face care of these patients, without 
exposing them to the risk of infection and complications from the new virus, became a problem to 
be solved. In view of this scenario, aiming at maintaining assistance safely, without loss of quality, 
communication and information technology resources were incorporated, enabling 509 
teleconsultations to be carried out between March and July 2020. 
Keywords: Telemedicine; Telehealth; Anticoagulants; COVID-19. 
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1 INTRODUÇÃO: definições e cenário da telessaúde no Brasil 
 

O termo telemedicina, tradicionalmente utilizado há mais tempo, significa 

literalmente &quot;cura à distância&quot; (STREHLE, 2006). Em 1997, a OMS utilizou um 

termo mais amplo para defini-la como: “A prestação de serviços de saúde, onde a distância é 

um fator crítico, por todos os profissionais de saúde usando tecnologias de informação e 

comunicação para a troca de informações válidas para diagnóstico, tratamento e prevenção 

de doenças e lesões, pesquisa e avaliação, e para a educação continuada de prestadores de 

cuidados de saúde, tudo no interesse de promover a saúde de indivíduos e suas 

comunidades” (WHO, 1998). Os termos telessaúde, telemedicina, saúde digital e e-saúde, a 

despeito de serem usados muitas vezes como sinônimos, são também bastante utilizados 

com significados diferentes. Em 2007, um estudo mostrou 104 definições para a palavra 

telemedicina (SOOD, 2007). 

A prática da telessaúde envolve a criação de estratégias de apoio ao planejamento de 

ações em saúde e o desenvolvimento de atividades assistenciais, de pesquisa e educação em 

saúde, sem perda de qualidade e com melhor relação custo-efetividade. No Brasil, as 

iniciativas em telemedicina eram feitas de forma isolada, sem coordenação, no período de 

1994 a 2000. Em 2006, foi criada a Rede Universitária de Telemedicina (RUTE), uma iniciativa 

do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), sob a coordenação da Rede Nacional de Ensino 

e Pesquisa (RNP), que consistiu nas etapas de implantação de núcleos de telemedicina em 

hospitais universitários (HUs) e Instituições de Ensino Superior; e, na organização de rede 

acadêmica nacional. Neste mesmo ano, foi instituída a Comissão Permanente de Telessaúde 

pelo Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2006). 

Em janeiro de 2007, o governo federal, através da Portaria do Ministério da Saúde nº 

35, instituiu o Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes (BRASIL, 2020a), através do qual, 

utilizando a infraestrutura da RNP, os Núcleos Estaduais, Intermunicipais e Regionais 

desenvolveriam e ofertariam serviços específicos de Telessaúde para profissionais de saúde. 

Em 27 de outubro de 2011, este Programa foi redefinido e ampliado por meio da Portaria MS 

nº 2.546 a qual trata e define alguns serviços disponíveis aos profissionais e trabalhadores das 

Redes de Atenção à Saúde (RAS) no SUS como: Teleconsultoria, Segunda Opinião Formativa 

e Telediagnóstico (BRASIL, 2020b). 
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Telessaúde e a crise por Covid-19 

 

No dia 26 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde (MS) publicou no seu site a 

notícia sobre o primeiro caso de novo coronavírus na cidade de São Paulo, em um homem de 

61 anos, com histórico de viagem para a região da Lombardia na Itália. Em 6 de março, foi 

confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde Bahia (SESAB) o primeiro caso importado de 

infecção pelo COVID-19 e, no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

caracterizou a infecção pelo novo vírus como uma pandemia. 

Desde então, a comunidade científica internacional, capitaneada pela OMS, 

autoridades sanitárias e administrativas locais, assumiram o gerenciamento de ações de 

prevenção, como distanciamento social, lavagem de mãos e utilização de máscaras faciais, 

com a finalidade de retardar o pico da infecção e achatar a curva, evitando a experiência 

desastrosa e letal vivenciada por muitas nações, principalmente em alguns grupos etários e 

portadores de certas co-morbidades. 

No Brasil, a prática de teleconsulta não era autorizada para a maioria dos profissionais 

de saúde, incluindo o médico. Em 20 de março de 2020, foi publicado no DOU a Portaria Nº 

467 que “dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de Telemedicina, com 

o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, decorrente da epidemia de COVID-19” (BRASIL, 2020c), seguida pela Lei 

13.989/2020, publicada no DOU, em 15 de abril de 2020 (BRASIL, 2020d), que “dispõe sobre 

o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2)”. Estes 

documentos viabilizaram, temporariamente, a prática de teleconsultas. 

