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RESUMO 

 

Há dois anos o Brasil enfrentou surtos de doenças relacionadas ao vírus Zika, 

que surpreenderam a toda a comunidade e que se tornou uma das maiores 

emergências de saúde pública da história do país. Em um ano de epidemia, vimos a 

movimentação da comunidade científica, médicos, órgãos de regulamentação de 

saúde, e vários outros profissionais para enfretamento da doença. Em situações de 

epidemia alguns atores podem ser identificados como fundamentais no processo de 

geração de evidência e nessa perspectiva, os diferentes atores envolvidos nas ações 

de saúde, realizaram ações de informação, geraram, disponibilizaram ou precisaram 

dispor de dispositivos e recursos de informação.   

As plataformas digitais trazem novas possibilidades de atuar sobre a 

Informação / comunicação e, também novas dinâmicas sociais entre os sujeitos. 

Como recurso informacional as plataformas digitais permitem a interação entre os 

sujeitos de grupos sociais de interesse comuns. Os Objetos de Fronteira geram um 

processo de tradução, não só de códigos, mas também de normas e interesses, 

permitindo a cooperação entre os diversos grupos sociais de interesse comum. Será 

explorada ao longo desse trabalho a relação dos Objetos de Fronteira dentro do 

Regime de Informação, incluindo o seu papel como dispositivo de translação da 

informação.  

Pretende-se com esse estudo, questionar acerca do papel de intermediação 

das plataformas digitais atuando como objeto de fronteira entre atores heterogêneos 

e plurais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Regime de Informação; Objetos de Fronteira; Plataformas 

Digitais; Zika. 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

Two years ago, Brazil faced outbreaks of Zika-related diseases that surprised 

the entire community and became one of the largest public health emergencies in 

Brazilian history. In a year of epidemy, we saw the movement of the scientific 

community, medical doctors, health regulatory bodies, and several other professionals 

to face the disease. In epidemic situations, some actors can be identified as 

fundamental in the process of generating evidence and from this perspective, the 

different actors involved in health actions, carried out information actions, generated, 

made available or needed to have information devices and resources. 

The digital platforms bring new possibilities to act on Information / 

communication and also new social dynamics between the subjects. As an 

informational resource, digital platforms allow the interaction between the subjects of 

different practice communities. The boundary objects generate a process of 

translation, not only of codes, but also of norms and interests, allowing the cooperation 

between the diverse practice communities. Throughout this paper, the relation of 

boundary objects within the Information Regime will be explored, including the role of 

boundary objects as a device for translation information. 

The aim of this study is to question the intermediation role of digital platforms 

acting as boundary objects between heterogeneous and plural actors. 

KEY WORDS: Information Regime; Boundary Objects; Digitals Platforms; Zika. 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante o período de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016, o Brasil viveu uma 

epidemia de Zika, uma das maiores emergências de saúde pública da história do país.  

O vírus Zika, até então, havia sido identificado, fora do seu local de origem, somente 

no Pacífico, ainda assim, em raras aparições. Muitas ações foram tomadas para 

acompanhamento e controle da epidemia, por vários atores: médicos de “beira de 

leito”, pesquisadores de vários institutos de pesquisa, órgãos e agências de 

regulamentação de saúde. Cada um, em seu ambiente de atuação e em tempo 

oportuno, se mobilizou para contribuir para o controle e eliminação da epidemia. 

Estava se evidenciando uma epidemia “emergente”, diferente, por exemplo, de uma 

epidemia “comum” de dengue.  

Uma epidemia emergente pode ser definida como doenças infeciosas que 

surgem, ou já existiram, em uma população e que aumentam rapidamente em 

incidência e/ou alcance geográfico. Podem ser causadas por vários agentes, segundo 

o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos – NIH, na sigla em inglês 

(NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 2016):  

• agentes infecciosos desconhecidos ou não identificados previamente;  

• agentes conhecidos que se espalharam para novas regiões ou 

populações; 

• agentes previamente conhecidos cujos papéis em doenças específicas 

não tenham sido reconhecidos anteriormente.  

• ressurgimento de agentes cuja incidência da doença diminuiu 

significativamente no passado, mas reapareceu. Esta classe de doenças 

é conhecida como doenças infecciosas reemergentes. 

Segundo relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças 

infecciosas não estão apenas se espalhando rapidamente, elas parecem estar 

emergindo mais rapidamente do que nunca. Existem hoje quase 40 doenças que eram 

desconhecidas há uma geração, tais como: a Síndrome respiratória aguda grave 

(SARS, na sigla em inglês); Síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS, na sigla 

em inglês); Ebola.; Chikungunya;  Gripe Suína e Gripe Aviária (FLU, na sigla em 

inglês) e mais recentemente, o vírus Zika (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007).  
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Desde o início do surto, os cientistas do Brasil e do mundo mobilizaram-se para 

estudar o ocorrido. Nunca se publicou tanto sobre o tema. Não se tem ainda todas as 

respostas, não se sabe ainda porque o vírus Zika teve esse efeito tão impactante no 

Brasil, onde o número de casos de microcefalia e Síndrome de Guillain Barré (SGB) 

atribuídos ao vírus foi tão alto comparando-se a outros países, que registraram poucos 

casos de sequelas associadas a este vírus.  

Ainda não há resposta definitiva sobre uma vacina, terapia antiviral ou 

contramedidas médicas licenciadas para conter os resultados teratogênicos dessa 

infecção viral destrutiva. Diagnóstico, tratamento, cronicidade e patogênese ainda são 

vagos e instáveis (WAHID et al., 2016). 

Uma das dimensões importantes da infecção pelo vírus Zika e os efeitos dessas 

ocorrências sobre a saúde e sobre as malformações na gestação das mães infetadas, 

carecia, em princípio, de visibilidade e de conceituação biomédica e terapêutica. 

Nesse sentido, é uma epidemia que traz uma perspectiva marcante de gênero, e traz 

a mulher para o centro da atenção e da fala. Estaria aqui uma diferença clara entre 

risco, por não se conhecer a dimensão da infestação, e incerteza quanto às sequelas 

possíveis. A mobilização dos diversos atores durante a epidemia fica evidenciada a 

partir das diversas ações mencionadas ao longo desse trabalho.  

Em situações de epidemia emergente alguns atores podem ser identificados 

como fundamentais no processo de geração de evidência, o que chamaremos no 

contexto desse trabalho de “grupos sociais de interesse comums”: os afetados, 

representando as pessoas atingidas pela doença; a clínica, representando os 

profissionais  que estão em contato direto com as pessoas afetadas pela doença; o 

laboratório, representando os institutos de pesquisa e os órgãos de 

regulamentação, representando os órgãos de regulamentação de saúde, 

governamentais ou não, e os responsáveis pela definição das políticas públicas.   

Caberia perguntar de que maneira o regime de informação em saúde, no Brasil, 

reagiu à uma situação de epidemia emergente, no período em que aconteceu o surto 

do Zika, dando lugar ao surgimento de novas ações, meios e dispositivos de 

informação.  

Nessa perspectiva, os diferentes atores envolvidos nas ações de saúde, 

realizaram ações de informação, geraram, disponibilizaram ou precisaram dispor de 
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dispositivos e recursos de informação, que serão objeto desta análise. 

Durante este período, a informação foi produzida e demandada, por diferentes 

atores, para produzir conhecimento, tomar decisões, definir cursos de ação. Isto 

envolvia diferentes modos e ambientes de produção de evidências. O que 

denominamos “produção de evidência”, como falaremos mais adiante, refere-se aos 

diversos modos de gerar e validar informação, sendo que cada “comunidade” tem sua 

“gramática” justamente porque se debruça por aspectos diferentes, ainda que 

complementares, do mesmo evento. O modo de geração e grau de aceitação da 

evidência não é o mesmo entre todos os atores envolvidos, da mesma forma que a 

circulação da informação pode se dar de várias maneiras, por diferentes canais, 

através de diferentes tipologias e formatos e entre os diferentes ambientes de 

produção de evidência.  

Como cada um destes atores e ambientes geram e comunicam a informação, 

e como esta informação transitou entre estes ambientes, é o que esse estudo se 

propõe a discutir tendo como pano de fundo o regime de informação, e das 

infraestruturas de informação que foram utilizadas ou surgiram para atender as 

diferentes necessidades de informação.  

As infraestruturas de informação, são formações relacionais, como instalações, 

serviços e recursos, que sustentam ofertas e demandas de informação em 

determinados contextos sociais, e que hoje incluem as tecnologias digitais e os 

recurso da internet. De forma mais abrangente, as infraestruturas de informação 

referem-se a sistemas que processam e transportam dados dentro e fora de fronteiras 

de grupos sociais de interesse comum (BOWKER et al., 2010). Este conceito será 

explorado mais adiante na seção 4.1. 

Nesse contexto, as tecnologias digitais de informação, caracterizadas por 

Braman como meta-tecnologias, possuem um papel importante na adequação do 

Regime de Informação às novas situações, surgindo como um meio de convergência 

entre os diversos grupos de produção da ciência (BRAMAN, 2004).  

As plataformas digitais trazem novas possibilidades de atuar sobre a 

informação / comunicação e, também novas dinâmicas sociais entre os sujeitos. 

Conforme algumas de suas definições (BOWKER et al., 2010), como recurso 

informacional as plataformas digitais permitem a interação entre os sujeitos de grupos 
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sociais de interesse comuns.  

Outro conceito, presente nos Estudos da Ciência da Informação, dos Objetos 

de Fronteira, introduzido por Star e Griesemer (1989) é usado para analisar recursos 

mediadores entre diferentes comunidades que precisam compartilhar informação.  

Eles descreveram os Objetos de Fronteira como um dispositivo de translação, ou seja, 

algo que “trafega ou desloca-se” de um ambiente a outro, e que a manutenção destes 

Objetos de Fronteira é fundamental para o desenvolvimento e manutenção da 

coerência entre as comunidades de prática, ou mundos sociais.  

O estudo dos Objetos de Fronteira, como um dispositivo do arranjo 

informacional, tendo o caráter de objetos compartilhados, que embora interpretados 

de diferentes maneiras em cada grupo, geram um processo de tradução, não só de 

códigos, mas também de normas e interesses (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2004), 

possibilitando às comunidades de prática e grupos heterogêneos a cooperação 

mesmo sem consenso, como mencionado por Star (STAR; GRIESEMER, 1989), é 

uma possibilidade de alargar os estudos em Regime de Informação, incluindo o papel 

dos Objetos de Fronteira como dispositivos de mediação entre grupos heterogêneos 

de produção e demanda de informação. 

Nesse estudo, o objetivo é indagar acerca do papel de intermediação das 

plataformas digitais atuando como objeto de fronteira entre atores heterogêneos e 

plurais, frente a eventos de saúde resultantes de uma epidemia emergente.  

Dessa forma pergunta-se:  

Poderiam as plataformas digitais serem consideradas Objetos de 

Fronteira entre os vários atores e ambientes envolvidos em eventos de 

saúde, intermediando a relação nos diversos modos de produção de 

sentidos existentes entre geradores e usuários de informação? A que 

ambientes um dispositivo como uma plataforma digital conseguiria 

atender? Seria possível atender/interligar/comunicar atores 

heterogêneos e suas ofertas e demandas de informação?  

Estas são as questões a que esse trabalho se propõe a discutir.  

Trata-se de um exploratório e interdisciplinar, que recorre assim aos aportes da 

Ciência da Informação e dos Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia, utilizando 
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dessas áreas de conhecimento, conceitos como: dinâmica da ciência, regime de 

informação, fóruns híbridos, infraestruturas de informação, plataformas digitais, 

objetos de fronteira e comunidades de prática. 

Para melhor situar essa proposta, no texto que se segue, é apresentado na 

seção 2, uma síntese sobre o vírus Zika e as características emergentes da epidemia 

que se desenhou no Brasil, evidenciando as diversas ações que foram tomadas pelos 

diversos atores envolvidos. As seções 3, 4 e 5 apresentam as bases teórico-

conceituais que permeiam as questões colocadas aqui nessa pesquisa, passando 

pela conceituação de Regime de Informação, Infraestruturas de Informação, 

Plataformas Digitais e Objetos de Fronteira, no contexto do regime vigente de 

informação em saúde, naquelas circunstâncias.  Elementos que possibilitam inquirir 

se uma infraestrutura de informação, como as plataformas digitais podem ser tomadas 

como objeto de fronteira, um dispositivo central e vital para articulação de 

conhecimentos díspares em tempos de epidemia emergente. Na seção 7 é 

apresentado o caminho metodológico proposto.  
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2. O VÍRUS ZIKA, A EPIDEMIA EMERGENTE E AS AÇÕES DE CONTROLE  

O vírus Zika foi identificado pela primeira vez em 1947, na floresta Zika, em 

Uganda na África, e até 2007 mal se ouvira falar do vírus. A via primária de 

transmissão do vírus é pelo mosquito Aedes aegypti, o vetor é um flavivírus, da mesma 

família do vírus da dengue, da febre amarela, do vírus do Oeste do Nilo e da encefalite 

japonesa (FAYE et al., 2014). Além da transmissão pelo mosquito, foi confirmada a 

transmissão por via sexual (OMS, 2016), o que torna a infecção perigosa, por ser o 

único vírus transmitido por mosquitos capaz de atravessar a placenta, matando ou 

deformando bebês. Os cientistas ainda não sabem como nem porquê ele consegue 

atravessar a placenta, o que outros vírus também transmitidos por mosquitos, como 

os da dengue, da febre amarela, do Oeste do Nilo, não fazem (MCNEIL, 2016).  

Entre 1949 e 2007 foram publicados poucos artigos a respeito da doença 

(MENDONÇA et al., 2017), até que em 2007 o vírus foi observado pela primeira vez 

fora da África e da Ásia com a primeira epidemia do vírus nas Ilhas Yap, um 

arquipélago dos Estados Federados da Micronésia, atingindo cerca de 73% da 

população. A epidemia demorou a ser confirmada, a explicação mais provável ainda 

era dengue, até que, os médicos locais, juntamente com a ajuda do Center for Disease 

Control and Prevention (CDC)1 puderam confirmar o diagnóstico da doença, a 

epidemia tinha sido branda, ninguém ficara gravemente doente. Era a primeira vez 

que o vírus era detectado tão longe da África  (MCNEIL, 2016). 

Após esse período, somente em 2013 houve o registro de outro grande surto, 

na Polinésia Francesa, onde das 118 ilhas, 76 foram atingidas. Nessa ocasião, além 

dos sintomas já conhecidos, foram acrescentadas as articulações doloridas e 

inchadas. Os primeiros testes deram negativo para Dengue, Chinkungunya e Oeste 

do Nilo, até que mais da metade das setecentas amostras seguintes confirmaram o 

vírus Zika. Estava acontecendo o segundo grande surto de Zika no mundo (MCNEIL, 

2016). 

No Brasil, em outubro de 2014, os primeiros casos de Zika ocorreram no 

Nordeste, mas a confirmação de que era um surto ocasionado pelo vírus Zika demorou 

a ocorrer. Os sintomas eram muito parecidos: um exantema rosa que coçava, febre, 

                                                           
1 https://www.cdc.gov/about/default.htm 
 

https://www.cdc.gov/about/default.htm


19 
 

 
 

calafrios, olhos avermelhados, dores de cabeça e nas articulações. O Ministério da 

Saúde (MS) notificou a OMS sobre a ocorrência dos sintomas em estados do 

Nordeste. Foram feitas coletas de sangue, de 425 amostras, apenas 13 % deram 

positivas para dengue. Não houve suspeita de infecção por vírus Zika neste estágio, 

não sendo feitos testes de diagnósticos para esse vírus  (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE., 2017).  

A confirmação da doença ocorreu em abril de 2015, onde pesquisadores da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), reportaram a identificação do vírus Zika por 

meio da técnica de RT-PCR2, em 8 de 25 amostras testadas, provenientes da região 

de Camaçari/BA. Posteriormente, em maio de 2015, um lote de 21 amostras foi 

enviado para o Laboratório de Virologia Molecular do Instituto Carlos Chagas da 

Fundação Oswaldo Cruz (ICC/Fiocruz Paraná)3 , onde foram realizados testes com a 

mesma técnica RT-PCR, sendo confirmada transmissão autóctene, ou seja, 

transmissão local,  do vírus Zika no Brasil (ZANLUCA et al., 2015). Em Boletim 

Epidemiológico4 do MS, foi divulgada a informação da transmissão autóctene em 18 

Unidades da Federação, conforme apresentado na Figura 1.  

                                                           
2 https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/reverse-transcription-polymerase-
chain-reaction. A reação em cadeia da polimerase por transcrição reversa (RT-PCR) é a técnica mais sensível 
para detectar a presença de rotavírus e os produtos de PCR podem ser usados para determinar o genótipo e a 
estirpe específicos do vírus. 
 
3 http://www.icc.fiocruz.br/ 
 
4 http://portalms.saude.gov.br/boletins-epidemiologicos. O Boletim Epidemiológico, editado pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde, é uma publicação de caráter técnico-científico, acesso livre, formato eletrônico com 
periodicidade mensal e semanal para os casos de monitoramento e investigação de doenças específicas 
sazonais.  Ele se configura como instrumento de vigilância para promover a disseminação de informações 
relevantes qualificadas, com potencial para contribuir com a orientação de ações em Saúde Pública no país. 
 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/reverse-transcription-polymerase-chain-reaction
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/reverse-transcription-polymerase-chain-reaction
http://www.icc.fiocruz.br/
http://portalms.saude.gov.br/boletins-epidemiologicos
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Figura 1- Unidades da Federação com casos autóctones de febre pelo vírus Zika com 
confirmação laboratorial, Brasil, 2015. 

 

Fonte: Boletim Epidemiológico, Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. Brasil. Vol.46 

n.36, 2015 

 

A reação em geral foi de tranquilidade, por se tratar de uma doença amena, 

com sintomas fracos, quando comparados à dengue e por não trazer consequências 

sérias. Era o que se conhecia até então (MCNEIL, 2016). 

Entre julho e outubro de 2015, pessoas com sintomas parecidos com a Zika 

começaram a procurar os postos de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), 

trazendo um novo sintoma: paralisias pelo corpo. Novamente, a associação com uma 

doença conhecida da medicina: a Síndrome de Guillain-Barré (SGB) (DINIZ, 2016). A 

SGB é uma doença incomum do sistema nervoso em que o próprio sistema 

imunológico ataca as células nervosas da pessoa, causando fraqueza muscular e, por 

vezes, paralisia.  

Deu-se início ao monitoramento de casos com a implementação do Protocolo 

da Vigilância Sentinela sobre a Síndrome de Guillain-Barré e Zika vírus:   

O surgimento de pacientes com manifestação neurológica com história 
prévia de infecção viral tem sido registrado em estados com circulação 
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de vírus Zika e circulação concomitante de dengue e/ou chikungunya, 
principalmente nos Estados da região nordeste. Visto que a febre do 
Zika é pouco conhecida e por se tratar de uma doença emergente no 
Brasil, justifica-se a implantação de uma vigilância de manifestação 
neurológica associados à infecção viral não especificada, anterior ao 
quadro neurológico para conhecer e confirmar a relação entre a 
manifestação neurológica e Zika vírus (BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE., 2015, p. 1).  

Como resultado desse monitoramento, o MS reporta detecção de desordens 

neurológicas no nordeste do País. Desses casos, em 49 foi confirmada a SGB 

associada ao Zika vírus. Em outubro de 2015 o MS publicou a revisão de 138 registros 

clínicos de pacientes com síndrome neurológica, onde desses casos, 58 (42%) 

apresentaram SGB associada ao vírus Zika (ESTADUAIS, 2016). 

Ainda com o quadro de certa tranquilidade, pela constatação de que a infecção 

era leve, não apareciam sequelas graves, à exceção da SGB, as autoridades tinham 

um desafio maior como a dengue e o chikungunya, causadores de incapacidades 

maiores (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILâNCIA EM 

SAÚDE., 2017).  

