
 

 

 

 

 

 

ROSA MALENA BERGAMO SOTERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSCA POR INFORMAÇÕES EM SAÚDE DIRIGIDAS À UNIFESP POR MEIO DO 

SERVIÇO “FALE CONOSCO”: um estudo exploratório 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade Federal 

de São Paulo - Unifesp, para obtenção do Título 

de Mestre Profissional em Ensino em Ciências da 

Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 



14 

 

  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 

(CEDESS) 

 

 

 

 

ROSA MALENA BERGAMO SOTERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSCA POR INFORMAÇÕES EM SAÚDE DIRIGIDAS À UNIFESP POR MEIO DO 

SERVIÇO “FALE CONOSCO”: um estudo exploratório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade Federal 

de São Paulo (Unifesp), para obtenção do Título 

de Mestre Profissional em Ensino em Ciências da 

Saúde. 

 

Orientadora: Profª Drª Iraní Ferreira da Silva 

Gerab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2015 

  

 



15 

 

  

 

É permitida a reprodução parcial desta obra, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na Publicação (CIP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S693b  Sotero, Rosa Malena Bergamo 

                Busca por informações em saúde dirigidas à Unifesp por meio do serviço 

          “fale conosco”: um estudo exploratório / Rosa Malena Bergamo Sotero. – São   

         Paulo, 2015. 

                97 f. 

 

                Dissertação (Mestrado modalidade Profissional em Ciências da Saúde) –  

           Universidade Federal de São Paulo, Centro de Desenvolvimento do Ensino  

           Superior em Saúde, 2015. 

               Orientadora: Profa. Iraní Ferreira da Silva Gerab 

 

 1. Saúde. 2. Educação. 3. Paciente. 4. Internet 5. Comunicação.  I. Gerab,  

            Iraní Ferreira da Silva II. Título. 

 

                                   CDU: 001.891:61     

CDD:  

 



16 

 

  

 

ROSA MALENA BERGAMO SOTERO 

 

 

BUSCA POR INFORMAÇÕES EM SAÚDE DIRIGIDAS À UNIFESP POR MEIO DO 

SERVIÇO “FALE CONOSCO”: um estudo exploratório 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade Federal 

de São Paulo (Unifesp), para obtenção do título 

de Mestre Profissional em Ensino em Ciências da 

Saúde. 

 

Orientadora: Profª Drª Iraní Ferreira da Silva 

Gerab 

 

 

 

 

 

Aprovado em:____ de ________________ de 2015  

 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

_____________________________________________________________ 

Profª Drª Iraní Ferreira da Silva Gerab – Universidade Federal de São Paulo 

Presidente 

 

 

_________________________________________________________ 

Profª Drª  Rita Maria Lino Tarcia – Universidade Federal de São Paulo 

 

___________________________________________________________ 

Profª  Drª  Christine Barbosa Betty  –  Universidade Federal de São Paulo 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Profª  Drª  Cristina Zukowsky Tavares – Centro Universitário Adventista de São Paulo 

 

________________________________________________________________ 

Profª Drª Simone Regina Souza da Silva Conde – Universidade Federal do Pará 

Suplente 

 

 

http://ead.unifesp.br/posgraduacao/user/view.php?id=5365&course=1


17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEDICATÓRIA 

 

 

 

À minha amada vó Eugênia (in memoriam), que me ensinou, com muita humildade, que 

todos somos iguais.  

 

Ao meu querido pai Ciro (in memoriam), referência de honestidade, inteligência e 

admiração, que sempre foi meu exemplo e incentivo na arte de estudar. 

 

À minha amada mãe Aryadine (in memoriam), por sua maneira de ver e viver a vida 

com muita alegria, generosidade e determinação. 

 

Ao meu amor “Fê”, que, pela compreensão e companheirismo, se fez muito presente, 

mesmo distante. 
 

 

 



18 

 

  

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço primeiramente a Deus, todo poderoso, que me deu inteligência e coragem para 

desbravar o caminho do conhecimento e se faz presente na minha vida e na minha Fé. 

 

À minha irmã Ari e sobrinha Yara, minhas queridas, que fazem parte da minha vida. 

 

À minha querida orientadora Iraní Ferreira da Silva Gerab, que, com muita paciência e 

dedicação, abriu para mim um mundo novo de conhecimentos e estímulos e me fez crer que 

sou capaz. 

 

À minha psicoterapeuta Profa. Dra. Maria Valéria P. Hossepian Salles Lima, por me escutar. 

Valéria, minha imensa gratidão por ajudar a trilhar os caminhos mais obscuros do meu ser. 

 

À Miriam Elena Cabral Baceto, pessoa por quem tenho muito carinho e admiração, que, 

durante nossa convivência no Departamento de Comunicação, com muito incentivo, me deu a 

oportunidade de chegar ao mestrado, contribuindo para a minha formação. 

 

Ao amigo e colega Renato Conte Pinto de Carvalho e demais colegas do Departamento de 

Comunicação que fazem parte do meu dia a dia e marcaram presença nesta fase da minha 

vida. 

 

A Angela Cardoso e Celina Brunieri, que me ajudaram muito com seus conhecimentos na 

elaboração deste trabalho. 

 

A todos os professores do mestrado, que foram essenciais com seus ensinamentos para o meu 

aperfeiçoamento e aprendizado.  

 

Aos meus colegas de mestrado, que tornaram essa jornada mais leve e produtiva. Foi 

enriquecedora a troca de conhecimentos durante o curso. 

 

Ao corpo diretivo do CEDESS, em especial ao Prof. Nildo Alves Batista e à Profa. Silvia 

Helena Batista, pela incansável luta por um ensino democrático e dialógico, que nos 

agraciaram com o mestrado profissional da Unifesp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ninguém ignora tudo. 

Ninguém sabe tudo. 

Todos nós sabemos alguma coisa. 

Por isso aprendemos sempre”. 

(Paulo Freire) 

 



20 

 

  

 

 

RESUMO  

 

A cada dia, a Internet vem se reafirmando como um meio tecnológico de informação tanto 

social quanto educacional. Nessa esteira, a Universidade Federal de São Paulo oferece um 

canal de comunicação denominado “Fale Conosco”, pelo qual o usuário pode solicitar 

informações, inclusive quanto a saúde. Assim, o objetivo desta pesquisa consiste em 

identificar e caracterizar as solicitações dos usuários do “Fale Conosco” saúde, do Portal da 

Unifesp, no intuito de aperfeiçoar esse canal de comunicação. Para tanto, foram analisados 

portais das universidades federais brasileiras, no que se refere a oferta de cursos e/ou 

atendimento na área da saúde, disponibilidade de dados sobre saúde e serviços do tipo “Fale 

Conosco”, a fim de levantar a existência de ferramenta semelhante para obtenção de 

informações sobre saúde. Todas as universidades oferecem um portal, 50 oferecem 

atendimento na área da saúde, e somente a Unifesp oferece um canal para solicitações de 

informações. Da mesma forma, foram submetidos a análise documental 684 e-mails enviados 

à seção “Dúvidas de Saúde/Tratamento Específico” e “Procura por Profissionais da Unifesp”, 

do “Fale Conosco”, entre 1º. de fevereiro de 2013 e 31 de janeiro de 2014, dos quais 

verificou-se que 60% apresentaram conteúdos incompatíveis com a solicitação enviada. 

Assim, após a leitura, foram selecionadas 384 mensagens relativas ao assunto “Dúvidas de 

Saúde/Tratamento Específico”. A maior parte dos usuários (83%) que procuram a área da 

saúde pelo “Fale Conosco” da Unifesp está em busca de tratamento de saúde. Esse fato, ao 

mesmo tempo em que evidencia a confiança que o público tem na instituição, também ressalta 

o desconhecimento quanto ao fluxo de atendimento disponibilizado pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). Para que isso não ocorra, é necessário organizar essa informação no portal de 

modo mais claro e acessível. Quanto às dúvidas sobre saúde, observa-se o predomínio de 

questões sobre as especialidades Ginecologia e Oftalmologia; e, com menor expressão, as 

áreas de Neurologia, Cirurgia Plástica e Psiquiatria. Este estudo possibilitou mapear áreas em 

que há necessidade de disponibilizar informações de modo mais abrangente e efetivo. Além 

disso, gerou um relatório técnico, a ser encaminhado à Comissão do Portal da Unifesp, para 

subsidiar o processo de reformulação do portal da universidade, que está em andamento. 

 

 

Palavras-chaves: Saúde; Educação; Paciente; Internet; Comunicação. 
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ABSTRACT 

 

Every day the Internet is confirmed as a technological means of social and educational 

information. In this sense, the Federal University of São Paulo (Unifesp) offers a 

communication channel called “Contact Us,” through which the user can request information, 

including health-related information. The objective of this research is to identify and 

characterize users’ requests in the “Contact Us” health section, at Unifesp’s Portal, with the 

intention of perfecting this communication channel. Therefore, federal higher education 

institutions’ (IFES) portals were analyzed, to investigate the existence of similar tools for 

health information. All of the IFES offer a portal, and while 50 of them offer medical 

assistance, only Unifesp offers a channel for health queries. While 684 emails sent to the 

“health queries/specific treatments” and “search for Unifesp professionals” sections of the 

“Contact Us” were submitted to document analysis between February 1, 2013 and January 31, 

2014, it was found that 60% were incompatible with the sections they were forwarded to. 

Thus, after careful selection, 384 messages were found to pertain to the section “health 

queries/specific treatments.” Most users (83%), who seek the “Contact Us” health section at 

Unifesp’s portal are in need of health care. This fact, while highlighting the confidence the 

public has in the institution, also demonstrates their lack of knowledge about the intense work 

flow in Brazil’s public health care system (SUS). To circumvent this, it is necessary to 

organize the information in the portal in a clear and accessible way. Most health related 

questions are in the specialties of Gynecology and Ophthalmology; and, to a lesser extent, the 

areas of Neurology, Plastic Surgery and Psychiatry. This study provided for the mapping of 

areas in which there is a need to make information available in a broader and more effective 

manner. In addition, the study generated a technical report that will go to Unifesp’s Portal 

Committee to assist in the task of revising the university’s portal, a process that is now going 

on. 

 

 

Keywords: Health; Education; Patient; Internet; Communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sou psicóloga clínica e ingressei na área administrava na Escola Paulista de Medicina 

(EPM), atualmente Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), há 25 anos. Durante esse 

tempo, exerci diversas funções e, hoje, ocupo o cargo de assessora da Diretoria, no 

Departamento de Comunicação Institucional, ligado diretamente à Reitoria. 

 

Nemi (2012), resgatando a história da Escola Paulista de Medicina, relata que a 

Unifesp decorre da transformação da Escola Paulista de Medicina (EPM), fundada em 1º de 

junho de 1933 por um grupo de médicos que conseguiram, de forma provisória, as primeiras 

instalações do curso básico de Medicina na rua Oscar Porto, 54, e, posteriormente, em 1936, 

estabeleceram sua sede definitiva na Rua Botucatu, 720. A construção do primeiro hospital-

escola do Brasil foi iniciada com o lançamento da pedra fundamental do Hospital São Paulo, 

em setembro de 1936, e sua inauguração em junho de 1937. A EPM foi federalizada pela Lei 

n. 2.712, de 21 de janeiro de 1956, e transformada, pela Lei n. 4.421, de 29 de setembro de 

1964, em estabelecimento isolado de ensino superior de natureza autárquica. Essa mesma Lei 

4.421 afirmava a obrigação da sociedade civil que geria o Hospital São Paulo de oferecer 

gratuitamente as suas instalações para o ensino médico. Em 1960, a sociedade civil passou a 

chamar Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) e, posteriormente, 

houve a mudança da palavra “sociedade” para “associação”, mantendo-se a mesma sigla. A 

partir de então, o complexo original EPM/HSP passou a ser conhecido como EPM/SPDM. 

Em 15 de dezembro de 1994, a EPM se tornou a Unifesp, universidade da área da saúde, 

preconizando a responsabilidade com a ciência e a comunidade da qual faz parte, 

permanecendo a administração do Hospital São Paulo a cargo da SPDM. 

 

Em 2006, iniciou sua expansão e, com ela, a introdução de cursos nas áreas de 

humanas e exatas. Ainda assim, sua imagem está fortemente ligada à área da saúde, 

constituindo-se, atualmente, em uma das mais importantes instituições dedicadas à formação 

de profissionais dessa área, à investigação científica, e à prestação de serviços à comunidade. 

Isso faz com que seja referência de atendimento para a população, apesar de as outras áreas 

também contemplarem essa relação e os atendimentos à sociedade.  
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As relações da Unifesp com a sociedade são organizadas pelo Departamento de 

Comunicação Institucional (DCI), que, dentre outras funções, desenvolve, disponibiliza e 

mantém serviços para que a comunicação da Unifesp com a sociedade se estabeleça. Está 

subordinado à Reitoria da Unifesp conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – Organograma Unifesp  

 
  Fonte: http://www.unifesp.br/images/docs/relatorio_de_gestao/organograma/organograma.png 

 

O DCI tem como missão manter a atuação integrada dos setores subordinados, 

buscando a melhoria da comunicação interna e da interlocução com a sociedade, 

especialmente no que se refere à divulgação e à defesa dos conhecimentos produzidos pela 

instituição. As atividades internas do DCI têm como objetivo difundir a informação a todos os 

setores acadêmicos e administrativos, obedecendo a um plano integrado e utilizando as 

ferramentas próprias à comunicação. Em 2003, o DCI passou por uma reestruturação, e uma 

das atribuições assumidas foi a de responder às solicitações das pessoas que procuravam, a 

princípio, o canal webmaster@epm.br, do portal da EPM. Em dezembro de 2006, inseriram o 

“Fale Conosco” área da saúde, que se encontra até hoje no Portal da Unifesp.  

 

Essas demandas por informações provenientes do ícone “Fale Conosco” chegam 

primeiramente ao Departamento de Informática, e os assuntos relacionados à área da saúde 

são repassados ao meu e-mail institucional. As mensagens passam por triagens direcionadas 

DCI 
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para as áreas que possam responder às dúvidas dos usuários ou são respondidas quando a 

informação já se encontra no DCI. Uma das minhas atribuições de trabalho cotidianas é 

responder às solicitações sobre saúde enviadas por esse canal. 

  

Logo que assumi essa responsabilidade, achei o trabalho muito interessante e, à 

medida que as solicitações chegavam, percebi que a função era mais importante do que 

poderia parecer e o quanto ajudava as pessoas auxiliando a resolver suas dúvidas ou 

encaminhando aos locais competentes. Eu acredito que nada acontece por acaso e, diante das 

atribuições que desenvolvo, posso dizer que vieram ao encontro de uma de minhas 

características e antiga inquietação, porque, desde pequena, quando alguém próximo tinha 

algum problema de saúde, eu tentava ajudar, aconselhando com base no meu conhecimento 

ou orientando para procurar determinado médico ou, ainda, encontrando caminhos para 

reduzir o sofrimento da pessoa.  

 

Talvez eu tenha sido influenciada por meu pai, que também era médico. Ele ganhava 

muitas amostras grátis de medicamentos e as levava para casa; por curiosidade, eu tinha o 

hábito de ler as bulas e brincar imitando o jeito que ele fazia quando atendia algumas pessoas. 

Conversava muito com ele sobre os medicamentos e o que tinha lido a respeito de cada um.  

Quando alguém dizia que estava com algum problema de saúde, e eu recomendava tomar 

determinado remédio, ele me chamava a atenção, recomendando que não podia fazer aquilo, 

porque não era certo. Mas o tempo foi passando, e eu continuo acudindo muitas pessoas que 

recorrem a mim para pedir um remédio para uma dor de cabeça ou conversar sobre algum 

problema de saúde.  