 

Ambulatório de anticoagulação do c-hupes 

 

O Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (C-HUPES), integra o 

Hospital das Clínicas (HC), o Ambulatório Magalhães Neto (AMN) e o Centro Pediátrico 

Professor Hosannah de Oliveira (CPPHO), constituindo-se em campo de prática para 

Faculdades e Escolas da área de saúde na UFBA. O ambulatório de anticoagulação (AMBAC) 

do C-HUPES conta com farmacêuticos e uma médica cardiologista, com expertise em 

anticoagulação e assiste a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), portadores de doenças 
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cardíacas crônicas e que fazem uso de anticoagulante oral, do tipo antagonista da vitamina K 

(AVK), a fim de prevenir tromboembolismo venoso (BENJAMIN, 1998; Krahn, 1995; PSATY, 

1997; VIDAILLET, 2002; STEWART, 2002; GO, 2001; HART, 2007). Ou seja, pacientes com alto 

risco de eventos tromboembólicos e eventos hemorrágicos, portadores de co-morbidades 

cardiovasculares, que lhes conferem uma maior possibilidade de complicações maiores se 

foram infectados por Covid-19 (RUAN, 2020), além de apresentarem limitações de acesso ao 

atendimento presencial, em virtude das restrições de locomoção impostas pela 

administração pública estadual, em prol do isolamento social. 

Diante deste cenário, em março de 2020, a equipe de anticoagulação do AMBAC 

desenvolveu estratégias de educação, comunicação e disponibilização de ferramentas de 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) que possibilitaram a realização de 

teleconsultas, mantendo a qualidade do serviço prestado e minimizando o risco da possível 

ausência presencial. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS: Descrição do Processo de Atendimento Presencial  

 

Os pacientes que chegam para o atendimento do AMBAC, tem, incialmente, sangue 

coletado para medida do tempo de protrombina (TP) e da relação normatizada internacional 

(RNI). Logo após, são avaliados pela equipe da anticoagulação. O tempo de permanência na 

Instituição, até a finalização do atendimento, é de cerca de quatro a seis horas, podendo 

alcançar até mais de 12 horas, para os pacientes que residem no interior do estado. O 

intervalo de tempo entre as consultas é, geralmente, de 30-45 dias; podendo ser semanais 

(no início do uso do anticoagulante) ou quinzenais, o que torna o processo, muitas vezes, 

desgastante e dispendioso para o paciente. 

 

Descrição do Processo para Início do Atendimento Virtual 

O principal desafio neste processo foi desenvolver uma forma de comunicação eficaz 

que atingisse os pacientes que estavam em isolamento social e os fizesse entender e 

participar do atendimento virtual, que, por sua vez, deveria se adequar às limitações de um 

grupo heterogêneo quanto à escolaridade, afinidade com tecnologia, disponibilidade de 

acesso à internet e a recursos de hardware. 
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Meses antes de deflagrada a pandemia, a equipe no Núcleo Universitário de 

Telessaúde (NUTS) do HUPES já estava trabalhando no desenvolvimento de um aplicativo 

WEB destinado aos pacientes do AMBAC, com o objetivo de ofertar educação continuada 

sobre uso de anticoagulantes e assuntos correlacionados e, facilitar a comunicação rápida 

com a equipe de saúde. Este aplicativo já vinha sendo utilizado por alguns pacientes, em sua 

fase experimental, desde janeiro de 2020. 

Durante a fase de implantação do teleatendimento foi utilizada uma estratégia de 

comunicação através do desenvolvimento de materiais instrutivos sob forma de impressos e 

em folders enviados por mensagens eletrônicas, além da viabilização de um ramal telefônico 

para informações. Como parte dos investimentos para estruturação do processo de 

teleatendimento dos pacientes matriculados no AMBAC, foi adquirido um aparelho celular. 

O contato com o paciente passou a ser realizado apenas no formato virtual, através 

do AMBACapp, de ligações telefônicas convencionais, do envio de mensagens instantâneas e 

comunicação por videochamada. O desenvolvimento de uma plataforma de telessaúde para 

viabilização da realização de teleconsultas, utilizando a internet como veículo facilitador, veio 

a enriquecer o processo, permitindo comunicação de voz e imagem entre paciente e 

profissional de saúde, com qualidade e segurança. 