Até que em agosto de 2015, deu-se início a outra fase de problemas que 

aparentemente não tinha relação com a epidemia: a malformação dos bebês cujas 

mães haviam sido infectadas no início do ano. O MS foi alertado pela Secretaria 

Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE) de um aumento inusitado de 

microcefalias em recém-nascidos em Pernambuco e outros estados do Nordeste 

brasileiro. Segundo a OMS, a microcefalia é uma malformação congênita, em que o 

cérebro do bebê não se desenvolve de maneira adequada, para idade e sexo. As 

microcefalias podem ser causadas por fatores biológicos, genéticos, ambientais, 

químicos ou físicos5.  

O número de notificações inicial, de 26 crianças nascidas com microcefalia em 

outubro de 2015, era maior que o dobro da prevalência ao nascer observada em cada 

um dos anos anteriores, de janeiro a dezembro (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE., 2017).  Até novembro de 2015, foram 

notificados à Secretaria de Vigilância em Saúde do MS (SVS/MS) um total de 399 

casos suspeitos de microcefalia, provenientes de 7 estados da região Nordeste. A 

                                                           
5 https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_joomlabook&view=topic&id=523&Itemid=232 
 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_joomlabook&view=topic&id=523&Itemid=232
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distribuição geográfica da ocorrência é apresentada na Figura 2: 

Figura 2- Distribuição espacial dos casos de microcefalia notificados ao Ministério da Saúde. 
Unidades da Federação da região Nordeste, Brasil, 2015 

 

Fonte: Boletim Epidemiológico, Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. Brasil. Vol. 
46 n.34, 2015 

 

Durante este período, as perguntas da ciência eram muitas e os médicos de 

beira de leito do Recife estavam muito confiantes na hipótese de vinculação do vírus 

Zika com o adoecimento do feto. Começou-se a investigar as mulheres grávidas que 

haviam sido infectadas pelo vírus no começo da gravidez, a partir da análise do líquido 

amniótico e, em novembro de 2015, foi feito o anúncio à imprensa que o vírus Zika 

atravessava a barreira placentária e afetava os fetos (DINIZ, 2016). 

A gravidade da situação exigia das autoridades de saúde respostas rápidas. A 

comoção era crescente. Mais crianças com microcefalia nasceriam, sem que se 

pudesse fazer muita coisa, pois a causa já teria afetado inúmeras mães. Um 

esclarecimento à sociedade era urgente, da mesma forma que a adoção de medidas 

que pudessem evitar que outras crianças fossem concebidas sob risco.  
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Em 12 de novembro de 2015, o MS publicou a Portaria GM nº 1.813, de 11 de 

novembro de 2015, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN), tendo em vista alteração do padrão de ocorrência de microcefalias 

no Brasil, com base no Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011.  

Ainda em novembro de 2015, o MS lançou uma série de recomendações para 

as gestantes,  a fim de diminuir as infecções com o vírus Zika, utilizando-se de canais 

diversos, em sua página na rede social Facebook, matérias e vídeos disponíveis na 

página denominada “Combate ao Aedes” ligada ao portal do MS6, além de uma 

cartilha enviada às Unidades de Saúde7. 

Alguns meses depois, em 01 de fevereiro de 2016, a OMS declarou 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), exigindo uma 

resposta internacional coordenada para minimizar a ameaça nos países afetados e 

reduzir o risco de propagação internacional. 

O Boletim Epidemiológico da semana 51 de 2016 mostrava dados alarmantes 

sobre o número de casos de microcefalia notificados ao longo de todo o território 

nacional, com um total de 2.975 casos suspeitos de microcefalia relacionados à 

infecção por vírus Zika. A Figura 3 mostra a distribuição espacial dos municípios com 

casos suspeitos pelo vírus Zika notificados até a semana 51/2015: 

                                                           
6 http://combateaedes.saude.gov.br/pt/ 
 
7 http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/12/cartilha-informacoes-ao-publico-v2.pdf 
 

http://combateaedes.saude.gov.br/pt/
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/12/cartilha-informacoes-ao-publico-v2.pdf


24 
 

 
 

Figura 3 - Distribuição espacial dos casos de microcefalia notificados ao Ministério da Saúde. 
Unidades da Federação da região Nordeste, Brasil, 2015 

 

Fonte: Boletim Epidemiológico, Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. Brasil. Vol. 

47 n. 01, 2016 

 

Os resultados encontrados pelo Fiocruz/Paraná e pelo CDC obtidos em 

amostras de placentas coletadas após o abortamento no Rio Grande do Norte, 

aumentaram a segurança para se afirmar que a causa da microcefalia era, 

certamente, a infecção pelo vírus Zika durante a gestação. A polêmica continuou entre 

pesquisadores e na sociedade como um todo. Nos meses seguintes, novas pesquisas 

fortaleceram a relação apontada. Finalmente, um estudo8 realizado com desenho de 

caso-controle, coordenado pela equipe do Instituto Aggeu Magalhães, Fiocruz/PE, 

dirimiu dúvidas sobre a ligação entre a infecção de gestantes e a ocorrência de 

malformações.  

O MS implementou ações para aumentar a eficiência na notificação dos casos 

de microcefalia, disponibilizando um formulário online para o uso dos gestores e 

profissionais de saúde de cada estado9. Para esclarecer e preparar o profissional de 

                                                           
8 Turchi, C. M., et al. Association between microcephaly, Zika virus infection, and other risk factors in Brazil: 
final report of a case-control study. Lancet Infectious Diseases, v. 3099, p. 1-9, 2017. 
 
9 http://resp.saude.gov.br/microcefalia#/painel 
 

http://resp.saude.gov.br/microcefalia#/painel
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saúde, lançou o Protocolo de Atenção à Saúde e Resposta à Ocorrência de 

Microcefalia Relacionada à Infecção pelo Vírus Zika10, com orientações para o 

atendimento desde o pré-natal até o desenvolvimento da criança com microcefalia, 

em todo o País. Para esclarecer as gestantes, publicou a nova Caderneta da 

gestante11 com orientações de prevenção do vírus. 

Em janeiro de 2016, o MS anunciou a distribuição de 2 milhões de testes 

rápidos de Imunoglobulina G e Imunoglobulina M (IgM/IgG). O teste rápido indica, em 

20 minutos, se o paciente já teve infecção pelo vírus Zika, permitindo dessa forma 

identificar a condição imunológica do paciente. O teste estava destinado basicamente 

a três públicos: gestante, recém-nascido e crianças após o 28º dia de vida (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILâNCIA EM SAÚDE., 2017; 

MENDES; MACIEL, 2016).  

Até a semana epidemiológica 49 de 2016, haviam sido registrados 216.207 

casos de infecção por vírus Zika no Brasil, foram confirmados 6 óbitos por vírus Zika: 

quatro no Rio de Janeiro e dois no Espírito Santo. Em relação às gestantes, foram 

registrados 16.864 casos prováveis, sendo 10.769 confirmados. Na figura 4, é 

possível observar, a distribuição da incidência de casos prováveis de infecção por 

vírus Zika, até a semana 49 de 2016. Em 2017 foram 17.594 e até a semana 23 de 

2018, 2.985 casos confirmados de infecção pelo vírus Zika.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
10http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_resposta_microcefalia_relacionada_infeccao_virus_zi
ka.pdf 
 
11mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/Treinamento_Multiplicadores_Coordenadores/Caderneta-
Gest-Internet(1).pdf 
 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_resposta_microcefalia_relacionada_infeccao_virus_zika.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_resposta_microcefalia_relacionada_infeccao_virus_zika.pdf
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Figura 4 - Incidência (/100 mil hab.) de febre pelo vírus Zika por município de residência, até a 
Semana Epidemiológica 49, Brasil, 2016 

 

Fonte: Boletim Epidemiológico, Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. Brasil. Vol. 

47 n. 38, 2016 

Na figura 5, é possível observar a distribuição dos casos prováveis da doença 

no período de 2016 a 2018:  

Figura 5 - Casos prováveis de doença aguda pelo vírus Zika, por semana epidemiológica de 
início de sintomas, Brasil, 2016, 2017 e 2018 

 

Fonte: Boletim Epidemiológico, Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. Brasi. Vol. 49 

n. 23, 2018 



27 
 

 
 

2.1 Plataformas no Campo da Saúde 

Além das ações de gestão que foram mencionadas anteriormente, outras 

ações foram tomadas para acompanhamento e/ou contenção da epidemia. Durante o 

surto do vírus Zika no país, a SVS promoveu a mobilização da comunidade científica 

e foram criadas diversas plataformas para concentração de informação para a 

comunidade científica e a sociedade.  

Seguem alguns exemplos de plataformas digitais criadas durante o período do 

surto: 

1. Página da OMS12, do Department of Pandemic and Epidemic Diseases 

(departemento de doenças pandêmicas e epidêmicas). Chamado de 

“resposta à preparação para emergências”, é uma plataforma que 

concentra informação dos seguintes níveis: informação sobre a doença, 

informação epidemiológica, recomendações para viajantes, e também é 

disponibilizado para download um aplicativo contendo informação sobre 

a doença e ações de prevenção. Uma imagem da plataforma está 

mostrada no Anexo 1.   

2. A Sala de Situação – Infecção pelo vírus Zika13, uma plataforma criada 

e mantida pela Organização Pan-Americana de Saúde/OMS 

(OPAS/OMS), criada com o objetivo de ser um instrumento para 

centralizar, articular e sistematizar informação sobre o vírus Zika e suas 

consequências no Brasil e no exterior, ilustrada no Anexo 2.   

3. Dentro do Portal Fiocruz14, há uma plataforma desenvolvida 

especialmente para o tema Zika15, com o objetivo de disseminar a 

produção de conhecimento sobre a doença e orientar e esclarecer a 

população. Nesta página estão reunidos iniciativas, vídeos, infográficos, 

entrevistas e outros materiais relacionados à zika e a outras doenças 

transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, ilustrada no Anexo 3.  

                                                           
12 http://www.who.int/csr/disease/zika/en/ 
 
13 https://www.paho.org/bra/ 
 
14 https://portal.fiocruz.br/ 
 
15 https://portal.fiocruz.br/zikajl 

http://www.who.int/csr/disease/zika/en/
https://www.paho.org/bra/
https://portal.fiocruz.br/
https://portal.fiocruz.br/zikajl
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4. Outra plataforma ainda ligada à Fiocruz é a plataforma da Rede Dengue, 

Zika e Chinkungunya16, criada em 2003 com vistas a promover ações de 

controle da dengue e reformulada em 2015, com o objetivo de integrar 

todas as atividades de promoção, prevenção, educação, assistência e 

diagnóstico realizadas pela Fiocruz para o enfrentamento da dengue, 

zika e chikungunya. É ilustrada no Anexo 4.  

5. No portal do MS17, uma página denominada Prevenção e Combate – 

Dengue, Chinkungunya e Zika18 dedicada a conter esclarecimentos à 

população sobre o que é a doença, sintomas, informação 

epidemiológica, além de listar as ações do governo para controle e 

combate das doenças. Apresentada no Anexo 5. 

6. Ainda ligado ao MS, temos o portal da Rede Nacional de Especialistas 

em Zika e Doenças Correlatas - Renezika19, uma rede formalizada em 

maio de 2016, com a formação de equipes multidisciplinares, em 

decorrência das ações do Plano Nacional de Enfrentamento a 

Microcefalia, com o objetivo de subsidiar o MS com informações de 

pesquisas relacionadas ao vírus Zika e doenças correlatas, contribuir na  

formulação e aperfeiçoamento de protocolos, fortalecer o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa sobre o assunto para o SUS. 

É ilustrada no Anexo 6. 

 

Várias instâncias de saúde foram mobilizadas na tomada de ações para 

enfrentamento à situação por parte dos diversos agentes envolvidos no 

acompanhamento da epidemia. Foi organizado um grande esforço intersetorial, com 

a participação de diversas pastas das diferentes esferas do governo, uma mobilização 

por parte da comunidade científica e sociedade civil.   

                                                           
16 https://rededengue.fiocruz.br/ 
 
17 http://portalms.saude.gov.br/ 
 
18 http://combateaedes.saude.gov.br/pt/ 
 
19 http://renezika.org/portal/ 
 

https://rededengue.fiocruz.br/
http://portalms.saude.gov.br/
http://combateaedes.saude.gov.br/pt/
http://renezika.org/portal/
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A pesquisa em ciências sociais é uma parte essencial da comunicação eficaz 

de risco e do envolvimento da comunidade para responder de maneira eficaz ao surto 

atual de zika, como é o caso de qualquer epidemia ou pandemia. Em março de 2016, 

a OMS desenvolveu e compartilhou um pacote de recursos para governos, parceiros 

ou indivíduos que desejam realizar pesquisas sobre Conhecimento, Atitudes e 

Práticas (KAP) para o vírus Zika e suas complicações suspeitas, como microcefalia e 

SGB. O Brasil participou através de vários grupos de pesquisa em alguns estados do 

brasil, como mostra o mapa ilustrado na Figura 6, a seguir: 

Figura 6 - Mapeamento da Pesquisa em Ciências Sociais para a resposta ao vírus Zika, Brasil, 
2016 

 

Fonte: OMS, comunicação de risco no contexto do vírus Zika  

 

Houve por parte de cada uma das comunidades de prática, produção de 

informação, ações de comunicação, criação de espaços para promoção da 

comunicação internamente e para fora de cada grupo, a comunicação científica 

durante este período ocorreu de forma a atender à dinâmica e urgência da produção 
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científica gerada, como o acordo assinado entre a Fiocruz e mais 32 revistas 

científicas, ONGs, fundos e Institutos de pesquisa20.  

Como ocorre essa coordenação de ações, de competências, de práticas 

dissimilares, em um mundo tão conectado? Poderia uma plataforma digital, como 

recurso informacional, se colocar como intermediária de comunidades tão díspares? 

Esse estudo irá discutir e explorar alguns destes aspectos.  

 

 

  

                                                           
20 https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-assina-acordo-de-cooperacao-global-contra-zika 
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3. DINÂMICA DA CIÊNCIA, EXPERIMENTOS E FÓRUNS HÍBRIDOS 

O conhecimento científico é produzido a partir do encontro de vários indivíduos. 

Não se trata de uma única pessoa que passa sozinha por todas as etapas do processo 

lógico-dedutivo, mas de um grupo que troca experiências, opiniões e partilha entre si 

o trabalho (ZIMAN, 1979).  

De fato, a ciência é um empreendimento coletivo. Uma das principais  

características do trabalho científico é a necessidade de se unir diversos profissionais 

ou atores, com opiniões e pontos de vista distintos com o propósito de avançar em 

determinadas questões de pesquisa. Ao mesmo tempo, a ciência requer cooperação 

para criar entendimentos comuns, garantir a confiabilidade em vários domínios, 

manter a informação produzida ao longo do tempo, momentos e locais diferentes 

(STAR; GRIESEMER, 1989).   

Essa característica do trabalho científico, que requer um sujeito coletivo para 

sua construção, justifica a formação de grupos no ambiente de pesquisa. González 

de Gómez traz a definição de grupo como: 

[...] um conjunto de indivíduos reunidos por um projeto ou programa de 
ação que partilham objetivos comuns e que, ao mesmo tempo em 
compartilham e constroem práticas, experiências e espaços sociais, 
partilham e constroem uma teia de significados expressa em inscrições 
e textos documentários (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2004). 

Os grupos de pesquisa também podem possuir natureza interdisciplinar, com 

diferentes áreas de conhecimento representadas; com os membros do grupo 

desempenhando diferentes papéis e utilizando diferentes abordagens para resolver 

os problemas que se tornam comuns ao grupo. 

A necessidade de unir diversos profissionais acontece não somente em um 

mesmo ambiente de pesquisa, um território único. Em muitos casos, transcende 

limites geográficos. A união de diversos profissionais ou atores, com opiniões e pontos 

de vista distintos com o propósito de avançar em determinadas questões de pesquisa, 

é uma característica inerente ao trabalho científico. 

Geertz (1997) mostra que os fatos são construídos socialmente por todos os 

elementos atuantes, desde a evidência, as regras de comportamento, as tradições no 

meio, até a própria retórica dos atores. Trata-se não do que aconteceu, mas do que 

acontece aos olhos do observador, e se este muda de uma época para outra, então o 
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que os seus olhos veem também se modifica (GEERTZ, 1997).  

As diferenças entre grupos afetam o que conta como conhecimento científico. 

Cada grupo possui seus próprios critérios de interpretação, suas redes de crenças, 

práticas e interesse que favorecem uma interpretação sobre a outra, e como estas 

predominam. Os critérios de validade aceitos em uma comunidade, designando os 

valores compartilhados pelos sujeitos que compõem o coletivo de pesquisa são 

chamados de “cultura de evidência” (COLLINS, 1998).  

Segundo Latour (2011), é necessária a diferenciação entre experiência e 

experimen. A experiência é vivida pelos indivíduos, que podem ser os diretamente 

envolvidos com a doença, por exemplo. No caso de uma pessoa que tem uma doença, 

por exemplo, essa vive uma experiência, e no laboratório, quando se investiga um 

vetor, por exemplo, vive-se um experimento.  

O experimento científico foi no passado, observado e vivenciado pelo cientista, 

como algo dentro do laboratório, ou dentro de um grupo pequeno que estuda 

determinado fenômeno, a partir de sucessivos experimentos e simulações, finalmente, 

e somente aí, o resultado pode ser divulgado, publicado e aceito pela comunidade 

científica. O público normalmente não poderia participar ativamente na elaboração 

desse resultado, poderia no máximo, aceitá-lo. Do lado de dentro do laboratório ficava 

o reino do experimento, do lado de fora, o da experiência (LATOUR, 2011).  

Atualmente porém, o ambiente de experimentação se expandiu além das 

paredes do laboratório, a fronteira entre a história natural (o lado de fora) e a ciência 

do laboratório (o lado de dentro) tem sido lentamente erodida (LATOUR, 2011). 

Percebe-se hoje que com o desenvolvimento de organizações de pacientes, por 

exemplo, várias pessoas têm participado da formulação de questões e agendas de 

pesquisa. Este é um exemplo de como a ciência pode ser feita em colaboração com 

“o lado de fora” do laboratório. Essas organizações de pessoas podem ser 

identificadas em diversos grupos como ativistas ecológicos, associações de mães de 

filhos com doenças raras, etc. São exemplos de como o agente de “fora” do laboratório 

também pode contribuir com a pesquisa, a partir de suas necessidades, promovendo 

uma agenda de pesquisa e de suas narrativas, ajudando a desenvolver a pesquisa, 

fica claro que os cientistas não estão sozinhos nessa atividade.  

Para Latour, existem dois tipos de representação: um que representa 
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claramente o ambiente das coisas materiais, o que fica no ambiente de laboratório, e 

o outro tipo de representação seria o que traz a “fala da sociedade”:  

We used to have two types of representations and two types of forums: 
one that was in charge of representing things of nature—and here the 
word “representation” meant accuracy, precision, and reference—and 
another one which was in charge of representing people in society—
and here the word “representation” meant “faithfulness”, election, and 
obedience (LATOUR, 2011).  

Quando esses dois tipos de representação estão em um mesmo ambiente 

físico, temos o que Latour (2011) chamou de fórum híbrido. Este seria ter em um 

mesmo ambiente as duas representações, engajados no mesmo experimento 

coletivo, discutindo sobre as questões das “coisas” (típicas do laboratório) e das 

pessoas (questões que afetam o social), colocando no mesmo ambiente a questão do 

experimento e da experimentação.  

A experiência do paciente tem sido cada vez mais considerada como parte da 

evidência na medicina mundial, apesar de que a integração desta com os dados 

biomédicos ainda ser incerta. A relação entre experiência e evidência tem trazido à 

tona questionamentos sobre a autoridade da experiência vivida como uma forma de 

conhecimento (RENEDO; KOMPOROZOS-ATHANASIOU; MARSTON, 2017). 

