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APRESENTAÇÃO 

 

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade do Porto (U.Porto) – 
Portugal, promovem o V COLÓQUIO INTERNACIONAL A MEDICINA NA ERA DA 
INFORMAÇÃO (V MEDINFOR VINTE VINTE), o qual será realizado, VIRTUAL, entre 
os dias 13 e 17 de setembro de 2020 na Universidade Federal da Bahia. O Colóquio 
tem na presidência a Profª Drª Zeny Duarte (UFBA) e o Prof. Dr. Armando Malheiro 
da Silva (U.Porto), na presidência de honra a Profª Drª Fernanda Ribeiro (U.Porto) 
e na vice-presidência a Profª Drª Bárbara Coelho Neves (UFBA). A comissão 
organizadora do V MEDINFOR VINTE VINTE mantém nível de excelência de 
pesquisadores e cientistas de ambas as Universidades, na linha de frente da edição 
do mencionado Colóquio, inaugurado em Salvador nos dias 22, 23, 24, 25 de julho 
de 2008. 

Livro-Coletânea do Primeiro MEDINFOR:  

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/160/4/A%20medicina%20na%20er
a%20da%20informacao.pdf  

Caderno de Resumos do Terceiro MEDINFOR:   

https://pt.calameo.com/books/0036874778c43bb349b4c  

O citado Colóquio nasceu de uma das ações do pós-doutorado da Profª Drª Zeny 
Duarte de Miranda, sob a supervisão do Prof. Armando Malheiro e apoio da Profª 
Fernanda Ribeiro, ambos os professores da U.Porto, lançado nas comemorações 
do bicentenário da fundação da Faculdade de Medicina da Bahia, primeira do 
Brasil. 

“A transferência do trono português para o Brasil, em 1808, foi um dos 
acontecimentos mais destacados da história colonial brasileira. O pouco tempo 
que D. João VI e a família real permaneceram na Bahia, um mês e dois dias, foi o 
suficiente para que se registrassem alguns fatos de relevância nacional. Após abrir 
os portos do Brasil às nações amigas de Portugal, D. João VI assinou, em 18 de 
fevereiro de 1808, o documento que mandou criar a Escola de Cirurgia da Bahia, 
no antigo Hospital Real Militar da Cidade do Salvador, que ocupava o prédio do 
Colégio dos Jesuítas, construído em 1553, no Terreiro de Jesus”. 
http://www.fameb.ufba.br/institucional/historico 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/160/4/A%20medicina%20na%20era%20da%20informacao.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/160/4/A%20medicina%20na%20era%20da%20informacao.pdf
https://pt.calameo.com/books/0036874778c43bb349b4c
http://www.fameb.ufba.br/institucional/historico
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 Organizado a partir de convênio de cooperação internacional celebrado entre a 
U.Porto e a UFBA, com a participação de professores e pesquisadores de renome, 
de diversos países, da Ciência da Informação, Ciências da Saúde, Ciências da 
Computação, Memória, Identidade, Cultura e demais áreas das Ciências Sociais e 
Humanas, relacionados aos temas do MEDINFOR VIRTUAL. Para além dessa 
maestria, segue um comitê científico internacional que garante a qualidade das 
contribuições. 

Com esse encontro internacional, as citadas Universidades, e outras instituições 
parceiras e convidadas, estarão consolidando, pela quinta vez, mais um espaço 
abrangente de reflexões teórica, epistemológica, técnica, prática, metodológica, 
ética no âmbito da interdisciplinaridade objetivando a construção de saberes nos 
campos de conhecimento da informação, saúde, das tecnologias e das 
humanidades. Nesse contexto, tão bem discutido nas edições anteriores 
do MEDINFOR, neste ano marcado pela pandemia, como contribuição à sociedade 
e ao mundo, o Colóquio incluirá em seu escopo a Informação e a Saúde em Tempos 
da covid-19 (um plus, um diferencial). O MEDINFOR, em seu original escopo, 
enriquece ainda mais as suas edições com a Sessão de Homenagens a destacadas 
personalidades acadêmicas e científicas, atuantes das áreas da Ciência da 
Informação, Medicina, Memória, Identidade e Cultura. 

Nesta quinta edição, o MEDINFOR inaugura um formato altamente inovador e 
pertinente para este momento da Pandemia do Coronavírus – covid-19. Inclui duas 
novas sessões temáticas, com palestras de pesquisadores seniores do Brasil e de 
outros países: Coronavírus – covid-19: Informação e Saúde, com a nova sessão 
de comunicações A incumbência da informação na prestabilidade da saúde 
pública e privada em tempos de pandemias; Plataformas Digitais (Redes 
e sistemas de informação de saúde, e com a nova sessão de comunicações Práticas 
estruturadas de informação em redes e sistemas. 

Inclui também a realização de um webinar com as seguintes temáticas: 
I – Contribuições de uma rede acadêmica de telemedicina em tempos de 
pandemia; II – Telessaúde como estratégia para informar e cuidar: relato de 
experiências do Hospital Universitário Professor Edgard Santos; III – Pós-
graduação em rede – quando a cooperação acadêmica utiliza recursos de 
comunicação e informação para multiplicar possibilidades, com palestras de 
pesquisadores experts e representantes da Associação Brasileira de Telemedicina 
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e Telessaúde, da Rede Universitária de Telemedicina / RNP, do Hospital 
Universitário Professor Edgard Santos – UFBA e da Faculdade de Farmácia – UFBA. 
Cinco sessões temáticas com apresentação de palestras de convidados do Brasil, 
de outros Estados e de outros Países; 5 sessões de comunicações livres aprovadas 
pela comissão científica do evento. Conferências de abertura e encerramento com 
apresentações de excelência de insignes da Bahia e de Portugal. 

Assim programado, o V MEDINFOR VINTE VINTE, VIRTUAL, objetiva provocar 
reflexões em torno de questões pulsantes e atualizadas, dispostas aos 
participantes, numa ambiência de intercâmbio de saberes entre ciências 
aparentemente díspares, e de realidades de diversificados países. 

Votos de um profícuo e feliz Colóquio!       

Zeny Duarte de Miranda 
Presidente do V Colóquio Internacional  

A Medicina na Era da Informação 
 (V MEDINFOR VINTE VINTE) 
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RESUMOS DAS SESSÕES TEMÁTICAS 

 

SESSÃO TEMÁTICA I:   
Coronavírus – Covid-19: Informação e Saúde 

Sessão de comunicações: A incumbência da informação na prestabilidade 
da saúde pública e privada em tempos de pandemias 

A informação em tempo de covid-19 impulsiona o estreitamento da relação 

entre a Ciência da Informação, Medicina e as demais Ciências da Saúde 

(Biologia, Genética, Química, etc.), tornando-se, cada vez mais, uma 

necessidade e uma obrigação. Na atualidade, a informação constitui um 

recurso incontornável na tomada de decisão e no desenvolvimento da 

atividade clínica, aos mais diversos níveis e, por isso, a relação 

interdisciplinar entre a Ciência da Informação e as áreas da saúde. A 

incumbência da informação na prestabilidade da saúde pública e privada 

em tempos de pandemias, proporciona reflexões sobre a gestão da 

informação, indispensáveis nas instituições de saúde, com particular 

acuidade. Aos dados científicos e/ou clínicos, importa o direito à 

comunicação e o direito à informação verdadeira, elementos centrais à 

garantia do direito à saúde, ao enfrentamento e combate da pandemia, 

atentos aos episódios relacionados com o acesso e a censura da informação 

sobre a covid-19, a minimizar impactos humanos e sociais. 

  



 

RESUMOS DAS SESSÕES TEMÁTICAS [16] 

SESSÃO TEMÁTICA II:  
Comunicação e Divulgação Científica: Impactos sociais 

Sessão de comunicações: Informação e desinformação: Impactos na vida 
humana e ecos sociais 

A produção de informação e do conhecimento científico visa, em última 

instância, atingir o cidadão comum e, para isso, carece de canais de 

comunicação eficazes e adequados. Será analisada a melhor forma de 

potenciar a comunicação da informação médica e científica, desde os 

centros de investigação em que é produzida, até ao público em geral que 

dela poderá usufruir e, ainda, os meios de comunicação e recursos 

tecnológicos que podem ser utilizados para uma informação bem sucedida, 

sobretudo em tempos de pandemia covid-19, quando a informação e a 

desinformação possuem impactos na vida humana e ressonâncias sociais. 

A informação científico-técnica é resultante de investigação de ponta na 

área da Medicina e das Ciências da Saúde, que normalmente se guarda e 

se difunde a partir de bibliotecas ou centros de documentação de 

instituições hospitalares ou de ensino e que é fundamental para que os 

profissionais da saúde se mantenham atualizados e possam estar a par dos 

mais recentes desenvolvimentos decorrentes da investigação científica. 

Nesse caso, ocorre a intercepção de saberes para a partilha de resultados 

de pesquisa, a par com os problemas sentidos pelos médicos e demais 

profissionais da saúde quanto ao acesso e uso da informação. 
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SESSÃO TEMÁTICA III:  

Informação em Saúde e Sociedade 

Sessão de comunicações: Comunicação, informação em rede e 

humanização: novas perspectivas na organização digital de saúde 

O maior sucesso da prevenção e dos cuidados de saúde advém do trabalho 

junto às diversas comunidades e do estudo de suas necessidades. 