O processo de teleatendimento, utilizando vários formatos de comunicação, 

objetivou aumentar a inclusão da população assistida, com qualidade, a despeito das 

limitações já conhecidas do método como: dificuldade para a realização do exame físico do 

paciente; redução do acesso para pacientes vulneráveis, especialmente idosos ou aqueles 

com dificuldades em usar os recursos tecnológicos; mudanças estruturais e dificuldades 

organizacionais para estabelecer novas rotinas e superar questões regulatórias ou políticas, 

entre outros (CATAPAN, 2020). 

 

3 RESULTADOS 

Durante o período analisado, de 19 de março a 30 de julho de 2020, foram realizados 

541 teleconsultas, sendo 364 (78,4%) por mensagem de texto, 87 (18,8%) por telefone 

(chamada de áudio), 13 (2,8%) por Videochamada (áudio e vídeo) (Gráfico 1). Em 77 

teleatendimentos não foi registrado o tipo de comunicação utilizada. 
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Gráfico 1 - Frequência do tipo de contato utilizado pelo paciente do AMBAC para a realização 
de teleconsultas no período de março a julho de 2020. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Vale ressaltar que as Teleconsultas com transmissão de imagem e voz só foram 

iniciadas na 2ª quinzena de julho. Na fase inicial de implantação do teleatendimento, o 

número de atendimentos foi de 30 teleconsultas/ mês, alcançando 159 atendimentos no final 

do período analisado (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Número de teleconsultas realizadas no Ambulatório de Anticoagulação do Complexo 
HUPES, no período de 19 de março a 23 de julho de 2020, durante a pandemia por COVID-19. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos concluir que a utilização de TIC para realizar teleconsultas é uma alternativa 

factível de ser utilizada, devendo-se, entretanto, considerar as limitações inerentes ao 
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método. Houve um aumento progressivo de adesão ao atendimento virtual, que pode estar 

relacionado ao mecanismo de aprendizagem do processo e confiança no método por parte 

do usuário. 

Vale ressaltar que, a despeito de estarem disponíveis as melhores tecnologias de 

comunicação e informação deve-se atentar para as características da população assistida e 

suas limitações tecnológicas, as quais tornam imperiosa a oferta de diferentes modalidades e 

de acesso para maior abrangência do cuidado. 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo compartilhar a experiência do PPGASFAR a partir 
da unidade associada da UFBA e sua correlação de estrutura interna e de Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação que permitem a sua inserção numa rede nacional. Aborda os 
embasamentos teóricos e empíricos dos marcos políticos e institucionais que levaram a 
implantação do primeiro Programa de Pós-Graduação stricto sensu na subárea de Assistência 
Farmacêutica. O PPGASFAR iniciou sua trajetória em 2011 com sete alunos e em 2019 alcançou o 
número de 44 matriculados com 20 professores de 6 IES brasileiras (UFGRS, UFPR, UFSC, UFES, 
UFBA e UVV) se consolidando na capacitação e produção cientifica de qualidade. 
Palavras-Chave: Associação de IES; Pós-Graduação em Rede; Assistência Farmacêutica. 

 
ABSTRACT: The present work aims to share the experience of PPGASFAR from the associated unit 
of UFBA and its correlation of internal structure and Digital Technologies of Information and 
Communication that allow its insertion in a national network. Discusses the theoretical and 
empirical substantiation of political and institutional frameworks that led to the implementation of 
the first Postgraduate Program in the subarea Pharmaceutical Care. PPGASFAR started its 
trajectory in 2011 with 6 students and in 2019 it reached the number of 44 enrolled with 20 
professors from 6 Brazilian institutions (UFGRS, UFPR, UFSC, UFES, UFBA and UVV) consolidating 
itself in the qualification and quality scientific production..  