 

Posso dizer, portanto, que não foi difícil me envolver com a tarefa do “Fale Conosco”, 

e o que era uma antiga inquietação veio à tona. Incomodava-me o fato de não conseguir estar 

em dia com tantos e-mails pedindo informações sobre saúde e, muitas vezes, com solicitações 

que, quando percebia, já havia passado o tempo de dar a resposta por conta de o fluxo das 

outras atribuições de trabalho no departamento me ocupar muito. Além da preocupação com a 

urgência em dar uma devolutiva ao usuário, havia a questão do tempo que se leva para 

encontrar as informações para o solicitante dentro dos setores do portal. Essas informações 

não estão facilmente disponíveis, e sempre foi muito trabalhoso encontrá-las, já que, na 

maioria das vezes, estavam desatualizadas. 
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Passei a pensar em uma maneira de, utilizando as ferramentas de Internet que a 

tecnologia disponibiliza para esse fim, agilizar as demandas do “Fale Conosco” saúde da 

Unifesp, para que as pessoas tivessem acesso às respostas de suas solicitações com maior 

brevidade. Dessa forma, surgiram as seguintes questões:  

 

 Como as outras instituições públicas federais têm disponibilizado as suas 

informações? 

 

 Que tipos de solicitações são mais frequentes? 

 

 É possível disponibilizar informações de modo que a maioria dos usuários não 

precisasse solicitá-las por e-mail? 

 

 Quais contribuições esses e-mails podem trazer para aprimorar o fluxo de 

informações relativas à saúde no portal da Unifesp? 

 

Na busca de respostas a essas perguntas é que foi desenvolvido o presente trabalho.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral 

 

 Identificar e caracterizar as solicitações encaminhadas pelos usuários do “Fale 

Conosco” saúde, do Portal da Unifesp, a fim de possibilitar o aperfeiçoamento desse 

canal de comunicação. 

 

 

2.2 Específicos 

 

 Identificar e analisar os portais de instituições federais de ensino superior (Ifes) quanto 

à disponibilidade das informações sobre saúde;  

 

 Mapear e discutir as principais solicitações sobre saúde encaminhadas pela população 

por e-mail; e 

 

 Elaborar diretrizes para subsidiar o aprimoramento do canal de comunicação “Fale 

Conosco” saúde. 
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3 REFERENCIAL  TEÓRICO 

 

A busca de informações sobre saúde na Internet envolve questões amplas. Destacamos 

aqui a necessidade de subsídios teóricos para compreensão desse fenômeno por meio da 

abordagem dos seguintes tópicos: Comunicação; Internet; Saúde e Educação. Entende-se que 

esse campo do conhecimento sirva de aporte teórico relevante para esta pesquisa. 

 

 

3.1 Comunicação 

 

A palavra “comunicação” tem origem no latim “communicatio”, que significa “ação 

de tornar algo comum a muitos”. (POYARES, 1970). 

 

A partir do momento em que o homem passou a viver junto com outras 

pessoas, em comunidade, foi necessário criar uma maneira de interação. Isso 

ocorreu há mais de 300 mil anos, com o desenvolvimento da fala. Desde 

então, a comunicação se consolidou como ferramenta essencial para a 

convivência e o entendimento entre as pessoas. (AUDI et al., 2011) 

 

A comunicação significa repartir e trocar opiniões, associar, estabelecer e comungar 

ideias, é condição para vivermos em sociedade, e está presente em todas as atividades que 

envolvem os indivíduos. Tanto a oral quanto a escrita, utilizada há milhões de anos, estão 

presentes também na versão computacional. A comunicação ocorre em diversos contextos 

sociais nos quais haja um emissor, que transmite a informação, e um receptor; essa relação 

influencia a maneira como a mensagem é emitida e recebida. Alguns meios há muito são 

utilizados para esse compartilhamento de mensagens, como telex, telefone e fax, e, hoje, os 

ambientes digitais on-line, que possibilitam a comunicação por interação simultânea. As 

sociedades modernas estão envolvidas cada vez mais com a adoção da comunicação 

eletrônica em frequentes trocas e compartilhamento de interesses comuns.  

 

“Todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, objeto pensado, que mediatiza o 

primeiro sujeito do segundo, e a comunicação entre ambos, que se dá através de signos 

linguísticos” (FREIRE, 1983). Essa comunicação torna o indivíduo humanizado à medida que 

interage com o outro, que dialoga nesse processo comunicativo. “A educação é comunicação, 

é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos 

interlocutores que buscam a significação dos significados” (FREIRE, 1983). 
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Levy (1996) defende a idéia de que, com o advento da Internet, a interação de quem 

produz a informação e quem recebe ocorre de maneira direta. Com a propagação e ampliação 

das ciências tecnológicas, a comunicação ocorre de maneira interativa e numa relação direta 

de troca de informações e conhecimentos entre emissor e receptor, em um processo que 

chamou de “desintermediação”. O autor comenta, ainda, que as instituições que não 

acompanharem esse processo estarão fora do ciberespaço. Haverá sempre a necessidade da 

articulação da capacidade de organização direcionada para o auxílio à navegação nos 

parâmetros da evolução da inteligência coletiva e das demandas.  

 

Segundo Espanha (2007) a comunicação é reconhecida como um elemento necessário 

que une esforços para melhorar a saúde. Diz também que a comunicação em saúde emprega 

estratégias de comunicação para instruir, orientar e influenciar as pessoas tanto nas decisões 

individuais, quanto nas comunitárias.  Chama a atenção para a importância da comunicação 

enquanto uma estrutura, cujo respaldo científico se une a um conjunto de processos e 

intervenções na área da saúde.  

  

Na área da saúde, a comunicação pode contribuir para aspectos tanto de prevenção, no 

tratamento de doenças, quanto na promoção da saúde. Vem ganhando espaço na vida de 

indivíduos, pacientes, familiares e comunidades em geral na busca e uso da informação em 

saúde para melhoria dos maus hábitos e adoção de comportamentos saudáveis. Também ajuda 

na compreensão das recomendações e orientações médicas para poder tomar decisões sobre a 

saúde. Facilita o acesso aos locais de atendimento em saúde tanto privados quanto públicos; 

as relações e os contatos dos pacientes com os profissionais da área da saúde; assim como as 

prevenções de autocuidado e atenção que muitas vezes são necessárias para lidar com as 

doenças crônicas. Ela é essencial e decisiva na qualidade e na segurança na prestação de 

cuidados dos profissionais de saúde e nas interações deles com seus pacientes. É capaz de 

proporcionar a disseminação de informações sobre os riscos à saúde individual e comunitária, 

da mesma forma que ajuda a construção de mensagens e campanhas de saúde pública. É pela 

comunicação que o usuário consegue acessar portais e sites de saúde da Web, utilizando 

ferramentas disponíveis interativas, como, por exemplo, por meio do “Fale Conosco” do 

portal da Unifesp, que possibilita a consulta sobre informações. 
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3.1.2 Internet como meio de comunicação de massa 

 

O mundo virtual da Internet tornou-se um ambiente que mudou a forma de a sociedade 

contemporânea se relacionar, se comunicar e interagir. A simultaneidade das comunicações e 

o aumento da interação entre as pessoas resultaram num fenômeno global, como podemos 

verificar nos dias atuais. 

 

A Internet surgiu em 1958 como resultado das atividades da Advanced Research 

Projetcts Agency (Arpa), entidade subordinada ao Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos e cujo objetivo era alcançar superioridade tecnológica militar em relação à União 

Soviética, que havia lançado o Sputnik em 1957, o primeiro satélite artificial da Terra. 

(CASTELLS, 2003) 

 

Segundo Castells (2003), no início de 1990, muitos provedores de serviços da Internet 

organizaram suas próprias redes e criaram portas de comunicação com entidades, 

estabelecendo uma rede global de computadores e obtendo um rápido crescimento. Depois, 

surgiram muitas outras empresas de desenvolvedores que se uniram na construção de software 

livre, que brotou da cultura do Unix, desenvolvido por Linus Torvalds, um estudante de 22 

anos, da Universidade de Helsinki. Ainda de acordo com o autor, todos os desenvolvedores 

tecnológicos que produziram a Internet uniram-se a instituições governamentais, 

universidades de renome e centros de pesquisa, e, muito diferente do que se pensa, não houve 

ligações, inicialmente, com o mundo dos negócios. 

 

No contexto da Internet, sabe-se que quem acessa é um indivíduo que lê e escreve no 

idioma do seu interesse, incluindo pessoas que necessitam de acessibilidade e utilizam 

ferramentas que facilitam o acesso. Essa conexão, atualmente, pode ser feita por 

microcomputadores, notebooks, netbooks, tablets, celulares, smartphones e equipamentos 

similares, por meio de um sistema operacional de navegação que pode estar ligado a uma 

linha telefônica, redes WI-FI, satélite, rádio, fibra ótica, etc.; e quem usa esse sistema não 

precisa ter conhecimento profundo sobre o espaço virtual. 

 

Marques (2002) afirma que, com o grande volume de acesso da população à Internet, 

muitas terminologias passaram a fazer parte do dia a dia dos internautas, como Website, URL, 

Webdesign, dentre outras. 
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Uma pesquisa realizada pelo Ibope Media (IBOPE, 2013) segunda maior empresa 

latino-americana de pesquisa de mídia, aponta que o número total de pessoas, no Brasil, com 

acesso a Internet em qualquer ambiente (domicílios, trabalho, lan houses, escolas, locais 

públicos e outros locais) chegou a 105,1 milhões no segundo trimestre de 2013. Outra 

pesquisa, relativa ao terceiro trimestre de 2013, concluiu que, em casa e no local de trabalho, 

o total de pessoas com acesso em pelo menos um desses dois ambientes chegou a 79,5 

milhões. Considerando somente o ambiente domiciliar, o número de pessoas com acesso no 

terceiro trimestre foi de 76,6 milhões. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2014) estimou a projeção para a população do Brasil em 201 milhões de habitantes, nessa 

mesma época. 

 

Fazendo uma correlação, vemos que, no segundo trimestre de 2013, segundo dados do 

IBGE (2014), 52,26% do total da população brasileira tinha acesso à Internet em qualquer 

ambiente. Já no terceiro trimestre de 2013, 39,5% acessavam em casa e no trabalho; e 38% 

tinham acessos em seus domicílios. 

 

Soares (2004) constata que, ao realizar uma busca por sites contendo a palavra “saúde” 

no Teoma Search, uma das primeiras ferramentas de busca, obteve 29.200 ocorrências, o que 

demonstra a rapidez com que o tema se expandiu na rede. Para esse referido autor, houve, nos 

Estados Unidos, um crescimento muito maior de busca em sites da área da saúde do que o uso 

geral da Internet. No espaço virtual da Internet, os temas de saúde, principalmente nas 

pesquisas sobre comunicação em saúde e campanhas relacionadas, têm aumentado de forma 

significativa na área pública. 

 

Na internet são incontáveis os sites sobre temas vinculados, de alguma 

forma, às questões relativas à saúde-doença. Esse destaque se justifica na 

medida em que a saúde tornou-se, nos últimos anos, uma das principais 

preocupações do homem, adquirindo um valor inédito na história da 

humanidade. Por essa razão, é cada vez maior o número de pessoas que 

acessam a internet e a televisão para obter alguma informação sobre sua 

condição de saúde ou de um parente ou amigo. (GARBIN; PEREIRA 

NETO; GUILAM, 2008) 

 

Por outro lado, “todos os meses, milhões de brasileiros acessam sites relacionados a 

saúde, e cerca de 80% dos americanos buscam informações relacionadas a saúde em geral” 

(KHECHINE, 2008 apud BELIGOLI et al., 2010).  
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Nesse sentido, a Internet, atualmente, é um guia de grandes proporções em 

informações e se apresenta em diversos formatos, dispostos em inúmeros ambientes, como, 

por exemplo: em sites, banco de dados on-line, enciclopédias, portais, redes sociais e blogs. 

Cada vez mais tem demonstrado um crescimento elevado tanto em recursos tecnológicos 

quanto em quantidade de informações disponíveis, principalmente na área da saúde.  

 

Para ilustrar, apresentamos os resultados no quadro 1, da pesquisa realizada em 28 de 

julho de 2014, pela ferramenta de busca Google, do termo “saúde” e “doença”: 

 

Quadro 1- Resultados do Google 

 

Número de resultados do GOOGLE 
 

Termos de Pesquisa Resultados em páginas escritas 

em português 

Resultado em páginas do Brasil 

Saúde 233.000.000 161.000.000 

Doença 31.000.000 21.400.000 
 

 

As pessoas estão cada vez mais acessando a internet, inclusive em busca de 

informações sobre saúde. Muitos autores, entretanto, têm chamado a atenção para a 

importância de estar atento ao tipo de dado disponível: 

  

Muitos sites podem ser simplesmente veículos de empresas comerciais, 

interessadas em divulgação de medicamentos, de novas tecnologias ou 

mesmo de valores que levem os usuários a buscar seus produtos.... O 

cidadão comum, por sua vez, tem dificuldade de distinguir, por exemplo, o 

certo do enganoso ou o inédito do tradicional. (GARBIN; PEREIRA NETO; 

GUILAM, 2008) 

 

Garbin, Pereira Neto e Guilam (2008) questionam a qualidade dos textos divulgados 

na internet, taxando-os de “incompletos, contraditórios, incorretos ou até em fraudulentos”. 

 

Para Terra (2009), especialista na área de Gestão do Conhecimento e Tecnologia, 

muitas pessoas utilizam a Internet com o intuito de esclarecer dúvidas, checar o que há de 

novo a respeito de doenças crônicas, e também para entrar em contato com seu médico. Diz 

também que para alguns usuários a Internet não inspira confiança, em razão da origem e 

qualidade das informações, pela falta de segurança ao se expor aos profissionais da saúde, e 

pela própria resistência de alguns médicos aos meios tecnológicos. Marchi (1998) diz que a 

 Fonte: Google, 2014 
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relação entre paciente e médico tem mudado muito nos últimos tempos, à medida que o 

paciente passou da posição passiva para participativa ao zelar por sua saúde, tomando para si 

a responsabilidade desses cuidados.  

 

Segundo, Almeida Filho e Rouquayrol (2006) há alguns anos, o médico era 

considerado a autoridade do saber a respeito do paciente; qualquer palavra dita por ele era lei, 

e não havia questionamentos nas informações e orientações passadas. Com o passar do tempo, 

Garbin e colaboradores (2008) dizem que os próprios médicos começaram a se desobrigar 

desse encargo e passaram a trabalhar em conjunto com os pacientes, educando-os por meio de 

orientações nos cuidados com sua saúde e decidindo juntos a melhor maneira de lidar com a 

doença.  

 

Hoje, acessando blogs sobre a temática saúde, podemos ver pacientes que pesquisam 

e buscam informações sobre determinado assunto muitas vezes participando de grupos de 

discussões pela Internet, e, quando estão na presença dos médicos, compartilham e debatem 

as informações encontradas. (BELIGOLI et. al., 2010) 

 

Para Castiel e Vasconcellos-Silva (2002), o fato de as informações estarem disponíveis 

na Internet facilita o acesso das populações aos conteúdos sobre os temas de saúde e assuntos 

relacionados. Isso ajuda a minimizar desgastes e ansiedades provocados pelas dúvidas que 

surgem durante o processo que envolve tanto o lado do profissional como o do paciente. 

Conforme esses autores, em termos gerais, quando se fala em qualidade da informação, deve-

se pensar nas questões relacionadas à regulação dos canais que disponibilizam as informações 

em saúde, na constituição de órgãos independentes para avaliar a informação e estabelecer 

sanções em casos de disseminação prejudicial ou falsa informação. 

 

Assmann (2000) postula que existem inúmeros elementos disponíveis na rede mundial 

de computadores e elege a Internet como fonte que detém uma gama de agentes cognitivos 

que, interligados, podem se transformar num processo rico para a construção do 

conhecimento. Para esse citado autor, a Internet se transformou num instrumento de 

cooperação, estabelecendo parcerias científicas que influenciam no processo da elaboração da 

aprendizagem com base na interação do ser humano com os sistemas artificiais. 
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O Comitê Gestor da Internet (CGI) no Brasil (2006) produz, desde 2005, dados por 

meio de pesquisas especializadas realizadas pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação e acompanha as mudanças a cada ano no País no que diz 

respeito ao uso das tecnologias, incluindo a população que utiliza a Internet. Em 2011, o 

relatório da pesquisa nacional demonstrou que a busca de informações na área da saúde 

ocupou 43% dos usuários da Internet no Brasil.  

 

Assim, os usuários necessitam de fontes confiáveis, que tenham mais qualidade, 

conceito de excelência e com pesquisas científicas qualificadas, como é o caso de muitas 

universidades brasileiras que compõem as chamadas tradicionais escolas médicas, inclusive a 

Escola Paulista de Medicina da Unifesp. 

