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Introdução: As produções científicas na área da saúde têm crescido de forma exponencial na 

última década, refletindo a necessidade de tratamento e organização da informação para 

recuperação e uso, principalmente em áreas com o fluxo de produção constante como a área 

da saúde, desta forma, destaca-se a importância dos repositórios institucionais e a necessidade 

de tratamento temático da informação para a organização e proporcionar o uso da informação, 

destaca-se que estas reflexões são preocupações constantes que compõem a área da Ciência da 

Informação1,2. Dessa forma, entende-se que os repositórios institucionais constituem valiosa 

ferramenta para promover o armazenamento documental, reforçando o acesso aberto à 

produção científica/intelectual no meio digital de uma instituição, e através dessa plataforma 

possibilitar a mediação e uso informacional das comunidades usuárias. Seu uso carrega 

diversas vantagens, dentre elas, o acesso aberto e mais rápido ao conteúdo intelectual 

produzido nas instituições, com a possibilidade de disponibilizar documentos científicos, sem 

o longo processo existente em uma publicação tradicional de uma editora ou periódicos nas 

diversas áreas do conhecimento, a gestão do repositório é mantida pela própria instituição. 

Assim, com as produções intelectuais presentes em repositórios institucionais, e a partir do 

seu devido tratamento informacional, é possível fazer levantamento sobre estudos de agravos 

à saúde que acometem as comunidades locais, e desse modo decisivamente auxiliar na tomada 

de decisão baseada em evidência pelo profissional de saúde. 3,4,5 . Objetivos: Realizar uma 

reflexão a respeito da acessibilidade informacional em saúde na Amazônia, e discutir a 

ferramenta digital repositório institucional como meio auxiliador de armazenamento, 

organização e disseminação da informação em saúde para a comunidade local. Métodos: 

Trata-se de um estudo documental e ensaio reflexivo com objetivo de descrever as 

características dos repositórios institucionais e a acessibilidade informacional em saúde na 

Amazônia. Para tal, utilizou-se da bibliografia da base de dados SciELO e Periódicos Capes, 

os descritores utilizados para a busca da bibliografia foram: repositórios institucionais, acesso 

aberto, acesso a informação, tratamento temático da informação e organização da informação. 

O modelo de estudo não implica em análise por comitê de ética. Resultados e Discussão: A 

partir da análise da literatura percebe-se que o acesso ao conteúdo intelectual dos repositórios 

institucionais deve ser aberto ao público, visto que várias produções científicas armazenadas e 

divulgadas nos mesmos são desenvolvidos por meio de investimento público e para o público, 

permitindo novas construções do conhecimento. Nesse contexto, os repositórios institucionais 

têm papel importante na democratização e descentralização da informação, principalmente na 

área da saúde, dito isso, é importante destacar que é a partir de reflexões sobre representação 

da informação no tratamento temático da informação que é possível atingir ótimos níveis de 

organização da informação pensando em públicos alvos específicos, possibilitando a 

disseminação e uso da informação. Deste modo, considerando a territorialidade e dimensões 

amazônidas, os repositórios constituem possibilidades de acesso aberto a profissionais em 
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todo o território desde que haja acesso aos hardwares apropriados e à internet. Destaca-se que 

a educação permanente e formação dos profissionais de saúde nos interiores da amazônia se 

dá muitas vezes por cursos a distância e uso dos repositórios. É importante realçar, porém, 

que abordar acessibilidade informacional sobre saúde na Amazônia ainda é um desafio, pois 

requer responsabilidade do Estado, tendo em vista que o acesso à informação está ligada ao 

direito à comunicação, sendo este primeiro um direito assegurado no art. 5º inciso XXXIII, da 

Constituição Federal de 1988. Contudo, nota-se a violação deste direito, em especial na região 

Amazônica, que mediante a fatores históricos e culturais, encontra-se carente de infraestrutura 

básica. Ademais, a divulgação das produções científicas ainda é um processo complexo, tendo 

em vista que para o acesso aos repositórios institucionais é necessário o manuseio de um 

computador ligado a Internet, fator exigido pelos avanços tecnológicos nos meios de 

comunicação, desse jeito, resultando em uma maior desigualdade social na área Amazônica, 

já que uma grande parte da população encontra-se sem a oportunidade de ser formada sobre 

seus direitos ligados ao livre acesso à informação, e consequentemente, dos repositórios 

institucionais e a produção intelectual contida neles. Dessa forma, percebe-se em como a 

democratização da informação é negligenciada, em especial na Amazônia, gerando 

dificuldades na melhoria de políticas públicas e tomadas de decisões estratégicas baseadas em 

evidências na área da saúde, que por si só já encontra obstáculos em garantir equidade 

suficiente ao acesso e divulgação de suas informações. Conclusão/Considerações Finais: 

Ressalta-se a importância dos repositórios institucionais de acesso aberto em armazenar e 

tratar tematicamente a informação, de modo a representar o conteúdo dos documentos 

produzidos por pesquisadores, tornando-os acessíveis, e assim, observar de que maneira esses 

trabalhos modificam o desempenho na área da saúde, com os devidos profissionais utilizando-

os para diminuir a carência de informação de sua comunidade, a fim de melhorar o cenário em 

que atua por meio do acesso, da leitura e das reflexões críticas. Os Repositórios Institucionais 

constituem de magnífica ferramenta que beneficia a comunidade acadêmica e não acadêmica 

com o acesso gratuito a informação em temáticas na área da saúde, ampliando assim a 

visibilidade da informação científica/intelectual da Região Amazônica. 

 

Descritores: Repositórios institucionais, Acesso aberto, Descentralização da informação. 
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