Pretende-se discutir o papel da informação em saúde, destacando a 

comunicação em redes e sua humanização, ao atendimento ao cidadão em 

suas diversas necessidades, com estratégias utilizadas na definição dos 

planos de saúde, na organização de dados digitais, nas novas perspectivas 

das plataformas digitais de informação e saúde e nas abordagens societais. 

O uso de bases de dados de referências bibliográficas, de artigos em texto 

integral, de informação clínica, de imagiologia, etc. é outra das áreas 

fundamentais no apoio à atividade de médicos e demais profissionais da 

saúde. Estes e outros exemplos são uma amostra elucidativa da 

complexidade e da vastidão de conexões que se podem estabelecer entre 

a informação e o mundo da Medicina e revelam a importância que um 

acesso rápido e eficiente à informação tem para a atividade dos 

profissionais e dos pesquisadores em ligação com a área da saúde. 
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SESSÃO TEMÁTICA IV:  
Plataformas Digitais (Redes e sistemas de informação de saúde) 

Sessão de Comunicações: Práticas estruturadas de informação em redes 
e sistemas 

O digital e as redes de informação e comunicação permeiam a sociedade 

nos seus múltiplos aspectos. As plataformas digitais apresentam-se como 

metodologias e ferramentas para o a gestão de ações em informação e 

saúde. A sessão agrega discussões sobre o reconhecimento das tecnologias 

de informação e comunicação digitais relevantes à consolidação da 

informação e saúde  (Medicina e demais áreas das Ciências da Saúde), da 

informação médica e científica, assim como sobre a sua relevância ao ciclo 

informacional entre médicos e pacientes, e sua utilização crítica nos atuais 

cenários disruptivos de transformação digital. Serão introduzidas questões 

sobre redes sociais, sistemas de computação cognitiva, cybercultura, 

sistemas inteligentes, robótica, inteligência coletiva do contexto digital e 

fenômenos como telemedicina, telesaúde, curadoria digital, pós-verdade e 

inclusão digital e a adoção de tecnologias como mediadoras das práticas 

estruturadas em redes e sistemas de saúde, relacionadas com a pandemia. 

 

  



 

RESUMOS DAS SESSÕES TEMÁTICAS [19] 

SESSÃO TEMÁTICA V:  
Memória, Identidade e Cultura 

Sessão de comunicações: Médicos-Cultural: Informação, Memória, 
Identidade e Patrimônio 

Os Médicos-Cultural, com enfoque na Informação, Memória, Identidade e 

Patrimônio, fomentam temas relacionados com memórias em acervos, 

além da produção científica e informações clínicas, e como afirmação de 

suas realizações voltadas ao sócio, artístico e cultural. Estes fatores 

impulsionam estudos sobre a preservação e disseminação de 

documentação produzida e acumulada por Médicos-Cultural e por 

instituições da saúde, no âmbito da emergente Ciência da Informação - 

Multi, Inter e Transdisciplinar (MIT). Discute-se estudos que tratam da MIT 

à revisão de abordagens nas diversas áreas, partindo-se do legado 

documental deixado por Médicos-Cultural e das reminiscências das antigas 

Faculdades de Medicina. Neste tempo de Covid-19 contemplam-se estudos 

sobre registros médicos pandêmicos de outras épocas, para além da 

informação, quer digital ou outra, estabelecendo-se, também, a partir da 

vertente entre o saber científico e o saber cultural. Esta sessão foi um 

primeiro passo do projeto do MEDINFOR, já muito significativo, no 

estabelecimento de relações interdisciplinares entre a Ciência da 

Informação e a Medicina, na criação de redes e plataformas digitais 

acadêmicas e científicas nestas áreas entre o Brasil e Portugal e no 

desenvolvimento de condições para a efetivação de pesquisas com 

colaboração portuguesa e brasileira.  

https://www.sinonimos.com.br/reminiscencia/
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RESUMOS A PARTIR DA PROGRAMAÇÃO 

 
Sessão de Abertura 

(Representantes da comissão organizadora e dirigentes das instituições – 
UFBA & U. Porto) 

 
Discurso de Abertura 
Presidente de Honra: Fernanda Ribeiro (Doutora em Ciências 
Documentais, Professora Catedrática e Diretora da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto – Portugal). 
 

COLÓQUIOS MEDINFOR: PERCURSO DE INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E MEDICINA, NO ESPAÇO LUSO-BRASILEIRO  
(2008-2020) 

 
RESUMO: Neste texto faz-se um breve historial dos Colóquios MEDINFOR – A 
Medicina na Era da Informação, iniciados em 2008 no âmbito de um acordo de 
cooperação entre a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade do 
Porto (U.Porto). Traçam-se as linhas programáticas fundamentais do evento e 
analisa-se a visão interdisciplinar que lhe está subjacente desde a sua primeira 
edição, além de se fazer uma análise bibliométrica dos trabalhos publicados nos 
livros resultantes de cada um dos Colóquios. 
PALAVRAS-CHAVE: Colóquio MEDINFOR; Cooperação luso-brasileira; 
Interdisciplinaridade - Ciência da Informação – Medicina. 
 
Conferência Inaugural 
Roberto José da Silva Badaró (Médico, PhD, Professor Titular da Universidade 
Federal da Bahia, Membro da Academia de Medicina da Bahia, Diretor do Centro 
de Tratamento COVID-19 - Hospital Espanhol de Salvador – Bahia). 
 

O IMPACTO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO NO COMBATE À COVID-19 
RESUMO: A pandemia causada pela covid-19 é um dos maiores desafios que a 
Medicina moderna tem enfrentado. Médicos e cientistas estão se esforçando 
para encontrar tratamentos e medicamentos que podem salvar a vida de pessoas 
infectadas e talvez até prevenir a infecção. A China, um país de 1,4 bilhão de 



 

RESUMOS A PARTIR DA PROGRAMAÇÃO [22] 

pessoas com tamanho semelhante à Europa ou aos EUA relata apenas grupos de 
casos, em vez de transmissão comunitária generalizada. Isso demonstra a 
eficiência nas ações de prevenção, controle e disseminação do novo Coronavírus. 
Nesta conferência abordaremos como os conhecimentos científicos impactaram 
na redução da epidemia nos quatro continentes do mundo, onde a pandemia foi 
documentada. 
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19; Conhecimento científico; Epidemia Mundial.  
 

 

SESSÃO TEMÁTICA I:  Coronavírus – COVID-19: Informação e Saúde 

Palestrante: Shirley Carvalhêdo Franco (Universidade de Brasília) 
PALESTRA: ACESSO E A CENSURA À INFORMAÇÃO EM TEMPOS DE COVID-19: 
IMPACTOS HUMANOS E SOCIAIS  
RESUMO: Os temas propostos pelo Conselho Internacional de Arquivos (ICA) para 
a celebração do Dia internacional dos Arquivos enfatizaram linhas de pesquisa 
propícias para o ano de 2020, o ano do COVID-19. Essa pandemia evidenciou a 
necessidade vital do acesso e a divulgação de informações por parte dos governos 
para tomada de decisão segura e condução da população em temas que dizem 
respeito à preservação da saúde, para a garantia do seu bem-estar social, 
econômico e cultural. Todo esse conhecimento contido nos documentos 
evidencia a importância societal do arquivo, enquanto instituição de memória, e 
arquivista, enquanto gestor desse patrimônio documental. 
PALAVRAS-CHAVE: Pandemia; Dia Internacional dos Arquivos; Acesso à 
Informação; Leis de Proteção de Dados Pessoais. 
 
Palestrante: Domingos Alves (Universidade de São Paulo – Ribeirão 
Preto) 
PALESTRA: PORTAL COVID-19 BRASIL: MONITORAMENTO E ANÁLISES DA 
SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS 
RESUMO: No Brasil, há comportamentos distintos e regionalizados da 
disseminação da COVID 19 que caracterizam geograficamente e temporalmente 
a pandemia. Para lidar com essa complexidade foi criado um portal, denominado 
COVID-19 Brasil, que visa monitorar e analisar, os dados oriundos de fontes 
diversas. A estratégia adotada inclui uma auditoria detalhada da evolução da 
doença, desagregados no tempo e espaço. Permitiu-se assim, realizarmos 



 

RESUMOS A PARTIR DA PROGRAMAÇÃO [23] 

inferências e acompanharmos o cenário real de várias cidades brasileiras e do 
Brasil de modo geral. Recentemente, em parceria com a Universidade do Porto, 
começamos a expandir nossa estratégia e monitorar também, a evolução da 
COVID-19 em Portugal. 
PALAVRAS-CHAVE: COVID 19; auditoria de dados; análise e visualização de dados; 
portal de conteúdo. 
 