 

Para ilustrar, temos o conteúdo de um dos e-mails recebidos no “Fale Conosco” saúde 

da Unifesp: 

 

“Por favor! Preciso da ajuda por parte dessa conceituada universidade; assunto 

insônia pelo amor de deus me ajude sei que a universidade tem serviços gratuitos na 

área de pesquisa e tratamento da insônia”... (Solicitante - 26/6/2013). 

 

A sociedade informacional, por meio da sua história, tem trazido à tona novos 

apontamentos para a criação/inovação do conhecimento. Para Lemos, Jorente e Ferneda 

(2012), ganham voz novos atores sociais que agora têm a oportunidade de expressar suas 

singularidades em processos de construção coletiva do saber. E, segundo ele, uma nova ordem 

do conhecimento é consolidada, caracterizada pela transgressão à sequência temporal linear e 

aos limites espaciais vigentes até então. 

 

Cabral e Trevisol (2010) diz que existem mais informações disponíveis, assim como 

uma abertura muito ampla no acesso à informação oferecido pela Internet, que tem sua 

peculiaridade diante de outros meios de comunicação. A Internet propicia um aporte extenso 

de informações, o que exige do indivíduo um posicionamento ativo. Para muitos usuários, o 

canal de entrada costuma ser a ferramenta de busca Google. Daí há um direcionamento de 

acesso aos sites especializados e blogs. O médico deve considerar que o paciente tem a 

informação, e o paciente deve considerar que o médico, além da informação, tem a formação, 

ou seja, a habilidade de aplicar a informação.  
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Em uma pesquisa sobre a influência da busca de informações sobre saúde pela internet 

desenvolvida por Cabral e Trevisol (2010), para 46,6% dos médicos entrevistados quando o 

paciente vai ao consultório após ter lido diversas informações na Internet, o tempo de consulta 

fica maior. Porém, um número considerável de médicos (31,9%) não percebe diferença no 

tempo de consulta. Além disso, ainda segundo a pesquisa, 42,2% dos médicos afirmaram já 

ter ocorrido de pacientes chegarem com informações encontradas na Internet que eles 

próprios desconheciam. Ainda na mesma pesquisa, a internet também é utilizada como 

ferramenta de atualização para 94% dos médicos; 58,6% deles sugerem sites confiáveis para 

pacientes; 56,9% acreditam que a Internet ajuda na relação médico-paciente; 27,6% acham 

que não interfere; e 15,5% creem que a Internet atrapalha. Dentre as opiniões dos 

profissionais que acham que a Internet ajuda na relação médico-paciente, destacam-se aquelas 

que julgam melhorar a comunicação entre o profissional e o paciente, contribuindo para o 

tratamento da doença. 

 

Lévy (2000) atesta que o principal significado do ciberespaço é a interconexão geral 

de tudo em tempo real, a concretização do espaço virtual em que as formas culturais e 

linguísticas estão vivas. Diz também que o ciberespaço permite não apenas uma comunicação 

“um para um” e “um para muitos”, mas também do tipo “muitos para muitos” e a articulação 

em tempo real entre os três modos, o que incentiva a inteligência coletiva. Essas novas 

possibilidades já são usadas em larga escala para fins científicos, comerciais, políticos e 

artísticos, dentre outros. 

 

A comunicação de “um para um” significa que uma pessoa está solicitando 

informações para uma única pessoa responder; já a que consiste em “um para todos” são as 

solicitações que envolvem mais de um respondente que pode ser uma equipe ou um conjunto 

de pessoas que opinam; e a de “muitos para muitos” é um tipo de comunicação que 

proporciona a interação entre vários, como ocorre em blogs, comunidades virtuais, redes 

sociais. 

 

...Uma comunidade virtual pode, por exemplo, organizar-se sobre uma base 

de afinidade por intermédio de sistemas de comunicação telemáticos. Seus 

membros estão reunidos pelo mesmo núcleo de interesse, pelos mesmos 

problemas: a geografia, contingente, não é mais nem um ponto de partida, 

nem uma coerção. Apesar de “não-presente”, essa comunidade está repleta 

de paixões e de projetos, de conflitos e de amizades. Ela vive sem lugar de 

referência estável: em toda parte onde se encontrem seus membros 

móveis...ou em parte alguma. (LÉVY, 1996) 
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E depois desse aprimoramento do espaço virtual e de sua reestruturação é que 

podemos melhorar o acesso às informações disponíveis com informações que atendam com 

maior rapidez e clareza às necessidades dos usuários, pois a interatividade e a facilidade de 

uso da rede possibilitam a ampliação das formas de busca e acesso às informações, permitindo 

o transporte de informações de uma maneira instantânea. 

 

A procura de informação médica por meio das novas tecnologias de informação e 

comunicação tem crescido consideravelmente e, como consequência, supõe-se que pacientes 

mais informados assumam um papel mais ativo em situação de diálogo com o seu médico. 

 

Espanha (2007) considera que, sejam quais forem os sistemas de informação e as 

tecnologias utilizadas, em aplicativos como o e-saúde descentralizados e interativos parecem 

atingir um papel cada vez mais proeminente nos cuidados de saúde, adaptando-se à forma de 

utilização dominante da tecnologia, da sociedade e cultura em que se insere. Ou seja, as 

tecnologias aplicadas às informações sobre saúde estão tomando proporções muito amplas, 

levando-se em conta que os usuários utilizam espaços virtuais e interagem trocando 

informações pertinentes ao interesse individual e coletivo. O que seriam esses espaços?  

Como funcionam? 

 

Para tanto, uma revisão na política de informação e informática em saúde poderia ser 

um suporte no sentido de dar subsídios àqueles que buscam uma saída para lidar com seus 

problemas de saúde. Os autores em geral chamam a atenção para o cuidado ao inserir 

informações e torná-las disponíveis com a publicação de conteúdos cuja temática envolve a 

área da saúde para os usuários que buscam ajuda. Será necessário repensarmos as melhores 

formas de ações visando a decisões estratégicas para indivíduos e comunidades em geral. 

 

 

3.2 Saúde 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) (2003) define saúde como “o completo 

estado de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de enfermidade”. 

Muito se tem debatido a respeito da realidade desse conceito, e inúmeros esforços têm sido 

concentrados para a construção de uma definição mais coerente e realista, para que a saúde 

não fique diretamente associada a algo impossível de ser atingido, utópico, mas sim algo que 
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pode ser construído com a capacidade de cada indivíduo ao lidar com seu problema de saúde 

e da própria sociedade. 

 

Para Dejours (1986), esse estado perfeito de completo bem-estar não existe, é algo 

idealizado, ilusório, dando sempre a impressão de um estado atingível e que poderia ser 

alcançado, tornando-se uma meta. Refere-se à saúde como “um assunto ligado às próprias 

pessoas”.  

 

Certamente não reivindicamos aqui que a definição de OMS não tem 

objecções. Pelo contrário, acreditamos que é problematizar necessário 

mostrando que há uma dificuldade que lhe é inerente. Acreditamos que este 

conceito, em vez de impraticável, por utópico e subjetivo, pode ser 

politicamente conveniente para legitimar estratégias de controle e exclusão 

tudo o que nós consideramos como indesejável ou perigoso. No momento 

em que se indica que o "bem-estar" é um valor (Físico, psicológico e social) 

está sendo reconhecidos como pertencente domínio da saúde todos os que 

em uma sociedade e um momento histórico preciso qualificar positivamente 

(que produz ou deveria produzir uma sensação de bem-estar): laboriosidade, 

a vida social, a vida familiar, o controle excesso. E ao fazê-lo será 

desclassificado inevitavelmente como um dis-valor, como patológico e 

doentio de volta tudo apresentado como perigoso, indesejado ou 

simplesmente considerado como um mal. (CAPONI, 1997) 

 

 Caponi (1997) complementa, dizendo: “aparentemente, a principal dificuldade dessa 

definição reside no caráter ‘mudança’, ‘móvel’ e ‘subjetiva’, que parece ser inerente ao 

conceito de ser. Acreditamos, contudo, que a natureza subjetiva parece ser um elemento 

inerente a saúde e doença”. 

 

O conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica, política e 

cultural. Ou seja: saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. 

Dependerá da época, do lugar, da classe social. Dependerá de valores 

individuais, dependerá de concepções científicas, religiosas, filosóficas. 

(SCLIAR, 2007) 

 

 

Para Scliar (2007), o conceito de saúde, de acordo com a OMS, provocou inúmeras 

críticas tanto pela visão da idealização e inacessibilidade (“um completo estado de bem-

estar”), que não viabilizaria sua aplicabilidade nos serviços de saúde; quanto no âmbito 

político, que daria poder ao Estado de intervir na vida das pessoas, sob a alegação de que seria 

uma promoção em saúde. 
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Portanto, saúde não tem a completude de “estado estável”, o qual, uma vez alcançado, 

pode ser preservado. O entendimento do conceito de saúde tem um elevado componente de 

subjetividade. O que irá indicar se o indivíduo tem mais ou menos saúde dependerá do 

parâmetro e dos valores atribuídos a uma determinada situação. Um exemplo disso é o 

paciente que apresenta uma doença crônica como hipertensão arterial e se considera uma 

pessoa saudável levando em conta que seu problema de saúde não o impede de fazer as coisas 

de que gosta e de se sentir bem. Nesse sentido, ter saúde significa estar em condições de viver 

o cotidiano, mesmo tendo que conviver com alguma doença.  

 

Terra (2009) discorre que o exercício da colaboração na troca de conhecimentos entre 

profissionais e pacientes permite a difusão de informações, facilitando uma melhor qualidade 

de vida aos pacientes. À medida que adquirem novos conhecimentos, podem se beneficiar da 

melhoria do tratamento e das soluções para seus problemas de saúde, pensando numa 

concepção voltada para prevenção. 

 

 

3.3 Educação 

 

Segundo Ferreira (2010), educação é o “processo de desenvolvimento da capacidade 

física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando à sua melhor 

integração individual e social”. 

 

No conceito de Vianna (2006) a educação é um processo formado por meio de 

sequências contínuas de aprendizagens, em que o resultado culmina numa sucessão de 

procedimentos que beneficia o ser humano, produzindo mudanças significativas no seu 

desenvolvimento. O citado autor enfatiza que a educação favorece o desenvolvimento da 

capacidade intelectual do homem e propicia oportunidades essenciais para sua evolução. 

 

Definição a qual podemos incrementar com a citação de Freire (1979): “O homem 

deve ser o sujeito de sua própria educação (...) por isso, ninguém educa ninguém”. 

 

“A educação tem uma função inovadora e garante mudanças e progressos, tanto no 

nível individual quanto no social”. (OLIVEIRA, 1998). Ela transforma atuando diretamente 
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nas atitudes e no comportamento do indivíduo, provocando mudanças que o torna melhor 

enquanto pessoa e em seu meio.   

 

....É por meio dela – da Educação – que o homem sonha, conquista a 

liberdade ao adquirir habilidades e competências para fazer escolhas, traçar 

conscientemente a própria trajetória e, o melhor, impor direitos e exigir que 

deveres sejam cumpridos. (LAGE, 2012) 
 

Segundo Vygotsky (1987) e Freire (1979), os sujeitos constroem seu conhecimento à 

medida que interagem. A interatividade, para Vygotsky (1988), é entendida como um 

movimento de troca entre os indivíduos que envolve a elaboração compartilhada de 

conhecimento, o que é um requisito imprescindível para a aprendizagem. Segundo ele, as 

relações sociais contribuem para a heterogeneidade das informações por meio da 

reciprocidade, do diálogo e da cooperação, aumentando as capacidades individuais e suas 

funções mentais. O processo de construção do conhecimento ocorre pela interação do sujeito 

historicamente situado com o ambiente sociocultural onde vive. A experiência de vida do 

indivíduo influencia diretamente em sua educação. Para Freire (1996), a construção do 

conhecimento ocorre na relação sujeito-sujeito e sujeito-mundo, reforçando a ideia de que os 

indivíduos se educam entre si e o mundo funciona como um mediador nessa relação. 

 

A educação na Internet, no momento inicial tentou seguir os passos da 

educação formal: sistemas basicamente voltados para a transmissão de 

conteúdos, instrução de rotinas e treinamento” por meio de sistemas de 

perguntas e respostas. Pouco a pouco foi se tornando evidente que a 

educação na Internet teria de assumir uma dinâmica construtivista, adotando 

alguns pressupostos básicos das teorias de educação não formal: educação 

centrada no aprendiz (suas necessidades e seus interesses, seu tempo e sua 

iniciativa) e estruturada em estreita relação com a prática e produção coletiva 

do conhecimento. (SANTOS, 2007) 

 

Para Santos (2007), as comunidades virtuais e os ambientes interativos da Internet são 

locais que propiciam a educação não formal, quando são construídos levando em 

consideração características peculiares locais, reunindo uma série de elementos variados, 

sincronizados e atualizáveis. 

 

Interagir com as informações e com as pessoas para aprender é fundamental. 

Os dados encontrados livremente na Internet transformam-se em 

informações pela ótica, o interesse e a necessidade, com que o usuário o 

acessa e o considera. Para a transformação das informações em 

conhecimentos é preciso um trabalho processual de interação, reflexão, 

discussão, crítica e ponderações que são mais facilmente conduzidos, quando 

partilhado com outras pessoas. (KENSKI, 2008) 
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Segundo essa citada autora, as interações são entre as pessoas e outros seres vivos, no 

ambiente que nos envolvem, com a leitura de um livro, com um mestre, com inúmeras 

pessoas de diferentes idades, cultura e formação, com o que vemos e ouvimos na televisão, no 

rádio e no computador e em seus acessórios mediáticos. Para ela, existem dois pontos 

fundamentais a serem considerados na educação para se obter o domínio das tecnologias: a 

adaptação ao progresso tecnológico; e a instrução para que as pessoas possam adquirir 

competência no sentido de saber compreender o funcionamento desses novos meios de 

maneira crítica. 

 

O conceito de educação considerado neste trabalho é o de que ela se estabelece em 

um meio intencional, consciencioso, amparado na valorização da vida, e que busca a 

orientação das pessoas para o conhecimento de si mesmas, como suporte para o equilíbrio de 

seus problemas de saúde e de alguém do seu convívio. Entendemos que a educação se dá na 

relação de: solicitantes por informações sobre saúde, quando enviam e-mails por meio do 

serviço “Fale Conosco” da Unifesp; e receptor, quando responde a questionamentos, 

interesses e necessidades dos interlocutores, produzindo um conhecimento que, até então, não 

detinham. Durante esse processo de troca de informações, ocorrem mudanças que atuam 

diretamente no comportamento do indivíduo, como, por exemplo, alguém que necessita de 

informações a respeito de preparo e procedimentos para determinado tipo de exame ou 

cirurgia. O fato de sanar suas dúvidas propiciará conhecimentos que vão facilitar vários 

aspectos, os quais, se não conhecidos pelo paciente, podem causar transtornos e até ser um 

fator impeditivo para realização daquele procedimento.  

 

 

3.3.1 Educomunicação  

 

Com o avanço e a multiplicidade dos meios de comunicação na sociedade moderna, a 

comunicação ampliou seu espaço e tem mostrado sua importância no papel de interlocutora 

nos processos comunicacionais em todas as esferas sociais. Muitas são as reflexões no campo 

das Ciências Humanas a respeito da inter-relação de comunicação e educação que abriram 

espaço para um novo campo de conhecimento chamado educomunicação. 
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“As interações mais evidentes entre Comunicação e Educação são propostas a partir 

das intencionalidades educativas – no esforço de aperfeiçoar os processos comunicativos 

necessários à obtenção de aprendizagem. ” (BRAGA; CALAZANS, 2001) 

 

Segundo Braga e Calazans (2001), a Comunicação e Educação se relacionam nas 

interfaces que envolvem especificidades em áreas de interesses comuns para determinadas 

tarefas que proporcionam ajuda mútua aos dois campos de estudo. Para os autores, os recursos 

tecnológicos utilizados pela sociedade mediática, nas atividades que compõem as interfaces 

Comunicação e Educação, funcionam como grandes auxiliares de ensino.  