A validade da contribuição da narrativa do paciente tem sido discutida e 

considerada como válida em alguns países (Department of Health and Social Care, 

2008), onde profissionais de saúde são convidados a tentar entender como seria viver 

com uma condição de saúde e incorporar as experiências do paciente à sua rotina de 

trabalho.  

Apesar de não ser ainda uma prática disseminada entre os profissionais de 

saúde, a experiência do paciente como evidência, pode ser considerada como 

fundamental para a produção de registros à cerca da situação de saúde de um 

determinado paciente ou grupo de pacientes, por trazer para o processo de 

construção de evidências o aspecto emocional e social:  

Within a patient-centred approach to care, on the other hand, engaging 
with patients’ experience narratives is vital because these constitute 
‘phenomenal’ forms of evidence […] conveying somatic, emotional and 
social aspects of illness (RENEDO; KOMPOROZOS-ATHANASIOU; 
MARSTON, 2017). 

Essa visão dá ênfase à natureza social da produção do conhecimento, onde o 

mesmo é produzido a partir do relacionamento de múltiplos atores e através da 
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participação em diversos contextos socioculturais.  Os diálogos entre os variados 

atores e outros envolvidos, como gestores, produtores de políticas públicas e 

financiadores, podem fornecer material adicional como políticas, evidências 

biomédicas, através do qual o conhecimento é também produzido.  

O contexto social e institucional afeta o conhecimento híbrido produzido, onde 

profissionais de saúde navegam entre múltiplas epistemes: dos fatos científicos e 

diretrizes clínicas à sua própria experiência pessoal e discursos institucional. 

(RENEDO; KOMPOROZOS-ATHANASIOU; MARSTON, 2017).  

O conhecimento então é caracterizado por ser “híbrido”, ou seja: a combinação 

do que a princípio pode parecer epistemes incompatíveis, em função das mais 

variadas e conflitantes formas de pensar derivadas do contexto sócio cultural e 

institucional, acerca do mesmo objeto de conhecimento. O conceito de “conhecimento 

híbrido” juntamente com a dos fóruns híbridos, permite entendermos como nessa 

multiplicidade de atores no ambiente social (clínica) e no laboratório, o conhecimento 

influencia e é influenciado, conforme Renedo:  

People use multiple, and at times conflicting, forms of thinking, logics 
and explanations derived from their socio-cultural and institutional 
contexts, to make sense of and organise their experience around the 
same object of knowledge […]. The idea that knowledge is hybrid can 
help explain how biomedical knowledge does not have demarcated 
boundaries and is not exclusive to a particular group (doctors, 
scientists) or social sphere (laboratory, clinical practice). Biomedical 
knowledge travels to other spaces, permeates, influences and is 
influenced by other types of knowledge. Patients, for example, draw on 
a mix of illness experiential and biomedical epistemes […], religious and 
cultural values, and ‘common sense’ to conceptualise their illness 
experiences.  Patients can also transform how ‘biomedical knowledge 
gets made (RENEDO; KOMPOROZOS-ATHANASIOU; MARSTON, 
2017). 

No estudo realizado por Renedo e colaboradores, o hibridismo envolvia 

saberes e informações de médicos, pesquisadores, epidemiólogos, pessoas afetadas 

pela doença, profissionais de comunicação e informação. Indaga-se se os novos 

dispositivos informacionais, dado o seu potencial de interatividade, que hoje se 

denominam plataformas digitais, surgidas durante o quadro de epidemia, facilitariam 

a comunicação cruzada entre os diferentes geradores e usuários de informação.   

De fato, trata-se de um estudo exploratório, que mais tende a abrir perguntas 

que a consolidar descrições. 

  



35 
 

 
 

4. REGIME DE INFORMAÇÃO 

Todo o conjunto de atores, recursos e mensagens que possibilitam a 

agregação ou a segmentação dos fluxos de informação, compõem o sistema 

informacional que está presente no ambiente científico. No caso de uma epidemia 

emergente, a questão é como manter uma ampla circulação de informação do 

ambiente científico para outras esferas que compõem o sistema de saúde, incluída a 

circulação de via dupla com as populações em risco e afetadas.  

González de Gómez traz o regime de informação como um mecanismo para 

identificar e analisar as relações de uma diversidade de atores, onde estes possuem, 

dentro das especificidades dos seus ambientes, ações, meios e formas de produzir 

informação. Para ela, regime de informação é:  

[...] modo de produção informacional dominante em uma formação 
social, o qual define quem são os sujeitos, as organizações, as regras 
e as autoridades informacionais e quais os meios e os recursos 
preferenciais de informação, os padrões de excelência e os modelos 
de sua organização, interação e distribuição, enquanto vigentes em 
certo tempo, lugar e circunstância (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2003, p. 
61).. 

O regime de informação se configura como o modo de ação ou dinâmicas 

informacionais dominantes em uma formação social conjunta de elementos que se 

relacionam em rede – como atores sociais (sujeitos, dispositivos tecnológicos, 

culturas),  infraestruturas tecnológicas, instrumentos e serviços de informação, regras 

de poder, a organização e a gestão política da informação que se operacionalizam em 

práticas sociais, dentro de seus contextos específicos. O conceito de regime de 

informação permite analisar as dinâmicas informacionais, ao fazer uma leitura 

transversal dos diversos sistemas e recursos informacionais, atores, áreas, contextos 

e linguagens (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012).  

De modo prático, compreende-se que o regime de informação é constituído 

pela relação desses atores através de ações de informação relacionadas à produção 

e às políticas dos espaços sociais, que perpassam várias esferas da cultura, 

economia, educação, comunicação e da pesquisa científica. 

Assim, nos regimes de informação podem ser analisados diversos elementos, 

dentre os quais se destacam os tecnológicos; os estoques de informação; os 

produtores de informação; os canais de comunicação; os sistemas de recuperação, 
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organização, armazenamento e transferência da informação; as linguagens 

documentárias; e principalmente, os seres humanos com suas necessidades 

informacionais.  

A abordagem do Regime de Informação propõe-se a analisar as diversas 

dinâmicas informacionais, de forma a identificar como as mesmas podem facilitar, 

dificultar ou interferir nas variadas interações sociais entre os atores envolvidos. Para 

Braman (2004), os regimes de informação podem ser analisados do ponto de vista 

macro, meso ou micro. No caso de uma plataforma surgida num episódio de crise, 

predominaria o plano micro e meso institucional, incluindo as comunidades de prática 

envolvidas.  

A criação de um novo conhecimento depende tanto das novas descobertas 

quanto da comunicação. Esses elementos atuam de forma diferente nos diversos 

“mundos” de cooperação. Os atores representantes de cada ambiente precisam lidar 

com essas diferenças, de forma a poder colaborar entre si. Nessa interseção dos 

ambientes dos diferentes atores envolvidos no processo científico, muitas vezes, os 

objetos e métodos significam coisas diferentes para cada um dos envolvidos, o que 

pode dificultar a tarefa de trabalho conjunto, e grupos científicos diferentes possuem 

entendimentos diferentes sobre o que conta como conhecimento científico.  

Para trabalhar juntos, cientistas e outros envolvidos no trabalho científico 

precisam traduzir, negociar, debater, triangular e simplificar muitas coisas. Nesse 

processo de interação no ambiente científico, alguns elementos podem servir de elo 

de aproximação entre os vários atores e grupos. Star e Griesemer, propuseram o 

conceito de objeto de fronteira, como uma forma de dar resposta às interações 

heterogêneas entre os diversos atores e ambientes sociais (BOWKER, GEOFFREY 

C; STAR, 1999).  

Esses dispositivos, chamados Objetos de Fronteira, teriam o papel de objetos 

compartilhados, que apesar de poderem ser interpretados de forma diferente em cada 

grupo ou comunidade, permitem gerar um processo de tradução entre um ambiente e 

outro, como coloca González de Gómez:  

Esses objetos fronteiriços teriam o caráter de objetos referenciais 
compartilhados que, embora interpretados de diferente maneira em 
cada grupo ou comunidade, geram um processo de tradução em 
aberto, mais ou menos difícil ou simplificado, tácito ou consciente e 
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sistemático. Trata-se de fato não só de compatibilização de códigos, 
mas também de normas e interesses (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2004).  

Linair Campos (2018, p. 497) enfatiza a importância dos Objetos de Fronteira 

em ações cooperativas entre atores heterogêneos: 

De acordo com Star (2010), “a flexibilidade interpretativa tem sido uma 
pedra angular por trás de grande parte da abordagem “construtivista” 
na recente sociologia da ciência”. É especialmente importante no 
trabalho cooperativo, em que grupos de diversos mundos sociais 
trabalham com objetos que possuem diferentes significados para cada 
grupo, pois a criação de conhecimento científico novo nesses casos 
depende da comunicação para reconciliar os significados entre esses 
mundos (STAR; GRIESEMER, 1989). Dessa forma, como observa 
Stoytcheva (2013) “olhar para situações complexas através das lentes 
dos objetos de fronteira pode nos ajudar a entender como os vários 
atores envolvidos podem cooperar em um projeto, apesar de terem 
interesses diferentes e por vezes conflitantes. 

4.1 Infraestruturas de Informação e plataformas digitais 

O termo “infraestrutura” é definido segundo dicionário Aurélio como: “parte 

inferior, geralmente invisível, de qualquer construção ou estrutura; aquilo que garante 

a existência de determinado grupo, instituição, organização, etc; conjunto de 

instalações, equipamento e serviços, geralmente públicos (redes de esgotos, de água, 

ec); conjunto das relações sociais e econômicas que fundamentam determinadas 

ideologias”. Evoca ao vasto conjunto de equipamentos necessários às atividades 

humanas, como construções, rodovias, pontes, ferrovias, portos e redes de 

comunicação. 

Diante da abrangência do conceito, há uma diversidade de aplicações do 

termo, tais como: infraestrutura de pessoal, material, institucional, econômica, militar, 

dentre outras. Com a adição do termo “informação”, infraestrutura refere-se 

vagamente às facilidades digitais e serviços usualmente associados à internet: 

serviços computacionais, help desks e repositórios de dados, por exemplo. De uma 

forma mais ampla, existe a infraestrutura global de informação, que refere-se aos 

sistemas de informação e comunicação mundial que processa e transporta dados 

dentro e fora de fronteiras nacionais, conforme coloca Bowker: 

Superadded to the term “information,” infrastructure refers loosely to 
digital facilities and services usually associated with the internet: 
computational services, help desks, and data repositories to name a 
few. In the same vein but in a broader sweep, the Global Information 
Infrastructure (GII) refers to worldwide informa- tion and communication 
systems that process and transport data inside and outside national 
boundaries (BOWKER et al., 2010, p. 98)..  
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Existem duas abordagens que tem procurado conter e caracterizar os novos 

objetos de estudo na área de mídia: estudos de infraestrutura, emergindo dos estudos 

em ciência e tecnologia e ciência da informação, estudos de plataforma, com ênfase 

nos estudos de mídia.  

Os estudos de infraestrutura, se concentram na análise de sistemas 

sociotécnicos essenciais e amplamente compartilhados. A configuração das 

dimensões “social”, “técnico’, “global” e “local”, formam uma “infraestrutura”, 

construída como distribuição ao longo destas dimensões, e não como tensões entre 

polos opostos. Por outro lado, nos estudos de mídia, o conceito de plataforma foi 

ampliado de design de jogos para sites de compartilhamento de conteúdo e aplicativos 

de mídia social (BOWKER et al., 2010; PLANTIN et al., 2016).  

Uma visão alternativa da infraestrutura pode levar em consideração as 

dimensões sociais e organizacionais. Essa visão requer pensar a infraestrutura não 

apenas em termos de componentes humanos versus componentes tecnológicos, mas 

em termos de um conjunto de componentes ou sistemas sociais, organizacionais e 

técnicos inter-relacionados. Infraestrutura é de fato um conceito fundamentalmente 

relacional: surge para as pessoas na prática, ligadas às atividades e estruturas. 

Consiste em elementos estáticos e dinâmicos, cada um igualmente importante para 

garantir um sistema funcional (BOWKER et al., 2010). 

A dimensão social da infraestrutura de informação traz a habilitação de uma 

nova forma de socialidade, comunidades de cientistas que se aproximam, através de 

redes científicas, comunidade intencional, como grupos de apoio a portadores de 

doenças raras, comunidades de prática, empresas, grupos sociais. O agrupamento 

da informação dentro de infraestruturas fornece uma distribuição de relações como 

identidade de grupo, torna disponível as descobertas da comunidade e fornece um 

mecanismo para manter contato através do compartilhamento de informação e 

arquivos, o que Bowker (2010) chama de “the coin of the realm” – “a moeda do reino”.  

A interação de diversos participantes garante que questões como formação de 

padrões e manutenção e atualização contínuas sejam abordadas. As infraestruturas 

de informação são uma ótima ferramenta para distribuir conhecimento, cultura e 

prática (BOWKER et al., 2010).  

Como um tipo de infraestrutura de informação, as plataformas digitais são uma 
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diferenciação e especialização funcional da mesma. Plataformas de rede social, como 

o Instagram por exemplo, são um exemplo de plataforma dentro de uma infraestrutura 

que é a internet.  

Segundo o FreeOn-Line Dictionary of Computing21, uma plataforma representa 

uma específica combinação de hardware e sistema operacional, podendo também 

referir-se a um software de suporte para uma atividade específica.  

O interesse acadêmico nos estudos das plataformas digitais coincide com o 

surgimento da web 2.0 em meados dos anos 2000. Pesquisadores que estudam a 

Web ampliaram o conceito de plataforma para aplicativos baseados na web, cuja 

arquitetura técnica enfatiza a provisão de conexão, programação e troca de dados 

com aplicativos criados por outros (PLANTIN et al., 2016).  

Segundo Gillespie (2010), o uso do termo “plataforma”, apoia-se em categorias 

que definem como único: computacional, algo sobre o qual construir e inovar; 

político, um lugar do qual falar e ser ouvido, figurativo, na medida em que a 

oportunidade é uma promessa abstrata tanto quanto prática, e arquitetônico, onde a 

plataforma é projetada como uma facilitação aberta e igualitária de expressões de 

conteúdo.  

Plantin (2016) apresenta as plataformas digitais possuindo propriedades que 

as definem, conforme descrito a seguir: 

• Arquitetura – sistema central e programável, componentes modulares e 

variáveis; 

• Relação entre os componentes – funcionalidade clara, sem necessidade 

de explicação prévia; 

• Estrutura de mercado – privada, competitiva, regulada por propriedade 

intelectual; 

• Interesse focal – voltado para o usuário; 

                                                           
21 http://foldoc.org/platform “Specific computer hardware, as in the phrase "platform-independent". It may 
also refer to a specific combination of hardware and operating system and/or compiler, as in "this program has 
been ported to several platforms". It is also used to refer to support software for a particular activity, as in 
"This program provides a platform for research into routing protocols". 
 

http://foldoc.org/platform
http://foldoc.org/operating+system
http://foldoc.org/compiler
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• Padronização – unilateral, imposta pela própria plataforma; 

• Temporalidade – frequentemente atualizada por um ambiente 

competitivo; 

• Escala – de pequena a larga, podendo crescer tornando-se onipresente; 

Em geral, as plataformas são construídas em escalas com estruturas 

modulares. A plataforma continua sendo um sistema centralmente controlado e 

projetado (geralmente sob controle corporativo), mas se beneficia das inovações de 

uma grande penumbra de desenvolvedores terceirizados (PLANTIN et al., 2016). 

A análise da arquitetura e do design das plataformas é complementado com o 

foco no usuário, questionando-se inclusive a nova forma de poder que as plataformas 

produzem, onde interesses econômicos afetam o design das plataformas ou interfaces 

de mídia, e a plataforma transforma-se em um mecanismo de expressão e poder do 

usuário conforme coloca Plantin:  

More fundamentally, social media platforms bind pre-defined 
communicative acts to an economic logic. For example, “like,” “share,” 
and “retweet” not only provide a means for users to express themselves 
but also facilitate ranking, product recommendations, and data 
analytics. Analyzing corporate social media platforms therefore 
requires researchers to investigate these “double articu- 
lations”(Langlois and Elmer, 2013). For example, corporations’ goal of 
gathering users’ personal data determines the technical properties of 
platforms, which in turn shapes how they organize communication 
among users (PLANTIN et al., 2016, p.5).  

O crescimento da computação em massa e em rede contribuiu pesadamente 

para a fragmentação de outras infraestruturas de informação, ao permitir uma gestão 

mais descentralizada, mais rápida e mais sofisticada das empresas e governos. Como 

exemplo disso vemos que infraestruturas de mídia mais antigas, como as empresas 

de TV a cabo, estão travando batalhas contra plataformas emergentes baseadas na 

internet, como Apple TV, Amazon Fire ou Google Play, que permitem a escolha do 

que assistir.  

Esse crescimento contribui e cria o ambiente no qual as plataformas podem 

alcançar enormes escalas, tornando-se cada vez mais comuns, com aplicações em 

diversos ambientes, promovendo divulgação e troca de informação, conquistando 

cada vez mais espaço dentro da ciência.  

As plataformas digitais são mais do que simplesmente o suporte da informação, 
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envolvem maior dinamicidade, virtualidade, interatividade, ubiquidade e 

disseminação, se comparadas com os suportes analógicos. Por outro lado, os 

suportes digitais não acabaram com os suportes analógicos, da mesma forma que os 

meios de comunicação anteriores à digitalização dos conteúdos (jornal, rádio, 

televisão, etc.) não se extinguiram com a internet, coexistindo e complementando-se 

na função de informar. 

O conceito de interatividade, apesar de estar intrinsecamente relacionado à 

informática, é amplamente aplicado a diversas áreas do conhecimento, como biologia, 

geografia, sociologia, filosofia, física, química, antropologia, medicina e outras. A 

interação é definida por essas áreas do saber como as relações e influências mútuas 

entre dois ou mais fatores, entes, etc. Cada fator altera o outro, a si próprio e a relação 

existente entre eles. As tecnologias digitais trazem novas formas de circulação de 

informação, onde o modelo “um-todos” passa a ser substituído pelo formato “todos-

todos” e constitui uma forma descentralizada de circulação da informação (PRIMO; 

CASSOL, 1999).   

Nas plataformas digitais, existem novas possibilidades de atuar sobre a 

informação/comunicação e, também, surgem novas dinâmicas sociais entre os 

sujeitos.  

Discorrendo sobre a natureza e as características das plataformas, Gillespie 

(2010) apresenta uma definição bastante aberta de plataforma, concentrando-se nas 

diferentes conotações do termo. No sentido computacional, o mesmo define uma 

plataforma como uma infraestrutura para construir aplicativos, também coloca que a 

Web 2.0 introduziu um significado mais amplo para o termo “plataforma”, que vai além 

do seu significado computacional:  

This more conceptual use of ‘platform’ leans on all of the term’s 
connotations: computational, something to build upon and innovate 
from; political, a place from which to speak and be heard; figurative, in 
that the opportunity is an abstract promise as much as a practical one; 
and architectural, in that YouTube is designed as an open-armed, 
egalitarian facilitation of expression, not an elitist gatekeeper with 
normative and technical restrictions (GILLESPIE, 2010, p.352).  