SESSÃO DE COMUNICAÇÕES I: A incumbência da informação na 
prestabilidade da saúde pública e privada em tempos de pandemias  
(2 SALAS SIMULTÂNEAS) 

SALA 1 
Comunicação 01: 
Título: INFORMAÇÃO E COVID-19: UM ESTUDO SOBRE OS CUIDADOS DE SAÚDE 
PRIMÁRIOS 
Autor(es): Andreia Garcia  (Instituto Politécnico de Lisboa, Portugal / Instituto 
Universitário de Lisboa - ISCTE, Portugal); Mafalda Eiró-Gomes  (Instituto 
Politécnico de Lisboa, Portugal) 
RESUMO: A disponibilização e o respetivo acesso à informação em saúde são a 
pedra basilar dos programas de comunicação no interesse público que têm como 
finalidade a prevenção de doenças, como a COVID-19. O objetivo principal deste 
estudo é analisar o contributo dos Agrupamentos de Centros de Saúde, 
instituições responsáveis pelos cuidados de saúde primários, na disponibilização 
de informação, aos seus utentes, sobre a atual pandemia. Os dados foram 
recolhidos por inquérito online a 885 utentes do Serviço Nacional de Saúde, 
residentes nos dezoito distritos de Portugal. 
PALAVRAS-CHAVE: Informação em saúde; Comunicação no Interesse Público; 
Cuidados de Saúde Primários. 
 
Comunicação 02:  
Título: DESMATERIALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVO CLÍNICO NA 
PANDEMIA 
Autor(es): Fernanda Gonçalves (Centro Hospitalar Universitário São João EPE / 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto); Joana Raquel Gomes 
(Centro Hospitalar Universitário São João EPE); Marta Cadilhe (Centro Hospitalar 
Universitário São João EPE) 
RESUMO: A pandemia exigiu das instituições de saúde uma resposta efetiva no 
combate ao vírus, marcada pelo desconhecimento quanto a terapêuticas e 
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melhores práticas, formas de contágio e resistência do vírus. A prioridade foi 
colocada no atendimento a doentes COVID-19, com limitação da atividade 
regular, investindo em planos de contingência e de circuitos limpos e “sujos”, bem 
como na prestação de cuidados não presenciais. O presente trabalho explora o 
papel do Serviço de Arquivo no contexto da pandemia, refletindo sobre a forma 
como a desmaterialização dos processos de gestão da informação contribui para 
uma maior capacidade de resposta por parte das instituições, apresentando o 
desenvolvimento do Repositório Clínico Digital do Centro Hospitalar Universitário 
de São João. 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão da informação clínica; Processo clínico; Arquivo 
clínico; Repositório clínico digital; Preservação digital. 
 
Comunicação 03:   
Título: ORIENTAÇÕES DE PRÁTICAS ARQUIVÍSTICAS PARA INSTITUIÇÕES DE 
SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. 
Autor(es):  Ana Cláudia Cruz Córdula (Universidade Federal da Paraíba - UFPB); 
Jefferson Higino da Silva (Universidade Federal da Paraíba - UFPB); Carla Maria 
de Almeida (Universidade Federal da Paraíba - UFPB); Bruno Antônio Ferreira da 
Silva (Universidade Federal da Paraíba - UFPB). 
RESUMO: Objetiva-se apresentar um relato das atividades desenvolvidas pelo 
projeto de extensão “Orientações de Práticas Arquivísticas para Instituições de 
Saúde na Cidade de João Pessoa - OPAIS”. Metodologicamente, quanto aos 
objetivos, a pesquisa é descritiva, de abordagem qualitativa. Discute-se sobre os 
documentos na área da saúde, sobre ações extensionistas e sobre atividades 
desenvolvidas pelo projeto OPAIS. Conclui-se que os resultados do projeto OPAIS 
estão em fases iniciais, por meio das parcerias com instituições e da estruturação 
das orientações focadas na gestão, nas políticas e nas decisões que contemplam 
assuntos relativos à produção, ao uso e à preservação dos documentos. 
PALAVRAS-CHAVE: Extensão universitária; Orientações arquivísticas; Instituições 
de Saúde; Gestão Documental. 
 
Comunicação 04: 
Título: O CUIDADO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E O CORONAVÍRUS 
Autor(es): Catia Brito dos Santos (Universidade Federal do Recôncavo da            
Bahia - UFRB); Magali Alves Albuquerque (Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia - UFRB); Luciana Souza Oliveira (Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia - UFRB) 
RESUMO: O presente trabalho traz uma breve discussão sobre a saúde na pessoa 
com deficiência no contexto do Coronavírus. Considerando a carência de estudos 
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na literatura que tratem desta temática, abordaremos sobre os aspectos teóricos, 
conceituais e de legislação demandados pela referida discussão. O objetivo deste 
trabalho é fazer uma discussão sobre o cuidado à saúde das pessoas com 
deficiência durante a pandemia do Coronavírus, a partir da garantia de direitos à 
saúde, estabelecidos na Constituição Federal de 1988 e reafirmados pela Lei 
Brasileira de Inclusão. Neste sentido, realizamos um estudo bibliográfico seguido 
de uma análise reflexiva. 
PALAVRAS-CHAVE:  Pessoa com deficiência. Cuidado em saúde. Coronavírus. 
 

Comunicação 05: 
Título: A ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO NA PANDEMIA 
DE COVID-19: CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS. 
Autor(es): Cibele Araújo Camargo Marques dos Santos (Escola de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo - USP) 
RESUMO: Apresenta a contribuição da Organização e Representação do 
Conhecimento (ORC) no enfrentamento dos desafios informacionais na pandemia 
da Covid-19 para representação da informação científica confiável e 
compartilhamento de dados agilizando sua organização. Mostra a importância do 
bibliotecário, das bibliotecas e serviços de informação na disseminação desta 
informação e os desafios enfrentados na definição terminológica, na 
representação descritiva e indexação de documentos de diversos formatos em 
bases de dados e páginas na web. Os procedimentos metodológicos utilizados 
foram pesquisa bibliográfica para definição da ORC e para identificação de 
serviços, e pesquisa exploratória indicando serviços e sistemas de informação 
sobre o tema. 
PALAVRAS-CHAVE: Organização e Representação do Conhecimento; Serviços de 
Informação; Covid-19; Informação Científica. 
 
 

Comunicação 06: 
 
Título: A CI, A COVID-19 E OS ESTADOS EMOCIONAIS DOS USUÁRIOS NO 
TWITTER. 
Autor(es):  Isaac Newton Cesarino da Nóbrega Alves (Universidade Federal da 
Paraíba - UFPB); André Luiz Dias de França (Universidade Federal da Paraíba - 
UFPB); Dulce Elizabeth Lima de Sousa e Silva (Instituto Federal de Sergipe - IFS)  
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa exploratória com o objetivo de observar os 
estados emocionais dos usuários do Twitter durante a pandemia pela qual 
estamos passando. O corpus foi composto dos tweets publicados que trouxeram 
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em seu texto os termos “quarentena” ou “isolamento social” e seu tratamento 
utilizou a linguagem R para as técnicas de Mineração de Texto e Análise de 
Sentimentos. Os resultados evidenciaram “amor”, “medo”, “culpa”, “ansiedade”, 
“tédio” e “raiva” como os estados emocionais expressos com maior intensidade 
no recorte desta pesquisa. 
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19; Estados Emocionais; Análise de Sentimentos; 
Twitter. 
 

SALA 2 

Comunicação 01: 
Título: BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS PÚBLICAS FEDERAIS DO ESTADO DA 
BAHIA: ATUAÇÃO NAS REDES SOCIAIS EM ÉPOCA DE PANDEMIA.  
Autor(es): Eva Dayane Jesus dos Santos (Universidade Federal da Bahia - UFBA); 
Alizete Neves Silva (Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB); Jaqueline 
Silva de Souza (Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf) 
RESUMO: Este artigo aborda um estudo sobre as bibliotecas universitárias 
federais na Bahia. O objetivo foi analisar como as Bus estão auxiliando no 
combate a pandemia do COVID19, em suas redes sociais. O método utilizado é 
monográfico com abordagem qualitativa/descritiva. As técnicas foram o 
questionário, a observação e outras. Os resultados a partir do questionário, 
informações disseminadas referentes à saúde, pandemia, fake news, literatura, 
novas aquisições, e outros. A partir da observação nestas redes, verifica-se 
informações como serviços técnicos, entretenimento, e pouco sobre pandemia e 
covid19. Sugerimos uma reflexão sobre o uso das tecnologias de comunicação e 
seu papel social na biblioteca.  
PALAVRAS-CHAVE: Sistemas de Bibliotecas. Universidades Federais do Estado da 
Bahia. Redes Sociais. Pandemia. COVID 19. 
 