 

Definimos, assim, a educomunicação como o conjunto de ações inerentes ao 

planejamento, implementação e avaliação dos processos, programas e 

produtos destinados a criar e a fortalecer ecossistemas comunicativos em 

espaços educativos presenciais ou virtuais, assim como a melhorar o 

coeficiente comunicativo das ações educativas, incluindo as relacionadas ao 

uso dos recursos da informação no processo de aprendizagem. Em outras 

palavras, a educomunicação trabalha a partir do conceito de gestão 

comunicativa. (SOARES, 2001) 

 

Soares (2011) conceitua educomunicação como: “um campo de ação emergente na 

interface entre os tradicionais campos da educação e da comunicação, apresenta-se, hoje, 

como um excelente caminho de renovação das práticas sociais que objetivam ampliar as 

condições de expressão de todos os seguimentos humanos”. 

 

De acordo com Audi (2011), o maior objetivo da educomunicação está na formação de 

cidadãos críticos e conscientizados utilizando a comunicação como forma de educação. 

Considera o “cidadão” como “ser social” e que a cidadania é uma prerrogativa concedida a 

todos indivíduos de estar na sociedade de maneira participativa e não alienada, que permite 

seu envolvimento nos processos sociais dentro de sua comunidade, cidade ou país, assumindo 

um papel ativo, responsável e crítico. 

 

 As ideias dos referidos autores apontam para a importância da convergência e 

interação entre comunicação e educação e as questões relevantes que envolvem quem passa as 

informações e quem as recebe, para que ocorra o processo de aprendizagem. Para eles, o 

campo educacional é o epicentro no desenvolvimento das novas interações da comunicação 

social, e, a cada inovação tecnológica, a sociedade espera uma perspectiva educacional. 

Levando em conta as informações solicitadas pelo usuário do “Fale Conosco” saúde da 
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Unifesp, é importante observar que existe uma intencionalidade na procura por informação, e 

a comunicação que envolve o retorno dessa solicitação propiciará um aprendizado a quem 

necessita da informação. Com o aprendizado, a pessoa pode sair da posição de receptora a 

sujeito da produção de conteúdo, levando adiante o conhecimento adquirido. 

 

 

3.3.2   Educação em Saúde  

 

Silva et al (2010) apontam que questões políticas no Brasil influenciaram 

diretamente a educação em saúde em tempos de crise como resultado das manifestações de 

insatisfação da sociedade ou quando ameaçavam o setor financeiro. No início do século XIX, 

a educação em saúde tinha como público-alvo a elite da sociedade, que eram as classes 

dominantes de origem europeia, na tentativa de criar um ideal, segundo o autor “racista” e 

manter as classes subalternas na posição de inferioridade.  

 

Já no início do século XX, com o aparecimento da febre amarela, varíola e peste, foi 

preciso desenvolver ações para a população mais pobre, porque, com a epidemia dessas 

doenças, os navios vindos de fora não atracavam em portos brasileiros, prejudicando, assim, a 

exportação do café. Nessa época, criou-se, então, a polícia sanitária, que era levada, 

impositivamente, para as classes dominadas, ensinando sobre os hábitos de higiene, não se 

levando em consideração, contudo, as circunstâncias em que viviam nem a relação dessas 

condições com o aparecimento das doenças. Com o surgimento da Escola Nova, as ações 

tinham como foco os escolares, público-alvo nas ações de higiene e saúde feitas por meio dos 

professores e educadores sanitários que utilizavam um discurso universal no intuito de 

padronizar uma geração. O regime militar foi o momento em que se estabeleceu a chance de 

criar um ambiente de interlocução com a sabedoria da população, como alternativa para o 

enfrentamento dos problemas de saúde das classes populares e práticas educativas. Houve 

uma grande resistência ao regime militar e ao sistema de assistência à saúde implementados, 

e, a partir daí, surgiram muitos embates e discussões com relação à proposta do movimento 

sanitário brasileiro, aliado à educação popular em saúde.  

 

Com o surgimento do SUS, foram feitas muitas articulações, mas ainda prevalecia a 

educação tradicional, centralizadora, determinada pelos profissionais da área da saúde. A 

educação popular que, em princípio, era conhecida como técnica alternativa na prática 
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educativa, foi, aos poucos, ganhando seu espaço educativo, quando a sociedade assumiu o 

controle sobre sua saúde e suas vidas, conquistando seu lugar enquanto cidadão participante e 

podendo contribuir com o seu saber no exercício da sua cidadania. (SILVA et al., 2010) 

 

“O ‘ser cidadão’ vincula-se a um conjunto variado de ações possíveis num ambiente 

público, partilhado, colaborativo e comunitário.” (GUINDANI, 2012) 

 

A educação para a promoção da saúde tem como instrumento primordial a 

comunicação no sentido de transmitir informações para população no aprimoramento dos 

cuidados com a saúde.  

 

À medida que as tecnologias foram aprimorando-se, provocaram mudanças na 

construção e disseminação das informações, na forma de se comunicar e no compartilhamento 

de ideias em tempo real.  É importante o uso das tecnologias para a educação no sentido da 

socialização e inovação, quando uma nova descoberta precisa ser ensinada, informada e 

aprendida. E as novas aprendizagens, quando colocadas em prática, reorientam todos os 

nossos processos de descobertas, relações, valores e comportamentos (KENSKI, 2007). 

 

Conforme Visser apud Bastos e Ferrari (2011), o termo “educação ao paciente” refere-

se a todas as atividades educacionais dirigidas a ele, incluindo aspectos de educação 

terapêutica, educação em saúde e promoção de saúde. O processo de educação ao paciente 

tem como objetivo melhorar o conhecimento e a habilidade do paciente e/ou família, de forma 

a influenciar as atitudes e os comportamentos necessários para manter ou melhorar a saúde.   

 

A educação terapêutica é definida como o processo de auxiliar o paciente a adquirir ou 

manter as competências necessárias para lidar da melhor forma possível com uma doença em 

sua vida. É, portanto, um processo contínuo, integrado com o cuidado à saúde. É centrada no 

paciente e inclui atenção, informação, aprendizagem de autocuidado e suporte psicossocial 

sobre a doença, tratamento prescrito, sobre o hospital ou outras instituições de saúde, 

informação organizacional e de comportamento relacionado à saúde e à doença. (WHO, 

1998). 

 

O ambiente da web vem do termo website, que significa site eletrônico. A palavra site, 

em inglês, tem exatamente o mesmo significado de "sítio" em português, pois ambas derivam 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
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do latim situs. No começo, a web funcionava com as páginas disponíveis para leitura em que 

o acesso do usuário era de espectador. Ainda hoje, no Brasil, temos o portal 

http://www.aids.gov.br (Figura 2), que disponibiliza informações sobre Aids, doenças 

sexualmente transmissíveis e hepatite viral. Nele, o usuário encontra tanto as informações 

sobre os temas como as orientações de prevenção. Mas o serviço do portal não permite a 

interação com os usuários e nem propicia a troca de informações entre eles. 

 

                          Figura 2 – Portal DST-AIDS do Governo Brasileiro 

 

 

 

Em 2004, a empresa americana “O’Reilly Media” criou o termo web 2.0 para designar 

um conjunto de ferramentas que inovaria o mundo da informática. O Facebook, rede social de 

relacionamento criada por Mark Zuckerberg, faz parte dessa inovação, permitindo aos 

usuários enviar e receber mensagens e o compartilhamento de eventos pessoais. O termo web 

2.0 se refere a uma mudança na forma como a Internet é encarada por usuários e 

desenvolvedores, ou seja, o ambiente de interação e participação que hoje engloba inúmeras 

linguagens e motivações. 

 

Segundo Gonçalves (2007), a transição da web 1.0 para web 2.0 possibilitou novas 

oportunidades para geração e troca de conhecimentos, viabilizando ao utilizador uma atitude 

mais dinâmica e favorecendo as interações sociais e a construção de múltiplos ambientes com 

as chamadas comunidades virtuais, estabelecendo, assim, uma nova forma de comunicação.  

 

Fonte: http://www.everydayhealth.com/ 

  Fonte: Brasil, 2014 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://www.infoescola.com/informatica/web-2-0/
http://www.infoescola.com/informatica/web-2-0/
http://www.infoescola.com/internet/facebook/
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Num mundo em constante avanço tecnológico dos meios de comunicação, torna-se 

importante que as instituições, se adaptem às novas demandas de informações 

disponibilizadas pela internet que os usuários solicitam dos serviços oferecidos por elas. Com 

isso, criaram-se formatos inovadores de disseminação das informações utilizando de recursos 

computacionais capazes de disseminar de maneira rápida, fácil e segura as informações 

necessárias para mediar a interlocução entre o usuário e a instituição. Esses sistemas de 

informação, enquanto instrumentos de trabalho na saúde, são importantes recursos 

computacionais de apoio aos que necessitam de informações para si, familiares, amigos e 

comunidade em geral promovendo assim um processo de aprendizagem. Para os profissionais 

da saúde, a necessidade de manter-se atualizado é fundamental para aprimorar sua prestação 

de serviços, garantindo-a com qualidade a que quem precisa.  

 

Na concepção de Terra (2009), esse formato também favorece uma espécie de rede de 

educação em saúde pelo fato de a ferramenta permitir aos usuários debaterem sobre os temas 

voltados a sua saúde e/ou de pessoas próximas com profissionais da área e outras pessoas que 

passam pelo mesmo problema; e, consequentemente, obterem uma qualidade de vida melhor, 

fazendo a coisa certa com o conhecimento adquirido. Denomina Health 2.0, ou também 

Medicine 2.0, o movimento que envolve iniciativas de saúde mediadas pelas tecnologias da 

web 2.0 que já recebeu inúmeras atribuições, e a maioria delas se refere ao fato de provocar 

uma estimulação maior na interação entre pacientes e profissionais por meio das ferramentas 

sociais.  

 

O portal do governo americano sobre a Aids é um exemplo de como esse sistema de 

documentos interligados por várias mídias interativas (web 2.0) tem servido para a realização 

de trabalhos estratégicos de conscientização a serviço da saúde da população americana 

(Figura 3). As informações são fornecidas pela Casa Branca, além do Departamento de Saúde 

e Serviços Sociais, dentre outros órgãos, promovendo a interação do público e o governo.  
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   Figura 3 – Portal sobre Aids do Governo Americano 

 

 

 

Muitos ambientes virtuais disponibilizam informações aos usuários sobre doenças, nos 

quais eles podem interagir falando dos seus problemas, de familiares ou de pessoas próximas, 

tirando suas dúvidas com os profissionais e compartilhando conhecimentos sobre o assunto, 

dividindo suas angústias e dificuldades. 

 

Esse contexto impulsiona a troca de conhecimentos entre profissionais e pacientes; 

além disso, propicia a disseminação de informações, favorecendo a melhoria na qualidade de 

vida dos pacientes e também da criação de novos conhecimentos, importantes no 

desenvolvimento de novos tratamentos e soluções para a saúde, em uma perspectiva mais 

voltada para a atuação preventiva. (TERRA, 2009) 

 

Uma das possibilidades que alguns sites oferecem aos pacientes e que são bastante 

relevantes é a abertura de um espaço para compartilhar experiências que passaram depois do 

diagnóstico da doença e durante as etapas do tratamento. Os depoimentos, muitas vezes, 

revelam os desafios e momentos de superação que servirão de suporte para aqueles que estão 

Fonte: BRASIL, 2014a 
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em situação semelhante. Funciona como uma rede em que pacientes, familiares e amigos 

trocam experiências. 

 

Pelogi (2013), em sua pesquisa de mestrado, avaliou a usabilidade dos portais 

universitários, especificamente a página inicial do Portal da Universidade Federal de São 

Paulo. Dentre os principais assuntos discutidos quando a temática se referiu ao público que 

acessa o portal, foram sugeridos: criar canais; dar relevância ao canal "Paciente"; pensar mais 

no público externo; perfil do especialista; dúvidas quanto ao perfil de um especialista; área da 

saúde deve ser mais destacada; o Hospital São Paulo deveria receber mais destaque.  

 
Observou-se que grande parte dos problemas identificados é de fácil solução, 

não demandando modificações estruturais. No entanto, tais correções 

colocam-se como realmente essenciais, uma vez que a existência de tais 

problemas influencia diretamente na satisfação do usuário. Ao mesmo 

tempo, outros problemas de usabilidade encontrados precisam de 

modificações profundas, sendo, inclusive, necessário um reprojeto da 

interface e também uma revisão dos conceitos aplicados. (PELOGI, 2013) 

 

Existem fatores que ajudam e facilitam o êxito na busca de informações úteis e 

confiáveis de saúde na Internet. Um fator relevante nessa busca é o motivo: por que as 

pessoas começam a procurar informações de saúde? A resposta a essa pergunta influenciará as 

decisões tomadas ao longo desse processo. Partindo desse princípio, haverá necessidade de se 

pensar um novo formato de disponibilização das informações em saúde na Internet. Há 

necessidade de se levar em conta a valorização do ser humano como um todo, no que se refere 

às dimensões psicológicas, sociais, valores e crenças e, não mais baseada naquele modelo 

biomédico hegemônico. (BOOT; Meijman, 2010) 

 

A própria população que busca informação na Internet está exigindo cada vez mais 

uma resposta imediata para suas dúvidas, influenciando no delineamento dos portais: 

 

A sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, 

valores e interesses das pessoas que utilizam as tecnologias. Além disso, as 

tecnologias de comunicação e informação são particularmente sensíveis aos 

efeitos dos usos sociais da própria tecnologia. A história da Internet fornece-

nos amplas evidências de que os utilizadores, particularmente os primeiros 

milhares, foram, em grande medida, os produtores dessa tecnologia. 

(CASTELLS; CARDOSO, 2005) 
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Pensando em quais relações podem ser estabelecidas entre os procedimentos de saúde 

e a Internet vêm alguns questionamentos: Como isso é possível? De que forma isso vem 

sendo conduzido? 

 

Na atualidade há vários questionamentos ainda sem respostas consolidadas, 

principalmente relacionadas à concepção do que chamamos de informação 

em saúde, como democratizar o acesso à informação em saúde, como 

mobilizar os usuários para o acesso a estas informações, como estabelecer na 

prática uma política de informação, dentre muitos outros questionamentos. 

(CAVALCANTE; PINHEIRO, 2011) 

 

 

Quando o usuário busca na Internet informações sobre saúde, adquire, segundo Terra 

(2009), mais conhecimento, colabora para a diminuição da distância entre médico e paciente e 

melhora suas questões emocionais. Desse modo, a Internet passa a ser um suporte de apoio 

pessoal, emocional, afetivo e de acolhimento ao paciente, de forma complementar aos 

serviços de saúde. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este trabalho é uma pesquisa exploratória, descritiva e com abordagem qualitativa.  

 

Para Gil (1994), a pesquisa exploratória possibilita ao pesquisador um maior 

conhecimento acerca do assunto, de modo que ele possa formular problemas mais precisos ou 

criar hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos posteriores. 

 

O processo ocorreu em duas etapas. A primeira foi à análise dos portais das 

Universidades Federais Brasileiras; e, na segunda, fez-se uma análise documental dos e-mails 

com o assunto “dúvidas de saúde e tratamento específico” e “procura por profissionais da 

Unifesp” recebidos pelo “Fale Conosco” saúde Unifesp entre 1º de fevereiro de 2013 e 31 de 

janeiro de 2014. 

 

 

4.1 Análise dos Portais das Universidades Federais Brasileiras 

 

Um portal é um endereço na Internet que pode funcionar também como um 

apontador para uma infinidade de outros sites ou subsites dentro do próprio 

portal ou para páginas exteriores. Na sua estrutura, podem identificar-se 

elementos como: um motor de busca, um conjunto considerável de áreas 

subordinadas com conteúdos próprios, uma área de notícias, um ou mais 

tópicos num fórum, outros serviços de geração de comunidades e um 

directório, podendo incluir ainda outros tipos de conteúdos de acordo com a 

temática que aborda. (BOTTENTUIT JUNIOR; COUTINHO, 2009) 

 

Analisar os portais das universidades federais brasileiras foi relevante para a obtenção 

de dados sobre como (e se) as informações a respeito de saúde estão disponíveis para os 

usuários. No levantamento das UFBs por meio do acesso ao portal do Ministério da Educação 

em 9/4/2014, identificou-se que existiam 59 universidades (Quadro 2) (MEC, 2014). 

