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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. 
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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). 

 

4.1.2 Mapeando as solicitações sobre saúde 

  

     Fonte: Elaboração própria - 24/10/2014 

     Fonte: Elaboração própria – 24/10/2014 

     Fonte: Elaboração própria - 24/10/2014 
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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) 

 

A população que contata o “Fale Conosco”, aparentemente, desconhece essa organização. 

Entretanto, cabe a questão: essa informação está facilmente acessível para os usuários? 

 

 

DSTE 

384 

 

DS 

65 

 

TE 

319 

   Fonte: Elaboração própria - 24/10/2014 
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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 

 

 

 

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  

Especialidade Solicitação % na área 

     Fonte: Elaboração própria – 24/10/2014  
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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 

 

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. 

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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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). 

 

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 – 

     Fonte: Elaboração própria - 24/10/2014 
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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. 

 

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 
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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.  

 

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. 

 

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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5.5 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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ANEXO A – Protocolo de Entrega do Relatório Técnico para o Comitê do Portal da Unifesp 
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