Comunicação 02: 
Título: ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL NO ENFRENTAMENTO Á COVID-19 
Autor(es): Magali Alves Albuquerque (Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia); Catia Brito dos Santos (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia); 
Luciana Souza Oliveira (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo suscitar uma reflexão acerca dos 
cuidados e direitos para o acesso à informação para as pessoas com deficiência 
visual no enfretamento da pandemia do coronavírus. Estas pessoas são propensas 
a serem infectadas pelo vírus, devido maior utilização tátil, esta vulnerabilidade 
pode ser reduzida pelos serviços de saúde ao disponibilizar informação em 
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formatos acessíveis para orientar estas pessoas na prevenção. No Brasil, a 
deficiência visual foi a que mais incidiu, aproximadamente 35 milhões de pessoas 
declararam ter dificuldade para enxergar, o que significa que estas pessoas 
estarão mais suscetíveis a contaminação se não forem orientadas. 
PALAVRAS-CHAVE: Acesso à informação. Coronavírus. Deficiência visual. Serviços 
de saúde. 
 

Comunicação 03: 
Título: A POPULAÇÃO NEGRA E O ENFRENTAMENTO DESIGUAL DA COVID19: 
UMA CONTRIBUIÇÃO À INFORMAÇÃO ÉTNICA.  
Autor(es): Ana Senna (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ); Maria José 
Veloso Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) 
RESUMO: O presente trabalho, de natureza documental e descritiva, apresenta 
como objetivo refletir de que forma a Covid-19 tem afetado a população negra 
brasileira no enfrentamento da pandemia da COVID-19 e seus efeitos sociais, que 
trazem consequências desastrosas na saúde pública. Discute-se as políticas de 
saúde pós-abolição e partindo-se de narrativas sobre escravos libertos encontra-
se evidências que em mais de 130 anos as desigualdades sociopolíticas têm levado 
a etnia negra às estatísticas avassaladoras. Apresentam-se, ainda que 
incompletas, estatísticas reveladas por órgãos oficiais, que comprovam a hipótese 
de que a população negra apresenta número maior de dificuldades no combate à 
doença. 
PALAVRAS-CHAVE: Covid 19; Negros brasileiros; Informação étnica. 
 

Comunicação 04: 
Título: INTERDISCIPLINARIDADE DAS CIÊNCIAS, INFORMAÇÃO E SAÚDE DAS 
MULHERES: ARRAZOADO SOBRE A AGENDA 2030, O DIREITO À SAÚDE E AS 
TENDÊNCIAS LEGISLATIVAS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS NO BRASIL  
Autor(es): Carla Maria Martellote Viola (Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia - IBICT); Silvana Maria de Jesus Vetter (Universidade Federal 
do Maranhão – UFMA) 
RESUMO: Este estudo tem por objetivo evidenciar porque e como os estudos 
científicos e práticos interdisciplinares podem e devem acontecer em razão de 
uma pandemia global para proteção das mulheres. O mapeamento de 
informações e normativas brasileiras que focalizam o bem-estar da sociedade 
demonstram o foco na proteção à saúde e no enfrentamento da violência 
doméstica em consonância com a Agenda 2030. Conclui-se que, apesar das leis, o 
cenário pandêmico deixa efeitos que só poderão ser verificados a longo prazo na 
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saúde dessas mulheres que, além do coronavírus, também enfrentam a violência 
e o acúmulo de tarefas e cuidados no confinamento. 
PALAVRAS-CHAVE: Interdisciplinaridade das ciências; Informação e saúde das 
mulheres; Agenda 2030; Tendências legislativas; Direitos das mulheres. 
 

Comunicação 05: 

Título: CICLO DE REPLICAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO PELO SARS-CoV-2. 
Autor(es): Laís Valéria Rezende Fiuza (Universidade Federal da Bahia - UFBA); 
Jamile Mendonça Gusmão Cunha (Universidade Salvador - UNIFACS);  André 
Gusmão Cunha (Universidade Estadual da Bahia - UNEB); Andrea Mendonça 
Gusmão Cunha (Centro Universitário - UniFTC). 
RESUMO: O Coronavírus associado a Síndrome da Angustia Respiratória 2 (SARS-
CoV-2) é altamente infeccioso, os primeiros casos surgiram na China e espalhou-
se rapidamente ao redor do mundo, infectando milhões de pessoas. O presente 
artigo discute as estratégias de replicação viral e os principais métodos utilizados 
para o diagnóstico laboratorial da COVID-19. O conhecimento da estrutura e do 
ciclo de replicação do SARS-CoV-2 são de suma importância para o 
desenvolvimento de drogas antivirais, novos métodos diagnóstico e desenho de 
vacinas. 
PALAVRAS-CHAVE: SARS-CoV-2; COVID-19; Replicação Viral; Diagnóstico. 
  
 

SESSÃO TEMÁTICA II: Comunicação e Divulgação Científica: Impactos sociais 

Palestrante: Clóvis Montenegro de Lima (IBICT) 
PALESTRA: LINGUAGEM, DISCURSO E HUMANISMO EM ORGANIZAÇÕES 
DE SAÚDE 
RESUMO: Neste artigo quer-se estabelecer a relação entre o discurso, como uma 
forma especial de ação comunicativa, e a humanização nas organizações de 
saúde. Essa discussão tem fortes referências nas teorias do agir comunicativo e 
do discurso de Jürgen Habermas.  Inicia-se com a crítica à burocratização das 
organizações de saúde feita pela racionalização médica, que cria uma profunda 
assimetria entre profissionais de saúde e pacientes. Essa desigualdade implica em 
perda da dimensão humana na atenção à saúde. O artigo foca na questão do 
poder e na possibilidade de reconstrução racional das relações a partir de uma 
ética do discurso.  
PALAVRAS-CHAVE: Discurso; Humanização; Humanismo nas organizações; 
Habermas. 



 

RESUMOS A PARTIR DA PROGRAMAÇÃO [29] 

 

Palestrante: Bernardina Freire (Universidade Federal da Paraíba) 
PALESTRA: MEMÓRIA DA DOR: NARRATIVA E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA DE 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID 19 E IMPACTOS SOCIAIS 
RESUMO: Discute a atuação de profissionais da saúde sob a perspectiva da 
memória social e suas contribuições acadêmicas a partir de relatos extraídos da 
produção científica no âmbito da Síndrome respiratória aguda grave de 
coronavírus 2 (Sars-CoV2), provocador do quadro de infecção viral denominada 
de Covid-19. Adotou-se como abordagem metodológica a pesquisa qualitativa do 
tipo bibliográfica e descritiva. Para tanto tomou-se sujeitos profissionais da saúde 
que atuarão na linha de frente no combate a pandemia. Os resultados revelam 
sentimentos que se traduzem a partir das narrativas diante da ausência de 
equipamentos necessários ao atendimento célere e humanizado o que contribui 
para afetar a saúde mental desses mesmos profissionais. 
PALAVRAS-CHAVE: Memória social; Covid-19; Profissionais de Saúde; Pandemia. 
 

Palestrante: Romero Henrique de Almeida Barbosa (Universidade 
Federal do Vale do São Francisco – Bahia) 
PALESTRA: DESINFORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS 
DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 
RESUMO: Sabemos que as fontes confiáveis de informações da área de saúde são 
baseadas em evidências científicas. Porém, durante a Pandemia do COVID- 19 
vivemos em uma época de incertezas e de muitos questionamentos. Várias 
informações fraudulentas estão sendo disseminadas pelas redes socias. Dessa 
forma, a presente investigação tem o objetivo de analisar como as informações 
fraudulentas dificultam a atuação dos profissionais médicos. Esse estudo de caso 
de nível descritivo, revela em seus resultados os desafios enfrentados pelos 
médicos em relação a autonomia técnica da profissão durante a pandemia. E, em 
suas considerações finais indicam que a desinformação interfere na relação entre 
médicos e pacientes. 
PALAVRAS-CHAVE: Densinformação; Pandemia covid-19; Médico. 
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SESSÃO DE COMUNICAÇÕES II: Informação e desinformação: Impactos 
na vida humana e ecos sociais  (2 SALAS SIMULTÂNEAS) 

SALA 1 
Comunicação 01: 
Título: ÉTICA NA PRODUÇÃO (IM)PARCIAL DOS REGISTROS EM SAÚDE: OS 
DOCUMENTOS HISTORICAMENTE AUTÊNTICOS. 
Autor(es):  Jefferson Higino da Silva (Universidade Federal da Paraíba - UFPB); 
Rayan Aramís de Brito Feitoza (Universidade Federal da Paraíba - UFPB); Josemar 
Elias da Silva Junior (Universidade Federal da Paraíba - UFPB); Ana Cláudia Cruz 
Córdula (Universidade Federal da Paraíba - UFPB) 
RESUMO: Objetiva-se discutir sobre a produção de documentos arquivísticos na 
área de saúde, considerando sua autenticidade histórica. Metodologicamente, a 
pesquisa centra-se em uma abordagem qualitativa; quanto aos objetivos, 
descritiva e de cunho teórico, através de revisão da literatura e de aportes 
teóricos acerca da temática. Os documentos em saúde guardam consigo uma 
grande responsabilidade social. Conclui-se que, do ponto de vista da 
autenticidade histórica, a ética de informação, em conjunto com a atuação do 
arquivista, aparece como alternativa para condução da produção documental na 
área da saúde. 
PALAVRAS-CHAVE: Produção de Documentos; Ética da Informação; Documentos 
Historicamente Autênticos; Saúde. 
 