Gillespie (2010) argumenta que esse uso conceitual permite que as plataformas 

unam vários atores. O significado computacional da plataforma fala aos 

desenvolvedores, enquanto as outras conotações abordam atores como usuários, 

anunciantes e clientes.  
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4.2 Alguns tipos de plataformas digitais 

4.2.1 Quanto à finalidade 

A partir da visão de alguns autores (BALDWIN; WOODARD, 2008; CANUEL et 

al., 2015; GILLESPIE, 2010; KIETZMANN et al., 2011; PLANTIN; LAGOZE; 

EDWARDS, 2018), as plataformas podem ser classificadas de acordo com a 

finalidade a que se destinam, possuindo conteúdo específico ou que se repetem em 

mais de uma categoria. Do ponto de vista da finalidade, as plataformas podem ser: 

4.2.1.1 Plataformas translacionais  

A pesquisa translacional ou, no seu original em inglês, translational research, 

busca promover a pesquisa interdisciplinar e acelerar a troca bidirecional entre ciência 

básica e clínica para mover os achados de pesquisa básica do laboratório para 

ambientes aplicados envolvendo pacientes e população. Mais recentemente, o campo 

da pesquisa translacional vem se ampliando para outras áreas do saber, incorporando 

aspectos econômicos, sociológicos, jurídicos e éticos. Ainda falando sobre a 

diversidade de possibilidades, a translação se expandiu para outros aspectos de 

prática de saúde sem relação direta com a pesquisa, como a “medicina translacional”. 

Basicamente, a pesquisa translacional pode ser definida como a ação, processo ou 

método que converte descobertas científicas em aplicações clínicas, se propondo a 

preencher o vácuo existente entre o pesquisador da ciência básica e o clínico em seus 

campos de prática  (GUIMARÃES, 2013).  

A alta complexidade nesta área de pesquisa faz com que muitos recursos de 

informática sejam necessários. Além de plataformas técnicas, bancos biológicos e 

registros de pacientes são estruturas necessárias. As plataformas translacionais 

permitem aos pesquisadores gerir e explorar os dados de pesquisa.  

A exemplo do que acontece na área de pesquisa genômica, os pesquisadores 

precisam de ferramentas para encontrar informações relevantes no labirinto de dados 

biológicos disponíveis. Para isso, diversos sistemas foram desenvolvidos para atender 

a essa necessidade e ajudar os cientistas a trabalhar com esses dados ômicos, que 

precisam ser tratados juntamente com dados clínicos para serem úteis à pesquisa 

translacional. São os chamados “armazéns de dados clínicos” (Clinical Data 

Warehouses – CDWs), plataformas usadas para integrar dados de uma variedade de 

fontes clínicas (p.e. biologia, imagens) e apresentar uma visão unificada dos dados 
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(CANUEL et al., 2015) 

4.2.1.2 Plataformas de conhecimento 

As plataformas de conhecimento podem ser definidas como infraestruturas 

para gerar, compartilhar e manter conhecimento específico ou geral. A infraestrutura 

por trás da comunicação da ciência pode ser considerada um pequeno exemplo desse 

conceito de “compartilhar e manter”. Na comunicação científica existe um conjunto de 

atores que fazem uso das plataformas para registrar, certificar, preservar e acessar 

uma série de resultados de pesquisa além de artigos e livros. A qualidade e 

autenticidade, preservação e reuso dos dados são fundamentais (PLANTIN; LAGOZE; 

EDWARDS, 2018).  

A forma de armazenar e compartilhar os dados e os resultados de pesquisa 

passou por mudanças nos últimos anos. Com o advento da internet, plataformas 

agregadoras de conhecimento surgiram, como os Repositórios Institucionais, com o 

objetivo de preservar a produção acadêmica de uma instituição.   

Bases de dados referenciais, por exemplo a Medline da PubMed 22, são um 

exemplo de plataforma de conhecimento, que disponibiliza metadados de publicação 

científica, permitindo a avaliação da produção científica na área da saúde.  

Por outro lado, existem as plataformas de dados. São ambientes criados com 

o objetivo de integrar, armazenar e disponibilizar conjuntos de dados. As plataformas 

de dados têm se expandido em diversas áreas, como governo, ciência, tecnologia, 

marketing. Como exemplo, podemos citar a PCDS – Plataforma de Ciência de Dados 

aplicada à Saúde23 da Fiocruz.  

Também existem portais de informação que se propõem a ser um dispositivo 

de concentração de conhecimento e informação sobre determinado tema/assunto, 

como é o caso do Portal da Fundação Oswaldo Cruz, onde podem ser encontradas 

informações sobre a própria instituição; notícias sobre diagnóstico e tratamento de 

doenças; ensino; novidades em pesquisa e outras.  

Nesse contexto, as agências de regulamentação de saúde, possuem site 

                                                           
22 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
 
23 https://bigdata.icict.fiocruz.br/ciencia-de-dados-aplicada-saude 
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próprios, ou seja, plataformas digitais para concentração de informação e 

comunicação com os diversos atores com quem interage, com propósito e finalidades 

específicas. Um exemplo de plataforma de conhecimento com finalidade específica, é 

a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) do MS, uma divisão da Biblioteca do MS, onde 

são publicadas as informações produzidas pelo MS, bem como informações gerais na 

área de ciências da saúde.  

4.2.1.3 Plataformas de mídias sociais 

Por muito tempo o conteúdo disponível na internet foi apenas utilizado pela 

maioria dos usuários. Essa não é mais a realidade.Hoje usuários comuns participam 

ativamente da produção de informação, o que antes era restrito a grandes grupos. O 

fenômeno das mídias sociais mostra que plataformas como sites de 

compartilhamento, blogs, redes sociais, wikis, estão sendo utilizadas para criar, 

modificar, compartilhar e discutir a informação. São plataformas interativas onde 

indivíduos e comunidades participam ativamente no processo de produção da 

informação (KIETZMANN et al., 2011). 

As plataformas de mídias sociais possibilitam a interação social a partir do 

compartilhamento e da criação colaborativa da informação nos mais variados 

formatos. 

Atualmente existe uma diversidade de plataformas de mídia social, que variam 

em termos de escopo e funcionalidade, como o Facebook que é um espaço para as 

massas em geral, o Linkedin24, por exemplo, se propõe a ser uma rede profissional. 

Os blogs se tornaram extremamente populares, por serem fáceis de criar e manter. 

Existem hoje mais de 100 milhões de blogs, que tornaram-se uma importante fonte de 

opinião pública (KIETZMANN et al., 2011). 

4.2.1.4 Plataformas Comerciais 

Com o desenvolvimento da internet, o ambiente eletrônico tornou-se terreno 

fértil com inúmeras possibilidades de exploração pelas empresas. A atividade de 

venda ou compra de bens e serviços, conduzida por meio de redes de computadores, 

realizadas em webpages é conhecida pelo termo e-commerce (ALBERTIN, 1998). 

Permitindo o e-commerce, as plataformas comerciais têm sido exploradas por 

                                                           
24 https://br.linkedin.com/ 
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diversos seguimentos, de produtos e serviços. Empresas de grande porte 

desenvolvem suas próprias plataformas como é o caso do e-bay25 e pequenos 

comerciantes criam seus sites para venda de produtos. A democratização da internet 

permitiu o crescimento acelerado desse tipo de plataforma, possibilitando o uso para 

pequenos e grandes.  

4.2.2 Quanto à função 

Dentro desse contexto de classificação dos tipos de plataformas digitais estas 

possuem modos de funcionamento que as caracterizam. As plataformas digitais, de 

acordo com a sua finalidade, podem ter diferentes funções, sendo uma delas a de 

curadoria digital. 

O termo curadoria está ligado a curar, zelar, vigiar algo, inicialmente 

relacionado ao Direito. Com o passar do tempo, o conceito passou a ser relacionado  

as  campo  da  arte,  dos  museus  e  dos respetivos  acervos e vem sendo apropriado, 

ressignificado e utilizado pelos mais diferentes campos profissionais (BRUNO, 2008). 

A aplicação do termo curadoria foi ampliada também aos acervos digitais, onde 

segundo Sayao (2012), a curadoria digital envolve o conjunto de estratégias, 

abordagens tecnológicas e atividades desenvolvidas com o objetivo de preservar os 

recursos digitais, fortemente relacionada aos repositórios digitais.  

A curadoria digital também inclui a gestão de grandes conjuntos de dados, 

permitindo que estes possam ser pesquisados, e capazes de serem lidos e 

interpretados continuamente. Desta forma, a ideia de curadoria digital estende-se 

além do controle dos repositórios (SAYÃO; SALES, 2012).  

A curadoria, entretanto, não está somente relacionada à preservação. Dentro 

do caldeirão de conteúdos disponíveis no ambiente digital, existe uma avalanche de 

informação que necessita de gerenciamento, para distinguir o que tem ou não 

relevância. Dessa forma, a atividade de coletar, organizar e disponibilizar conteúdo 

informacional também é considerada atividade de curadoria, que doravante será 

chamada de curadoria informacional de conteúdo. 

Além da função de curadoria, as plataformas de conhecimento exercem a 

função de moderação, pois possuem o poder de decidir o conteúdo existente na 

                                                           
25 https://www.ebay.com/ 
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plataforma. Ao gerar, selecionar, coletar e disponibilizar conteúdos de acordo com 

uma agenda definida, a plataforma realiza a função de moderação, pois filtra o 

conteúdo que irá disponibilizar de acordo com uma proposta ou finalidade de 

existência da plataforma (GILLESPIE, 2010). O usuário contribui com o conteúdo ao 

realizar perguntas na plataforma, mas esse usuário precisa ter a consciência de que 

o gestor da plataforma possui o poder de apresentar conteúdo de acordo com sua 

própria agenda, ou de acordo com o interesse da plataforma (JIANG; BISCHOF; 

BUSTAMANTE, 2014).   

Outra função existente nas plataformas digitais é a interatividade. Segundo o 

dicionário Aurélio, interação significa: “ação que se exerce mutuamente entre duas ou 

mais coisas, ou duas ou mais pessoas; ação recíproca”, interatividade é: “1. S.f. 

Caráter ou condição de interativo. 2. Capacidade (de um equipamento, sistema de 

comunicação ou computação, etc.) de interagir ou permitir interação”. Já o termo 

interativo traz o seguinte significado: “diz do meio de comunicação que permite ao 

destinatário interagir de forma dinâmica, com a fonte ou o emissor” (FERREIRA, 

2009).  

A presença de alguns elementos caracteriza a interatividade das plataformas. 

Segundo Primo e Cassol (1999), para um site ser verdadeiramente interativo, deve 

também facilitar a comunicação entre os seres humanos. Por possuírem ao menos 

algum elemento interativo, como: chat, fóruns de discussão, endereço eletrônico para 

contato; páginas de grupos comunitários, comentários, perguntas, etc., pode-se 

atribuir à plataforma a característica de uma plataforma interativa. 

Do ponto de vista do nosso objeto de análise, interessam algumas funções das 

plataformas de conhecimento, que atuam no contexto da comunicação em saúde, 

mais especificamente as funções de curadoria de conteúdo e interatividade. 
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5.  OBJETOS DE FRONTEIRA  

Ciência e tecnologia são bons exemplos de lugares onde existe uma mistura 

de pessoas e coisas articuladas para resolução de um problema. A ciência é um bom 

lugar para entender sobre membros e comunidades de práticas.  

 Star e Griesemer (1989) trazem o termo “Objetos de Fronteira” para discutir 

como cientistas equilibram as diferentes categorias e significados. O termo não é 

exclusivo da ciência, sendo aplicado em diversas áreas do conhecimento. Ambos 

primeiramente observaram o fenômeno em um estudo sobre museu, onde uma 

espécie de pássaros mortos tinha significados muito diferentes para um grupo de 

observadores amadores e um grupo de biólogos, mas cada grupo observou a mesma 

espécie de pássaro.  

Cada objeto possui significados diferentes de acordo com os diferentes mundos 

sociais, mas a sua estrutura é comum o suficiente para que cada mundo o reconheça 

como um meio de translação, permitindo a interseção, cooperação e interação entre 

grupos sociais de interesse comum. 

Como comentado anteriormente, o conhecimento científico é construído por 

mais de um indivíduo, que faz parte de uma comunidade ou grupo, interagindo com 

outros em uma comunidade de práticas e objetivos comuns.  

As comunidades de práticas, também chamadas de mundos sociais, são 

definidas como uma unidade de análise que atravessa organizações, instituições 

como família, igrejas, e outras formas de associação como movimentos sociais. Em 

outras palavras, seria o agrupamento de relações entre pessoas que desenvolvem 

algo em conjunto. As atividades desenvolvidas no grupo, suas rotinas, e as exceções, 

são o que constituem a estrutura da comunidade (BOWKER, GEOFFREY C; STAR, 

1999). 

Em certo sentido, todos fazemos parte de vários mundos sociais (ou grupos 

sociais de interesse comum), que conduzem suas atividades de maneira conjunta. A 

adesão a esses grupos, é complexa, variando em facilidade e velocidade, em função 

de quão opcional e quão permanente é o grupo. Uma pessoa pode não nascer 

violinista, mas gradualmente pode tornar-se membro da comunidade de violinistas, de 

acordo com o tempo de treinamento, troca de experiências, exercícios, técnicas e 
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outras atividades.  

Objetos de Fronteira podem ser definidos como objetos ou dispositivos que 

permitem uma ponte entre diversos ambientes científicos, diminuindo a tensão entre 

eles. São tanto flexíveis o suficiente para adaptar-se às necessidades locais, quanto 

robustos o suficiente para restringir-se às diversas partes onde são empregados, 

mantendo a identidade ao atravessar os ambientes, podendo ser concretos ou não 

(STAR; GRIESEMER, 1989).  

Podem ter diferentes significados nos diferentes mundos sociais, mas sua 

estrutura é comum o suficiente para que sejam reconhecidos como um meio de 

translação entre estes mundos sociais, sendo fundamentais para o desenvolvimento 

e manutenção da coerência na interseção entre os diversos ambientes/mundos 

sociais, conforme colocam Star e Griesemer:  

They have different meanings in different social worlds but their 
structure is common enough to more than one world to make them 
recognizable, a means of translation. The creation and management of 
boundary objects is a key process in developing and maintaining 
coherence across intersecting social worlds (STAR; GRIESEMER, 
1989, p. 393).  

Os Objetos de Fronteira possuem características que os definem, são elas: 

flexibilidade interpretativa; estrutura material e organizacional associada e os 

processos e dinâmicas estruturadas dos usos dos objetos. A flexibilidade interpretativa 

representa a capacidade de um objeto ser interpretado de formas diferentes de acordo 

com o observador e o uso do determinado objeto (STAR, 2010).  

A flexibilidade interpretativa, característica comum a todo objeto de fronteira, 

pode ser exemplificada pelas diferentes possibilidades de interpretação frente a um 

objeto. Um mapa de estrada por exemplo, mostra o caminho para um acampamento 

a um grupo de turistas. Para um grupo de cientistas, o mesmo mapa vai mostrar uma 

série de sítios arqueológicos. O mesmo mapa é visto por olhos diferentes. A diferença 

vai depender do uso e interpretação que cada grupo dará ao objeto.  

Esse tem sido um aspecto bastante comentado dos Objetos de Fronteira, 

sendo usada por diversas áreas do conhecimento, fazendo com que sejam 

considerados como um bom exemplo de flexibilidade interpretativa, como coloca Star:  

This aspect of boundary objects is hardly new in philosophy or history. 
Interpretive flexibility has been one cornerstone behind much of the 
"constructivist" approach in recent sociology of science, however. In 
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addition, it has certainly been the aspect of the boundary objects model 
most noted and used and (in social science, medicine, organization 
theory, history and feminist theory, and in the new information 
sciences). Because it was in the right place at the right time, boundary 
objects became almost synonymous with interpretive flexibility (LEIGH 
STAR, 2010, p. 602).  

A estrutura material / organizacional dos diferentes tipos de objetos também é 

uma das características dos Objetos de Fronteira. São essencialmente estruturas que 

surgem devido a necessidade de comunicação, requisitos de trabalho ou um conjunto 

de arranjos de trabalho que podem ser materiais ou de processos, para que possam 

ser utilizados por grupos locais que mantém certa identidade com o objeto.  

Esses objetos comuns formam os limites entre os grupos através da 

flexibilidade e da estrutura compartilhada, e, também funcionam como o elemento da 

ação. São temporais, baseados na ação, sujeitos à reflexão e alinhamento local 

(LEIGH STAR, 2010). 

A temporalidade é uma das características do Objeto de Fronteira, pois este 

pode existir a partir de uma ação, para atender uma demanda específica, sujeito à 

reflexão e construção a partir de um dos agentes e disponibilizado de forma que as 

comunidades envolvidas o acessem (LEIGH STAR, 2010). Nesse sentido, o Objeto 

de Fronteira pode ter sua existência delimitada no tempo, a fim de atender a demanda 

que o gerou, espacialmente delimitado e com implicados limitados, em função da 

territorialidade do Objeto e dos grupos sociais que se relacionam com o mesmo.  

Os Objetos de Fronteira residem entre mundos sociais ou comunidades de 

prática que se relacionam entre si e com o objeto, podendo em alguns momentos, 

possuir alguma identidade com um dos grupos a que está relacionado. Essa 

identidade pode ser percebida como uma adaptação ao grupo local, de maneira a 

fazê-lo mais específico para o seu uso, ainda que mantenha sua identidade como um 

objeto comum para mais de um mundo social ou comunidade:   

The object (remember, to read this as a set of work arrangements that 
are at once material and processual) resides between social worlds (or 
communities of practice) where it is ill structured. When necessary, the 
object is worked on by local groups who maintain its vaguer identity as 
a common object, while making it more specific (LEIGH STAR, 2010, 
p. 604). 

Outra característica marcante dos Objetos de Fronteira é o uso de um espaço 

compartilhado, existe um espaço comum onde os atores que atuam nesse ambiente 
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necessitam de compartilhamento de informação. O Objeto de Fronteira surge diante 

dessa necessidade e transita nesse espaço maior que abrange as várias 

comunidades de prática, permitindo a troca de informação e a interação entre elas, 

existindo em um território delimitado, circulando entre os grupos sociais que de 

alguma forma possuem algum interesse comum (LEIGH STAR, 2010). 

Os Objetos de Fronteira funcionam, então, como um dispositivo que permite a 

cooperação entre grupos sociais de interesse comum, são arranjos de trabalho que 

resolvem anomalias de naturalização, sem a imposição de uma categoria de uma 

comunidade à outra, ou de uma fonte externa de padronização:  

Boundary objects arise over time from durable cooperation among 
communities of practice. They are working arrangements that resolve 
anomalies of naturalization without imposing a naturalization of 
categories from one community or from an outside source of 
standardization (BOWKER, GEOFFREY C; STAR, 1999). 

Várias coisas podem ser consideradas um objeto de fronteira, como 

ferramentas, artefatos e técnicas, ideias, histórias e memórias, objetos que são 

tratados como resultado pelos membros de uma comunidade. Eles são usados no 

serviço de uma ação e podem medi-la de alguma forma. Algo pode ser considerado 

um objeto de fronteira, apenas pelo contexto da ação e uso, e então torna-se algo que 

também pode ser utilizado para medir e avaliar as ações subsequentes (BOWKER, 

GEOFFREY C; STAR, 1999). 

A naturalização de um Objeto de Fronteira pode ocorrer com o passar do 

tempo. Uma forma de avaliar a existência e trajetória de um objeto de fronteira em 

uma comunidade é a partir da naturalização do mesmo. O objeto de fronteira pode 

tornar-se natural em uma comunidade ao longo do tempo, não sendo determinado 

quanto tempo irá demorar para acontecer, ou quando vai acontecer a naturalização 

do mesmo, a atividade de prática é que vai defini-lo. Quanto mais naturalizado o objeto 

se torna, mais inquestionável o relacionamento da comunidade com ele, mais invisível 

se tornam as contingências do seu nascimento e mais ele se torna natural, entrando 

na rotina da comunidade, ou grupo social (BOWKER, GEOFFREY C; STAR, 1999).  

Um exemplo disso é como para determinado grupo de pessoas, o uso da 

tecnologia de um smartphone tornou-se tão natural, que nem se questiona como 

funciona, ou qual a tecnologia que existe por trás da interface. As pessoas não 

pensam duas vezes sobre a natureza deles, apenas se vão encontrá-los ou não no 
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momento em que necessitam de usá-los. 

