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Este estudo objetivou elaborar o estado da arte de publicações científicas eletrônicas tais como artigos, debates, coletâneas, 
relatórios e teses acerca do tema comunicação e informação em saúde de 2000 a 2009, possibilitando uma discussão sobre 
o enfoque que está sendo dado a este tema por pesquisadores brasileiros. Para seus subsídios, foi feita uma pesquisa docu-
mental nas fontes de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), da Revista de Ciên-
cia & Saúde Coletiva e na Revista Interface – Comunicação, Saúde e Educação. A partir das análises das publicações encon-
tradas, percebe-se que o tema ainda é pouco pesquisado por parte das universidades e pelos profissionais que desenvolvem 
trabalhos de informação e comunicação em saúde, sejam eles profissionais da saúde ou da comunicação social. 
Descritores: comunicação	em	saúde,	comunicação	científica,	divulgação	científica.

This study aimed to establish the state of the art of scientific publications such as articles, discussions, collections, reports 
and theses on the subject of communication and information in health between the years 2000 to 2009, allowing a discussion 
of the focus being given to this theme by Brazilian researchers. To gather information for this article was made in an informa-
tion retrieval database of LILACS, the Journal of Science & Health and Journal Interface - Communication, Health and Edu-
cation. The analysis of the publications found, it is observed that the issue is still under-researched by universities and the 
professionals who work in information and communication in health, whether health professionals or the media.
Descriptors: health	communication;	communication	scientific;	divulgation	scientific.

Este estudio tuvo como objetivo determinar el estado de la arte de las publicaciones científicas electrónicas, tales como 
artículos, debates, colecciones, informes y tesis sobre el tema de la comunicación e información en salud entre 2000 hasta 
2009, lo que permite una discusión sobre el enfoque que se presta a este tema por investigadores brasileños. Esta investi-
gación fue realizada en las fuentes de datos LILACS, en el Periódico Ciencia y Salud Colectiva y en el Periódico Interface 
- Comunicación, Salud y Educación. En el análisis de las publicaciones encontradas, se observa que la cuestión está aún 
poco investigado por las universidades y los profesionales que trabajan en la información y la comunicación en salud, sean 
profesionales de salud o aquellos de los medios de comunicación.
Descriptores: comunicación	en	salud,	comunicación	científica,	divulgación	científica.

inTrodUçÃo

A construção histórica do modelo de atenção à saúde no Brasil, 
centrado na oferta de serviços e ações voltadas para a doença 

e seus aparatos, limitaram a abertura de diálogos e encontros com 

os saberes transdiciplinares. E mais, inibiram a criação de espaços 
transversais de intercâmbio de conhecimento capazes de ampliar 
o acesso e qualifi car as informações em saúde para população 
em situações de riscos sanitários e iniquidades socioeconômicas. 

Um importante marco para o início da mudança desse paradig-
ma surge com a 9ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada 
em 1992, que trouxe a discussão sobre o controle social como ins-
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trumento de fi scalização da sociedade no tocante às ações do Es-
tado, visando efetivamente promover o acesso igualitário às infor-
mações em saúde e, conseqüentemente, as formas mais efetivas 
de realizar a comunicação dessas informações para a sociedade. 
No Tema 2 – Reformulação do Sistema Nacional de Saúde, item 
26, o texto do relatório fi nal da 9ª CNS afi rma que: “é indispensá-
vel garantir o acesso das populações às informações necessárias 
ao controle social dos serviços, assegurado, a partir da constitui-
ção de um sistema nacional de informação1-4”.

No decorrer das 11ª, 12ª e 13ª CNS2-4, o tema informação e 
comunicação em saúde começa a se consolidar como um novo 
espaço científi co para a realização de pesquisas visando a equi-
dade das ações de promoção da saúde.

Segundo Teixeira5, informação e comunicação em saúde diz res-
peito ao estudo e utilização de estratégias de comunicação para 
informar e para infl uenciar as decisões dos indivíduos e das co-
munidades no sentido de promoverem a sua saúde. Além disso, 
também tem como fi nalidade: promover a saúde e educar para a 
saúde, evitar riscos e ajudar a lidar com ameaças para a saúde, pre-
venir doenças, sugerir e recomendar mudanças de comportamen-
to, recomendar exames de rastreio, informar sobre a saúde e sobre 
as doenças, dentre outras. Assim, a comunicação é um tema trans-
versal em saúde e com relevância em contextos muito diferentes.

Nessa perspectiva, este artigo teve como objetivo analisar e ela-
borar através do método de pesquisa documental o estado da arte 
de publicações científi cas eletrônicas tais como: artigos, debates, 
coletâneas, relatórios, seminários, teses e livros acerca dos temas 
comunicação e informação em saúde, entre os anos de 2000 a 
2009, possibilitando uma discussão sobre o enfoque que está sen-
do dado a estes temas por pesquisadores brasileiros na atualidade.