      Keywords:  Association of Institutions; Network Postgraduate; Pharmaceutical care. 
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1 POLITICAS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

O Programa de Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica (PPGASFAR) em Associação 

de IES nasceu da necessidade de construção e desenvolvimento da articulação política, social e 

econômica da assistência farmacêutica no país nos anos 2000. Essa articulação foi possível 

graças à criação da Rede Brasileira de Ciências Farmacêuticas (RBCF) enquanto integrante do 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Inovação Farmacêutica (INCT_IF). Foi o primeiro 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu na subárea de Assistência Farmacêutica. Por ocasião 

desses debates foi diagnosticado para o setor a ausência de planejamento, falta de protocolos 

padronizados e qualificação técnica nos serviços relacionados ao medicamento. A partir dai 

ficou evidente a falta de pesquisas e criação de metodologias para o reconhecimento das 

práticas no Brasil do ponto de vista acadêmico e da produção cientifica. 

As discussões e demandas levantadas em torno da Assistência Farmacêutica (AF), em 

2003, no Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF), da 

Secretaria de Ciências, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) 

culminou no estabelecimento da Assistência Farmacêutica como uma das prioridades do 

Ministério da Saúde. O exemplo da criação de uma instância dedicada à AF, dentro da gestão 

organizacional federal, passou a ser replicado nos níveis estaduais e municipais concentrando 

as programações e aquisições, até então fragmentados por programas em distintas secretarias. 

Essa mobilização foi direcionada no entendimento da AF como responsável por garantir o 

acesso e fornecimento de medicamentos nas quantidades e variedades adequadas, enquanto 

benefício social, bem como, na execução de políticas de cuidados dos pacientes dentro do 

conceito de saúde como direito universal, em todas as esferas da gestão e suas respectivas 

responsabilidades.  

A AF e formulação de políticas de medicamentos são campos de atuação do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A Política Nacional de Medicamentos – PNM (BRASIL, 1998), aprovada e 

publicada como uma portaria em 1998 por um processo participativo, foi baseada em princípios 

e diretrizes do SUS definindo prioridades de ações nas três esferas do governo como forma de 

alcance dos objetivos propostos nas politicas (VASCONCELOS et al, 2017).  

Política Nacional de Assistência Farmacêutica – PNAF (BRASIL, 2004), publicada pelo 

Conselho Nacional de Saúde em maio de 2004, veio para ampliar as finalidades da AF. Enquanto 

que na PNM a AF é uma das sete de suas prioridades, na PNAF surgem eixos estratégicos 

descrevendo maiores possibilidades de avanço e aplicação das ações dentro da AF. Nos eixos 
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destacam-se o desenvolvimento de recursos humanos, pactuação de ações intersetoriais para 

responder as necessidades do SUS, politicas intersetoriais para o desenvolvimento cientifico e 

tecnológico, prioritariamente voltado para o SUS, dentre outros. Ficava evidente que eixos já 

manifestavam o interesse no desenvolvimento da pesquisa e capacitação voltadas para a AF 

dentro do SUS. Juntamente a isso, os crescentes casos de judicialização em saúde tem tido cada 

vez mais espaço na discussão do setor e chamado atenção das áreas acadêmicas universitárias 

para a produção de estudos sobre o tema. 

Ainda no campo da pesquisa, no ano de 2004, o Ministério da Saúde (MS) entendeu seu 

papel no estímulo e orientação da capacidade nacional da produção de conhecimento científico 

e realizou a 2ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde com o objetivo 

de definir e aprovar a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde. Esses objetivos 

tomaram forma no primeiro edital de fomento a pesquisa na área de Assistência Farmacêutica 

com a união entre o DAF/DECIT e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq -Edital nº 054/2005). Diferentemente da área da saúde coletiva, na AF o 

estabelecimento das politicas públicas se deu sem que houvesse no país uma massa critica ou 

produção cientifica nacionais expressivas previamente bem estabelecidas que subsidiassem tais 

politicas com estudos e evidências confiáveis. Mesmo que os técnicos e gestores do setor 

público sejam em sua maioria egressos de universidades publicas, não havia participação mais 

direta da articulação entre os pesquisadores e setores públicos específicos da AF para produção 

acadêmica.  

Em tese defendida por Santos em 2012, observou-se a escassez na diversidade, 

sofisticação de temas e metodologias nos artigos publicados dentro da AF. Grande parte dos 

trabalhos abordavam como tema os serviços (73% do total), objetivando desenvolver 

avaliações. Parte significativa dos trabalhos se limitava à descrição dos serviços, sem maiores 

desenvolvimento, comparação ou proposição de juízo de valor sobre os resultados 

encontrados. Foi observado também falta de uniformidade metodológica entre eles. Como 

resultado, tal produção apresentava baixo impacto sobre o fortalecimento da AF visto as 

limitações de suas abrangências. Mais uma vez, estes dados reforçam a importância do fomento 

da pesquisa na área.  