O conceito de Objeto de Fronteira tem sido aplicado em diversas áreas do 

conhecimento. Em estudo sobre o uso do conceito de Objetos de Fronteira na Ciência 

da Informação, Huvila et al (2017), relatam a aplicação do conceito em áreas como: 

gestão, arquivologia, economia, educação, ciência da informação, com muita 

popularidade na ciência da computação, inclusive.  

Para alguns autores, os objetos de fronteira não só estabelecem elos entre 

grupos ou comunidades com necessidades informacionais comuns e necessidades 

heterogêneas, mas também interferem na convergência desses plurais atores no 

compartilhamento de certas informações, conhecimentos e práticas. Nessa direção, 

poderemos considerar autores como Carlile (2002) (estudo das organizações) ou 

Worrell (2013) (estudo de bibliotecas digitais), que avançam nessa direção que 

poderíamos considerar uma função pragmática dos objetos de fronteira.  

Para Carlile e colaboradores (2002), os objetos de fronteira possuem 

abordagens e perspectivas de acordo com a sua aplicação: sintática, semântica e 

pragmática.  Na perspectiva sintática, o objeto de fronteira estabelece uma sintaxe 

ou liguagem compartilhada para o indivíduos representarem seu conhecimento. Na 

dimensão semântica, o objeto de fronteira fornece um meio concreto para os 

indivíduos especificarem e aprenderem sobre suas diferenças e dependências através 

do mesmo.  

Na dimensão pragmática, os objetos de fronteira facilitam um processo em 

que os indivíduos podem transformar seus conhecimentos em conjunto. Uma 

abordagem pragmática reconhece que as diferenças de conhecimento nem sempre 

são adequadamente especificadas como diferenças de grau ou de interpretação, mas 

que o conhecimento é localizado, incorporado e investido na prática (CARLILE et al., 

2002). 

 

As características principais de um Objeto de Fronteira podem ser listadas da 

seguinte forma: 

• Flexibilidade interpretativa 

• Estrutura material / organizacional 
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• Espaço compartilhado 

• Espaço territorial delimitado 

• Temporalidade 

• Atinge comunidades específicas 

• Interatividade com o objeto 

• Abordagem pragmática, semântica ou sintática  

Como colocado anteriormente, em uma situação de epidemia emergente, 

muitas ações de comunicação são tomadas, pelos diversos atores envolvidos. Uma 

dessas ações é a criação de plataformas digitais para atuar como canal de 

concentração e troca de informação para todos o grupos sociais de interesse comum 

envolvidos. Para que uma plataforma de conhecimento possa ser considerada um 

objeto de fronteira, esta deve possuir algumas características que foram explorada 

nesse capítulo. Vamos considerar, para efeitos desse trabalho, algumas 

características mínimas que seriam: temporalidade, atingir comunidades específicas, 

permitir interatividade com o objeto ou com outro grupo que também seja alvo da 

plataforma, possuir flexibilidade interpretativa e, que a plataforma e encaixe em pelo 

menos uma das abordagens apontadas acima. Essas características serão 

detalhadas na etapa de metodologia.  
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6. QUESTÕES DE PESQUISA 

Definido o quadro teórico e as grandes categorias de análise, com os aportes  

dos estudos Sociais da Ciência e da Ciência da Informação, e diante da diversidade 

de possibilidade de formato dos Objetos de Fronteira, a pesquisa focalizou como 

objeto questionar acerca do papel de intermediação das plataformas digitais atuando 

como objeto de fronteira entre atores heterogêneos e plurais, buscando responder as 

seguintes questões:   

1. Poderiam as plataformas digitais serem consideradas um dos recursos 

dos regimes atuais de informação, sendo consideradas Objetos de 

Fronteira entre os diversos grupos sociais de interesse comum ou 

mundos sociais? 

2. No contexto de uma emergência epidemiológica, uma plataforma digital 

pode agir como Objeto de Fronteira, mediando as necessidades de 

informação de mais de um grupo social ou ambiente de informação?  
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7. METODOLOGIA: O CAMINHO DO ESTUDO 

O presente estudo consiste em uma pesquisa de natureza conceitual e 

qualitativa, inserida no campo da Ciência da Informação, com aportes 

interdisciplinares, com o objetivo de conhecer as características e finalidades das 

plataformas digitais sobre zika, como uma das respostas do regime vigente de 

informação em saúde a uma epidemia emergente.  

Como o problema consistia em dar visibilidade ao cruzamento das 

necessidades e ofertas de informação, em torno da epidemia do zika, uma primeira 

parte, exploratória e descritiva, tratou de recuperar categorias de análise com os 

aportes de diferentes abordagens e campos disciplinares.  

Apresentamos aqui um quadro com o resumo dos temas abordados, seus 

respectivos autores e síntese do conceito.  

Quadro 1 – Principais conceitos e autores  

TEMA AUTOR CONCEITO 

Fóruns híbridos Latour Duas ou mais representações em um 
mesmo ambiente, engajadas em um 
mesmo experimento. 

Regime de informação González de 
Gomez 

Modo de ação ou dinâmicas 
informacionais dominantes em uma 
formação social conjunta de elementos 
que se relacionam em rede. 

Infraestrutura de 
informação 

Bowker Conjunto de componentes ou sistemas 
sociais, organizacionais e técnicos inter-
relacionados. Fundamentalmente 
relacionais. 

Plataformas digitais Plantin / Gillespie Sistema centralmente controlado e 
projetado (geralmente sob controle 
corporativo). Mecanismo de expressão o 
poder do usuário. Infraestrutura capaz de 
unir diversos atores. 

Objetos de fronteira Star / Griesemer Objetos ou dispositivos que permitem uma 
ponte entre diversos ambientes científicos, 
diminuindo a tensão entre eles. 

Mundos sociais / 
Comunidades de 
prática 

Bowker / Star Agrupamento de relações entre pessoas 
que desenvolvem algo em conjunto, ou  
possuem interesse comum. 

Fonte: a autora. 

A pesquisa qualitativa foi escolhida porque “responde a questões muito 

particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não 

pode ou não deveria ser quantificado” (MINAYO, 2010, p. 21). 
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Segundo Minayo (2010), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos 

significados, motivos, aspirações, crenças e valores. Esse conjunto de fenômenos é 

entendido como parte da realidade social, pois contempla a interpretação e 

compartilhamento das ações dentro da realidade vivida por cada ator. O objeto da 

pesquisa qualitativa representado pelo universo da produção humana, resumido no 

mundo das relações, das representações e da intencionalidade, não pode ser 

traduzido em números e indicadores quantitativos.  

O processo do trabalho em pesquisa qualitativa divide-se em três etapas: a) 

exploratória; b) trabalho de campo e análise e c) tratamento do material empírico e 

documental.  

Uma das técnicas da pesquisa qualitativa, a Análise de Conteúdo surgiu no 

início do século XX nos Estados Unidos para analisar o material jornalístico, tendo o 

seu desenvolvimento entre 1940 e 1950, quando os cientistas começaram a se 

interessar pelos símbolos políticos e entre 1950 e 1960. A Análise de Conteúdo 

estendeu-se para várias áreas das ciências humanas (CAREGNATO; MUTTI, 2006).  

A maioria dos autores refere-se à análise de conteúdo como sendo uma técnica 

de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática e objetiva 

produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto replicáveis ao seu 

contexto social. O terreno, o funcionamento e o objetivo da análise de conteúdo pode 

ser resumido como:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 
1977, p. 42). 

A análise de conteúdo costuma ser feita através do método de dedução 

freqüencial ou análise por categorias temáticas. Este método consiste em enumerar a 

ocorrência de um signo linguístico, culminando em descrições numéricas e no 

tratamento estatístico, ou análise por categorias temáticas. A análise por categorias 

temáticas busca encontrar significações que o codificador detecta por meio de 

indicadores que lhe estão ligados, colocando-o em uma das classes de equivalências 

definidas, a partir das significações. É o tipo de análise mais antiga e na prática, a 

mais utilizada (CAREGNATO; MUTTI, 2006). 



56 
 

 
 

Neste estudo, o objeto da descrição e análise são dispositivos de informação 

online, que surgiram para implementar novas dinâmicas informacionais que 

atendessem às necessidades especiais geradas por um evento de saúde, a epidemia 

do zika. 

Seguindo os princípios da análise qualitativa, a técnica de análise de conteúdo 

se compõe de três grandes etapas: 1) pré-análise; 2) exploração do material; 3) 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

Na fase de pré-análise, que consiste em uma fase de organização, com leitura 

flutuante, construção de hipóteses, objetivos e elaboração de indicadores que 

fundamentem a interpretação. Na segunda etapa os dados são codificados a partir 

das unidades de registro e na terceira e última etapa se faz a categorização segundo 

suas semelhanças e por diferenciação. A categorização e codificação fazem parte da 

análise de conteúdo (CAREGNATO; MUTTI, 2006).  

Tendo em vista a questão norteadora deste estudo – “poderiam as plataformas 

digitais serem consideradas um dos recursos dos regimes atuais de informação, 

sendo consideradas Objetos de Fronteira entre as diversas comunidades de práticas 

ou mundos sociais?”, foram seguidas as etapas da técnica de análise de conteúdo, 

de forma adaptada, conforme será detalhado mais adiante.   

7.1 Pré-Análise  

Nesta fase foram selecionadas 2 plataformas de conhecimento e feita a 

descrição de seu conteúdo:  

7.1.1 A plataforma da Rede Dengue, Zika e Chikungunya da Fiocruz 

Vinculada ao Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), é 

considerada a maior instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina. 

Na Fiocruz são executados mais de mil projetos de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico que produzem conhecimento para o controle de doenças como aids, 

malária, chagas, tuberculose, entre outras, além de temas ligados à saúde coletiva. 

Com presença em todas as regiões do Brasil, possui 16 unidades técnico-científicas 

e um escritório em Maputo, capital de Moçambique. As unidades estão voltadas para 

o ensino, pesquisa, inovação, assistência, desenvolvimento tecnológico e extensão 

no âmbito da saúde. 
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É a principal instituição não-universitária de formação e qualificação de 

recursos humanos para o Sistema Único de Saúde (SUS), além de possuir diversos 

programas de pós-graduação stricto e lato sensu.  

A Rede Dengue Fiocruz foi instituída pela fundação em 2003, com vistas a 

promover ações de controle da dengue, com a destinação de recursos para o 

Programa de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde Pública no campo 

da pesquisa além de desenvolver ações de mobilização social, educação e controle 

ambiental, agregando outros atores da comunidade. A partir de 2009, a Fiocruz 

redirecionou um foco integral para a questão com abrangência nessas três áreas, sem 

excluir a pesquisa. Teve então origem a Rede de Ações Integradas de Atenção à 

Saúde no Controle da Dengue que, a partir de 2015, passou a incluir em seu escopo 

as questões relativas a duas viroses emergentes no Brasil: chikungunya e zika (“Rede 

Dengue, Zika e Chikungunya”, [s.d.]).  

A Rede Dengue, Zika e Chikungunya  declara desenvolver sua malha de forma 

integrada, subdividida por projetos nos eixos preconizados pela diretriz do Programa 

Nacional de Combate à Dengue/SVS/MS, organizada por metas abrangendo as áreas 

de controle ambiental, comunicação e informação, gestão, mobilização social, 

serviços laboratoriais, atenção de referência, educação, pesquisa e vigilância em 

saúde (“Rede Dengue, Zika e Chikungunya”, [s.d.]).  

A plataforma foi selecionada neste estudo por ser um dos canais que surgiram 

no período da epidemia de zika, ser editado e mantido por uma instituição de pesquisa 

que possui pesquisas relacionadas à doença. 

7.1.2 A Plataforma da Sala de Situação para enfrentamento da zika, da 

OPAS/OMS 

A Organização Pan-Americana da Saúde é um organismo internacional de 

saúde pública que possui mais de um século de experiência, e tem como premissa 

melhorar as condições de saúde dos países das Américas. A integração às Nações 

Unidas acontece quando a entidade se torna o Escritório Regional para as Américas 

da Organização Mundial da Saúde. A OPAS/OMS também faz parte dos sistemas da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Organização das Nações Unidas 

(ONU) (“OPAS/OMS Brasil - Sala de Situação - Infecção pelo vírus Zika”, [s.d.]).  

Fomenta a transferência de tecnologia e difusão do conhecimento acumulado 
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por meio de experiências produzidas nos Países-Membros, um trabalho de 

cooperação internacional promovido por técnicos e cientistas vinculados à 

OPAS/OMS, especializados em epidemiologia, saúde e ambiente, recursos humanos, 

comunicação, serviços, controle de zoonoses, medicamentos e promoção da saúde. 

Orienta os esforços estratégicos de colaboração entre os Estados-Membros e outros 

parceiros, no sentido de promover a eqüidade na saúde, combater doenças, melhorar 

a qualidade de vida e elevar a expectativa de vida dos povos das Américas 

(“OPAS/OMS Brasil - Sala de Situação - Infecção pelo vírus Zika”, [s.d.]).  

Criada em 15 de fevereiro de 2016, a Sala de Situação de Saúde sobre vírus 

zika da OPAS/OMS no Brasil foi concebida como um instrumento para centralizar, 

articular e sistematizar a informação sobre a infecção pelo vírus zika e suas 

consequências no Brasil e a nível internacional. O objetivo primordial desta iniciativa 

consiste em apoiar as decisões dos níveis federal, estadual e municipal, assim como 

subsidiar as decisões de outros departamentos da OPAS/OMS, Sistemas das Nações 

Unidas e outras instituições interessadas (“OPAS/OMS Brasil - Sala de Situação - 

Infecção pelo vírus Zika”, [s.d.]).  

Cada uma das plataformas foi visitada e explorada em todos os seus 

elementos, descendo apenas ao primeiro nível de conteúdo, o que significa que o 

conteúdo descrito ficou na primeira página de cada subitem. Foi feita a descrição do 

conteúdo de cada item da plataforma, como mostrado no próximo capítulo de 

resultados. A consulta às plataformas ocorreu em 21/09/2018. Foi feita captura de tela 

de todas as páginas das duas plataformas. Essas imagens aparecem como anexos.  

7.2 Exploração do Material  

 Para ser considerado como Objeto de Fronteira, um dispositivo necessita cumprir 

alguns critérios, conforme colocado no capítulo 5. Os Objetos de Fronteira podem ser 

definidos como objetos ou dispositivos que permitem uma ponte entre diversos 

ambientes, podendo ter diferentes significados nos diferentes mundos sociais, porém 

mantendo uma estrutura comum, de forma a ser reconhecido como um meio de 

translação entre esses diversos mundos sociais, permitindo a cooperação entre estes 

grupos sociais de interesse comum ou agindo como uma estrutura que permite o  

compartilhamento de informação. Uma plataforma, para ser considerada um Objeto 

de Fronteira necessita preencher essas condições.  
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A fim de adaptar os procedimentos, a etapa de análise específica dos textos da 

plataforma foi realizada a partir de critérios resultantes do desdobramento do 

problema de pesquisa em perguntas que fornecessem evidências empíricas 

representativas da finalidade da plataforma em relação a: 

1) Assunto que dá origem à plataforma: características de necessidades / 

demandas de informação numa emergência epidemiológica;  

2) Grupos sociais de interesse comum envolvidos num contexto específico de 

emergência epidemiológica; 

3) Nível de interatividade presente na plataforma; 

4) Finalidade dos recursos info-comunicacionais providenciados. 

O item 1 representa o surgimento da emergência epidemiológica. Como 

descrito detalhadamente no Capítulo 2, os primeiros casos de Zika ocorreram em 

outubro de 2014, sendo decretado o estado de Emergência em Saúde em dezembro 

de 2015 pelo MS e posteriormente pela OMS estado de epidemia mundial, no início 

de 2016, tendo diminuído a partir da semana 21 de 2016. Em 2017 não se tinha mais 

registros de casos. Isso caracteriza a temporalidade da epidemia, tendo se iniciado 

em 2014 e perdurado até meados de 2016. A gravidade da mesma é evidenciada 

também no capitulo 2, onde se registra, no caso da epidemia de Zika no Brasil, o 

surgimento de sequelas nunca antes registradas em ocorrências anteriores desta 

doença em outras regiões do mundo. Busca-se investigar nas plataformas, os 

conteúdos disponibilizados que respondam à motivação de conteúdo que dá origem 

a plataforma.  

O item 2 trata de identificar os grupos sociais de interesse comum envolvidos e 

atingidos pelo conteúdo da plataforma. Em situações de epidemia alguns atores 

podem ser identificados como fundamentais no processo de geração de evidência, 

que participam do processo de construção dos eventos que compõem a história da 

epidemia. No contexto deste trabalho, os “grupos sociais de interesse comum” foram 

identificados de forma a representar os diversos atores existentes no processo de 

enfretamento de uma epidemia:  

a) Afetados - representando as pessoas atingidas pela doença;  

b) Clínica - representando os profissionais de saúde e as instituições de 
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tratamento e cuidado, que estão em contato direto com as pessoas afetadas 

pela doença. Nesse grupo estão todos os que lidam com o cuidado da 

saúde, sejam médicos, enfermeiros, auxiliares técnicos, agentes 

comunitários de saúde, entre outros.  

c) Laboratório - representando os institutos de pesquisa. As instituições de 

pesquisa públicas ou privadas por meio de seus pesquisadores exerceram 

um papel de destaque durante a epidemia.  

d) Órgão Regulamentador - representando os órgãos de regulamentação de 

saúde, governamentais ou não, e os responsáveis pela definição das 

políticas públicas. No caso do Brasil, temos o Ministério da Saúde como 

órgão regulamentador nacional. A Organização Pan-Americana de Saúde 

representa o órgão para as Américas e a Organização Mundial de Saúde 

em uma instância superior.  

Para atender ao critério definido “grupos sociais de interesse comum a que se 

dirigem”, de acordo com os grupos sociais definidos acima, o conteúdo das 

plataformas em questão foi analisado de forma a identificar o público alvo da 

plataforma, agrupando-se o conteúdo de acordo com o seu destino.  

 No terceiro item de análise (item 3), verificou-se o grau de interatividade 

presente na plataforma. Segundo Primo e Cassol (1999), a presença de alguns 

elementos caracteriza interatividade das plataformas, como chat, fóruns de discussão, 

endereço eletrônico para contato; páginas de grupos comunitários, comentários, 

perguntas, etc. Dessa forma, procurou-se identificar dentro do conteúdo das 

plataformas, algum destes elementos de interatividade mencionados. Foi atribuído à 

plataforma o grau de interatividade, classificando-a como forte ou fraca.   

No item 4, último critério definido para análise, verificou-se a finalidade dos 

recursos info-comunicacionais providenciados pela plataforma, em um contexto de 

emergência epidemiológica. Para atender esse critério, a plataforma foi analisada de 

forma a identificar características que representem a sua finalidade de acordo com o 

apresentado no capítulo 4.2 que trata da função de curadoria da plataforma. Para 

avaliar esse critério, foram identificados elementos que caracterizem a atividade de 

curadoria de conteúdo, como a seleção e disponibilização de informação sobre o tema 

zika, conforme mostrado no capítulo de resultados e discussão.  
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A figura a seguir representa o esquema de relacionamento proposto entre o 

objeto de fronteira, no estudo em questão uma plataforma digital, e os grupos sociais 

de interesse comum representantes dos diversos atores envolvidos em uma situação 

de emergência epidemiológica. 

Figura 7 – Relacionamento entre Objeto de Fronteira e Grupos sociais de interesse 
comum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 
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8.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

8.1 Descrição do conteúdo das plataformas 

A seguir é apresentado o conteúdo das duas plataformas selecionadas para 

este estudo, com exemplos apenas para o primeiro nível, ou seja, a primeira página 

de desdobramento do item/subitem. Estão colocadas ao final deste trabalho, na seção 

de anexos todas as imagens capturadas das plataformas analisadas e descritas a 

seguir.  