 

Quadro 2 – Universidades Federais Brasileiras 

UNIVERSIDADE Home page 

UFAC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE http://www.ufac.br 

UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ http://www.unifap.br 

UFAM – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS http://www.ufam.edu.br 

UFOPA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  http://www.ufopa.edu.br/ 

UFPA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ http://www.ufpa.br  

UFRA – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA http://www.ufra.edu.br 

UNIR – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA http://www.unir.br  

UFRR – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA http://ufrr.br/ 

http://www.ufac.br/
http://www.unifap.br/
http://www.ufam.edu.br/
http://www.ufopa.edu.br/
http://www.ufpa.br/
http://www.ufra.edu.br/
http://www.unir.br/
http://ufrr.br/
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UFT – UNIVERSIDADE FEDERAL DE TOCANTINS http://www.uft.edu.br  

UFES – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO http://www.ufes.br 

UFJF – UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA http://www.ufjf.br 

UFLA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS http://www.ufla.br 

UFMG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS http://www.ufmg.br 

UFOP – UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO  http://www.ufop.br 

UFSJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI http://www.ufsj.edu.br 

UFTM – UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO http://www.uftm.edu.br 

UFU – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA http://www.ufu.br 

UFV – UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA http://www.ufv.br 

UFVJM – UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E 
MUCURI  

http://www.ufvjm.edu.br 

UNIFAL-MG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS http://www.unifal-mg.edu.br 

UNIFEI – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ http://www.unifei.edu.br 

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE http://www.uff.br 

UFRJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO http://www.ufrj.br 

UFRRJ – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO http://www.ufrrj.br 

UNIRIO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO http://www.unirio.br 

UFABC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC http://www.ufabc.edu.br 

UFSCar - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS http://www.ufscar.br 

UNIFESP – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO http://www.unifesp.br 

UnB – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA http://www.unb.br 

UFG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS http://www.ufg.br 

UFMT – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO http://www.ufmt.br 

UFGD – UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS http://www.ufgd.edu.br 

UFMS – UNIVESIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL http://www.ufms.br 

UFAL – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS http://www.ufal.br 

UFBA – UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA http://www.ufba.br 

UFRB – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA http://www.ufrb.edu.br 

UFC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ http://www.ufc.br 

UFCA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI http://www.ufca.br 
UNILAB – UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BR 

http://www.unilab.edu.br 

UFMA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO http://www.ufma.br 

UFCG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE http://www.ufcg.edu.br 

UFPB – UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA http://www.ufpb.br 

UFPE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO http://www.ufpe.br 

UFRPE – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO http://www.ufrpe.br 

UNIVASF – UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO http://www.univasf.edu.br 

UFPI – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ http://www.ufpi.br 

UFERSA – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO http://www.ufersa.edu.br 

UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE http://www.ufrn.br 

UFS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE http://www.ufs.br 

UFPR – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ http://ufpr.br 

UTFPR – UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ www.utfpr.edu.br 

FURG – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE http://www.furg.br 

UFCSPA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO 
ALEGRE 

http://ufcspa.edu.br 

UFPel – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS http://www.ufpel.tche.br 

UFRGS – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL http://www.ufrgs.br 

UFSM – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA http://www.ufsm.br 

UNIPAMPA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA www.unipampa.edu.br 

UFFS – UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA DO SUL http://www.uffs.edu.br 

UFSC – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA http://www.ufsc.br 

 

 

 

     Fonte: Elaboração própria - (levantamento em 09/04/2014). 
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Após a identificação das instituições, procedeu-se da seguinte forma: 

 

1. Localização dos portais de acesso 

2. Acesso e busca de informações orientadas pelos seguintes eixos: 

 Oferta de cursos e/ou atendimentos na área da saúde; 

 Disponibilidade de dados sobre saúde; 

 Serviços do tipo “Fale Conosco”. 

 

Foram selecionados eixos que tivessem as mesmas características da Unifesp.   

 

 

4.2 Análise Documental dos e-mails recebidos por meio do Serviço Fale Conosco 

 

A análise documental é um dos métodos usados na pesquisa em ciências humanas e 

sociais. Deve ser realizada em documentos que nunca foram manipulados e nem tenham 

sofrido nenhum tipo de investigação por pesquisador. (HELDER, 2006) 

 

A análise documental trará informações factuais sobre as questões de 

interesse, através de atas, regulamentos, leis, pareceres, diários pessoais, 

relatórios e arquivos pesquisados. Partem da concepção que a análise 

documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagens de dados 

qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras 

técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema. 

(CAULLEY, 1981 apud LUDKE; ANDRÉ, 1986) 

 

Na concepção de Cellard (2008), para que a pesquisa documental possa render um 

bom material, haverá necessidade de o pesquisador extrair o máximo de informações 

possíveis até que se esgotem. Essas informações são muito valiosas por representarem o 

testemunho de determinada época. O investigador deverá buscar aportes qualitativos, focando 

o esclarecimento da sua questão central e, para isso, haverá necessidade de usar métodos 

científicos técnicos e analíticos para o tratamento dos dados e análise, passando por estágios e 

finalizando com uma síntese. 
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A. O Serviço “Fale Conosco” da Unifesp  

 

No período de coleta de dados da presente pesquisa, o portal da Unifesp apresentava a 

seguinte configuração (Figura 4). 

                      

         Figura 4 – Antigo portal da Unifesp - serviço “Fale Conosco” 

 

 

 

Observando que o serviço “Fale Conosco” está destacado em azul, localizado à 

esquerda com uma visibilidade pequena no Portal. 

 

Em outubro de 2014, o portal foi reformulado (Figura 5)  

 

                          

Fonte: Unifesp, 2014a  
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Figura 5 – Novo portal da Unifesp - serviço “Fale Conosco” 

 

 

 

Nesta figura o serviço “Fale Conosco” está destacado em amarelo na parte superior do 

Portal e apresenta pouca visibilidade. 

 

Os dados presentes na janela do “Fale Conosco” não sofreram alteração, por isso 

optamos por apresentar o caminho seguido pelo usuário na configuração do portal atual 

(Figura 4). 

 

Quando um internauta acessa a janela “Fale Conosco”, ele tem acesso ao seguinte 

formulário (Figura 6): 

           

Fonte: Unifesp (2014a) 
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            Figura 6 – Formulário de acesso ao serviço “Fale Conosco” 

 

 

 

Há a opção de escolha entre vários assuntos (Figura 7), em que o usuário preenche 

também os demais campos. 

 

       Figura 7 – Formulário do serviço “Fale Conosco” por Assunto 

 

 

 

Fonte: Unifesp, 2014b  

 

Fonte: Unifesp, 2014b 
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O presente trabalho refere-se aos assuntos: “Dúvidas de Saúde/Tratamento Específico” 

e “Procura por Profissionais da Unifesp”, destacados em vermelho na Figura 7.  As 

solicitações chegam diretamente à caixa de entrada do e-mail: xxxxxxx@xyz.xr, um exemplo 

está representado nas Figuras 8 e 9. 

 

        Figura 8 – “Fale Conosco” Dúvidas de Saúde/Tratamento Específico recebido por e-mail 

 

 

 

 

Figura 9 – “Fale Conosco” Procura por Profissionais recebido por e-mail 

 

 

 

Ao enviar a mensagem, o usuário recebe, por e-mail, o agradecimento pelo contato e, 

assim que possível, a solicitação será respondida. 

 

 

Fonte: e-mail institucional proveniente do “Fale Conosco Dúvidas de Saúde”. 20/10/2014 

Fonte: e-mail institucional proveniente do “Fale Conosco Dúvidas de Saúde”. 20/10/2014 

mailto:xxxxxxx@xyz.
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B. Critérios de Seleção 

 

Como já dito, foram analisados os e-mails enviados à seção: “Dúvidas de 

Saúde/Tratamento Específico” e “Procura por Profissionais da Unifesp”, do “Fale Conosco”, 

entre 1º de fevereiro de 2013 e 31 de janeiro de 2014. 

 

Nesse período, o serviço recebeu 2.915 mensagens, divididas nas 11 categorias de 

assunto (Tabela 3). Do total, 306 são relativas a “Dúvidas de Saúde/Tratamento Específico” 

(10,5%); e 378 se referem a “Procura por Profissionais da Unifesp” (13%), totalizando 684 e-

mails (23,5%) relacionados aos temas (Tabela 1). Com o levantamento, pudemos concluir que 

os assuntos mais procurados pelo “Fale Conosco” da Unifesp foram: i) cursos de extensão, 

(17,1%); ii) cursos de graduação (13,3%); iii) procura por profissionais (13%); iv) vestibular 

(12%); v) cursos de pós-graduação stricto sensu (10,6%); vi) dúvidas de saúde/tratamento 

específico (10,5%); e vii) concursos públicos (10,4%)  (Tabela 1).  

 

          Tabela 1 - Solicitações por assunto recebidas por meio do “Fale Conosco” 

Assunto Procurado Quantidade Percentual 

Concursos Públicos 304 10,4% 

Cursos de Extensão (lato sensu) 500 17,1 % 

Cursos de Graduação 388 13,3% 

Cursos de Pós-Graduação stricto  sensu 310 10,6% 

Dúvidas de Saúde/Tratamento Específico 306 10,5% 

Imprensa 80 2,7% 

Problemas com o site 69 2,4% 

Residência Médica 28 1,0% 

Transferência 201 7,0% 

Vestibular 351 12% 

Procura por profissional da Unifesp 378 13% 

Total 2.915  

 

 

Assim, para o presente trabalho, foram analisados o conteúdo de 684 e-mails. 

 

 

     Fonte: Elaboração própria - 23/05/2014 
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C. Organização e Análise dos Dados Obtidos 

 

Numa primeira etapa, os e-mails passaram por uma organização. Foi indispensável 

olhar para o conjunto de documentos de forma analítica, buscando averiguar como se poderia 

proceder para agilizar a produção de dados. 

 

Foram criadas pastas na caixa de entrada de e-mail identificando ano e mês das 

mensagens pela ordem crescente das datas. Para melhor análise, o conteúdo dos e-mails foi 

copiado integralmente para um documento do Word© e identificado e numerado pelo mês de 

recebimento. Os documentos foram impressos em blocos mensais. 

 

Foi realizada uma análise de conteúdo, seguindo os critérios de Bardin (2010) e 

Minayo (2000) atesta que, durante a análise de conteúdo, há necessidade de ruptura entre o 

intuitivo e a hipótese, para que se consolide uma interpretação mais assertiva, não se 

esquecendo da cientificidade do trabalho. 

 

Essa etapa envolveu: 

 

 leitura integral e seletiva do material selecionado; 

 identificação de pertinência entre o assunto da mensagem e o seu conteúdo; 

 categorização do material, extraindo do conteúdo da solicitação a temática de saúde de 

acordo com as especialidades e subespecialidades médicas, conforme classificação do 

Conselho Federal de Medicina, segundo a Resolução CFM n. 2068/2013 (CFM, 

2013); e 

 interpretação dos dados obtidos 

 

As categorias, de acordo com Campos (2004), são “grandes” enunciados que contêm 

variáveis temáticas, que podem ter características comuns ou não do tema principal, mas 

podem ter relevância em seu significado com o objeto de estudo na criação de um 

conhecimento inovador, proporcionando um diferencial ao conteúdo. 

 

No que se refere à procura por profissionais, foi feita a seleção entre os profissionais 

de saúde, excluindo os de outras áreas. 
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Os itens foram agrupados e tabulados por meio da obtenção da frequência relativa e 

absoluta, quando pertinente. 

 

 

D. Implicações Éticas 

 

Esta pesquisa, bem como o acesso ao banco de dados, foi autorizada pela Diretoria do 

Departamento de Comunicação Institucional, conforme termo apresentado no Anexo A. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo, sob o 

número 6301251113, datado de 14 de fevereiro de 2014 (Anexo B). As sugestões das 

informações disponibilizadas no portal da Unifesp obedecerão a regras do manual de 

princípios éticos para sites de medicina e saúde na Internet, do Conselho Regional de 

Medicina de São Paulo (Anexo C). Os dados que acompanham as solicitações dos usuários do 

“Fale Conosco” da Unifesp, como nome, e-mail e outros, foram omitidos quando 

apresentados nessa dissertação. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Disponibilidade de Informações sobre Saúde nos Portais das UFBs 

 

Todas as 59 UFBs apresentam portal para acesso a informações. A análise desses 

portais possibilitou identificar que 50 delas oferecem atendimento na área da saúde. 

Entretanto, nenhuma apresenta um canal de informações sobre esse tema em sua página 

inicial, e somente o “Fale Conosco” da Unifesp disponibiliza o formulário para que o usuário 

possa enviar mensagem solicitando esclarecimentos sobre dúvidas de saúde (Quadro 3).  

Provavelmente, a Unifesp, por sua base sólida na área da saúde, apesar do processo de 

expansão, mantém esse canal. (MEC, 2014) 

 

Assim, as universidades federais que têm área da saúde não exploram as redes digitais 

em todo seu potencial no sentido de disponibilizar as informações sobre saúde para o usuário 

que acessa seus portais.  

 
Quadro 3 – Dados sobre os portais das UFBs 

 

UNIVERSIDADE 

Área da 

saúde? 

Fale 

Conosco 

Saúde? 

Informações 

disponíveis de 

saúde? 

UFAC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Sim Não tem  Não tem  

UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ Sim Não tem  Não tem  

UFAM – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS Sim Não tem  Não tem  

UFOPA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ Não Não tem  Não tem  

UFPA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ Sim Não tem  Não tem  

UFRA – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA Não Não tem  Não tem  

UNIR – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA Sim Não tem  Não tem  

UFRR – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA Sim Não tem  Não tem  

UFT – UNIVERSIDADE FEDERAL DE TOCANTINS Sim Não tem  Não tem  

UFES – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO Sim Não tem  Não tem  

UFJF – UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Sim Não tem  Não tem  

UFLA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS Não Não tem  Não tem  

UFMG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Sim Não tem  Não tem  

UFOP – UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO Sim Não tem  Não tem  

UFSJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI Sim Não tem  Não tem  

UFTM – UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Sim Não tem      Não tem      

UFU – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Sim Não tem  Não tem  

UFV – UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA Sim Não tem  Não tem  

UFVJM – UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 

JEQUITINHONHA E MUCURI  

Sim Não tem  Não tem 

UNIFAL-MG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS Sim Não tem  Não tem  

UNIFEI – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ Não Não tem  Não tem  

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Sim Não tem  Não tem  

UFRJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Sim Não tem  Não tem  

UFRRJ – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO Sim Não tem  Não tem  
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UNIRIO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

Sim Não tem  Não tem  

UFABC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC Não Não tem  Não tem  

UFSCar - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS Sim Não tem  Não tem  

UNIFESP – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO Sim Sim Tem Não tem 

UnB – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Sim Não tem  Não tem  

UFG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS Sim Não tem  Não tem  

UFMT – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Sim Não tem  Não tem  

UFGD – UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS Sim Não tem  Não tem  

UFMS – UNIVESIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Sim Não tem  Não tem  

UFAL – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS Sim Não tem  Não tem  

UFBA – UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Sim Não tem  Não tem  

UFRB – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA Sim Não tem  Não tem  

UFC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ Sim Não tem  Não tem  

UFCA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI Sim Não tem  Não tem  

UNILAB – UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BR 

Sim Não tem  Não tem  

UFMA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO Sim Não tem  Não tem  

UFCG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Sim Não tem  Não tem  

UFPB – UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA Sim Não tem  Não tem  

UFPE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Sim Não tem  Não tem  

UFRPE – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO Não Não tem  Não tem  

UNIVASF – UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO 

Sim Não tem  Não tem  

UFPI – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ Sim Não tem  Não tem  

UFERSA – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO Não Não tem  Não tem  

UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Sim Não tem  Não tem  

UFS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE Sim Não tem  Não tem  

UFPR – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Sim Não tem  Não tem  

UTFPR – UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Não Não tem  Não tem  

FURG – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE Sim Não tem  Não tem  

UFCSPA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

PORTO ALEGRE 

Sim Não tem  Não tem  

UFPel – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Sim Não tem  Não tem  

UFRGS – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Sim Não tem  Não tem  

UFSM – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Sim Não tem  Não tem  

UNIPAMPA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA Sim Não tem  Não tem  

UFFS – UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA DO SUL Sim Não tem  Não tem  

UFSC – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Sim Não tem  Não tem  

 

 

 

 

5.2 Distribuição das Mensagens Recebidas 

 

5.2.1 Compatibilidade entre conteúdo e assunto das mensagens 

 

Denominamos de incompatível a mensagem em que o usuário optou pelo assunto que 

consta no formulário do “Fale Conosco” “Dúvidas de Saúde/Tratamento Específico (DSTE) 

ou Procura por Profissional da Unifesp (PPUnifesp)”, e no corpo da mensagem que não há 

relação com o enunciado, como segue a exemplo do e-mail:  

 

     Fonte: Elaboração própria - (levantamento em 09/04/2014). 
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Durante a análise das mensagens, foram evidenciadas incompatibilidades entre o 

assunto e o conteúdo das mensagens em 51% (347); e em 49% (337) dos e-mails recebidos 

houve compatibilidade (Tabelas 2 e 3). 