TraJeTÓria do MÉTodo
Na contemporaneidade, a recuperação da informação tornou-se 
a próxima fronteira do desenvolvimento científi co para pesqui-
sadores das mais diversas áreas do conhecimento. Utilizando-
se de ferramentas de busca, os pesquisadores podem localizar 
literatura on-line para uma revisão de literatura. Além disso, os 
títulos de uma biblioteca podem ser recuperados rapidamente 
através de sistemas de recuperação de acervo por meio das tec-
nologias de comunicação.

Os bancos de dados disponíveis nas revistas eletrônicas e perió-
dicos científi cos garantem uma importante oportunidade para os 
pesquisadores acessarem centenas de periódicos, trabalhos apresen-
tados em conferências e outras matérias de forma rápida e efi ciente. 

Nesse contexto, onde a rede mundial de computadores é um 
importante repositório de informações de toda ordem, neste estu-
do, de informações em saúde, escolheu-se três fontes de pesquisa, 
são elas: a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS), a Revista de Ciência & Saúde Coletiva e a 
Revista Interface – Comunicação, Saúde e Educação. As referidas 
bases foram escolhidas pela relevância científi ca de suas publi-
cações.

Utilizou-se a metodologia da pesquisa documental, pois esta 
se vale de documentos originais, que ainda não receberam tra-
tamento analítico por parte de pesquisadores6-8. Assim, esta pes-
quisa não se confunde com o tipo bibliográfi co. 

O primeiro passo foi a catalogação de artigos, debates, co-
letâneas, relatórios e teses acerca dos temas comunicação e in-
formação em saúde entre os anos de 2000 a 2009, escritos em 
português e espanhol, nas referidas bases de dados.

Posteriormente, foi elaborada uma tabela contendo os títulos 
dos trabalhos, tipo do documento, autores, local da publicação, 
ano de publicação, palavras-chaves e o resumo. Vale ressaltar que 
os descritores de busca utilizados foram: informação e comuni-
cação; informação em saúde e comunicação em saúde. A partir 
da tabela foi feita análises de como os pesquisadores brasileiros 
estão abordando o tema objeto deste estudo nas suas pesquisas.

anÁLise das PUBLiCações
Nas fontes de dados pesquisadas, observou-se quantidade inci-
piente de publicações envolvendo o tema informação e comu-
nicação em saúde, totalizando 39 publicações, dentre artigos 
científi cos, debates, artigos de temas livres, artigos de opinião, 
artigos em espaços abertos, coletâneas, relatórios e teses. 

Na análise de cada fonte de dados, observou-se que a pu-
blicação eletrônica que mais publicou sobre a temática Comu-
nicação e Informação em Saúde foi a Revista Ciência & Saúde 
Coletiva, conforme o quadro 1. 

A referida fonte de dados é uma publicação que existe desde 
1996, sendo editada pela Associação Brasileira de Pós-Gradua-
ção em Saúde Coletiva (ABRASCO), contando com oito núme-
ros temáticos anuais, ou seja, por ser editada por uma importan-
te instituição de pesquisa na área de saúde coletiva no Brasil, 
e por ter grande periodicidade, acaba atraindo o interesse de 
grande quantidade de pesquisadores na área. 

Além disso, a referida revista eletrônica está indexada nas se-
guintes bases de dados: SciELO – Scientifi c, Eletronic Library 
Online; Latindex – Sistema Regional de Información em Línea 
para Revistas Científi cas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal; CSA Sociological Abstracts- CSA Social Services Abs-
tracts with ProQuest Full-Text; CAB Abstracts – Base Bibliográ-
fi ca de dados compilada pela CABI Publishing; Global Heal-
th – Base de dados no domínio de Saúde Pública; REPDISCA / 
OPAS – Sanitary Engineering and environmental sciences; DOAJ 
– Directory of open access journais; Red ALyc – Red de Revistas 
Científi cas de América Latina y el Caribe, España y Portugal; 
Free Medical Journals - Livre acesso a Revistas Médicas; Sumá-
rios - Sumários de Revistas Brasileiras; MEDLINE / Index Medi-
cus - Medical Literature Analysis and Retrieval System Online; 
SCOPUS - Base de Dados de referência bibliográfi ca de literatu-
ra científi ca, técnica e médica. 

Obteve-se uma amostra de 39 trabalhos publicados nos editoriais 
citados. Desses, o que mais se destacou, como se pode observar no 
Quadro 2, foi a produção de artigos científi cos, com uma amostra-
gem total de 19 produções. É possível que o maior número de artigos 
seja pelo fato de que instituições que oferecem programas de pós-
graduação strictu sensu tenham linhas de pesquisa em informação e 
comunicação em saúde, como por exemplo, a Fiocruz.