Educação e Assistência Farmacêutica 

As Diretrizes Curriculares Nacionais de 2002 - DCN (resolução CNE/CES 02/2002) trouxe 

grandes desafios ao incorporar as necessidades do SUS e da AF dentro dos currículos de 
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graduação. Foi um grande evento histórico ao direcionar a formação no nível superior à atuação 

do farmacêutico dentro Sistema Único de Saúde - SUS, além de atenção ao contexto social e 

comunitário. Até então o curso de farmácia não era regido por currículos mínimos e a 

publicação da DCN gerou repercussões desde sua interpretação, como executar e também 

como introduzir esse novo foco do âmbito profissional, em especial a área clinica. Surgiu a 

necessidade de professores com formação específica e qualificados para o atendimento ao 

exigido pelas DCNs (CHAGAS et al, 2019) 

Enquanto as DCN se direcionavam a formação dos futuros farmacêuticos, o DAF 

estabeleceu como um de seus eixos de atuação a qualificação profissional, especialmente dos 

farmacêuticos que atuam em serviços das três esferas de gestão. Por essa frente, a atuação 

seria na qualificação dos serviços de saúde preparando os profissionais para gerenciar serviços 

e pessoas por meio da aplicação métodos científicos e éticos preconizados no estabelecimento 

dos serviços de AF do SUS. Dai surgiu o I Fórum Nacional de Educação Farmacêutica (2007) de 

onde se preconizou o estímulo a criação e direcionamento da pós-graduação para as 

necessidades do SUS em AF, promoção da articulação entre os órgãos de fomento, regulação e 

o Ministério da Saúde para ampliação de fomento de pesquisa em estudos aplicados na AF e o 

cuidado em saúde; formalização da subárea de conhecimento na área da farmácia no CNPq e a 

promoção de atividades formativas de farmacêuticos, em nível de graduação e pós-graduação, 

em serviços de saúde em todos os níveis de atenção (LEITE et al, 2008). 

 
2  DESENVOLVIMENTO 

PPGASFAR - Histórico e Contextualização do Programa 
O Programa de Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica (PPGASFAR) é constituído 

como uma associação de seis Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras (UFGRS, UFPR, 

UFSC, UFES, UFBA e UVV). O Programa abrange o desenvolvimento de produção científica, 

social e formação de recursos humanos em diversas regiões brasileiras, tendo a missão de 

atender escassez de pesquisadores e estruturas de pesquisa dedicadas ao tema no país. O 

carácter intersetorial, interprofissional e interdisciplinar próprios da Assistência Farmacêutica é 

refletido no corpo docente deste programa e suas articulações com diversos setores. Isso 

também se traduz nas orientações e pesquisas aliadas com outros Programas de Pós-Graduação 

trazendo as experiências e experimentações num cenário mais complexo, resultando em uma 

mais abrangente formação para todos os envolvidos.  
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A formulação da Rede proporcionou um Corpo Docente qualificado com atuação de 

destaque nacional na área, seja no âmbito acadêmico, na formulação de políticas, na prestação 

de consultoria e assessoria técnico-científica a órgãos governamentais nas três esferas de 

governo (Ministério da Saúde, ANVISA e Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde), seja na 

participação em projetos relevantes para o setor de saúde em nível nacional. Em Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul, na Bahia e Espirito Santo, os docentes do PPGASFAR coordenam projetos de 

interesse do poder público, em convênio com Secretaria Estadual de Saúde ou Secretaria 

Municipal de Saúde, envolvendo discentes da pós-graduação e da graduação. 

No último ano, três pesquisadores do programa passaram a ser os responsáveis pela 

organização do Programa de Atualização em Ciências Farmacêuticas: da Assistência 

Farmacêutica à Farmácia Clínica (Profarma), uma parceria entre a Associação Brasileira de 

Ciências Farmacêuticas (ABCF) e a editora Artmed, via o SECAD (Sistema de Educação 

Continuada à Distância). O Programa está no segundo ciclo e tem envolvido docentes, 

pesquisadores, pós-graduandos e profissionais do PPGASFAR, de outros programas e de 

diversas instituições do Brasil e de outros países. Trata-se de um trabalho desenvolvido com as 

características da rede constituída no PPGASFAR e que possui uma grande capilaridade 

nacional.  