Comunicação 02: 
Título: BEM-ESTAR E CONSUMO DE NOTÍCIAS DURANTE A PANDEMIA DE 
COVID-19.  
Autor(es): Lívia de Souza Vieira (Universidade Federal da Bahia - UFBA); Sibele 
Dias de Aquino (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio) 
RESUMO: Entre final de março e início de abril de 2020, o Brasil registrava menos 
de mil mortes pela COVID-19. Que impactos no bem-estar individual isso 
provocava? Que papel tinha a mídia na divulgação de informações sobre a 
pandemia? Um questionário online foi aplicado em 306 brasileiros, para verificar 
níveis de bem-estar nas diferentes gerações de adultos e sua relação com o 
consumo de notícias. Resultados apontam que alguns grupos diferem em sua 
confiança na mídia e na qualidade de vida experimentada. Este estudo 
interdisciplinar aprofunda a compreensão sobre participação da imprensa na 
resolução de problemas e seus efeitos no bem-estar.  
PALAVRAS-CHAVE: Bem-estar; COVID-19; Jornalismo; Mídia; Psicologia. 
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Comunicação 03:  
Título: A PRODUÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA NO REPOSITÓRIO 
INSTITUCIONAL DA UFBA. 
Autor(es):  Davilene Souza Santos (Universidade Federal da Bahia - UFBA);  Flávia 
Goulart Mota Garcia Rosa (Universidade Federal da Bahia - UFBA)  
RESUMO: A disseminação da produção científica da Faculdade de Medicina da 
Bahia da Universidade Federal da Bahia, através do Repositório Institucional é o 
objeto de estudo deste artigo. Objetiva-se verificar o quantitativo e a relevância 
do conteúdo acadêmico e científico dessa Unidade, disponibilizados em acesso 
aberto. A pesquisa tem caráter descritivo e exploratório, em que se adota uma 
abordagem quali-quantitativa, na expectativa de quantificar e descrever os 
documentos inseridos no repositório. O levantamento revela que a comunidade 
científica da Faculdade de Medicina da Bahia disponibiliza um dos maiores 
quantitativos de documentos em acesso aberto em relação a outras Unidades da 
instituição.  
PALAVRAS-CHAVE: Repositório Institucional; Faculdade de Medicina da Bahia; 
Universidade Federal da Bahia.  
 
Comunicação 04: 
Título:  DESINFORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DURANTE 
A PANDEMIA DO COVID-19. 
Autor(es):  Romero Henrique de Almeida Barbosa (Universidade Federal do Vale 
do São Francisco) 
RESUMO: Sabemos que as fontes confiáveis de informações da área de saúde são 
baseadas em evidências científicas. Porém, durante a Pandemia do COVID- 19 
vivemos em uma época de incertezas e de muitos questionamentos. Várias 
informações fraudulentas estão sendo disseminadas pelas redes socias. Dessa 
forma, a presente investigação tem o objetivo de analisar como as informações 
fraudulentas dificultam a atuação dos profissionais médicos. Esse estudo de caso 
de nível descritivo, revela em seus resultados os desafios enfrentados pelos 
médicos em relação a autonomia técnica da profissão durante a pandemia. E, em 
suas considerações finais indicam que a desinformação interfere na relação entre 
médicos e pacientes. 
PALAVRAS-CHAVE:  Densinformação; Pandemia COVID-19; Médico. 
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Comunicação 05:   
Título: COVID-19: JORNALISTAS ASSUMEM ORIENTAÇÃO DOS CIDADÃOS PELA 
PRIMEIRA VEZ EM PORTUGAL 
Autor(es): Felisbela Lopes (Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade/ 
Universidade do Minho); Rita Araújo (Centro de Estudos de Comunicação e 
Sociedade/ Universidade do Minho), Olga Estrela Magalhães (CINTESIS/ 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto), Alberto Sá (Centro de Estudos 
de Comunicação e Sociedade/ Universidade do Minho) 
RESUMO: Entre março e maio de 2020, Portugal viveu em confinamento, sempre 
reportado pelos media noticiosos, que assumiram claramente uma orientação 
dos cidadãos para comportamentos preventivos da doença, procurando 
constituir-se como uma frente de combate à pandemia, importante para ajudar o 
país a ficar em casa. Num inquérito que promovemos à classe, os jornalistas 
assumem essa orientação, algo inédito no regime democrático que vinga em 
Portugal desde 1974. Também reconheceram o crescimento substancial de “fake 
news” e a importância dos especialistas e fontes oficiais na disseminação de 
informação que ajudasse a população a adotar comportamentos preventivos face 
a uma pandemia desconhecida. 
PALAVRAS-CHAVE: Covid-19; jornalismo; cobertura mediática. 
 
Comunicação 06:  
Título: SAÚDE, INFORMAÇÃO E PANDEMIA: COMPORTAMENTO DE BUSCA DA 
INFORMAÇÃO SOBRE COVID-19 POR IDOSOS.  
Autor(es): Túlio César Martos(Universidade Estadual Paulista - UNESP); Helen de 
Castro Silva Casarin (Universidade Estadual Paulista - UNESP) 
RESUMO: Aborda a relação entre saúde, informação sobre a pandemia de Covid-
19 e idosos. Objetivo: caracterizar o comportamento de busca sobre Covid-19 por 
idosos. Metodologia: disponibilização de questionário on-line em comunidades 
virtuais. Resultados: A maioria busca informações sobre o tema uma ou mais 
vezes ao dia. A televisão é o principal meio de informação e também o 
considerado mais confiável, seguido de familiares. As mídias sociais são 
consideradas pouco confiáveis. Os assuntos que mais interessam estão 
relacionados a medidas de prevenção e tratamento. Considerações finais: embora 
a maioria tenha acesso à Internet, os idosos preferem mídias tradicionais. 
PALAVRAS-CHAVE: COMPORTAMENTO de busca; comportamento informacional; 
Idosos; Covid-19. 
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SALA 2 
Comunicação 01: 
Título: FONTES DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: INFLUENCIAM NO 
CONHECIMENTO DO HIV/AIDS? 
Autor(es): Vanessa Prado dos Santos (Universidade Federal da Bahia - UFBA); 
Maria Thereza Ávila Dantas Coelho (Universidade Federal da Bahia - UFBA); 
Nivaldo Moreira Rodrigues Júnior (Universidade Federal da Bahia - UFBA) 
RESUMO: Considerando o panorama mundial, esta pesquisa buscou investigar as 
fontes de informação em saúde utilizadas por universitários e sua possível 
associação com o conhecimento sobre as formas de transmissão do HIV/AIDS. 
Métodos: A amostra foi composta por 413 estudantes que responderam a um 
questionário. Foram analisadas dez questões referentes à transmissão do 
HIV/AIDS e às suas fontes de informação sobre saúde. Resultados: A maioria dos 
universitários utiliza a internet para obter informações. Mais de 90% dos 
estudantes acertaram entre sete e dez perguntas a respeito da transmissão do 
HIV/AIDS. Houve um bom conhecimento sobre as formas de transmissão do 
HIV/AIDS. 
PALAVRAS-CHAVE: HIV/AIDS; Conhecimento; Prevenção de doenças; 
Universidades. 
 

Comunicação 02: 
Título: INTERAÇÃO ENTRE C&T NA UFAL: ANÁLISE DOS ARTIGOS E PATENTES 
DO PPGCS. 
Autor(es):  Jorge Raimundo da Silva (Universidade Federal de Alagoas - UFAL); 
Lídia Maria Batista Brandao Toutain (Universidade Federal da Bahia - UFBA) 
RESUMO: Analisa a correlação entre a produção tecnológica e a produção 
científica dos pesquisadores bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de 
Alagoas, a partir da relação das palavras-chave e a Classificação Internacional de 
Patentes. Questiona-se: Há relação entre a produção científica dos pesquisadores 
do PPGCS-Ufal com a produção tecnológica? O corpus da pesquisa constituiu-se 
da produção dos três pesquisadores, perfazendo sete patentes e 48 artigos 
produzidos durante os anos 2017 a 2019. Conclui-se que há uma relação entre as 
temáticas abordadas nas patentes e nos artigos produzidos no mesmo período. 
PALAVRAS-CHAVE: Cientometria; Análise de copalavras; Análise de 
coclassificação artigo-patente; interação Ciência & Tecnologia; Bolsa 
Produtividade em Pesquisa - CNPq. 
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Comunicação 03: 
Título: INFODEMIA E DESINFORMAÇÃO NA PANDEMIA DA COVID-19 
Autor(es): Jaqueline Silva de Souza (Universidade Federal do Vale do São 
Francisco - Univasf); José Carlos Dos Santos (Universidade Federal da Bahia - 
UFBA) 
RESUMO: Informações relacionadas à pandemia da COVID 19 estão sendo 
produzidas e disseminadas de maneira excessiva, enunciando um fenômeno 
denominado ‘infodemia’, que poderá levar a sociedade à desinformação. Assim, 
o presente paper procurou analisar como a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
vem atuando no combate da desinformação durante a pandemia do COVID 19. 
Desenvolveu-se um estudo de caso, cuja amostra correspondeu a conteúdos no 
site da OMS. Os resultados revelaram campanhas desenvolvidas pela OMS que 
orientam denunciar conteúdos falsos. As considerações finais endossam que, 
apesar dos esforços da OMS em implementar projetos de combate à 
desinformação e à segurança cibernética, percebe-se o avanço da infodemia 
relacionada a informações fraudulentas em saúde. 
PALAVRAS-CHAVE: Infodemia; Desinformação; Organização Mundial da Saúde 
(OMS). 
 