Quadro 1- Publicações em comunicação 
e informação em saúde, 2000 a 2009.

Fontes de Dados
Revista	Ciência	&	Saúde	Coletiva

LILACS

Revista	Interface

Total

Número de Publicações
15

12

12

39
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Em seguida, encontram-se os debates, temas livres e os artigos de 
opinião que destacam a importância da discussão sobre o tema In-
formação e Comunicação em Saúde, conforme o quadro 2. Na pes-
quisa realizada, observou-se que somente duas teses abordando o 
tema informação e comunicação em saúde foi publicada no período 
entre 2000 e 2009. Esse dado aponta para a necessidade da reali-
zação de pesquisas de mestrado e doutorado enfocando esse tema, 
com o intuito de fomentar novos enfoques e teorias acerca do tema.

O quadro 3 mostra que a produção e publicação de trabalhos 
científicos sobre o tema informação e comunicação em saúde 
começa a ter um maior implemento em 2007. Isso se deve, em 
tese, à consolidação dos programas de pós-graduação das insti-
tuições universitárias do Brasil na área.  

Considerações Finais
A importância das publicações científicas está diretamente liga-
da à revelação de conteúdos científicos ao meio acadêmico e a 
caracterização de uma pessoa, grupo de estudo e revista cientí-
fica como forma de tradição e revelação de novos talentos. 

Observou-se a baixa publicação de pesquisas científicas no 
tocante à interface informação e comunicação em saúde. Entre-
tanto, é importante frisar que este tema é bastante recente, tendo 
seus primeiros trabalhos a partir da década de 1990, o que retra-
ta o quadro de um conteúdo ainda em expansão e qualificação.

Desse modo, também deve-se pensar na qualidade das publi-
cações. Como fora observado, há poucas publicações que es-
tabelecem um elo entre a Informação e Comunicação em Saú-
de. Na sua grande maioria os conteúdos estavam segmentados. 
Quando encontradas publicações, apenas se frisam informação 
em saúde ou comunicação em saúde, ou seja, nunca os temas 
se encontram, são assuntos distintos. Além do que há poucos 
trabalhos de mestrado e doutorado focados nessa temática. 

Ressalta-se assim, a necessidade de produções científicas di-
rigidas para essa área de conhecimento, o que seguramente am-
pliaria as possibilidades de diálogos efetivos entre a informação 
e comunicação em saúde, estes a serviço de outras formas de 
pensar e fazer os processos de saúde-doença-cuidado e qua-
lidade de vida tendo na democratização das informações e no 
socializar do saber os caminhos para a produção cientifica. 

Nesse sentido é preciso trazer para o presente as seguintes re-
flexões: Existem poucos profissionais de saúde e/ou de comuni-
cação especializados em informação e comunicação em saúde? 
Há um número incipiente de linhas de pesquisa nos cursos de 
pós-graduação que abordem este tema? 

É possível que no mundo do trabalho, poucas são as inicia-
tivas de construção de uma agenda combinada e integrada que 
possa criar uma cultura institucional de práticas interdisciplina-
res nas áreas aqui investigadas.  

Em síntese deseja-se que os elementos desse artigo possam 
contribuir na reflexão e na possibilidade de superação dos desa-
fios contemporâneos, na produção de conhecimentos em Infor-
mação e Comunicação, capazes de ampliar as redes de saberes 
e práticas no campo da saúde coletiva. Estas focadas na Atenção 
Básica/Estratégia Saúde da Família, com destaque para as ações 
dos Agentes Comunitários de Saúde, as quais, segundo Sousa9 

possui a finalidade de contribuir na promoção da saúde dos indi-
víduos, famílias e comunidades em seus territórios de atuação.  
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Quadro 2 - Categorias de Publicações em comunicação 
e informação em saúde, 2000 a 2009.

Categorias
Artigos	Científicos

Debates

Artigos	de	temas	livres

Artigos	de	opinião

Artigos	em	espaços	abertos

Coletâneas

Relatórios

Teses

Seminário

Livro

Total

Número de trabalhos

Quadro 3 - Análise das produções por ano em comunicação e informação em saúde, 2000 a 2009.

LILACS
Revista	Interface

Revista	Ciência	&	Saúde	Coletiva

Total

2000
-

-

-

0

2001
-

-

-

0

2002
-

-

1

1

2003
-

-

-

0

2004
-

2

1

0

2005
1

-

-

1

2006
1

-

1

2

2007
3

1

7

11

2008
2

3

2

7

2009
5

6

3

14

19

5

4

3

1

1

1

2

2

1

39
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