 

 

       Tabela 2 - Classificação dos assuntos compatíveis/incompatíveis com o teor total  de e-mails   

        relacionados à “DSTE” 

Assunto Compatíveis % Incompatíveis % Total geral 

DSTE 252 82,3% 54 17,7% 306 

 

 

 

       Tabela 3 - Classificação dos assuntos compatíveis/incompatíveis com o teor total de e- mails  

        relacionados e “PPUnifesp” 

Assunto Compatíveis % Incompatíveis % Total geral 

PPUnifesp 85 22,5% 293 77,5% 378 

 

 

Portanto, no que se refere à busca das informações no campo “Dúvidas de 

Saúde/Tratamento Específico”, a porcentagem de compatibilidade foi de 82,3%. Quanto à 

“Procura por Profissionais da Unifesp”, houve menor coerência entre o conteúdo e o tema da 

mensagem (22,5%). Assim, conclui-se que é preciso rever a configuração desse campo no 

serviço “Fale Conosco”. 

 

     Fonte: Elaboração própria - 24/10/2014 

Fonte: Mensagem do “Fale Conosco” recebida em 5/2/2013 

Nome: xxxxxxxx 

Email: xxxxxxx@xxx.xx 

Assunto:Dúvidas de Saúde/Tratamento Específico 
Motivo: Contato 

Conteúdo: Boa noite, 

Gostaria de saber se a Unifesp oferece curso de português para estrangeiros e quais são as premissas para 

frequentar tal curso. 

Obrigada, 

Solicitante 

Data: 2013/02/05 

Origem: www.unifesp.br/index.php 

Destino: xxxxx @xxxx.xx 

     IP:000.000.00.0 

     Fonte: Elaboração própria - 24/10/2014 

http://www.unifesp.br/index.php
mailto:andrea@dis.epm.br
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Depois da análise do conteúdo das 684 mensagens, elas foram redistribuídas por 

grupos (DSTE, PPUnifesp e assuntos gerais) (Tabela 4). 

 

          Tabela 4 – Distribuição das mensagens por assunto 

Assunto DSTE PPUnifesp  Assuntos Gerais Total geral 

DSTE 252  0 54 306 

PPUnifesp 132 85 161 378 

Total 384 85 215 684 

  

 

A análise foi direcionada às mensagens cujo conteúdo se refere a saúde excluindo a 

busca por profissionais (384 mensagens). 

 

  

5.2.2 Mapeando as solicitações sobre saúde 

 

A análise dos e-mails selecionados evidenciou que, basicamente, as solicitações 

podem ser estratificadas em dois grupos: Busca de Informações sobre Dúvida de Saúde (DS); 

e Tratamento Específico (TE) (Figura 10). 

 

                Figura 10 – Principais solicitações encaminhadas ao “Fale Conosco” –- Dúvida de saúde/ tratamento 

específico  

 

 

 

5.3 Solicitação de Tratamento Específico 

 

Como apresentado na Figura 8, a maioria dos usuários (83%) que procura a área da 

saúde por meio do “Fale Conosco” da Unifesp está em busca de tratamento na instituição.  

 

DSTE 

384 

 

DS 

65 

 

TE 

319 

   Fonte: Elaboração própria – 24/10/2014 

      Fonte: Elaboração própria – 24/10/2014 
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 Por ser referência histórica no campo da assistência à saúde, é esperado que exista o 

desejo, por parte da população, de conseguir tratamento. Todavia, em parte do Sistema Único 

de Saúde, os serviços de saúde institucionais devem seguir um fluxo de atendimento: 

 

No Sistema Único de Saúde, há o que se chama de referencialização. Na 

estratégia de atendimento, para cada tipo de enfermidade há um local de 

referência para o serviço. A entrada ideal do cidadão na rede de saúde é a 

atenção básica (postos de saúde, equipes de Saúde da Família, etc.).  Um 

segundo conceito básico do SUS é a hierarquização da rede. O sistema, 

portanto, entende que deve haver centros de referência para graus de 

complexidade diferentes de serviços. Quanto mais complexos os serviços, 

eles são organizados na seguinte seqüência: unidades de saúde, município, 

polo e região. (BRASIL, 2006)  

 

A população que contata o “Fale Conosco” aparentemente desconhece essa 

organização. Por outro lado, contudo, cabe a questão: essa informação está facilmente 

acessível para os usuários? 

  

Na sequência, demonstraremos as etapas que atualmente o solicitante precisa seguir 

para acessar as informações sobre atendimentos, organização e funcionamento do Hospital 

Universitário, inclusive orientações seguindo o fluxo do SUS. 

 

Ressalte-se que não estamos levando em consideração o serviço “Fale Conosco”, 

somente as informações disponíveis, caso o usuário pesquise no Portal da Unifesp. 

 

1º - Acesso ao Portal de Unifesp (Figura 11) 

                                  Figura 11 – Portal da Unifesp - Serviços 

 

 

 

 Fonte: Unifesp, 2015a  
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2º - Em serviços encontrará o item Saúde com indicação do Hospital 

Universitário e Serviços de Saúde (Figura 12). 

 

        Figura 12 – Site do Hospital Universitário - HSP 

 

 

 

 3º - Na sequência, encontra o Serviço de Atendimento Hospitalar (Figura13) 

 

             

Fonte: Hospital São Paulo, 2012a 
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             Figura 13 – Informações sobre os atendimentos hospitalares do HSP 

 

 

 

 

Fonte: Hospital São Paul, 2012b 
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4º - Após, acessa o Serviço Ambulatorial (Figura 14) 

 

                            Figura 14 – Informações sobre o atendimento ambulatorial do HSP 

 

 

 

 

Fonte: Hospital São Paulo, 2012c 
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5 º - Se a opção for a busca “Serviços de Saúde”, conforme mostra a Figura 15, 

haverá um redirecionamento para as páginas dos setores disponíveis. 

 

Figura 15 – Alguns Serviços de Saúde disponibilizados pela Unifesp 

 

 

 

O Hospital São Paulo é um hospital terciário, de grande porte e alta complexidade, que 

atende prioritariamente pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Por ser um hospital 

universitário de referência na rede de atenção à saúde, atua de forma a compatibilizar metas e 

compromissos estabelecidos pela Secretaria de Estado de Saúde com as demandas acadêmicas 

dos vários departamentos da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp). Oferece atendimento multiprofissional a saúde nas modalidades 

ambulatorial, de internação e de urgência e emergência. 

 

Outra possibilidade para atendimento nos serviços da Unifesp é a participação em 

protocolos de pesquisa clínica. Quando vão desenvolver um projeto que necessita de 

voluntários, o pesquisador envia as informações para recrutamento de voluntários ao 

Fonte: Unifesp, 2015b 



59 

 

  

Departamento de Comunicação Institucional da Unifesp. Essa informação está localizada no 

rodapé do portal, conforme destacado em vermelho na Figura 16. 

 

                             Figura 16 – Serviço de recrutamento de voluntário para pesquisas da Unifesp 

 

 

 

 A terceira possibilidade de atendimento é por meio dos programas de extensão 

institucionais. Todavia, essas informações sobre os programas estão dispersas no portal. 

 

Observa-se que existe uma procura por tratamento em algumas áreas (Gráfico 1), com 

predomínio de solicitações em tratamentos neurológicos. 

Fonte: Unifesp, 2014a 
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            Gráfico 1 – Especialidades mais procuradas para tratamento específico 

 

 

 

 

A distribuição das solicitações nas diferentes áreas está apresentada no Apêndice A. 

 

Nota-se que existe, dentro das especialidades mais procuradas, algumas solicitações 

específicas que predominam (Quadro 4). 

 

 
        Quadro 4 - Distribuição das especialidades e subespecialidades mais solicitadas por tratamento específico 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Uma questão que surge com esses dados é a razão do predomínio de algumas.  

 

Especialidade Solicitação % na área 

Neurologia  Esclerose Múltipla  33,3 

Distúrbios do sono 13 

Ginecologia Reprodução humana 70 

Oftalmologia Ceratocone 21,3 

Psiquiatria Drogas e álcool 21 

Transtorno compulsivo obsessivo 13 

Ortopedia Consulta 29 

     Fonte: Elaboração própria – 24/10/2014  

      Fonte: Elaboração própria – 24/10/2014  
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5.4 Busca de Informações sobre Saúde 

 

A análise das solicitações quanto a informações realizadas pelos usuários sobre 

diferentes questões relacionadas a saúde evidenciou o predomínio de dúvidas em relação às 

especialidades Ginecologia (32%) e Oftalmologia (18%); e, com menor expressão, as áreas de 

Neurologia e Cirurgia Plástica (10%) e Psiquiatria (6%), conforme o Gráfico 2. 

 

   Gráfico 2 – Distribuição das especialidades quanto a busca de informações sobre saúde no serviço do “Fale 

Conosco” da Unifesp 

32%

18%
10%

10%

6%

5%

3%

3% 3%
10%

Principais Especialidades Procuradas

Ginecologia Oftalmologia Neurologia Cirurgia Plástica Psiquiatria

Ortopedia Reunatologia Imunologia Infectologia Outras 

 

 

 

No Apêndice B, está representada a distribuição das várias solicitações encaminhadas 

por especialidade. Os temas em que houve maior procura de informação foram: Reprodução 

Humana, Pesquisa sobre Célula-Tronco em Oftalmologia e Cirurgia Plástica Estética. Isso nos 

faz pensar de que maneira poderíamos disponibilizar melhor essas informações para acesso da 

população. 

 

Com esses dados, volta a interrogação sobre a razão do predomínio de algumas 

solicitações. Suspeita-se que houvesse uma relação direta com o discutido na mídia (Gráfico 

3). Foi identificado que cerca de 10% dos e-mails recebidos referiam-se a reportagens 

apresentadas na mídia. Destaque para o tema “Esclerose Múltipla” (44% citaram matéria 

apresentada em setembro de 2013 e que teve grande repercussão). 

 

     Fonte: Elaboração própria – 24/10/2014 
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                   Gráfico 3 – Porcentagem relativa à procura por informações citando a mídia 

 

 

 

Os resultados indicam que é preciso utilizar melhor o portal como uma ferramenta de 

disponibilização de informações; porém, usando a estrutura institucional e possibilitando 

aproveitar o que os departamentos podem oferecer de informações que atendam à necessidade 

da população. 

 

A Internet é uma ferramenta de grande importância para disseminação de informações 

sobre saúde, tratamentos, cuidados preventivos, vida saudável, instrumento para campanhas 

de saúde pública e muitas outras que ajudam a saúde da população. (TERRA, 2009). 

 

A Unifesp tem potencial para, como universidade historicamente comprometida com a 

saúde, utilizar a considerável produção de forma a possibilitar ao público informações de 

modo didático e consistente. 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Elaboração própria - 24/10/2014 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mapeamento das solicitações realizadas pelo serviço “Fale Conosco” possibilitou 

identificar alguns pontos quanto às necessidades de informação sobre saúde, por indivíduos 

que buscam esse canal. 

 

A análise dos portais das UFBs mostra que, mesmo as que oferecem atendimento na 

área da saúde não disponibilizam informações a respeito do tema em seus portais. A ausência 

das informações nas páginas dessas instituições pode levar o cidadão a buscar meios para 

encontrar esclarecimentos em fontes que não apresentam dados confiáveis. 

 

Particularmente a Unifesp, que é uma instituição historicamente dedicada ao campo da 

saúde, pode oferecer um serviço que favoreça de forma mais adequada o esclarecimento da 

população. 

 

Identificar a maior procura por informações em áreas específicas, como reprodução 

humana, cirurgia plástica estética, dentre outras que são objeto de pesquisa por profissionais 

da instituição, possibilita mapear campos em que a disponibilidade de informações que 

esclarecessem a população de forma mais abrangente seria mais efetiva. A questão é como 

atender a essa demanda respeitando o espaço do portal da universidade, que deve representar 

todas as áreas de formação oferecidas, ainda que com maior vocação para a saúde. 

 

A predominância de solicitações para tratamento na Unifesp revela a confiança que o 

público tem na instituição. Por outro lado, evidencia o desconhecimento dele quanto ao fluxo 

de atendimento oferecido pelo Sistema Único de Saúde. 

 

É necessária a organização dessa informação no portal de forma mais clara e acessível 

à população. Com o aprimoramento do espaço virtual e de sua reestruturação, podemos 

melhorar o acesso às informações disponíveis que atendam com rapidez e clareza às 

necessidades dos usuários, pois a interatividade e a facilidade de uso da rede possibilitam a 

ampliação da abrangência nas formas de busca e acesso às informações, permitindo o acesso 

às informações de uma maneira instantânea. 
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Dessa perspectiva, há um grande desafio para a reorganização do modelo existente no 

“Fale Conosco” saúde, do portal da Unifesp. Será necessário desenvolver uma estratégia que 

envolva a combinação das áreas de tecnologia, educação em saúde e comunicação para 

atender à demanda dos usuários. 

 

Ao iniciar a pesquisa, a intenção foi obter dados que subsidiassem a construção de um 

link com perguntas mais frequentes com base nos resultados obtidos na pesquisa. Entretanto, 

nota-se que é preciso utilizar de maneira mais enriquecedora o canal do “Fale Conosco” saúde 

para algo didático, orientador e educativo ao usuário que busca informações e atendimento na 

Unifesp.  

 
.... o modelo de informação e decisão em saúde precisa ser repensado no 

sentido da valorização das várias dimensões do ser humano, bem como uma 

política de informação e informática em saúde que se complementem e 

proporcionem o suporte adequado ao processo decisório. Atrelado a isso, é 

necessário repensarmos as melhores formas de apreensão da informação 

pelos gestores visando decisões estratégicas, com mudanças significativas 

nas instituições de saúde, nas comunidades e nos indivíduos que estão sendo 

cuidados. (CAVALCANTI; PINHEIRO, 2011) 
 

Considerando este contexto e a temática desta dissertação, percebe-se que o fluxo de 

informações que surgem pelo canal “Fale Conosco’ saúde, da Unifesp, atualmente se dá 

enquanto comunicação de “um para um” e tem o potencial de ser “um para muitos” e, 

futuramente, “muitos para muitos”, por meio das ferramentas cuja logística envolve a 

comunicação e as tecnologias. 

 

Essa ação pode não só fortalecer as instâncias formais de participação dos usuários, 

mas ainda desenvolver um formato diferenciado de comunicação e interação serviços –

comunidade. O objetivo é melhorar a difusão do conhecimento, a interlocução de usuários e 

instituição no que se refere aos serviços de saúde disponíveis, ou seja, tornar disponíveis aos 

usuários informações a respeito dos serviços locais de saúde, de forma a facilitar o acesso ao 

sistema local de saúde, propiciando maior agilidade às informações solicitadas por meio do 

portal. 

 

Esta pesquisa pode servir de parâmetro para que iniciativas futuras se estabeleçam, a 

fim de proporcionar ações de comunicação entre os serviços de saúde oferecidos pelas 
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instituições públicas da área da saúde e a população, utilizando os recursos da Internet para 

disponibilizar as informações de maneira ágil, esclarecedora e educativa e transformando 

positivamente o dia a dia das pessoas. 