Docentes atuam como membros de corpo editorial em periódicos, da Rede Brasileira de 

Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATES) e outros participam de diretorias de sociedades 

(ABCF, SBFC, Associação Brasileira de Ensino Farmacêutico, Rede Unida, Escola Nacional dos 

Farmacêuticos, FENAFAR, Internacional Pharmaceutical Federation). Metade do corpo docente 

(52,6%) tem experiência no exterior, tendo realizado mestrado, doutorado ou pós-doutorado 

em países como Espanha, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Portugal, Áustria e Inglaterra. 

Quatro professores possuem Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq e dois professores 

são Bolsistas de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do 

CNPq. Todos os docentes permanentes do programa possuem orientações em andamento 

(média de 3,5 por docente), realizaram atividades de pesquisa e divulgaram os resultados na 

forma de artigos científicos, além de produzirem outros tipos de publicações, organização de 

eventos internacionais e intersetoriais e trabalhos técnicos.  

O quadro docente em 2019 foi constituído de 20 (vinte) docentes no núcleo 

permanente e 1 (um) docente colaborador. Ao longo de 2019 três docentes solicitaram 

aposentadoria e foram convidados a permanecer no Programa. Em 2019 houve a primeira 
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entrada da turma de doutorado do Programa com ingresso de 7 discentes, um na UFRGS, dois 

na UFSC, dois na UFBA e dois na UFPR. Os alunos ingressaram mediante edital de seleção 

semestral em agosto de 2019. Foi reorganizado o projeto pedagógico do curso no sentido de 

ampliar parcerias de pesquisa e docência nas disciplinas previstas para mestrado e doutorado. 

As 5 IES parceiras estão empenhadas e motivadas no fortalecimento do PPGASFAR associação 

de IES. 

A proposta em associação também representa um desafio para o desenvolvimento do 

Programa. A utilização de recursos de informática webconferência, possibilita a construção da 

Rede de Pesquisa da Assistência Farmacêutica. A ferramenta de webconferência é utilizada para 

a realização de disciplinas, apresentações de defesas de trabalhos de conclusão e reuniões da 

Comissão Coordenadora e dos pesquisadores, garantindo a integração entre os partícipes. 

Ainda assim, é importante destacar entraves burocráticos e legais para o desenvolvimento 

neste formato de associação de IES, como na impossibilidade, até o momento, de concessão de 

bolsas e distribuição de recursos para os diferentes polos do programa, e na institucionalização 

e infraestrutura para o funcionamento do PPGASFAR nas diferentes IES. 

 

Objetivos da Rede do PPGASFAR 

I. Formação de pessoal qualificado para o exercício profissional, da pesquisa e do 

magistério superior, considerados indissociáveis na subárea da Assistência Farmacêutica; II. 

Incentivo à pesquisa na subárea Assistência Farmacêutica, sob perspectiva multi e 

interdisciplinar; III. Produção, difusão e aplicação do conhecimento de Assistência Farmacêutica 

à realidade brasileira e ao SUS. IV. Avaliação da produção científica mundial visando adaptação 

de seus achados à realidade brasileira e ao SUS. V. Divulgação dos achados científicos para 

gestores e profissionais da saúde, tanto em nível nacional como internacional 

 

Perfil do Egresso 

O perfil do profissional a ser formado se caracteriza, sobretudo, pela busca do 

aprendizado, com base no princípio de educação continuada, e no entendimento de que a 

pesquisa científica é etapa fundamental no processo de aquisição e difusão de saberes. Em 

consenso com os objetivos do Programa, com uma área de concentração – Assistência 

Farmacêutica – será desenvolvido de modo a criar condições para que o egresso se torne capaz 

de elaborar e executar projetos de pesquisa; redigir e apresentar trabalhos de pesquisa; fazer 
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análise crítica de pesquisas no âmbito das Ciências da Saúde; exercer a docência; integrar os 

conhecimentos multi, inter e transdisciplinares que constituem o âmbito das Ciências da Saúde 

e atuar na pesquisa inovadora vinculada às tecnologias leves. 