Comunicação 04: 
Título: INFORMAÇÃO SOBRE A COVID 19 EM COMUNIDADES PERIFÉRICAS: UM 
PROJETO DO PROGRAMA CARRO BIBLIOTECA DA UFMG 

Autor(es): Maria Guiomar da Frota (Universidade Federal de Minas Gerais - 
UFMG); Marina Cajaiba (Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG); Luana 
Bozi (Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG); Ricardo Dos Reis L. Silva 
(Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG) 
RESUMO: O artigo descreve o Projeto COVID 19/Carro Biblioteca e analisa como 
os conteúdos científicos informacionais sobre a pandemia e suas consequências 
foram elaborados, quais foram os processos de mediação estabelecidos com as 
comunidades destinatárias e qual a avaliação das lideranças comunitárias sobre o 
projeto. PALAVRAS-CHAVE: Informação sobre a COVID 19; Divulgação científica, 
Comunidades Periféricas. 
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Comunicação 05: 
Título: INTERFERÊNCIA NO USO DA REDUÇÃO LÉXICA NO CONTEXTO DA SAÚDE: 
UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
Autor(es): Virginia Bentes Pinto (Universidade Federal do Ceará - UFC); Anderson 
Melo Duarte (Universidade Federal do Ceará - UFC); José Álvaro Silva Arruda 
(Universidade Federal do Ceará - UFC) 
RESUMO: Apresenta os resultados da pesquisa cujo objetivo é analisar na 
literatura científica das Áreas da Saúde e da Ciência da Informação, como as 
interferências das reduções léxicas (abreviações e símbolos) estão sendo 
refletidas no contexto comunicacional da saúde. Metodologia: Revisão 
Bibliográfica Integrativa da literatura publicada nas principais bases de dados 
nacionais e internacionais que contemplam as áreas estudadas. Estratégia de 
busca: “abbreviation as topic”, “acronyms”, “siglas” e “acrônimos”: Resultados: 
603 publicações recuperadas, sendo somente 31 pertinentes. Conclusão: 
Reduções léxicas não padronizadas trazem interferências na comunicação em 
saúde e podem ocasionar danos à saúde. 
PALAVRAS-CHAVE: Reduções léxicas; Revisão Bibliográfica Integrativa; 
Abreviações. 
 
 

SESSÃO TEMÁTICA III:  Informação em Saúde e Sociedade 

Palestrante: Martha Sabelli (Facultad de Información y Comunicación – 
Universidad de la República de Uruguay) 

PALESTRA: INVESTIGACIONES EN COMPORTAMIENTO INFORMATIVO DE 
ADOLESCENTES Y PERSONAS MAYORES DE CONTEXTOS DESFAVORABLES EN 
URUGUAY: HACIA UNA INFORMACIÓN INCLUSIVA EN SALUD 
RESUMEN: Se presentan tres proyectos de investigación desarrollados en 
Uruguay  en el lapso 2008-2019. Se abordó por equipos interdisciplinarios el 
comportamiento informativo de jóvenes mujeres, adolescentes y mujeres 
mayores de contextos desfavorables y su acceso a la información para su vida 
cotidiana, específicamente en salud. La metodología de la investigación recurrió 
a técnicas cualitativas: entrevistas en profundidad, cuestionarios, observaciones, 
grupos focales y análisis de documentos. El rol de los mediadores sociales de 
información, en especial el personal de los servicios de salud es relevante y 
emergen como un puente esencial para el fenómeno de la transferencia e 
internalización de la información.  
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PALABRAS-CLAVES: Información en Salud; Comportamiento Informativo; 
Información inclusiva. 
 

Palestrante: Marcelo Zobaran Lafuente de Araújo (Deloitte Consultoria Brasil). 
PALESTRA: A VISÃO SISTÊMICA DA SAÚDE SUPLEMENTAR E A INFORMAÇÃO 
COM QUALIDADE - FATORES IMPORTANTES PARA A GARANTIA DA ASSISTÊNCIA 
À SAÚDE DOS CONSUMIDORES DE PLANOS NO BRASIL 
RESUMO: Neste texto faz-se um breve historial dos Colóquios MEDINFOR – A 
Medicina na Era da Informação, iniciados em 2008 no âmbito de um acordo 
cooperação entre a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade do 
Porto (U.Porto). Traçam-se as linhas programáticas fundamentais do evento e 
analisa-se a visão interdisciplinar que lhe está subjacente desde a sua primeira 
edição, além de se fazer uma análise bibliométrica dos trabalhos publicados nos 
livros resultantes de cada um dos Colóquios. 
PALAVRAS-CHAVE: Colóquio MEDINFOR; Cooperação luso-brasileira; 
Interdisciplinaridade - Ciência da Informação - Medicina. 
 
 
SESSÃO DE COMUNICAÇÕES III: Comunicação, informação em rede e 
humanização: novas perspectivas na organização digital de saúde 
(2 SALAS SIMULTÂNEAS) 

SALA 1 

Comunicação 01:  
Título: REGISTROS E INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DO CÂNCER ANAL: 
REFLETINDO SOBRE INDICADORES E A ATENÇÃO À SAÚDE.  
Autor(es): William Pereira Santos (Hospital Universitário da Universidade Federal 
de Juiz de Fora); Alcindo Antônio Ferla (Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul - UFRGS) 
RESUMO: O câncer anal registra aumento nas últimas décadas e há escassez de 
dados para monitorar sua evolução. Objetivou-se refletir sobre a interface 
qualidade dos registros e a existência de políticas específicas no SUS. Trata-se de 
uma revisão seletiva de fontes bibliográficas com seleção de referências 
associadas à relação de informações e câncer anal. A precariedade de registros 
dessa neoplasia compromete a formulação de estudos epidemiológicos para se 
conhecer o perfil da doença e da população assistida no Brasil. Para isso, a base 
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de registros deve ser contínua e sistematicamente ampliada para estudos e 
serviços.  
PALAVRAS-CHAVE: Câncer anal; Informações em Saúde; Cuidado em Saúde.  
 
Comunicação 02:  
Título: O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, A ERA DIGITAL E A LEI: A 
NECESSIDADE DE NOVOS DISCURSOS.  
Autor(es): Gisele Giandoni Wolkoff (Universidade Federal Fluminense - UFF), 
Tania Giandoni Wolkoff (Centro Universitário Assunção) 
RESUMOS: O avanço da Medicina tem vindo a contar com o desenvolvimento das 
tecnologias e, mais recentemente, do meio digital. Com os avanços de maneira 
convergente em ambos os lados, surgem também demandas na área do Direito, 
bem além da questão legislativa, e a ver com a conscientização social dos papéis 
que ocupam os indivíduos nas suas subjetividades, nas suas “pessoas humanas” 
como tratam alguns autores da área do Direito ao falar da Liberdade e Dignidade 
como direitos fundamentais nossos. É neste sentido que procuramos fazer uma 
reflexão acerca do que pensam histórica e tradicionalmente alguns filósofos 
fundamentais à área do Direito, a fim de articularmos o pensamento 
Lipovetskyano acerca da Era Líquida numa espécie de força centrípeta aos 
avanços na interlocução médico-paciente, e em discursos novos que possam 
corroborar para uma tendência muito mais democrática (no sentido consciente) 
da coleta e distribuição de dados e informações de pacientes por sistemas de 
saúde. 
PALAVRAS-CHAVE: Era Digital, Medicina, Direito. 
 
Comunicação 03:  
Título: INTERACIONISMO SIMBÓLICO NOS CENÁRIOS DE INTELIGÊNCIA 
COMPUTACIONAL POR MEIO DA CURADORIA DIGITAL DE DADOS EM SAÚDE. 
Autor(es): Ismaelly Batista Silva (Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação da Universidade Federal da Bahia - UFBA); Hildenise Ferreira Novo 
(Universidade Federal da Bahia - UFBA); Guilherme Ataíde Dias (Universidade 
Federal da Paraíba- UFPB) 
RESUMO: Compartilha-se uma reflexão sobre o papel dos profissionais do campo 
da Ciência da Informação na curadoria de dados em saúde. Metodologicamente 
adotou-se a lógica indutiva como parte de um estudo descritivo com base em uma 
abordagem qualitativa sob a perspectiva de um estudo teórico. Nos resultados 
apresenta-se funções que suscitam o diálogo multidisciplinar na estruturação de 
dados em saúde ante o contexto de curadoria para promover aspectos de 
interacionismo simbólico a partir da inteligência computacional. Concluímos que 
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profissionais da Ciência da Informação são imprescindíveis na formulação de 
interfaces humanizadas de dados em saúde por meio do trabalho com sistemas 
que agem de forma inteligente. 
PALAVRAS-CHAVE: Ciência da Informação; Informação e Saúde; Psicologia Social; 
Inteligência Computacional; Curadoria digital. 
 