 

Como produto deste trabalho, encontra-se, no Apêndice C, o relatório técnico recebido 

pelo Coordenador da Comissão do Portal da Unifesp após a apresentação em uma reunião 

com a todos os membros presentes. Além disso, pretende-se divulgar esses resultados em 

veículos internos de comunicação e por meio de publicação em revista da área. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Autorização da Diretoria do Departamento de Comunicação Institucional da 

Unifesp para frequência nas aulas do programa de mestrado durante o horário 

de trabalho e uso dos dados referentes aos e-mails recebidos pelo “Fale 

Conosco” 
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ANEXO B – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa 
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ANEXO C – Protocolo de Entrega do Relatório Técnico para o Comitê do Portal da Unifesp 
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ANEXO D – Manual de princípios éticos para sites de medicina e saúde na Internet, do 

Conselho Regional de Medicina de São Paulo 

 

Manual princípios éticos para sites de medicina e saúde na Internet 

A veiculação de informações, a oferta de serviços e a venda de produtos médicos na Internet têm o potencial de 

promover a saúde, mas também podem causar danos aos internautas, usuários e consumidores.  

As organizações e indivíduos responsáveis pela criação e manutenção dos sites de medicina e saúde devem 

oferecer conteúdo fidedigno, correto e de alta qualidade, protegendo a privacidade dos cidadãos e respeitando as 

normas regulamentadoras do exercício ético profissional da medicina.  

O Cremesp define a seguir princípios éticos norteadores de uma política de autorregulamentação e critérios de 

conduta a dos sites de saúde e medicina na Internet. 

1) TRANSPARÊNCIA 

Deve ser transparente e pública toda informação que possa interferir na compreensão das mensagens veiculadas 

ou no consumo dos serviços e produtos oferecidos pelos sites com conteúdo de saúde e medicina. Deve estar 

claro o propósito do site: se é apenas educativo ou se tem fins comerciais na venda de espaço publicitário, 

produtos, serviços, atenção médica personalizada, assessoria ou aconselhamento. É obrigatória a apresentação 

dos nomes do responsável, mantenedor e patrocinadores diretos ou indiretos do site. 

2) HONESTIDADE 

Muitos sites de saúde estão a serviço exclusivamente dos patrocinadores, geralmente empresas de produtos e 

equipamentos médicos, além da indústria farmacêutica que, em alguns casos, interferem no conteúdo e na linha 

editorial, pois estão interessados em vender seus produtos. 

A verdade deve ser apresentada sem que haja interesses ocultos. Deve estar claro quando o conteúdo educativo 

ou científico divulgado (afirmações sobre a eficácia, efeitos, impactos ou benefícios de produtos ou serviços de 

saúde) tiver o objetivo de publicidade, promoção e venda, conforme Resolução CFM N. 1.595/2000 

3) QUALIDADE 

A informação de saúde apresentada na Internet deve ser exata, atualizada, de fácil entendimento, em linguagem 

objetiva e cientificamente fundamentada. Da mesma forma, produtos e serviços devem ser apresentados e 

descritos com exatidão e clareza. Dicas e aconselhamentos em saúde devem ser prestados por profissionais 

qualificados, com base em estudos, pesquisas, protocolos, consensos e prática clínica. 

Os sites com objetivo educativo ou científico devem garantir a autonomia e independência de sua política editorial 

e de suas práticas, sem vínculo ou interferência de eventuais patrocinadores. 

Deve estar visível a data da publicação ou da revisão da informação, para que o usuário tenha certeza da 
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atualidade do site. Os sites devem citar todas as fontes utilizadas para as informações, critério de seleção de 

conteúdo e política editorial, com destaque para nome e contato com os responsáveis 

4) CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Quaisquer dados pessoais somente podem ser solicitados, arquivados, usados e divulgados com o expresso 

consentimento livre e esclarecido dos usuários, que devem ter clareza sobre o pedido de informações: quem 

coleta, reais motivos, como será a utilização e compartilhamento dos dados. 

Os sites devem declarar se existem riscos potenciais à privacidade da informação dos usuários, se existem 

arquivos para "espionagem" dos passos do internauta na Rede, que registra as páginas ou serviços que visitou, 

nome, endereço eletrônico, dados pessoais sobre saúde, compras on-line, etc. 

5) PRIVACIDADE 

Os usuários da Internet têm o direito à privacidade sobre seus dados pessoais e de saúde. Os sites devem deixar 

claro seus mecanismos de armazenamento e segurança para evitar o uso indevido de dados, por meio de 

códigos, contrassenhas, software e certificados digitais de segurança apropriados para todas as transações que 

envolvam informações médicas ou financeiras pessoais do usuário. Devem ter acesso ao arquivo de seus dados 

pessoais, para fins de cancelamento ou atualização dos registros.  

6 ) ÉTICA MÉDICA  

Os profissionais médicos e instituições de saúde registradas no Cremesp que mantêm sites na Internet devem 

obedecer aos mesmos códigos e normas éticas regulamentadoras do exercício profissional convencional. Se a 

ação, omissão, conduta inadequada, imperícia, negligência ou imprudência de um médico, via Internet, produzir 

dano à vida ou agravo à saúde do indivíduo, o profissional responderá pela infração ética junto ao Conselho de 

Medicina. São penas disciplinares aplicáveis após tramitação de processo e julgamento; advertência confidencial; 

censura confidencial; censura pública em publicação oficial; suspensão do exercício profissional por 30 dias e 

cassação do exercício profissional.  

7) RESPONSABILIDADE E PROCEDÊNCIA 

Alguém ou alguma instituição tem que se responsabilizar, legal e eticamente, pelas informações, produtos e 

serviços de medicina e saúde divulgadas na Internet. As informações devem utilizar como fontes profissionais, 

entidades, universidades, órgãos públicos e privados e instituições reconhecidamente qualificadas. 

Deve estar explícito aos usuários: quem são e como contatar os responsáveis pelo site e os proprietários do 

domínio. Essas informações também podem ser obtidas pelo usuário com uma consulta/pesquisa junto ao site da 

Fapesp (www.registro.br), responsável pelos registros de domínios no Brasil. 

O site deve manter ferramentas que possibilitem ao usuário emitir opinião, queixa ou dúvida. As respostas devem 
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ser fornecidas da forma mais ágil e apropriada possível.  

É obrigatória a identificação dos médicos que atuam na Internet, com nome e registro no Conselho Regional de 

Medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=PublicacoesConteudoSumario&id=26 – acessado em 20/3/2014 

 

http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=PublicacoesConteudoSumario&id=26
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A - Distribuição das solicitações de informações pelo canal “Fale Conosco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialidade No. Subespecialidade Quantidade 

 

 

 

Ginecologia 

 

 

 

20 

Reprodução humana 11 

Endometriose  03 

Gravidez  02 

Incompetência uterina   01 

Transexualidade 01 

Câncer de mama 01 

Vaginismo  01 

 

 

Oftalmologia 

 

 

11 

Tratamento com célula-tronco  05 

Olho biônico  03 

Cirurgia da visão 01 

Transplante  01 

Exame fundo de olho 01 

 

 

 

Neurologia 

 

 

 

06 

Paraparesia 01 

AVC Hemorrágico 01 

Doença de Alzheimer 01 

Ataxia 01 

Esclerose MÚLTIPLA 01 

Doenças senis 01 

Cirurgia Plástica 06 Cirurgia estética 06 

 

 

Psiquiatria 

 

 

05 

Alucinógenos 01 

Alcoolismo 01 

Medicamentos controlados 02 

Compulsão sexual 01 

 

Ortopedia 

 

 

03 

 

Prótese no cotovelo  01 

Deficiência nos dedos 01 

Tratamento com célula-tronco 01 

 

Reumatologia 

 

02 

Osteoporose 01 

Artrite reumatoide 01 

 

Imunologia 

 

02 

Doença autoimune 01 

Vacinas doenças respiratórias 01 

Infectologia 02 Aids  02 

Endocrinologia 01 Obesidade mórbida 01 

Gastroenterologia 01 Nutrição funcional 01 

Nefrologia 01 Rim em ferradura 01 

Oncologia 01 Leucemia 01 

Pneumologia 01 Tratamento antifumo 01 

Psicobiologia 01 Polissonografia 01 

Dermatologia 01 Vitiligo 01 

Urologia 01 Incontinência urinária 01 

TOTAL   65 

Fonte: Elaboração própria – 24/10/2014 
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APÊNDICE B - Distribuição das especialidades e subespecialidades nas solicitações por 

tratamento específico 

Especialidade Subespecialidade Quantidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neurologia  

69 

Esclerose múltipla  23 

Distúrbios do sono 09 

Consulta 04 

Fibromialgia 04 

Acidente vascular cerebral 02 

Mal de Alzheimer 02 

Ataxia 02 

Epilepsia 03 

Autismo 02 

Convulsão 02 

Neuropediatria 02 

Neuropsicologia  02 

Neurocirurgia da hipófise 01 

Mielite transversa 01 

Neuropatia 01 

Medicamentos 01 

Distrofia muscular 01 

Neurobiopsia  01 

Doença neurodegenerativa 01 

Dislexia 01 

Exame neuromuscular 01 

Reabilitação 01 

Tremor essencial 01 

Poliomelite 01 

 

 

Ginecologia 

44 

Reprodução humana 31 

Consulta  04 

Endometriose 03 

Mastologia 03 

Transexualidade 01 

Prolapso  01 

Mamografia 01 

 

 

 

Oftalmologia 

47 

Ceratocone 10 

Consulta 07 

Cirurgia corretiva 05 

Degeneração macular 05 

Tratamento com célula-tronco 04 

Transplante 03 

Catarata 03 

Glaucoma 03 

Exame da retina 01 

Atrofia ocular 02 

Retinopatia 01 
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Conjuntivite 01 

Problema na córnea 01 

Herpes ocular 01 

 

 

 

Psiquiatria 

38 

Drogas e álcool 08 

Transtorno compulsivo obsessivo 05 

Consulta  adulto=05 05 

Depressão 03 

Consulta psicológica 03 

Transtorno de personalidade 02 

Consulta infantil 02 

Transtorno bipolar 02 

Transtorno alimentar 02 

Uso de psicotrópicos  01 

Esquizofrenia  01 

Transtorno Borderline 01 

Síndrome do pânico 01 

Síndrome de Tourette 01 

Fobias 01 

 

 

Ortopedia 

14 

Consulta 04 

Problemas nas articulações 01 

Cirurgia do quadril 01 

Coluna 01 

Fascite plantar 01 

Problemas no joelho 01 

Marcação de exame de ressonância 01 

Tratamento com célula-tronco 01 

Cirurgia da mão 01 

Cirurgia do cotovelo 01 

Osteogênese 01 

 

Cirurgia Plástica 12 

Reparadora  05 

Estética 07 

Otorrinolaringologia 

12 

Bucomaxilo 08 

Consulta 02 

Prótese auditiva 01 

Deficiência auditiva 01 

Pneumologia 

09 

Tratamento antifumo 04 

Endoscopia respiratória 01 

Pneumotórax 01 

Transplante 01 

 Consulta 01 

Enfisema pulmonar 01 

 

Urologia 

09 

Próstata 02 

Consulta 02 

Exames 01 
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 Incontinência 01 

Atrofia testicular 01 

Uso de sonda 01 

Disfunção erétil 01 

Endocrinologia 

08 

Diabetes 04 

Obesidade 02 

Tireoide 02 

Reumatologia 

08 

Lúpus 02 

Osteoporose 02 

Artrite 02 

Tuberculose óssea 01 

Consulta 01 

Acupuntura = 08 Consulta 08 

Gastroenterologia 

06 

Consulta 02 

Cirurgia de hérnia 01 

Endoscopia 01 

Diverticulite 01 

Doença celíaca 01 

Dermatologia 

06 

Queloide 03 

Alergia 01 

Vitiligo 01 

Alopecia 01 

Pediatria 

06 

Consulta=02 02 

Oncopediatria=02 02 

Obesidade=01 01 

Adolescente=01 01 

Fisioterapia 

05 

Reabilitação pélvica 03 

Acidente vascular cerebral  01 

Reeducação postural global RPG 01 

Infectologia 

04 

Aids 03 

Doença de Chagas 01 

Medicina Esportiva 04 Fisiologia do exercício 04 

   

 

Nutrição = 03 

 

Consulta para avaliação 

 

02 

Uso de suplementos 01 

Hematologia = 03 Doação de sangue 02 

Anemia 01 

Patologia = 02 Doação de corpos pós-morte 02 
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Pesquisas Clínicas = 02 Participação como voluntário 02 

Fonte: Elaboração própria – 24/10/2014 
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RESUMO  

 

Este relatório é produto da dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação de 

Educação em Saúde, modalidade profissional, intitulada: Busca por Informação em Saúde 

dirigida à Unifesp por meio do serviço “Fale Conosco” – um estudo exploratório. A cada dia, 

a Internet vem se reafirmando como um meio tecnológico de informação tanto social quanto 

educacional. Nessa esteira, a Universidade Federal de São Paulo oferece um canal de 

comunicação denominado “Fale Conosco”, pelo qual o usuário pode solicitar informações, 

inclusive quanto a saúde. Assim, o objetivo desta pesquisa consiste em identificar e 

caracterizar as solicitações dos usuários do “Fale Conosco” saúde, do Portal da Unifesp, no 

intuito de aperfeiçoar esse canal de comunicação. Para tanto, foram analisados portais das 

universidades federais brasileiras, quanto a oferta de cursos e/ou atendimento na área da 

saúde, disponibilidade de dados sobre saúde e serviços do tipo “Fale Conosco”, a fim de 

levantar a existência de ferramenta semelhante para obtenção de informações sobre saúde. 

Todas as universidades oferecem um portal, 50 oferecem atendimento na área da saúde, e 

somente a Unifesp oferece um canal para solicitações de informações. Da mesma forma, 

foram submetidos a análise documental 684 e-mails enviados à seção “Dúvidas de 

Saúde/Tratamento Específico” e “Procura por Profissionais da Unifesp”, do “Fale Conosco”, 

entre 1º. de fevereiro de 2013 e 31 de janeiro de 2014, dos quais verificou-se que 60% 

apresentaram conteúdos incompatíveis com a solicitação enviada. Assim, após a leitura, 

foram selecionadas 384 mensagens relativas ao assunto “Dúvidas de Saúde/Tratamento 

Específico”. A maior parte dos usuários (83%) que procuram a área da saúde pelo “Fale 

Conosco” da Unifesp está em busca de tratamento de saúde. Esse fato, ao mesmo tempo em 

que evidencia a confiança que o público tem na instituição, também ressalta o 

desconhecimento quanto ao fluxo de atendimento disponibilizado pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). Para que isso não ocorra, é necessário organizar essa informação no portal de 

modo mais claro e acessível. Quanto às dúvidas sobre saúde, observa-se o predomínio de 

questões sobre as especialidades Ginecologia e Oftalmologia; e, com menor expressão, as 

áreas de Neurologia, Cirurgia Plástica e Psiquiatria. Este estudo possibilitou mapear áreas em 

que há necessidade de disponibilizar informações de modo mais abrangente e efetivo. Espera-

se, com este relatório, contribuir para o aprimoramento do portal institucional. 

 

 

Palavras-chaves: Saúde. Educação. Paciente. Internet. Comunicação. 

 



85 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) é uma instituição multi campi em várias 

áreas de conhecimento. Decorre da transformação da Escola Paulista de Medicina, fundada 

em 1933 e que se tornou universidade em 1995, porém ainda na área de saúde. 

 

As relações da Unifesp com a sociedade organizam-se pelo Departamento de 

Comunicação Institucional (DCI), que, dentre outras funções, desenvolve, disponibiliza e 

mantém serviços para que a comunicação da Unifesp com a sociedade se estabeleça. 

 

Ele tem como missão manter a atuação integrada dos setores subordinados, buscando a 

melhoria da comunicação interna e da interlocução com a sociedade, especialmente no que se 

refere à divulgação e à defesa dos conhecimentos produzidos pela instituição.  

 

As atividades internas do Departamento têm como objetivo difundir a informação a todos 

os setores acadêmicos e administrativos, obedecendo a um plano integrado e utilizando as 

ferramentas próprias à comunicação.  

 

Em 2003, o Departamento de Comunicação passou por uma reestruturação, e uma das 

atribuições assumidas foi a de responder às solicitações das pessoas que procuravam, a 

princípio, o canal webmaster@epm.br do portal da Escola Paulista de Medicina. Em 

dezembro de 2006, inseriram o “Fale Conosco” área da saúde, que se encontra até hoje no 

Portal da Unifesp.  