A figura 8 é uma imagem da plataforma Rede dengue, zika e chikungunya da 

Fiocruz, seguida pelo quadro 02 onde é descrito o conteúdo da plataforma. As 

imagens capturadas da plataforma analisada está ao final do trabalho como anexo 7. 

Figura 8 - Imagem da página principal da plataforma rede dengue, zika e Chikungunya 
da Fiocruz 

 

Fonte: a autora, a partir de captura de tela do site http://rededengue.fiocruz.br/ 

 

  

http://rededengue.fiocruz.br/
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Quadro 2 – Descrição conteúdo Plataforma rede dengue, zika e chikungunya da Fiocruz  

Item plataforma Descrição do conteúdo conforme plataforma  

Conheça a rede  Apresentação 

A partir de 2003, com vistas a promover ações de controle da 
dengue, a Fiocruz instituiu a Rede Dengue Fiocruz, através da 
destinação de recursos para o Programa de Desenvolvimento e 
Inovação Tecnológica em Saúde Pública no campo da 
pesquisa.  

Reestruturada e fomentada com objetivo de integrar todas as 
atividades de promoção, prevenção, educação, assistência e 
diagnóstico realizadas pela Fiocruz para o enfrentamento da 
dengue, a nova Rede Dengue, Zika e Chikungunya colabora 
com o Programa Nacional de Combate da Dengue no território 
nacional, reforçando o papel da Fundação como estrutura 
integrante do SUS no desenvolvimento de pesquisas, ensino, e 
na promoção da saúde ambiental, assistência e 
desenvolvimento tecnológico. 

Conheça as 
doenças  

(cada doença 
possui hiperlink 
para acesso) 

Dengue - a dengue é uma doença viral transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypti. (hiperlink para outra página) 

Zika - O zika é um vírus transmitido pelo Aedes aegypti e 
identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015. 

Chikungunya - A Febre Chikungunya é uma doença 
transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. 

Notícias 

(cada notícia 
possui hiperlink 
para acesso) 

22/02/2018 - Vírus da zika gera imunoproteção contra 
dengue, sugere estudo - A pesquisa foi realizada entre o ano 
de 2009 e 2017, com cerca de 3.300 moradores de Salvador 
com doença febril aguda, atendidos em um pronto-atendimento 
da cidade.  

19/01/2018 - Estudo inédito isola genes associados a 
dengue - Pesquisadores da Fiocruz Bahia identificaram no 
Aedes os genes responsáveis pela infecção viral, com base em 
dados de bancos públicos 

01/12/2017 - Fiocruz mapeia resistência do 'Aedes aegypti' 
a inseticidas - Coordenado pelo IOC, o estudo tem previsão de 
duração até 2018 e pretende espalhar mais de 20 mil 
armadilhas pelo país 

29/11/2017 - LIRAa aponta 357 municípios em situação de 
risco para dengue, zika e chikungunya - Em relação a 2016, 
houve um aumento de 73% no número de municípios que 
fizeram o levantamento. 

29/11/2017 - Mosquitos aliados da Fiocruz chegam às áreas 
finais de Niterói e Ilha do Governador - Iniciativa faz parte do 
projeto Eliminar a Dengue: Desafio Brasil 

27/11/2017 - A luta pelo bem estar de crianças vítimas da 
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zika - Já se passaram dois anos desde o aparecimento dos 
primeiros casos de bebês com microcefalia causada pelo vírus 
da zika. 

05/10/2017 - Pesquisa aponta para terapia preventiva contra 
o zika - Pesquisadores identificaram anticorpos que impediram, 
em até 100%, a reprodução do vírus durante testes com 
macacos. 

28/09/2017 - Brasil e EUA firmam parceria para produção da 
2ª etapa da vacina contra a zika - O acordo foi realizado no 
encontro bilateral com o secretário de Saúde dos Estados 
Unidos, Thomas Price, durante a 29ª Conferência Sanitária 
Pan-Americana, 

28/09/2017 - Zika e direito à saúde foi tema de roda de 
conversa na Fiocruz - O evento foi para promover o debate 
sobre os desafios que as crianças com síndrome congênita do 
zika e suas famílias enfrentam para ter acesso aos seus direitos 
sociais 

22/09/2017 - Testes apontam que vacina contra zika 
desenvolvida no Brasil previne a doença na gestação - Os 
testes feitos em camundongos, junto com institutos dos EUA, 
mostraram ainda que o vírus pode causar danos aos testículos 
e esterilidade 

Números 
(cada item possui 
hiperlink para 
acesso) 

29/11/2017 - O boletim apresenta os dados de 2017 até a 
Semana Epidemiológica 45 (1/11/2017 a 11/11/2017) - Estão 
apresentados o número de casos, número de óbitos e o 
coeficiente de incidência 

29/09/2017 - Monitoramento dos casos de dengue, 
chikungunya e zika até a Semana Epidemiológica 35, 2017 
-  Em 2017, até a SE 35, foram confirmados 184 casos de 
dengue grave e 1.913 casos de dengue com sinais de alarme 

25/07/2017 - Monitoramento dos casos de dengue, 
chikungunya e zika até a Semana Epidemiológica 25, 2017 
- Em 2017, até a semana 5, foram registrados 131.749 casos 
prováveis de febre de chikungunya no país. A Região Nordeste 
apresentou a maior taxa de incidência. 

05/07/2017 - Monitoramento de alterações da infecção pelo 
zika até a Semana Epidemiológica 20/2017 - O Nordeste 
continua sendo a região que apresenta o maior número de 
municípios com casos e óbitos em monitoramento, 
representando 48,0% do total de municípios com casos 
registrados no... 

12/06/2017 - Monitoramento dos casos de dengue, 
chikungunya e zika até a Semana Epidemiológica 19, 2017 
- Este boletim apresenta os dados de 2017, até a Semana 
Epidemiológica (SE) 19 (1/1/2017 a 13/05/2017), e os compara 
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com os do ano de 2016, para o mesmo período. 

12/06/2017 - Monitoramento de alterações da infecção pelo 
zika até a Semana Epidemiológica 18/2017 - Entre as 
Semanas Epidemiológicas (SEs) de 08/11/2015 a 06/05/2017, 
foram notificados 13.719 casos suspeitos de alterações no 
crescimento e desenvolvimento possivelmente relacionadas à... 

06/04/2017 - Monitoramento dos casos de dengue, 
chikungunya e zika até a Semana Epidemiológica 10, 2017 
- O boletim, divulgado pelo Ministério da Saúde,  até a Semana 
Epidemiológica (SE) 10 (1/1/2017 a 11/03/2017) e os compara 
com os do ano de 2016, para o mesmo 

19/01/2017 - Boletim Epidemiológico apresenta dados de 
2016 de zika, dengue e chikungunya - No levantamento, os 
dados de  2016 são comparados com o ano de 2015. Para cada 
uma das doenças são apresentados dados sobre o número de 
casos, número de óbitos e o coeficiente de. 

11/11/2016 - Até 29 de outubro de 2016, foram confirmados 
2.106 microcefalia e/ou alteração do SNC   - As informações 
são do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. O 
objetivo geral desta vigilância é descrever o padrão 
epidemiológico de ocorrência de 

11/11/2016 - Até 29 de outubro de 2016, foram confirmados 
2.106 microcefalia e/ou alteração do SNC   - As informações 
são do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. O 
objetivo geral desta vigilância é descrever o padrão 
epidemiológico de ocorrência de 

Publicações   

Vídeos  
(cada item possui 
hiperlink para 
acesso) 

20/09/2016 - VideoSaúde Distribuidora amplia acervo - 
Foram adquiridas duas produções: a série Crianças contra zika 
e o documentário Zika. Os títulos estão disponíveis no acervo e 
toda a população pode solicitar cópias. 

07/07/2016 - Risco de infecção por zika nas Olimpíadas é 
baixo - Reportagem do Canal Saúde no programa Em Pauta na 
Saúde destaca estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV) que aponta serem baixas 
as chances de... 

04/04/2016 - Saiba tudo sobre o "Aedes aegypti" - O Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), disponibiliza em seu canal do 
Youtube, diversos vídeos sobre o ciclo de vida e os hábitos do 
Aedes aegypti, o mosquito que transmite dengue, zika,... 

31/03/2016 - Fiocruz e Escoteiros do Brasil promovem 
oficina contra dengue - Especialistas do Instituto Oswaldo 
Cruz (IOC/Fiocruz) participaram de evento organizado pelos 
'Escoteiros do Brasil'. O objetivo da atividade, que reuniu cerca 
de cinco mil pessoas, foi... 
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31/03/2016 - Vigilância e Controle de Aedes aegypti no 
Brasil - Pronex-Dengue - Em vídeo, a pesquisadora do 
Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), explica os resultados do 
Projeto Desenvolvimento e Avaliação de Novas Tecnologias e 
Estratégias de Vigilância e... 

31/03/2016 - 'Aedes aegypti' infectado com dengue é mais 
ávido por sangue - Matéria produzida pelo Instituto Oswaldo 
Cruz (IOC/Fiocruz) explica o estudo do biólogo Gabriel 
Sylvestre. Enquanto aluno do mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Biologia... 

28/02/2016 - Documentário explica características dos 
mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus - No passado, 
com a colonização e, recentemente, com a globalização, os 
mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus disseminaram-se 
pelo mundo, transmitindo viroses como dengue, febre... 

23/03/2016 - Documentário aborda hábitos e ciclo biológico 
do Aedes aegypti - Capa do documentário O mundo macro e 
micro do mosquito Aedes aegypti: para combatê-lo é preciso 
conhecê-lo O documentário O mundo macro e micro do 
mosquito Aedes aegypti: para... 

23/03/2016 - Videoaulas sobre Aedes aegypti - A coleção de 
videoaulas Aedes aegypti – Introdução aos aspectos científicos 
do vetor, organizada pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) 
foi criado para ajudar a população a... 

21/03/2016 - Aedes aegypti: que mosquito é esse? - A edição 
de 22/02 Unidiversidade, programa do Canal Saúde, discute 
este pequeno mosquito, vetor de doenças como a febre 
amarela, a dengue, a febre chikungunya e a zika, capaz de... 

Livros  
(cada item possui 
hiperlink para 
acesso) 

04/04/2016 - Disponível para download livro sobre trajetória 
da virologia - O livro "A Virologia no estado do Rio de Janeiro: 
uma visão global", escrito pelo pesquisador do Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) Hermann Schatzmayr, 
homenageia personalidades como... 

28/03/2016 - Atlas de morfologia e morfogênese do vírus da 
dengue - O Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) disponibilizou 
integralmente aqui o Atlas de Morfologia e Morfogênese do 
Vírus da Dengue. A publicação, toda em inglês, descreve a 
morfologia... 

13/01/2016 - Livro reúne diversos especialistas sobre 
dengue - Obra aborda dengue pelo olhar de autores de vários 
campos de estudo com objetivo de sistematizar o conhecimento 
disperso na literatura e traçar um panorama histórico da 
doença, abordar... 

Materiais de 
divulgação  

08/04/2016 - Banco de imagens da Fiocruz  - Muitas vezes 
pesquisadores, estudantes e outros públicos necessitam de 
imagens de boa qualidade par ilustrar seus estudos e materiais 
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(cada item possui 
hiperlink para 
acesso) 

de divulgação. Para atender a esta demanda, a... 

28/03/2016 - Fascículo explica o caminho do vírus da 
dengue - O fascículo Dengue II - O caminho do vírus da 
dengue, revela informações simplificadas sobre biologia, 
ecologia e morfologia do mosquito Aedes aegypti, esteja ele 
infectado ou não... 

28/03/2016 - Fascículo ensina sobre dengue brincando - 
Atividades lúdicas sobre a morfologia e os hábitos de vida do 
Aedes aegypti fazem parte do fascículo Dengue: brincando para 
descobrir novidades. Voltado para professores do Ensino... 

Trabalhos 
científicos  
(cada item possui 
hiperlink para 
acesso) 

11/05/2016 - Editorial da revista Trabalho, Educação e 
Saúde destaca zika - O segundo fascículo de 2016 da revista 
científica Trabalho, Educação e Saúde, editada pela Escola 
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), 
destaca em editorial os... 

26/04/2016 - Biblioteca temática Aedes Informa - Está no ar 
a biblioteca temática “Aedes Informa”, organizada pela Rede de 
Bibliotecas da Fiocruz com o objetivo de reunir referências 
bibliográficas sobre os vírus zika e... 

28/03/2016 - Dengue: manual descreve técnicas para 
pesquisa em animais - O uso de animais é uma etapa 
fundamental na pesquisa biomédica. Após investigações de 
bancada utilizando técnicas in vitro, elas funcionam como um 
divisor de águas: é com base nos... 

15/02/2016 - Radis analisa tríplice epidemia provocada pelo 
Aedes - Um agente de controle de endemias abriu a tampa da 
caixa d'água do antigo Hospital Pedro II, onde funcionava o 
Departamento de Saúde Coletiva da Fiocruz, em Pernambuco, 
e adicionou... 

Projetos e 
atividades 
(cada item possui 
hiperlink para 
acesso)  

11/08/2017 - Inicia a fase de expansão do Eliminar a 
Dengue: Desafio Brasil - O projeto propõe o uso de uma 
bactéria chamada Wolbachia, que, quando inserida no Aedes 
aegypti, ela é capaz de reduzir a transmissão da dengue pelo 
mosquito 

26/07/2017 - AMAR - Cuidando de quem cuida das crianças 
com microcefalia - Projeto propõe cuidado e acolhimento a 
mães de crianças com doenças raras e microcefalia 

25/07/2017 - Conversas na calçada como forma de 
prevenção às arboviroses - Iniciativa do interior do Rio Grande 
do Norte será apresentada durante a Feira de Soluções para a 
Saúde. 

10/08/2016 - Chikungunya é pauta de seminário na Fiocruz 
- A Fiocruz promoveu em 16/8, evento sobre experiências 
clínicas em casos de chikungunya voltado para profissionais de 
saúde. 
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09/03/2016 - Zika, dengue e chikungunya são temas de 
debate em Porto Velho - Fiocruz Rondônia, em parceria com 
a AGEVISA e apoio do Ministério Público do Estado, promove 
nesta quinta-feira (10/03), a partir das 8h30 (horário de 
Rondônia), o Seminário Zika,... 

08/03/2016 - Zika, Chikungunya e Dengue são temas do 
encontro na Fiocruz Manaus - Evento será promovido  nesta 
quarta-feira (9/3) pela  Fiocruz Amazônia e a Vice- presidência 
de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde 
(VPAAPS/Fiocruz) em parceria com a Secretaria... 

23/02/2016 - Pesquisadores discutem o vírus zika na 
Fiocruz Pernambuco - A Fiocruz Pernambuco reúne 
pesquisadores nacionais e internacionais, nos dias 1º e 2 de 
março, para discutirem aspectos clínicos e epidemiológicos, 
diagnóstico, vetores e a biologia... 

26/01/2016 - Seminário no Piaui discute dengue, 
chikungunya e Zika - Para reforçar as ações de mobilização e 
discutir alternativas para o enfrentamento ao Aedes aegypti, a 
Fundação Oswaldo Cruz realizou, nos dias 21 e 22 de janeiro, 
em Teresina (PI),... 

19/01/2016 - Zika, chikungunya e dengue são tema de 
seminário em Minas - A necessidade de unir forças em busca 
de caminhos que possam trazer soluções para o enfrentamento 
do zika, chikungunya e dengue foi um dos destaques da 
apresentação do secretário... 

19/01/2016 - Seminário no Piauí discute controle e 
prevenção de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti - 
Evento acontece nos dias 22 e 23 de janeiro em Teresina (PI) e 
tem como objetivo discutir alternativas para o combate às 
enfermidades transmitidas pelo mosquito. O seminário é uma... 

Fale com a rede Envie um email - Nome, e-mail, assunto, mensagem 

Tema Zika na 
Agência Fiocruz 
de notícias  

A Agência Fiocruz de Notícias (AFN) é um veículo da 
Coordenadoria de Comunicação Social da Fiocruz (CCS), 
órgão de assessoria da Presidência da Fundação. O conteúdo 
apresentado é feito por equipe própria e também composto por 
textos colaborativos de assessores de comunicação das 
diversas unidades da Fiocruz. 

Zika – mitos e 
verdades  

Zika e microcefalia: notas oficiais para esclarecimento da 
população - Agência Fiocruz de Notícias (AFN) - 
Informações de todos os tipos tem circulado na Internet sobre 
os casos de zika e microcefalia. A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e o Ministério da Saúde (MS) publicaram algumas 
notas para esclarecer a população sobre mitos que estavam 
sendo indevidamente compartilhados. Confira um resumo 
dessas notas e o que é realmente verdade: 
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Zika – tire suas 
dúvidas 

Você está aqui » Início » Comunicação e informação » 
Páginas especiais » Zika » Vírus zika: perguntas e 
respostas. O Fale Conosco do Portal Fiocruz vem recebendo 
diversas dúvidas sobre a recente epidemia de doenças como 
zika e chikungunya, e sobre seus possíveis desdobramentos, 
entre eles síndrome de Guillain-Barré e microcefalia. 

Com o objetivo de tratar o tema com clareza e objetividade, o 
Portal tem reunido as dúvidas mais frequentes sobre zika nesta 
página de Perguntas e Respostas, cujas informações são 
fornecidas por pesquisadores e especialistas da Fundação 
Oswaldo Cruz e por fontes consideradas oficiais pelo Ministério 
da Saúde. 

Procure sua pergunta e, se necessário, envie-nos uma nova 
pelo Fale Conosco. 

Fonte: a autora a partir do conteúdo da plataforma 

  O quadro acima apresentado mostra o conteúdo da plataforma, como um retrato 

da mesma em um determinado momento do tempo.  Em cada item da plataforma, é 

possível observar que, apesar da captura do conteúdo ter sido em setembro de 2018, 

não há evidências de atualização do mesmo, conforme observa-se nos itens: Notícias, 

Números, Vídeos e Trabalhos científicos, este último mostrando apenas notícias 

acerca de algumas publicações, não listando os trabalhos científicos publicados sobre 

o tema.  

A segunda plataforma apresentada é a plataforma da sala de situação vírus zika 

da OPAS/OMS. Estão colocadas ao final deste trabalho, na seção de anexo como 

anexo 8, todas as imagens capturadas da plataforma analisada e descrita a seguir. A 

figura 9 apresenta uma imagem da página principal da plataforma. Em seguida o 

quadro 2 apresenta o conteúdo da plataforma.  
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Figura 9 - Página principal da plataforma OPAS/OMS – sala de situação vírus zika 

Fonte: https://www.paho.org/bra/ 

 
Quadro 3 – Descrição conteúdo da Plataforma OPAS/OMS – sala de situação vírus zika 

Item plataforma Descrição do conteúdo conforme plataforma  

Materiais de 
comunicação  

 

Infográficos  1 - Virus Zika - Como se previne Zika;  

2 - ZIKA - o que é zika - sintomas, prevenção e tratamento;  

3 - O que você precisa saber sobre o mosquito Aedes aegypti 

Linha do tempo Vírus Zika - Linha do tempo 

Boletins da sala 
de situação  

Boletins da Sala de Situação - Boletim Sala de Situação nº 
1 - 04 de março de 2016 - Nesta  primeira  edição  do  boletim  
sobre  a  epidemia  do  vírus  zika  e  suas  consequências,  são 
apresentadas  as  atividades  realizadas  pela  Representação  
no  Brasil  da  Organização  Pan-Americana  da  
Saúde/Organização Mundial  da  Saúde  (OPAS/OMS)  de  22  
de  fevereiro  a  3  de março de 2016. A publicação também 
resume as informações epidemiológicas divulgadas pelo 
Ministério da Saúde e pelas Secretarias Estaduais de Saúde. 