Comunicação 04:  
Título: INFORMAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA E COMPORTAMENTO DE 
PORTADORES DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA EM REDES SOCIAIS. 
Autor(es): José Carlos Sales dos Santos (Universidade Federal da Bahia - UFBA); 
Marco Tulio Moreira de Souza (Instituto Federal Baiano - IFBAIANO) 
RESUMO: Objetiva analisar como o comportamento informacional dos 
portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) interfere no tratamento 
do sistema imunológico e na prevenção do contágio a terceiros. Nos 
procedimentos metodológicos elaboraram-se o questionário estruturado 
eletrônico e o roteiro de entrevista orientado aos membros soropositivos e 
administradores da rede social whatsapp, respectivamente. Os resultados 
apontaram que as publicações compartilhadas nas comunidades estudadas 
conferem a conteúdos essenciais à compreensão da situação dos portadores do 
HIV partícipes, que, como anunciado nas considerações finais, implicava 
positivamente na prevenção de contágio do HIV a terceiros e no tratamento dos 
soropositivos investigados. 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde Pública; Comportamento Informacional; Portadores da 
Imunodeficiência Humana (HIV). 
 
Comunicação 05:  
Título: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA BAHIA (ESPBA): AÇÕES EDUCATIVAS 
PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID - 19. 
Autor(es):  Maria Creuza Ferreira da Silva (Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 
- Sesab); Miralva Ferraz Barreto (Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - Sesab); 
Rafael Costa Veloso (Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - Sesab) 
RESUMO: Objetivo: Mapear as ações educativas desenvolvidas pela Escola de 
Saúde Pública da Bahia - ESPBA, no contexto da pandemia Covid-19 mediadas por 
tecnologias período mar-jul/2020. Metodologia: As buscas foram realizadas na 
Plataforma da Secretaria da Saúde-SESAB, Portal EADSUS - AVA, Canal Youtube 
ESPBA e ferramenta Social Blade. Resultados: Identificou-se 36 ações com 
conteúdo distribuído em 46 web/vídeo aulas. O conteúdo ofertado obteve 
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alcance significativo 59.190 visualizações. Considerações: A Covid-19 trouxe 
grandes desafios para as escolas do Sistema Único de Saúde-SUS, dentre eles 
planejar e sistematizar a oferta de ações educativas mediadas por tecnologias.  
PALAVRAS-CHAVE: Escolas do SUS; Pandemia Covid-19; Educação Permanente 
em Saúde; Trabalhadores- SUS.  
 
Comunicação 06:  
Título: ESTUDO DE USUÁRIAS PUÉRPERAS DE UM HOSPITAL PÚBLICO 
PARAIBANO: COMPREENDENDO SUAS PRINCIPAIS QUEIXAS.  
Autor(es): Pollianna Marys de Souza e Silva (Universidade Federal da Paraíba - 
UFPB); Filipe Gustavo de Queiroga Almeida (Faculdade Santa Maria - FSM); 
Raquel Souza de Miranda Freire (Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ); 
Josemar Elias da Silva Junior (Universidade Federal da Paraíba - UFPB) 
RESUMO: O presente estudo buscou identificar as principais queixas das 
puérperas de um Hospital Público no Município de Pombal – PB. A pesquisa 
caracteriza-se como Estudo de Usuário, com abordagem quanti-qualitativa. A 
coleta dos dados foi realizada por meio da aplicação de um questionário 
semiestruturado contendo as possíveis queixas relacionadas a cada sistema ou 
órgão. A amostra foi constituída por 57 usuárias internadas em uma maternidade 
pública no interior da Paraíba durante o período puerperal. Os dados analisados 
com a utilização da estatística descritiva. Constatamos algumas queixas 
frequentes, dentre elas: dificuldade na pega durante a amamentação, edema, 
hiperemia perineal, estrias e alteração emocional como medo. As usuárias desta 
maternidade pesquisada não são informadas sobre as possíveis alterações 
puerperais, sendo este o problema informacional identificado. 
PALAVRAS-CHAVE: Puerpério; Alterações Anatômicas; Fisiológicas; Psicológicas; 
Estudo de Usuários da Informação. 
 

SALA 2 
Comunicação 01: 
Título: DIMENSÕES CULTURAIS APLICADAS AO DESIGN DA INFORMAÇÃO DE 
AMBIENTES DIGITAIS E-SAÚDE 
Autor(es): Laís Alpi Landim (PPGCI / Universidade Estadual Paulista - Unesp); 
Maria José Vicentini Jorente (PPGCI / Universidade Estadual Paulista - Unesp) 
RESUMO: O objetivo da pesquisa foi investigar os aspectos de Design da 
Informação que devem ser considerados no projeto e na concepção de ambientes 
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informacionais digitais e-Saúde. A pesquisa é qualitativa, a partir de 
levantamentos bibliográficos em bases e periódicos da Ciência da Informação e 
do Design da Informação. São apresentadas as contribuições das Dimensões 
Culturais de Hofstede; ademais, conclui-se que é essencial considerar o contexto 
social das comunidades a quem os produtos de comunicação em saúde são 
destinados, além de realizar um amplo estudo das características socioculturais 
dessas comunidades nos processos de Design da Informação desses ambientes. 
PALAVRAS-CHAVE: Informação e Tecnologia; Design da Informação; Design 
Contextual; E-Saúde; Comunicação em Saúde. 
 

Comunicação 02:  
Título: PREVENÇÃO EM COMUNICAÇÃO: O FACEBOOK DA SESAB NA PANDEMIA 
DA COVID-19 
Autor(es): Fernanda Vasques Ferreira (Universidade Federal do Oeste da Bahia - 
UFOB); Andrik Brito (Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB); Márcio 
Carvalho (Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB); Sarah Brandão 
(Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB) 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar os aspectos de prevenção 
presentes na comunicação institucional da Secretaria de Estado de Saúde da Bahia 
com referência à Covid-19 na principal rede social da secretaria, o Facebook, com 
um montante de 215,3 mil seguidores. O estudo busca coletar e classificar as 
postagens da Sesab na rede social a partir da Análise de Conteúdo, vislumbrando 
identificar de que forma a instituição destinou a comunicação para o seu público 
com respeito aos aspectos de combate e prevenção à Covid-19 evidenciados nas 
postagens do Facebook do órgão. 
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Prevenção; Covid-19; Facebook; Análise de 
conteúdo. 
 

Comunicação 03: 
Título: INFORMAÇÃO ON-LINE DOS ACeS: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS 
CRITÉRIOS HON. 
Autor(es): Andreia Garcia (Instituto Universitário de Lisboa - ISCTE); Mafalda 
Eiró-Gomes (Instituto Universitário de Lisboa - ISCTE) 
RESUMO: O desenvolvimento da internet permitiu o aparecimento de diferentes 
plataformas de comunicação para a saúde. Contudo, a proliferação deste meio 
tem sido acompanhada de preocupações com a qualidade da informação que é 
veiculada. Nada se sabe, até à data, sobre a presença online dos Agrupamentos 
de Centros de Saúde, serviços públicos integrados no Serviço Nacional de Saúde, 
responsáveis pela prestação de cuidados de saúde primários. Os objetivos deste 



 

RESUMOS A PARTIR DA PROGRAMAÇÃO [41] 

estudo foram identificar os sítios destas instituições na internet e analisar a 
qualidade dos seus conteúdos, em conformidade com o código de conduta da 
Health on the Net Foundation.                                                           PALAVRAS-CHAVE: 
Informação em Saúde; Cuidados de Saúde Primários; Critérios de qualidade na 
internet. 
 

Comunicação 04: 
Título: INTEGRAÇÃO ENSINO/SERVIÇO: EXPERIÊNCIA DA FACULDADE DE 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Autor(es): Silvana Marcia Pinheiro Coelho (Universidade Federal da Bahia - 
UFBA); Ronaldo Ribeiro Jacobina (Universidade Federal da Bahia - UFBA) 
RESUMO: Estudo da experiência da integração ensino-serviço realizada pelo 
Módulo de Medicina Social e Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal da Bahia. Partiu-se do pressuposto que visitas dos estudantes realizadas 
no território de administração da Unidade de Saúde da Família, com roteiros pré-
definidos e acompanhamento dos docentes e de agente comunitário, ampliam a 
compreensão dos estudantes de Medicina sobre a política de atenção primária à 
saúde do SUS e contribui para formação crítica, reflexiva e propositiva. A 
abordagem foi qualitativa e o resultado encontrado confirmou pressuposto 
inicial. 
PALAVRAS-CHAVE: Integração ensino-serviço; Formação médica; Atenção 
Primária de Saúde; Educação médica comunitária. 
 