 

Essas solicitações por informações provenientes do ícone “Fale Conosco” chegam, 

primeiramente, ao Departamento de Informática, e os assuntos relacionados à área da saúde 

são repassados ao meu e-mail institucional. As mensagens passam por umas triagens 

direcionadas para as áreas que possam responder às dúvidas dos usuários ou são respondidas 

quando as informações já se encontram no DCI. 

 

No meu cotidiano, percebi a impossibilidade de responder às solicitações dos e-mails 

recebidos, devido ao fluxo de mensagens e à dificuldade de localizar algumas informações 

solicitadas e me angustiei com isso. 
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As informações no portal não estavam tão disponíveis, e sempre foi muito trabalhoso 

encontrá-las, porque, na maioria das vezes, estavam desatualizadas com os endereços e 

telefones antigos.  

 

Daí, então, surgiram as seguintes questões:  

 

 Como as outras instituições públicas federais têm disponibilizado as suas 

informações? 

 

 Que tipos de solicitações são mais frequentes? 

 

 É possível disponibilizar informações de modo que a maioria dos usuários não 

precisasse solicitá-las por e-mail? 

 

 Quais contribuições esses e-mails podem trazer para aprimorar o fluxo de 

informações relativas à saúde no portal da Unifesp? 

 

Na busca de respostas é que foi desenvolvido o presente trabalho.  

 

2 OBJETIVOS 

 

Geral: identificar e caracterizar as solicitações encaminhadas pelos usuários do “Fale 

Conosco” saúde do Portal da Unifesp, de modo a possibilitar o aperfeiçoamento desse 

canal de comunicação. 

 

Específicos: 

 

 identificar e analisar os portais de instituições federais de ensino superior quanto à 

disponibilidade das informações sobre saúde; 

 

 mapear e discutir as principais solicitações sobre saúde encaminhadas pela população 

por e-mail; e 
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 elaborar diretrizes para subsidiar o aprimoramento do canal de comunicação “Fale 

Conosco” saúde. 

3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho é um estudo exploratório por análise documental, descritiva e com 

abordagem quantitativa e qualitativa.  

 

O processo ocorreu em duas etapas. A primeira foi a análise dos portais das 

Universidades Federais Brasileiras (MEC, 2014); e, na segunda, o estudo por análise 

documental dos e-mails com o assunto “Dúvidas de Saúde e Tratamento específico” e 

“Procura por profissionais da Unifesp” recebidos pelo “Fale Conosco” saúde Unifesp entre 1º 

de fevereiro de 2013 e 31 de janeiro de 2014. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Distribuição das Mensagens Recebidas 

 

4.1.1 Compatibilidade entre conteúdo e assunto das mensagens 

 

Denominamos de incompatível a mensagem em que o usuário optou pelo assunto que 

consta no formulário do “Fale Conosco” saúde: “Dúvidas de Saúde/Tratamento Específico 

(DSTE) ou Procura por Profissional da Unifesp (PPUnifesp)” e no corpo da mensagem,  em 

que não há relação com o enunciado, como segue a exemplo do e-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mensagem do “Fale Conosco” saúde recebida em 5/2/2013 

Nome: xxxxxxxx 

Email: xxxxxxx@xxx.xx 

Assunto:Dúvidas de Saúde/Tratamento Específico 
Motivo: Contato 

Conteúdo: Boa noite, 

Gostaria de saber se a Unifesp oferece curso de português para estrangeiros 

e quais são as premissas para frequentar tal curso. 

Obrigada, 

Solicitante 

Data: 2013/02/05 

Origem: www.unifesp.br/index.php 

Destino: xxxxx @xxxx.xx 

     IP:000.000.00.0 

http://www.unifesp.br/index.php
mailto:andrea@dis.epm.br
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Durante a leitura das mensagens, foram evidenciadas incompatibilidades entre o assunto 

e o conteúdo das mensagens em 51% (347); e, em 49% (337) dos e-mails recebidos, houve 

compatibilidade (Tabelas 1 e 2). 

 

      Tabela 1 – Classificação dos assuntos compatíveis/incompatíveis com o teor total de e-mails 

relacionados a “DSTE”  

Assunto Compatíveis % Incompatíveis % Total geral 

DSTE 252 82,3% 54 17,7% 306 

 

 

 
     Tabela 2 – Classificação dos assuntos compatíveis/incompatíveis com o teor total de e-mails 

relacionados e “PPUnifesp” 

Assunto Compatíveis % Incompatíveis % Total geral 

PPUnifesp 85 22,5% 293 77,5% 378 

 

 

Portanto, no que se refere à busca das informações no campo “Dúvidas de 

Saúde/Tratamento Específico”, a porcentagem de compatibilidade foi de 82,3%. Quanto à 

“Procura por Profissionais da Unifesp”, houve menor coerência entre o conteúdo e o tema da 

mensagem (22,5%). Assim, conclui-se que é preciso rever a configuração desse campo no 

serviço “Fale Conosco”. 

 

Depois da leitura do conteúdo das 684 mensagens, elas foram redistribuídas por grupos 

(DSTE, PPUnifesp, e assuntos gerais) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Distribuição das mensagens por assunto 

Assunto DSTE PPUnifesp  Assuntos Gerais Total geral 

DSTE 252  0 54 306 

PPUnifesp 132 85 161 378 

Total 384 85 215 684 

  

 

A análise foi direcionada às mensagens cujo conteúdo se refere a saúde excluindo a busca 

por profissionais (384 mensagens). 

 

     Fonte: Elaboração própria - 24/10/2014 

     Fonte: Elaboração própria – 24/10/2014 

     Fonte: Elaboração própria - 24/10/2014 
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4.1.2 Mapeando as solicitações sobre saúde 

  

A análise dos e-mails selecionados evidenciou que, basicamente, as solicitações podem 

ser estratificadas em dois grupos: busca de informações sobre saúde (DS); e solicitação de 

tratamento (ST), em que a distribuição das mensagens entre eles está apresentada na Figura 1 

   

 Figura 1 – Principais solicitações encaminhadas ao “Fale Conosco” “Dúvidas de Saúde/Tratamento Específico”   

 

 

4.2 Solicitação de Tratamento Específico 

 

Como apresentado na Figura 1, a maioria dos usuários (83%) que procuram a área da 

saúde por meio do “Fale Conosco” da Unifesp está em busca de tratamento de saúde na 

instituição.  

 

 Por ser referência histórica no campo da assistência à saúde, é esperado que exista o 

desejo, por parte da população, de conseguir tratamento. Entretanto, com parte do Sistema 

Único de Saúde, os serviços de saúde institucionais devem seguir um fluxo de atendimento: 

 

No Sistema Único de Saúde, há o que se chama de referencialização. Na 

estratégia de atendimento, para cada tipo de enfermidade há um local de 

referência para o serviço. A entrada ideal do cidadão na rede de saúde é a 

atenção básica (postos de saúde, equipes do Saúde da Família, etc.).  Um 

segundo conceito básico do SUS é a hierarquização da rede. O sistema, 

portanto, entende que deve haver centros de referência para graus de 

complexidade diferentes de serviços. Quanto mais complexos os serviços, 

eles são organizados na seguinte seqüência: unidades de saúde, município, 

polo e região. (BRASIL, 2009) 

 

 

DSTE 

384 

 

DS 

65 

 

TE 

319 

   Fonte: Elaboração própria - 24/10/2014 
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A população que contata o “Fale Conosco”, aparentemente, desconhece essa organização. 

Entretanto, cabe a questão: essa informação está facilmente acessível para os usuários? 

 

Uma das possibilidades de atendimento é por meio de encaminhamento pela rede do 

Sistema Único de Saúde. 

 

Outra possibilidade para atendimento nos serviços da Unifesp é a participação em 

protocolos de pesquisa clínica. Quando vão desenvolver um projeto que necessita de 

voluntários, os pesquisadores enviam as informações para recrutamento de voluntários ao 

Departamento de Comunicação Institucional da Unifesp, o qual publica em área do portal 

para esse fim. 

 

 A terceira alternativa é por meio dos programas de extensão institucionais. Entretanto, as 

informações sobre os programas estão dispersas no portal. 

 

Ao analisar o tipo de solicitação, observa-se também que existe uma procura por 

tratamento em algumas áreas (Gráfico 1) com predomínio de solicitações em tratamentos 

neurológicos. 

 

                Gráfico 1 – Especialidades mais procuradas para tratamento específico 

 

 

 

     Fonte: Elaboração própria – 24/10/2014  
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Nota-se também que existem, dentro das especialidades mais procuradas, algumas 

solicitações específicas que predominam (Quadro 1).  

 

         Quadro 1 – Distribuição das especialidades e subespecialidades nas solicitações por  tratamento específico  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma questão que surge com base nesses dados é a razão do predomínio de algumas áreas 

em detrimento de outras. 

 

4.3 Busca de Informações sobre Saúde 

 

A análise das solicitações sobre informações realizadas pelos usuários a respeito de 

diferentes questões relacionadas à saúde evidenciou o predomínio de dúvidas sobre as 

especialidades Ginecologia (32%) e Oftalmologia (18%); e, com menor expressão, as áreas de 

Neurologia e Cirurgia Plástica (10%) e Psiquiatria (6%), conforme Gráfico 2. 

  
                  Gráfico 2 – Distribuição das especialidades quanto à busca de informações sobre saúde no serviço do  

                 “Fale Conosco”da Unifesp 

32%

18%10%
10%

6%

5%

3% 3%

3% 10%

Principais Especialidades Procuradas

Ginecologia Oftalmologia Neurologia Cirurgia Plástica

Psiquiatria Ortopedia Reunatologia Imunologia

Infectologia Outras 

 

Especialidade Solicitação % na área 

Neurologia  Esclerose múltipla  33,3 

Distúrbios do sono 13 

Ginecologia Reprodução humana 70 

Oftalmologia Ceratocone 21,3 

Psiquiatria Drogas e álcool 21 

Transtorno compulsivo obsessivo 13 

Ortopedia Consulta 29 

     Fonte: Elaboração própria - 24/10/2014 

     Fonte: Elaboração própria – 24/10/2014  
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Os temas em que houve maior procura de informação foram: reprodução humana, 

pesquisa sobre célula-tronco em oftalmologia; e cirurgia plástica estética. Isso nos faz pensar 

de que maneira poderíamos disponibilizar melhor essas informações para acesso da 

população. 

 

Olhando-se esses dados, volta a interrogação sobre a razão do predomínio de algumas 

solicitações. Suspeitando de que houvesse uma relação direta com o discutido na mídia 

(Gráfico 3), foi identificado que cerca de 10% dos e-mails recebidos referiam-se a reportagens 

apresentadas na mídia. Nesse sentido, destaque para o tema “esclerose múltipla”, com 44% 

que citaram matéria apresentada em setembro de 2013 na tevê e que teve grande repercussão. 

 
                    Gráfico 3 – Porcentagem relativa à procura por informações citando a mídia 

 

 

 

 

Os resultados indicam a necessidade de utilizar melhor o portal como uma 

ferramenta de disponibilização de informações, porém usando a estrutura institucional e 

possibilitando aproveitar o que os departamentos podem oferecer de informações que possam 

atender à necessidade da população. 

 

A Internet é uma ferramenta de grande importância para disseminação de 

informações sobre saúde, tratamentos, cuidados preventivos, vida saudável, instrumento para 

campanhas de saúde pública e muitas outras que ajudam a saúde da população (TERRA, 

2009). 

 

     Fonte: Elaboração própria - 24/10/2014 
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A Unifesp tem potencial para, como universidade historicamente comprometida com 

a saúde, utilizar sua considerável produção de forma a possibilitar ao público informações de 

modo didático e consistente. 

 

Essa ação pode não só fortalecer as instâncias formais de participação dos usuários, 

mas ainda desenvolver um formato diferenciado de comunicação e interação serviços – 

comunidade. O objetivo é melhorar a difusão do conhecimento, a interlocução de usuários e a 

instituição no que se refere aos serviços de saúde disponíveis, ou seja, tornar disponíveis aos 

usuários informações a respeito dos serviços locais de saúde de forma a facilitar o acesso ao 

sistema local de saúde, propiciando maior agilidade às informações solicitadas por meio do 

portal.  

 

5 RECOMENDAÇÕES 

 

Os resultados obtidos fornecem indícios que podem subsidiar algumas sugestões quanto 

ao aprimoramento do portal da Unifesp: 

 

1. Consultar a equipe responsável pelo portal da Unifesp e profissionais das áreas de 

tecnologias e webdesign sobre a possibilidade de implantação de mudanças sugeridas para 

o aprimoramento do serviço “Fale Conosco” saúde. 

 

2.  Sugerir a remoção do assunto “Dúvida de Saúde/Tratamento Específico” e substituição 

para “Saúde Unifesp” com um ícone dentro da página do próprio formulário.  

 

3.  Remover a opção do assunto “Procura por Profissional da Unifesp”, pois existe um 

serviço de busca no portal que rastreia o nome da pessoa procurada e redireciona para seu 

contato, e, além disso, o resultado da pesquisa demonstrou um índice de procura pouco 

relevante nesse item. 

 

4. O ícone “Saúde Unifesp”, quando clicado, remeterá a uma página em que estarão as 

informações necessárias para os usuários que gostariam de obter tratamento nos serviços 

de saúde oferecidos pela Unifesp, quais sejam: 

 

4.1. Como ser atendido na Unifesp. 
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4.2. Formas de recrutamento de voluntários para pesquisas. 

 

4.3. Melhorar o acesso e a organização quanto ao fluxo de atendimento do Hospital São 

Paulo de acordo com as normativas do SUS, bem como dos serviços de saúde 

oferecidos pela Unifesp/Hospital Universitário. Neste item, sugerimos a adição de 

um vídeo disponibilizado para acesso público pela Universidade de Brasília, que, de 

uma maneira lúdica, explica o fluxo de atendimento do SUS no seguinte endereço 

eletrônico:  

<http://www.nesp.unb.br/radiowebsaude/index.php/noticias/1-cartilha-dos-direitos-

dos-usuarios-do-sus>. 

 

4.4. Disponibilizar as informações sobre os temas de saúde mais procurados no “Fale 

Conosco”, que são: Ginecologia, Oftalmologia, Neurologia, Cirurgia Plástica e 

Psiquiatria.  

 

4.5. Inserir vídeos educativos envolvendo vários temas com profissionais da área da 

saúde da Unifesp que foram disponibilizados para o acesso público no portal da 

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) no seguinte 

endereço eletrônico:   <https://www.spdm.org.br/saude/galeria-de-videos>.                                                                             

 

4.6. Disponibilizar materiais escritos por profissionais da Unifesp, com redirecionamento, 

que já constam em sites dos departamentos da área da saúde. 

 

4.7. Aprimorar as informações na parte tanto de visualização quanto de conteúdo de 

maneira didática para o acesso do usuário. 

 

5. Sugestões para atualização e manutenção do “Fale Conosco” saúde:  

 

 

5.1 Encontrar técnicas e métodos de programação que serão utilizados para tornar fácil e 

intuitiva a navegação entre as páginas do portal.  

 

 

http://www.nesp.unb.br/radiowebsaude/index.php/noticias/1-cartilha-dos-direitos-dos-usuarios-do-sus
http://www.nesp.unb.br/radiowebsaude/index.php/noticias/1-cartilha-dos-direitos-dos-usuarios-do-sus
https://www.spdm.org.br/saude/galeria-de-videos
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5.2 Inserir páginas autoexplicativas. 

 

5.3 Disponibilizar sistemas de busca das informações.  

 

5.4 Atualizar os conteúdos; isso poderá ser feito de forma descentralizada, com a 

colaboração de vários usuários, desde que autorizados, que poderão alimentar os 

conteúdos do portal. 

 

5.5 Constituir uma área da Unifesp que ficará responsável por revisar os conteúdos 

informacionais e publicá-los no portal. 

 

5.6 Disponibilizar as informações de forma planejada, alinhando as ações em prol da 

comunidade, de forma a propiciar melhor aproveitamento e adaptação dos recursos 

tecnológicos às reais necessidades levantadas nesta pesquisa. 
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