Boletim Sala de Situação nº 2 - 11 de março de 2016 - Nesta 
edição do boletim sobre a epidemia do vírus zika e suas 
consequências são apresentadas as atividades realizadas pela 
Representação no Brasil da Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) de 2 a 9 

https://www.paho.org/bra/


71 
 

 
 

de março de 2016. A publicação também resume informações 
epidemiológicas divulgadas pelo Ministério da Saúde e pelas 
Secretarias Estaduais de Saúde. Nesta semana, o Comitê de 
Emergências convocado pela OMS discutiu zika, microcefalia 
e outros distúrbios neurológicos.   

Boletim Sala de Situação nº 3 - 18 de março de 2016 - A 
terceira edição do boletim sobre a epidemia do vírus zika e suas 
consequências apresenta as atividades realizadas pela 
Representação no Brasil da Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) de 10 a 
16 de março de 2016. A publicação também resume 
informações epidemiológicas divulgadas pelo Ministério da 
Saúde e pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Nesta semana, 
a OPAS realizou uma visita de campo a Pernambuco, estado 
que registrou o maior número de casos de microcefalia do país. 

Boletim Sala de Situação nº 4  - 24 de março de 2016 - A 
quarta edição do boletim sobre a epidemia do vírus Zika e suas 
consequências apresenta as atividades realizadas pela 
Representação no Brasil da Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) de 17 a 
23 de março de 2016. A publicação também resume 
informações epidemiológicas divulgadas pelo Ministério da 
Saúde e pelas Secretarias Estaduais de Saúde. 

Boletim Sala de Situação nº 5 - 31 de março de 2016 - A 
quinta edição do boletim sobre a epidemia do vírus Zika e suas 
consequências apresenta as atividades realizadas pela 
Representação no Brasil da Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) de 24 a 
31 de março de 2016. Nesta edição se inclui também as 
atividades do Fundo de População das Nações Unidas 
(UNFPA). A publicação também resume informações 
epidemiológicas divulgadas pelo Ministério da Saúde, pelas 
Secretarias Estaduais de Saúde e por outras agências da 
Organização das Nações Unidas 

Boletim Sala de Situação nº 6 - 07 de abril de 2016 - A sexta 
edição do boletim sobre a epidemia do vírus zika e suas 
consequências apresenta as atividades realizadas pela 
Representação no Brasil da Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) de 1 a 7 
de abril de 2016. A publicação também resume informações 
epidemiológicas divulgadas pelo Ministério da Saúde, pelas 
Secretarias Estaduais de Saúde e por outras agências da 
Organização das Nações Unidas. A partir da próxima edição 
este boletim semanal será distribuído quinzenalmente. 

Boletim Sala de Situação nº 7 - 25 de abril de 2016 - A sétima 
edição do boletim sobre a epidemia do vírus zika e suas 
consequências apresenta as atividades realizadas pela 
Representação no Brasil da Organização Pan-Americana da 
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Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) de 8 a 22 
de abril 2016. A publicação também resume informações 
epidemiológicas divulgadas pelo Ministério da Saúde, pelas 
Secretarias Estaduais de Saúde e por outras agências da 
Organização das Nações Unidas. 

Boletim Sala de Situação nº 8 - 09 de maio de 2016 - A oitava 
edição do boletim sobre a epidemia do vírus zika e suas 
consequências apresenta as atividades realizadas pela 
Representação no Brasil da Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) de 23 de 
abril a 8 de maio de 2016. A publicação também resume 
informações epidemiológicas divulgadas pelo Ministério da 
Saúde, pelas Secretarias Estaduais de Saúde e por outras 
agências da Organização das Nações Unidas. Há um ano, a 
OPAS/OMS emitiu alerta epidemiológico recomendando aos 
Estados-membros estabelecer e manter a capacidade de 
detectar infecções pelo vírus zika, bem como traçar uma 
estratégia eficaz de comunicação para combater o mosquito 
transmissor Aedes aegypti. O zika foi detectado pela primeira 
vez em 1947, em Uganda. Até o momento, foi confirmada a 
transmissão local do vírus em 57 países e territórios, 38 deles 
nas Américas. 

Boletim Sala de Situação nº 9 - 30 de maio de 2016 - A nona 
edição do boletim sobre a epidemia do vírus zika e suas 
consequências apresenta as atividades realizadas pela 
Representação no Brasil da Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) de 10 a 
30 de maio de 2016. A publicação também resume informações 
epidemiológicas divulgadas pelo Ministério da Saúde, pelas 
Secretarias Estaduais de Saúde e por outras agências da 
Organização das Nações Unidas. Nesta semana, a 
OPAS/OMS afirmou que, com base na avaliação atual do vírus 
Zika – que circula em quase 60 países (39 nas Américas) – não 
há justificativa de saúde pública para adiar ou cancelar o local 
de realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A 
OPAS/OMS também confirmou que a cepa do Zika em Cabo 
Verde foi importada das Américas e lançou uma campanha, em 
parceria com Cartoon Network e Unicef, para ensinar crianças 
a se prevenir contra o zika. 

Boletim Sala de Situação nº 10 - 27 de junho de 2016 - A 
décima edição do boletim sobre a epidemia do vírus Zika e suas 
consequências apresenta as atividades realizadas pela 
Representação no Brasil da Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) de 31 de 
maio a 24 de junho de 2016. A publicação também resume 
informações epidemiológicas divulgadas pelo Ministério da 
Saúde, pelas Secretarias Estaduais de Saúde e por outras 
agências da Organização das Nações Unidas. 
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Boletim Sala de Situação nº 11 - 19 de julho de 2016 - A 11ª 
edição do boletim sobre a epidemia do vírus Zika e suas 
consequências apresenta as atividades realizadas pela 
Representação no Brasil da Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) de 23 de 
junho a 13 de julho de 2016. A publicação também resume 
informações epidemiológicas divulgadas pelo Ministério da 
Saúde, pelas Secretarias Estaduais de Saúde e por outras 
agências da Organização das Nações Unidas. 

Boletim Sala de Situação nº 12 - 1º de agosto de 2016 - A 
12ª edição do boletim sobre a epidemia do vírus Zika e suas 
consequências apresenta as atividades realizadas pela 
Representação no Brasil da Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) de 14 a 
31 de julho de 2016. A publicação também resume informações 
epidemiológicas divulgadas pelo Ministério da Saúde, pelas 
Secretarias Estaduais de Saúde e por outras agências da 
Organização das Nações Unidas. 

Boletim Sala de Situação nº 13 - 23 de agosto de 2016 - A 
13ª edição do boletim sobre a epidemia do vírus Zika e suas 
consequências apresenta as atividades realizadas pela 
Representação no Brasil da Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) de 1 a 14 
de agosto de 2016. A publicação também resume informações 
epidemiológicas divulgadas pelo Ministério da Saúde, pelas 
Secretarias Estaduais de Saúde e por outras agências da 
Organização das Nações Unidas 

Boletim Sala de Situação nº 14 - 06 de setembro de 2016 - 
A 14ª edição do boletim sobre a epidemia do vírus zika e suas 
consequências apresenta as atividades realizadas pela 
Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial 
da Saúde (OPAS/OMS) de 15 de agosto a 02 de setembro de 
2016. A publicação também resume informações 
epidemiológicas divulgadas pelo Ministério da Saúde, pelas 
Secretarias Estaduais de Saúde e por outras agências da 
Organização das Nações Unidas. 

Boletim Sala de Situação nº 15 - 26 de setembro de 2016 -  
A 15ª edição do boletim sobre a epidemia do vírus zika e suas 
consequências apresenta as atividades realizadas pela 
Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial 
da Saúde (OPAS/OMS) de 5 a 21 de setembro de 2016. A 
publicação também resume informações epidemiológicas 
divulgadas pelo Ministério da Saúde, pelas Secretarias 
Estaduais de Saúde e por outras agências da Organização das 
Nações Unidas. 

Boletim Sala de Situação nº 16 - 19 de outubro de 2016 - A 
16ª edição do boletim sobre a epidemia do vírus zika e suas 
consequências apresenta as atividades realizadas pela 
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Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial 
da Saúde (OPAS/OMS) de 22 de setembro a 06 de outubro de 
2016. A publicação também resume informações 
epidemiológicas divulgadas pelo Ministério da Saúde, pelas 
Secretarias Estaduais de Saúde e por outras agências da 
Organização das Nações Unidas. 

Perguntas e 
respostas  

Perguntas e respostas sobre o vírus zika e suas 
consequências Atualizado em fevereiro de 2017 

Como as pessoas são infectadas pelo vírus zika?  

Quais são os sintomas da infecção pelo vírus zika?  

Como a infecção pelo vírus zika é diagnosticada?  

Como o vírus zika é tratado? 

ZIKA E COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS 

O que é microcefalia? O que é a síndrome congênita do vírus 
zika? O que é Síndrome de Guillain-Barré? Qual é a relação 
entre o zika, a microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré? 
Quais eventos levaram a OMS a investigar uma relação de 
causalidade? Há outras explicações para a microcefalia e a 
Síndrome de Guillain-Barré? 

MOSQUITOS TRANSMITINDO O VÍRUS ZIKA 

Em quais locais o vírus zika circula? O Aedes pode voar de um 
país ao outro ou de uma região a outra? 

VIGILÂNCIA DO MOSQUITO E CONTROLE 

Qual o papel da vigilância do mosquito em relação ao vírus 
zika? Qual o papel do controle vetorial em relação ao vírus 
zika? 

PROTEÇÃO CONTRA O VÍRUS TRANSMITIDO POR 
MOSQUITOS 

O que as pessoas podem fazer para se protegerem da picada 
de mosquitos? Como as mulheres grávidas podem se proteger 
das picadas de mosquitos? 

PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO SEXUAL DO VÍRUS ZIKA 

O que as pessoas podem fazer para se protegerem da 
transmissão sexual do vírus zika? O que as mulheres expostas 
ao sexo sem proteção, que não desejam engravidar pela 
possibilidade de infecção pelo zika, devem fazer? 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE VACINAS 

Qual seria o público-alvo para vacinação contra o vírus zika? 
Quais medidas são necessárias para garantir uma vacina 
segura e eficaz? Qual é o status atual do desenvolvimento da 
vacina contra o vírus zika? Como a OMS está acelerando a 
pesquisa e o desenvolvimento da vacina contra o vírus zika? 



75 
 

 
 

Quando uma vacina contra o vírus zika poderá estar 
disponível? Quais são as características de uma vacina ideal 
contra o vírus zika? Quais são os desafios de pesquisa e 
desenvolvimento da vacina contra o zika? O que acontecerá 
quando uma vacina estiver disponível? 

GRAVIDEZ 

Mulheres podem transmitir o vírus zika para seus fetos durante 
a gravidez ou no momento do parto? O que as mulheres que 
desejam adiar suas gravidezes por preocupação com a 
microcefalia devem fazer? Como as mulheres podem conduzir 
suas gravidezes no contexto do vírus zika e suas 
consequências? Mães infectadas pelo vírus zika podem 
amamentar seus bebês? 

VIAGENS 

O que as pessoas que viajam para áreas afetadas pelo zika 
devem fazer? 

RESPOSTA AO VÍRUS ZIKA 

Qual é a resposta da OMS ao vírus zika? Quais são as 
recomendações da OMS para os países? Qual é a resposta da 
OPAS/OMS no Brasil? 

Dados 
Epidemiológicos 

 

Boletim 
Epidemiológico 
e febre pelo 
vírus Zika 

Página com erro. 

Informe 
Epidemiológico - 
monitoramento 
dos casos de 
microcefalia no 
Brasil - 
Ministério da 
Saúde do Brasil 

Direcionamento para página de perguntas e respostas. 

Você está aqui: Página inicial > Saúde de A a Z > Microcefalia 
> Perguntas e Respostas 

Atualizações 
epidemiológicas 

Atualizações epidemiológicas - OPAS 

Zika - Atualização epidemiológica - 09 de fevereiro de 2017 

Zika - Atualização epidemiológica - 26 de janeiro de 2017 

Zika - Atualização epidemiológica - 12 de janeiro de 2017 

Zika - Atualização epidemiológica - 29 de dezembro de 2016 

Zika - Atualização epidemiológica - 15 de dezembro de 2016 

Zika - Atualização epidemiológica - 01 de dezembro de 2016 

. 
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Zika - Atualização epidemiológica - 17 de março de 2016 

Alertas 
epidemiológicos  

Alertas epidemiológicos  

1) December 2015: Neurological syndrome, congenital 
malformations, and Zika virus infection. Implications for public 
health in the Americas – Epidemiological Alert  

2) 17 November 2015: Increase of microcephaly in the 
northeast of Brazil - Epidemiological Alert  

3) 7 May 2015: Zika virus infection 

Relatórios de 
situação  

OMS - Zika virus situation reports (5 february 2016 to 10 
march 2017) 

Zika situation report - 10 March 2017 

Zika situation report - 2 February 2017 

Zika situation report - 20 January 2017 

Zika situation report - 5 January 2017 

Zika situation report - 29 December 2016 

. 

. 

Zika situation report - 12 February 2016 

Zika situation report - 5 February 2016 

Referências  

Guias e 
documentos 
técnicos  

Guias e documentos técnicos  

Infecção por vírus Zika: guia passo a passo em comunicação 
de risco envolvimento da comunidade (em inglês) 

Provisional considerations for the care of pregnant women 
in settings with high Zika virus circulation: document for 
health care professionals (em inglês) 

Amamentação no contexto do vírus Zika - Orientações 
preliminares (em português) 

Apoio Psicossocial para mulheres grávidas e famílias com 
microcefalia e outras complicações neurológicas no 
contexto do Zika vírus. Guia preliminar para provedores de 
cuidados à saúde (em português, espanhol e inglês) 

Guía para la vigilancia de la enfermedad por el virus del 
Zika y sus complicaciones (em espanhol) 

Risk communication and community engagement for Zika 
virus prevention and control: A guidance and resource 
package for country offices for coordination, planning, key 
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messages and actions (em inglês) 

Knowledge, Attitudes and Practice surveys Zika virus 
disease and potential complications. Resource pack. (em 
inglês, português e espanhol) 

Pregnancy management in the context of Zika virus. Interim 
guidance. (em inglês) 

Zika Strategic Response Framework & Joint Operations 
Plan January-June 2016. (em inglês) 

Zika Strategic Response Framework & Joint Operations 
Plan January-June 2016. (em inglês) 

Space spray application of insecticides for vector and 
public health pest control. A practitioner’s guide (em inglês) 

Artigos em 
destaque  

Traz uma lista com 25 artigos científicos publicados sobre o 
tema. Os artigos não são de acesso livre. 

Links de 
interesse 

Sede da OPAS 
OMS 
Ministérios da Saúde 
Instituições Nacionais e Internacionais 
Nações Unidas 
Temas de Saúde - OPAS 

Fonte: a autora a partir do conteúdo da plataforma 

  No quadro apresentado observa-se a temporalidade do conteúdo muito 

fortemente relacionada à duração da epidemia, como evidenciado pelos itens: Boletins 

epidemiológicos, Alertas epidemiológicos e Relatórios de situação, cujo conteúdo 

refere-se ao período de maior incidência da epidemia.  

8.2 Assunto que dá origem à plataforma  

Quanto ao assunto que dá origem à plataforma, primeiro item estabelecido para 

análise, as plataformas analisadas serão mostradas a seguir:  

Plataforma da Rede dengue, zika e chikungunya da Fiocruz 

Conforme apresentado no item 7.1.1, a Rede Dengue Fiocruz foi estabelecida 

em 2003, com o objetivo de promover ações de combate à dengue. A plataforma 

apresenta as ações realizadas pela mesma, que possui foco na pesquisa, ações de 

mobilização social, educação e controle ambiental para o combate à dengue. A partir 

de 2015, passou a incluir em seu escopo as questões relativas a duas viroses 

emergentes no Brasil: chikungunya e zika. A seguir apresentamos o trecho da 

plataforma que evidencia o assunto que dá origem à plataforma:  
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Figura 10 - Trecho do texto de apresentação da plataforma rede dengue, zika e 
chikungunya da Fiocruz 

 

 

 

 

 

Fonte: http://rededengue.fiocruz.br/ 

 

Plataforma OPAS/OMS – sala de situação vírus zika 

Conforme apresentado no item 7.1.2, a plataforma foi criada no início de 2016, 

momento em que a epidemia atinge todos os estados Brasileiros e a OMS declarou 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Na página 

principal há evidência da motivação para a criação da plataforma, conforme ilustra a 

figura a seguir: 

Figura 11 - Trecho do texto de apresentação da plataforma OPAS/OMS – sala de 
situação vírus zika 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.paho.org/bra/ 

8.3 Identificação do público-alvo 

Após a descrição detalhada de cada plataforma, foi identificado para cada 

conteúdo das mesmas, o público-alvo, de acordo com os grupos sociais de interesse 

comum definidos anteriormente, a saber: afetados; clínica; laboratório e órgãos de 

regulamentação. 

 No quadro a seguir é mostrado o conteúdo da primeira plataforma e a comunidade 

Reestruturada e fomentada com objetivo de integrar todas as atividades de 

promoção, prevenção, educação, assistência e diagnóstico realizadas pela 

Fiocruz para o enfrentamento da dengue, a nova Rede Dengue, Zika e 

Chikungunya colabora com o Programa Nacional de Combate da Dengue no 

território nacional, reforçando o papel da Fundação como estrutura integrante 

do SUS no desenvolvimento de pesquisas, ensino, e na promoção da saúde 

ambiental, assistência e desenvolvimento tecnológico. 

Criada em 15 de fevereiro de 2016, a Sala de Situação de Saúde sobre vírus zika 
da OPAS/OMS no Brasil foi concebida como um instrumento para centralizar, 
articular e sistematizar informações sobre a infecção pelo vírus zika e suas 
consequências no Brasil e a nível internacional. 

O objetivo primordial desta iniciativa consiste em apoiar as decisões dos níveis 
federal, estadual e municipal, assim como subsidiar as decisões de outros 
departamentos da OPAS/OMS, Sistemas das Nações Unidas e outras instituições 
interessadas. 

http://rededengue.fiocruz.br/
https://www.paho.org/bra/
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de prática atingida com cada item da plataforma. 

Quadro 4 – Grupo social atingido pelo conteúdo da Plataforma Dengue, Zika e 
Chikungunya da Fiocruz       

 Público alvo do conteúdo 

Descrição do conteúdo conforme 
plataforma  Sociedade 

Clínica Laboratório 
Órgão 
regulam. 

Conheça a rede  x X x x 

Conheça as doenças  x X x x 

Notícias  x X x x 

Números  x X x x 

Publicações          

Vídeos  x X     

Livros  x X x   

Materiais de divulgação  x X x   

Trabalhos científicos  x X x   

Projetos e atividades  x X     

Fale com a rede  x X x x 

Especial          

Tema Zika na Agência Fiocruz de notícias  x X x    

Zika – mitos e verdades  x X     

Zika – tire suas dúvidas x      
Fonte: a autora a partir do conteúdo da plataforma 

 Observa-se que dos 13 itens identificados como título de conteúdo existente na 

plataforma da Rede Dengue, Zika e Chikungunya da Fiocruz, 100% deste, ou seja 

todos os 13 itens, tem como público-alvo os afetados, a clínica fica em segundo lugar, 

com 92% (12 itens), seguido do laboratório com  69% (9 itens) e por fim, os órgãos de 

regulamentação com 42% (5 itens).  Nota-se desta forma, que a plataforma consegue 

atender os diversos grupos sociais de interesse comum identificados em uma situação 

de epidemia.  

Quadro 5 – Grupo social atingido pelo conteúdo da Plataforma OPAS/OMS – sala de 
situação vírus Zika 

 Público alvo do conteúdo 

Descrição do conteúdo conforme 
plataforma  

Afetados Clínica Laboratório 
Órgão 
regulam
. 