Um destaque do Programa é a atuação dos egressos: os 14 estão atuando na Assistência 

Farmacêutica (farmácia hospitalar e gestão estadual ou municipal da Assistência Farmacêutica) 

e já temos egressos cursando doutorado na área. Estes dados indicam que o Programa está de 

acordo com o que recomenda o Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020, uma vez que tem 

participado ativamente da qualificação de profissionais com real impacto na realidade social e 

no tema específico e tem contribuído para o desenvolvimento da política de saúde do país.  

A distribuição geográfica dos discentes também atesta o cumprimento de seu objeto de 

ampliar a rede de formação em assistência farmacêutica. Foi aprimorado o acompanhamento 

de egressos, o que já era realizado por este PPG, tendo sido construído um mapa virtual com 

georeferenciamento de nossos egressos. Foi criado um mapa georreferenciado com endereço 

de página e o mesmo é alimentado e disponibilizado na página do PPGASFAR : 

 

Estrutura curricular 

A estrutura curricular do Programa de Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica 

prevê que o estudante deverá realizar 24 créditos como requisito parcial para a obtenção do 

grau de mestre. Das 43 disciplinas planejadas, no ano de 2019, foram ofertados 16 créditos 

distribuídos em 8 disciplinas. A disciplina “Seminários Gerais em Assistência Farmacêutica”, 

obrigatória a todos os discentes tem como proposta desenvolver habilidades para a exposição 

de temas e promover a discussão de tópicos atuais e de interesse para a Assistência 

Farmacêutica entre discentes e docentes. Em 2 (duas) disciplinas tem ocorrido a participação 

de professores estrangeiros. Discentes de todas as IES associadas participaram destas e das 

demais disciplinas ofertadas a distância. Complementarmente, para proporcionar uma 

formação transdisciplinar com reflexos na abordagem do tema das dissertações dos 

mestrandos, os alunos são estimulados a realizar disciplinas de outros PPGs da área da saúde, 

como Epidemiologia, Saúde Coletiva, Enfermagem, Medicina, Educação e Antropologia. 

Lembrando que faz parte da estrutura curricular a possibilidade de o discente realizar atividades 

complementares no montante de até quatro créditos. 

A defesa da dissertação é pública e, dependendo das condições de infraestrutura da IES, 

é apresentada por webconferência. No PPGASFAR, o orientador atua como presidente da 
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banca, mas não compõe a banca examinadora. O recurso da webconferência também permite 

a participação de doutores de Instituições distantes nas bancas avaliadoras, diversificando assim 

os avaliadores externos, sem necessidade de utilização de recursos financeiros para 

deslocamento.  

Em 2019 houve a primeira entrada da turma de doutorado do Programa com ingresso 

de 7 discentes, um na UFRGS, dois na UFSC, dois na UFBA e dois na UFPR. Os alunos ingressaram 

mediante edital de seleção semestral em agosto de 2019. Foi reorganizado o projeto 

pedagógico do curso no sentido de ampliar parcerias de pesquisa e docência nas disciplinas 

previstas para mestrado e doutorado. As 6 IES parceiras estão empenhadas e motivadas no 

fortalecimento do PPGASFAR associação de IES. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PPG em Assistência Farmacêutica objetiva a formação de parcerias entre 

pesquisadores, por meio de redes, para estimular o desenvolvimento harmônico da Assistência 

Farmacêutica em um país de dimensões continentais como o Brasil, incluindo a gestão, 

farmacoepidemiologia, farmácia clínica e cuidado farmacêutico. A associação de pesquisadores, 

que atualmente encontram-se isolados ou em pequenos grupos, leva a formação de núcleos 

que, ao longo do tempo, tem se transformado em novos grupos de pesquisa qualificados. O 

PPG se propõe a colaborar para o atendimento de demandas como a formação de recursos 

humanos (professores qualificados na subárea Assistência Farmacêutica para atuarem junto 

aos Cursos de Farmácia, além de formar pesquisadores com produção científica compatível com 

os padrões exigidos pela CAPES) e a produção de tecnologias e inovações para o SUS e a 

sociedade, uma vez que grande parte da produção científica do programa tem aplicabilidade 

no SUS. Por articular e juntar expertises de diferentes regiões do pais nas diversas áreas e 

atividades, as tecnologias digitais de comunicação e informação são fundamentais para a 

consolidação e execução dos objetivos propostos da rede. 
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