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RESUMO

Os avanços tecnológicos contemporâneos vêm sendo incorporados às diversas vertentes sociais e trazendo importantes contribuições na 
prestação da assistência qualificada. Tais avanços têm como elementos centrais um conjunto de tecnologias sustentadas por fundamentos na 
microeletrônica, nas telecomunicações e na informática, denominada Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A utilização de tais recursos 
por diversas faixas etárias, agregam um número de usuários  cada vez maior, como por exemplo os idosos que se inseriram nesse contexto 
recentemente, e vem utilizando deste meio para adiquirir conhecimento em busca de uma maneira de envelhecer de forma ativa e saudável. 
Nesta perspectiva os recursos midiáticos e a tecnologia da comunicação se  fazem como recursos percussores para adesão de conhecimentos e 
auto promoção da saúde nas diversas vertentes sociais que impactam  nas diversas condições de saúde das populações, nessse sentido o estudo 
tem como objetivo compreender o papel das tecnologias da informação e comunicação como ferramentas e aparatos na prevenção e ou 
promoção da saúde e dos seus agravos junto a literatura. Consiste em um estudo exploratório, fazendo uso da revisão sistemática, tendo como 
finalidade expor o estado da arte da temática central, valendo-se de recursos de pesquisas da Biblioteca Virtual em Saúde– BVS, a partir da base 
de dados eletrônicos disponibilizada nas plataformas Coleciona – SUS, Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 
Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Analisaram-se os trabalhos publicados em periódicos entre 2010 e 2015. Optou-se por excluir 
produções científicas do tipo monográfico, teses e dissertações, também encontradas nessas plataformas, fazendo uso apenas de artigos 
científicos em língua portuguesa, onde, por meio da consulta realizada aos Descritores em Ciência da Saúde – DeCS, verificou-se a disponibilidade 
de tais recursos, utilizando-se: Educação em Saúde; Mídias Digitais; Prevenção; Tecnologias da Comunicação. Assim, selecionando os artigos do 
eixo temático tecnologia da informação e comunicação correlacionados com a educação em saúde, numa amostragem inicial apenas com o 
cruzamento dos descritores obteve-se 614 publicações, sendo os que estavam publicados na intégra um total de 188 publicações. Ao limitar o 
período das publicações, entre os anos de 2010 a 2015,  e tendo o país como afiliação do estudo o Brasil, apenas 20 trabalhos estavam 
disponíveis para apreciação,  sendo apenas 14 publicações disponíveis integralmente. A partir da análise dos resultados, as evidências nos 
mostram que as TIC’s, são destacadas como um grande processo de qualificar os serviços de saúde, importante na condução dos problemas 
advindos deste processo, visto que a melhor percepção sobre o contexto saúde- doença e o melhor acesso as informações em saúde são fatores 
fundamentais na busca pela prevenção e ou promoção de saúde, onde promover saúde em meios conflituosos de apredizagem implicam em 
discutir as condições estruturais, descortinando-se das possibilidades de novos  processo de reflexão em parceria com a comunidade com enfâse 
nas TIC’s. Assim, as tecnologias da informação e comunicação se fazem como ferramentas importantes para a construção de conhecimentos, 
desenvolvimento de habilidades de apoio à educação em saúde. Portanto a realização do estudo permitiu vivenciar a grande contribuição das 
TIC’s no contexto da educação em saúde, como recursos promotores desta, porém os achados mostraram que existem poucos estudos
publicados, fazendo-se necessárias maiores reflexões acercas do tema. Considera-se que são necessárias mais e maiores investigações no que diz 
respeito ao uso das TIC’s e estas, são sem dúvida, necessárias e importantes para compreender melhor o universo da promoção da saúde nos dias 
atuais. Conclui-se que o ambiente tecnológico pode ser uma poderosa ferramenta para a educação em saúde.
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