Materiais de comunicação          

Infográficos    x     

Linha do tempo  X x   x 

Boletins da sala de situação    x x x 

Perguntas e respostas  X x x   

Dados epidemiológicos          

Afetados 
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Informe epidemiológico  X x     

Atualizações epidemiológicas    x x   

Alertas epidemiológicos  X x x x 

Relatórios de situação    x x x 

Referências           

Guias e documentos técnicos    x x   

Artigos em destaque    x x   

Links de interesse          

Sede da OPAS    x x x 

OMS  X x x x 

Instituições nacionais e internacionais  X x x x 

Nações Unidas    x x x 
Fonte: a autora a partir do conteúdo da plataforma 

No caso da Plataforma da OPAS/OMS – sala de situação vírus Zika, observa-

se que dos 14 itens identificados como título de conteúdo existente na plataforma, 

100%, ou seja, todos os 14 itens, atendem à clínica. Em segundo lugar, com 78% (11 

itens) o laboratório aparece como público-alvo da plataforma, seguido dos órgãos de 

regulamentação com 57% (8 itens) e por fim, os afetados com 43% (6 itens).  Desta 

forma, podemos considerar que a plataforma consegue atender os diversos grupos 

sociais de interesse comum identificados em uma situação de epidemia, trazendo 

conteúdo diferenciado para cada comunidade, mas com pouco foco para os afetados.  

8.4 Interatividade 

 Das duas plataformas analisadas, a plataforma da Fiocruz - Rede Dengue, Zika e 

Chikungunya, possui dois itens que permitem interatividade por parte do usuário: “fale 

com a rede” – que é um canal onde é possível enviar um e-mail para a coordenação 

da rede, é um canal de comunicação direta do usuário. Outro item que permite a 

interatividade é o “zika – tire suas dúvidas”, onde são mostradas as perguntas 

realizadas no canal “fale conosco” da Fiocruz, com suas respectivas respostas. Na 

página há também o link para o canal “fale conosco” onde o usuário pode fazer sua 

pergunta para o portal, conforme ilustra imagem a seguir: 
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Figura 12 - Formulário de contato do usuário com a Plataforma 

 

Fonte: plataforma Rede Dengue, Zika e Chikungunya - Fiocruz 

  A plataforma da OPAS/OMS – sala de situação vírus Zika, apesar de possuir um 

item intitulado “Perguntas e respostas” não permite que o usuário entre em contato 

para envio de alguma pergunta. As perguntas respondidas na página são de 

elaboração pela própria plataforma, conforme ilustra a imagem a seguir:  
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Figura 13 - Página “Perguntas e respostas” plataforma OPAS/OMS – sala de situação 
vírus Zika 

 

Fonte: plataforma OPAS/OMS – sala de situação vírus Zika 

 

6.6 Classificação da plataforma quanto à finalidade dos recursos 

comunicacionais providenciados – Curadoria / Interação  

Diante da abrangência de aplicações do termo curadoria, consideramos que as 

plataformas de conhecimento podem realizar a curadoria da informação existente em 

sua base, permitindo que esta seja lida, interpretada e compartilhada pelos usuários. 

A função de curadoria exercida pela plataforma pode ser interpretada pela abordagem 

seletiva de conteúdo disponibilizado em função da emergência epidemiológica, 

ofertando materiais diversos, criando um repositório seletivo de informação 

heterogênea, pela origem e destinação, que no caso observado, variam entre:  

• informação científica no formato de artigos; 
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• informação institucional; 

• informação de gestão; 

• vídeos informativos; 

• livros; 

• materiais de divulgação;  

• notícias 

As plataformas foram analisadas quanto à finalidade dos recursos 

informacionais disponibilizados, buscando identificar se o material disponibilizado tem 

explícita a função de curadoria informacional conforme exemplificada anteriormente, 

e/ou busca promover a interatividade do usuário com a plataforma ou entre usuários. 

O quadro a seguir apresenta uma síntese da finalidade das duas plataformas 

analisadas: 

Quadro 6 – Plataformas quanto à finalidade 

PLATAFORMA FINALIDADE 

Curadoria Interatividade 

 Forte Fraca 

Fiocruz - Rede dengue, zika e chikungunya x - x 

OPAS/OMS – Sala de situação vírus Zika x - - 

Fonte: a autora 

  Ao selecionar conteúdos para disponibilizar em suas páginas, as plataformas 

estudadas mostram que a função de curadoria de conteúdo digital é bem evidente, ao 

coletar informação de várias fontes e incluir entre o seu acervo, bem como produzir 

materiais diversos. A seguir são mostrados alguns exemplos do conteúdo que 

caracterizam a função de curadoria de conteúdo exercidas pelas plataformas 

analisadas. 
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Quadro 7 – Plataformas quanto à finalidade - curadoria 

PLATAFORMA FINALIDADE 

Curadoria 

Fiocruz - Rede dengue, zika e Chikungunya 

Trabalhos 
científicos  
(cada item 
possui hiperlink 
para acesso) 

11/05/2016 - Editorial da revista Trabalho, 
Educação e Saúde destaca zika - O segundo 
fascículo de 2016 da revista científica Trabalho, 
Educação e Saúde, editada pela Escola Politécnica 
de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), 
destaca em editorial os... 

Materiais de 
divulgação  
(cada item 
possui hiperlink 
para acesso) 
 
 
 
 
 
 

08/04/2016 - Banco de imagens da Fiocruz  - 
Muitas vezes pesquisadores, estudantes e outros 
públicos necessitam de imagens de boa qualidade 
par ilustrar seus estudos e materiais de divulgação. 
Para atender a esta demanda, a... 

28/03/2016 - Fascículo explica o caminho do 
vírus da dengue - O fascículo Dengue II - O 
caminho do vírus da dengue, revela informações 
simplificadas sobre biologia, ecologia e morfologia 
do mosquito Aedes aegypti, esteja ele infectado ou 
não... 

Livros  
(cada item 
possui hiperlink 
para acesso) 

04/04/2016 - Disponível para download livro 
sobre trajetória da virologia - O livro "A Virologia 
no estado do Rio de Janeiro: uma visão global", 
escrito pelo pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz 
(IOC/Fiocruz) Hermann Schatzmayr, homenageia 
personalidades como... 

Vídeos  
(cada item 
possui hiperlink 
para acesso) 

04/04/2016 - Saiba tudo sobre o "Aedes aegypti" 
- O Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), 
disponibiliza em seu canal do Youtube, diversos 
vídeos sobre o ciclo de vida e os hábitos do Aedes 
aegypti, o mosquito que transmite dengue, zika,... 

 

X 

  

OPAS/OMS – Sala de situação vírus Zika 

Guias e 
documentos 
técnicos  

Guias e documentos técnicos  

Infecção por vírus Zika: guia passo a passo em 
comunicação de risco envolvimento da 
comunidade (em inglês) 

Provisional consider ations for the care of 
pregnant women in settings with high Zika virus 
circulation: document for health care 

x 
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professionals (em inglês) 

Amamentação no contexto do vírus Zika - 
Orientações preliminares (em português) 

Apoio Psicossocial para mulheres grávidas e 
famílias com microcefalia e outras 
complicações neurológicas no contexto do 
Zika vírus. Guia preliminar para provedores de 
cuidados à saúde (em português, espanhol e 
inglês) 

Guía para la vigilancia de la enfermedad por el 
virus del Zika y sus complicaciones (em 
espanhol) 

Infográficos  1 - Virus Zika - Como se previne Zika;  

2 - ZIKA - o que é zika - sintomas, prevenção e 
tratamento;  

3 - O que você precisa saber sobre o mosquito 
Aedes aegypti 

Artigos em 
destaque  

Traz uma lista com 25 artigos científicos publicados 
sobre o tema. Os artigos não são de acesso livre. 

 

Fonte: a autora 
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9.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante a epidemia de zika no Brasil em 2015, diversas ações foram realizadas 

no sentido de combater o desenvolvimento da doença. Vários atores foram 

mobilizados dentro de suas esferas de atuação no sentido de colaborar com esse 

combate. Pesquisas científicas, grupos de ajuda voluntária, ações de informação no 

sentido de alertar a população sobre os possíveis riscos e medidas de prevenção 

adequadas, entre tantas, foram algumas das evidências de ações de enfrentamento. 

As plataformas analisadas nesse estudo representam duas iniciativas para 

acompanhamento, esclarecimento e controle da epidemia por dois órgãos distintos: 

uma instituição de pesquisa, a Fundação Oswaldo Cruz, e um órgão regulamentador, 

a OPAS/OMS. 

Como uma primeira comprovação, observou-se que o regime vigente de 

informação em saúde gera novos recursos e dinâmicas infocomunicacionais, para 

preencher a brecha informacional gerada pela epidemia emergente. Além das ações 

de gestão que foram mencionadas na seção 2, outras ações foram tomadas para 

acompanhamento e/ou contenção da epidemia. As diversas plataformas para 

concentração de informação para a comunidade científica e a sociedade criadas pelos 

diversos agentes envolvidos, como o Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância 

em Saúde (SVS) e Fiocruz são exemplos da resposta do regime de informação em 

saúde vigente, conforme mostrado na seção 2.1. É importante observar que a 

vigência/atualização das plataformas, conforme observado, tem forte relação com a 

duração da epidemia.    

 Este trabalho realizou uma primeira aproximação do uso do conceito dos 

Objetos de Fronteira aos elementos do Regime de Informação.  

Foram estabelecidos critérios para buscar a identificação das plataformas como 

um Objeto de Fronteira, visando identificar os grupos sociais de interesse comum a 

que se dirigem, o grau de interatividade presente na plataforma e por último verificou-

se a finalidade dos recursos comunicacionais providenciados pela plataforma.  

As plataformas aqui analisadas mostram o pano de fundo em que estavam 

inseridas: uma situação de emergência de saúde ocorrida em um período de tempo 

delimitado e em território delimitado. Ao relacionar as características das plataformas 

às dos Objetos de Fronteira, identificamos a temporalidade como uma característica 
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comum a ambos. A Sala de Situação da OMS/OPAS é um exemplo claro dessa 

temporalidade, de um objeto criado com uma finalidade específica e com tempo de 

duração determinado, que foi a duração da epidemia, tendo sua última atualização 

datada de março de 2017. A plataforma da Fiocruz, por sua vez, não atende a esse 

critério de temporalidade, por abranger mais de uma epidemia em seu escopo 

(Dengue, Zika e Chikungunya), e ter como foco também o acompanhamento das 

pesquisas em torno do vetor transmissor das três doenças mencionadas estando 

ainda em processo de atualização constante. 

Outra característica de alguns Objetos de Fronteira identificada nas plataformas 

analisadas é a territorialidade desses objetos. O local de ocorrência da epidemia 

delimitou o território de abrangência material e simbólica da plataforma, onde os 

grupos sociais de interesse comum que atuaram no combate à epidemia e que foram 

afetados por esta estavam inseridas. A necessidade de informação compartilhada e o 

interesse comum por parte dessas comunidades inseridas em um território delimitado, 

evidenciou as fronteiras existentes entre as comunidades e a plataforma.  

A questão da interatividade que deveria ser um dos pontos fortes de uma 

plataforma digital, no estudo em questão não se mostrou evidente.  

Conforme discutido na seção 4.1, onde são discutidas as características das 

plataformas digitais, citamos a argumentação de Gillespie (2010), onde declara que 

as plataformas permitem a união de vários atores, por meio da interatividade existente.  

A interatividade detectada somente em uma das plataformas analisadas deixa 

clara deficiência nesse quesito. Ao proporcionar uma vasta diversidade de conteúdo 

sobre o tema, muitas vezes os gestores de plataforma julgam desnecessário ouvir o 

usuário. No caso do tema que motivou esse estudo, que foi uma epidemia de saúde, 

muitas perguntas surgiram por parte dos vários atores envolvidos. Os afetados, como 

um dos grupos sociais de interesse comum mais diretamente atingidos pela doença, 

nesse aspecto, apesar do conteúdo disponibilizado pela plataforma, ficou desprovida 

de um canal de escuta para questões que eventualmente não estavam no escopo do 

conteúdo apresentado.  

Uma das possibilidades dos Objetos de Fronteira é permitir a interação com o 

objeto e a troca entre as diversos grupos que se relacionam com o mesmo, como foi 

colocado no capítulo 5. No aspecto de interatividade direta com o objeto, considerando 
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o conceito de interatividade exposto no capítulo xx, as plataformas analisadas não 

tiveram esse aspecto com ponto forte. A troca ou compartilhamento de informação 

entre um grupo e outro também não foi percebida nas plataformas aqui estudadas.  

A possibilidade das plataformas serem utilizadas por mais de um grupo de 

interesse comum, caracteriza fortemente a flexibilidade interpretativa, uma 

característica marcante do objeto de fronteira, conforme colocado no capítulo 5. 

Foi mostrado no capítulo que define as plataformas digitais, umas das 

finalidades das mesmas como sendo a de curadoria informacional de conteúdo. 

Diante da situação de emergência que surgiu no período referenciado nesse trabalho, 

os diversos grupos sociais de interesse comum envolvidos ou afetados com a 

epidemia demandaram necessidade de conteúdo informacional, informação de 

interesse comum e compartilhada. As plataformas analisadas nesse trabalho 

exerceram a função de curadoria informacional de conteúdo ao selecionar e 

disponibilizar conteúdo voltado para atender a essa necessidade mencionada.  Esta 

também é uma das características do Objeto de Fronteira ao atender a diversas 

comunidades permitindo a mais de uma comunidade o uso de um mesmo conteúdo.  

Outra dimensão que deve ser considerada como resultado é a abordagem 

pragmática das plataformas analisadas, também explicitado no capítulo 5, pelo 

aspecto prático do conteúdo disponibilizado pelas plataformas e a utilização destes 

em diversas situações de vivência, em todos os grupos de interesse comum definidos 

nesse estudo.  

Consideramos que as questões de pesquisa colocadas nesse trabalho foram 

respondidas da seguinte forma: as plataformas analisadas neste trabalho atendem a 

algumas características de um Objeto de Fronteira, por estarem delimitadas em um 

território definido, terem uma duração delimitada pela emergência de saúde, ambas 

atenderam a necessidade de informação de interesse comum aos diversos grupos 

sociais de interesse comum envolvidos, possuírem uma dimensão pragmática dos 

objetos de fronteira, possuírem a função de curadoria de conteúdo e permitirem a 

flexibilidade interpretativa frente ao conteúdo e formato da plataforma. 

Dessa forma, as plataformas analisadas podem ser consideradas Objetos de 

Fronteira entre os grupos sociais de interesse comum, apesar de  que as plataformas 

analisadas não permitiram ou promoveram a interação entre os grupos sociais de 
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interesse comum. As plataformas em questão mostraram capacidade de atendimento 

a todos os grupos sociais de interesse comum identificados nesse estudo, a partir da 

disponibilização de conteúdos diversos de acordo com cada comunidade de prática 

envolvida, atendendo assim a mais de um ambiente.  

Dentro dos estudos de Regime de Informação, as plataformas digitais possuem 

potencial para atuarem como Objetos de Fronteira entre os diversos grupos sociais 

de interesse comum, conforme certas possibilidades e condições, alguns dos quais 

foram analisados neste trabalho, de modo exploratório. Sendo estes critérios aqui 

levantados observados, em uma situação de emergência de saúde, dispositivos como 

plataformas digitais podem ser potenciais fomentadores da cooperação entre os 

grupos sociais de interesse comum.  

Estudos futuros podem ser realizados a partir da discussão aqui colocada no 

sentido de explorar a aplicação do conceito de Objetos de Fronteira nos estudos de 

Regime de Informação nos Estudos Sociais da Ciência.  
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11. ANEXOS 

Anexo 1 – Plataforma da OMS - http://www.who.int/csr/disease/zika/en/ 

 

 

Anexo 2 – Plataforma da OPAS/OMS - Sala de Situação  

 

  

http://www.who.int/csr/disease/zika/en/
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Anexo 3 – Portal Fiocruz - Plataforma dedicada à Zika 

 

 

Anexo 4 – Página da Rede Dengue, Zika e Chikungunya 
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Anexo 5 – Página do MS de combate à Dengue, Ghikungunya e Zika 

 

 

Anexo 6 – Página da Renezika, MS  
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Anexo 7 – Imagens das páginas da plataforma rede dengue, zika e 

Chikungunya da Fiocruz – página principal 
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Anexo 7 – Imagens das páginas da plataforma rede dengue, zika e 

Chikungunya da Fiocruz – página Conheça a rede 
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Anexo 7 – Imagens das páginas da plataforma rede dengue, zika e 

Chikungunya da Fiocruz – página Notícias 
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Anexo 7 – Imagens das páginas da plataforma rede dengue, zika e 

Chikungunya da Fiocruz – página Conheça as doenças 
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Anexo 7 – Imagens das páginas da plataforma rede dengue, zika e 

Chikungunya da Fiocruz – página Números 
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Anexo 7 – Imagens das páginas da plataforma rede dengue, zika e 

Chikungunya da Fiocruz – página Publicações 
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Anexo 7 – Imagens das páginas da plataforma rede dengue, zika e 

Chikungunya da Fiocruz – página Vídeos 
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Anexo 7 – Imagens das páginas da plataforma rede dengue, zika e 

Chikungunya da Fiocruz – página Projetos e atividades 
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Anexo 7 – Imagens das páginas da plataforma rede dengue, zika e 

Chikungunya da Fiocruz – página Fale com a rede 
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Anexo 8 – Imagens das páginas da plataforma OPAS/OMS – sala de situação 

vírus zika - Página principal 
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Anexo 8 – Imagens das páginas da plataforma OPAS/OMS – sala de situação 

vírus zika – Infográficos 
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Anexo 8 – Imagens das páginas da plataforma OPAS/OMS – sala de situação 

vírus zika – Linha do tempo 
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Anexo 8 – Imagens das páginas da plataforma OPAS/OMS – sala de situação 

vírus zika – Boletins da Sala de Situação 

 

 



115 
 

 
 

 

 

 

  



116 
 

 
 

 

 

  



117 
 

 
 

Anexo 8 – Imagens das páginas da plataforma OPAS/OMS – sala de situação 

vírus zika – Perguntas e respostas sobre o vírus zika e suas consequências 
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Anexo 8 – Imagens das páginas da plataforma OPAS/OMS – sala de situação 

vírus zika – Página Boletim epidemiológico  

Boletim Epidemiológico - Monitoramento dos casos de dengue, febre de chikungunya e febre pelo 

vírus Zika - Ministério da Saúde do Brasil 

 

 

  

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/situacao-epidemiologica-dados-zika
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/situacao-epidemiologica-dados-zika
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Anexo 8 – Imagens das páginas da plataforma OPAS/OMS – sala de situação 

vírus zika – Página Informe epidemiológico 

Informe Epidemiológico - Monitoramento dos casos de microcefalia no Brasil - Ministério da Saúde 

do Brasil 

 

  

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/197-secretaria-svs/20799-microcefalia
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/197-secretaria-svs/20799-microcefalia
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Anexo 8 – Imagens das páginas da plataforma OPAS/OMS – sala de situação 

vírus zika – Página Atualizações epidemiológicas 
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Anexo 8 – Imagens das páginas da plataforma OPAS/OMS – sala de situação 

vírus zika – Página Alertas epidemiológicos 
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Anexo 8 – Imagens das páginas da plataforma OPAS/OMS – sala de situação 

vírus zika – Página Relatórios de Situação 
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Anexo 8 – Imagens das páginas da plataforma OPAS/OMS – sala de situação 

vírus zika – Página Guias e documentos técnicos 
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Anexo 8 – Imagens das páginas da plataforma OPAS/OMS – sala de situação 

vírus zika – Página Artigos 
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