Comunicação 05: 
Título: O BIBLIOTECÁRIO E A AGENDA 2030: INFORMAÇÃO EM TEMPOS DE 
PANDEMIA. 
Autor(es): Manuella Marinho Ferreira (Universidade Federal de Roraima - UFRR), 
Naiara Raissa da Passos; (Universidade Federal de Rondônia - UNIR); Hellinton 
Staevie Santos  (Universidade Federal de Roraima - UFRR) 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar o papel social e as competências 
do bibliotecário no combate à desinformação em tempos pandêmicos, alinhado 
às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previsto na Agenda 
2030. Metodologicamente, este estudo se utilizou de uma pesquisa descritiva, de 
cunho qualitativo para fundamentar e elucidar as bases teóricas, as análises e 
organização das informações sobre as plataformas e repositórios 
temáticos/institucionais sobre Covid-19 no Brasil, entre março e julho de 2020. 
Os resultados apontam que 12 deles impulsionam a disseminação e 
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compartilhamento da informação científica e acadêmica gratuita em nível local, 
nacional e global sobre Covid-19.   
PALAVRAS-CHAVE: Competência profissional; Desinformação; Pandemia. 
 
 

SESSÃO TEMÁTICA IV: Plataformas Digitais (Redes e sistemas de 
informação de saúde) 

Palestrante: Elisa Cerveira (Universidade do Porto) 
PALESTRA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA 
SAÚDE EM PLATAFORMAS DIGITAIS 
RESUMO: A gestão da informação na saúde beneficiou particularmente com as 
novas ferramentas tecnológicas que surgiram no final do séc. XX. A divulgação das 
plataformas digitais veio alterar a prática clínica, o comportamento do paciente, 
a relação médico-paciente e o acesso a grandes quantidades de informação 
alavancou a investigação no domínio da saúde. O desenvolvimento e uso das 
plataformas digitais na saúde tem sido objeto de estudo de inúmeros 
investigadores e a produção bibliográfica resultante é dispersa e fragmentada. O 
presente texto pretende demonstrar algumas das linhas de investigação mais 
importantes que abordam o vasto tema da digital health. 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão da Informação em Saúde; Informação em Saúde; 
Plataformas Digitais; Saúde Digital. 
 

Palestrante: Márcio Bezerra (Universidade de Brasília) 
PALESTRA: A APRESENTAÇÃO DE DADOS ABERTOS SOBRE A COVID-19 PELO 
GOVERNO BRASILEIRO: SINALIZAÇÕES FERRAMENTAIS 
RESUMO: Apresenta a disponibilização e exposição de dados abertos sobre a 
COVID-19 pelo Governo Federal do Brasil. Expõe que os dados abertos ampliam a 
visibilidade de informações governamentais, fomentando a eficiência e a 
transparência. Considera que, para ser dado aberto, deve propiciar: 
disponibilidade e acesso; reutilização e redistribuição; e participação universal. 
Ilustra, como um breve panorama contextual, que o Governo do país publicita, 
entre outros canais, dados pelo portal Coronavírus Brasil, no formato Comma-
Separated Values (CSV), passíveis de extração, e sintetizados via ferramental de 
visualização sobre as quantidades de casos confirmados, óbitos e mortalidade, 
considerando atributos como data e região. 
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PALAVRAS-CHAVE: Dados abertos; Dados abertos governamentais; Visualização 
de dados; Coronavírus; COVID-19. 

 

Palestrante: Bárbara Coelho (Universidade Federal da Bahia)  
PALESTRA: SISTEMAS E EXPERIÊNCIAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA CIÊNCIA 
DA INFORMAÇÃO E NAS CIÊNCIAS DA SAÚDE 
RESUMO: Apresenta os principais destaques da palestra proferida no V Medinfor 
com o objetivo de apresentar os sistemas e experiências da inteligência artificial 
na Ciência da Informação e nas Ciências da Saúde. Especificamente, aborda as 
principais definições e conceitos acerca da inteligência artificial e aponta alguns 
sistemas, a partir das experiências de inteligência artificial, no contexto da Ciência 
da Informação e das Ciências da Saúde. Finalmente considera alguns pontos que 
são importantes problematizar sobre o uso da inteligência artificial nessas áreas. 
PALAVRAS-CHAVE: Inteligência Artificial; Ciência da Informação; Ciências da 
Saúde; Experiências.  
 

 

SESSÃO DE COMUNICAÇÕES IV: Práticas estruturadas de informação em 
redes e sistemas (2 SALAS SIMULTÂNEAS) 

SALA 1 
Comunicação 01:   
Título: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS CONGÊNITA EM UM ESTADO DO 
NORDESTE. 
Autor(es): Pollianna Marys de Souza e Silva (Universidade Federal da Paraíba - 
UFPB); José Cirino Neto (SESAP-RN); Gabriella Morais Duarte Miranda 
(Universidade Federal da Pernambuco - UFPE) 
RESUMO: O objetivo da pesquisa é analisar o perfil epidemiológico da Sífilis 
Congênita no Estado do Rio Grande do Norte, considerando que o conhecimento 
da magnitude do problema poderá subsidiar o planejamento e monitoramento 
de políticas específicas. Estudo observacional e transversal, desenho do tipo 
ecológico. Nesse período foi notificado no Estado do Rio Grande do Norte (RN) 
um total de 1.855 casos de SC. Percebe-se o crescimento e a tendência dos casos 
e da taxa de detecção apresentou significância estatística (p&lt;0,05), com 
aumento médio anual de 20 casos confirmados/0,43 casos para cada 1000 
nascidos vivos. 
PALAVRAS-CHAVE: Sífilis Congênita; SINAN; Perfil Epidemiológico. 
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Comunicação 02:  
Título: MÍDIAS SOCIAIS: RESPEITO ÀS DIFERENÇAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 
Autor(es): Luciana Souza Oliveira (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia); 
Catia Brito dos Santos (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia); Magali 
Alves Albuquerque (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) 
RESUMO: Neste período de pandemia as mídias sociais se tornaram verdadeiras 
aliadas da população, sendo utilizadas para minimizar o distanciamento de 
familiares e amigos e para manutenção da rotina do trabalho e estudos. O 
presente estudo objetivou discutir a acessibilidade nas mídias sociais para as 
pessoas com deficiência visual (cegueira) e auditiva (surdez) no contexto da 
pandemia. O grande volume de transmissões ao vivo se tornou o meio de 
comunicação mais utilizado, contudo a maioria dessas lives não são acessíveis às 
pessoas com deficiência auditiva e visual assim reproduzindo um conjunto de 
práticas sociais excludentes. 
PALAVRAS-CHAVE: Mídias sócias; Acessibilidade; Coronavírus; Deficiência visual; 
Deficiência auditiva. 

 

Comunicação 03:  
Título: CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIAS DA SAÚDE: REFLEXÕES SOBRE 
INTERDISCIPLINARIDADES MANDATÓRIAS 
Autor(es): Gustavo Alpoim de Santana (PPGCI/UFBA); Vagna Shirlei Felício 
Santana (PPGCI/UFBA) 
RESUMO: O estudo, uma revisão de literatura sustentada na abordagem 
qualitativa, objetiva refletir de que forma os profissionais da informação através 
de investigação dos fenômenos informacionais da CI, podem contribuir em 
equipes interdisciplinares de saúde que trabalham com Big Data Analytics. 
Demonstrou-se que a que é imperiosa a reflexão sobre a necessidade de adoção 
do pensamento complexo na tentativa de se mitigar o abismo imposto pela 
excessiva especialização do conhecimento através da adoção de práticas 
interdisciplinares. Abra-se desta forma, um novo campo de atuação para o 
profissional da informação. 
PALAVRAS-CHAVE: Ciência da Informação; Ciências da Saúde; 
Interdisciplinaridade. 
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Comunicação 04: 
Título: ATENDIMENTO À PESSOA OSTOMIZADA: UM ESTUDO SOBRE O 
PROCESSO. 
Autor(es):  Ana Lucia Ramos da Silva (Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
UFRJ); Maria Irene da Fonseca e Sá (Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
UFRJ) 
RESUMO: No Brasil, a Portaria SAS/MS nº 400 estabelece diretrizes nacionais para 
a atenção à saúde das pessoas ostomizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
O estudo tem por objetivo analisar e modelar os processos de atendimento do 
setor de reabilitação na dispensação de equipamentos coletores. A pesquisa é 
qualitativa e, através da metodologia Business Process Management, desenvolve 
a modelagem de processos do setor de reabilitação no atendimento de 
dispensação de equipamentos coletores, de forma a promover melhoria contínua 
no atendimento. Conclui-se com uma avaliação da relevância dos avanços das 
políticas públicas nas instituições públicas de saúde no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: Pessoas Ostomizadas; Processo de atendimento; 
Reabilitação; Políticas Públicas; Qualidade de Vida. 
 

Comunicação 05: 
Título: A PRESENÇA DAS FAKE NEWS EM MÍDIAS SOCIAIS: UM EXTRATO DE 
PUBLICAÇÕES SOBRE A COVID-19 NO FACEBOOK 
Autor(es): Julia Rodrigues da Silva (Universidade de Brasília - UnB); Larissa 
Bacelar Pontes Lopes (Universidade de Brasília - UnB); Márcio Bezerra da Silva 
(Universidade de Brasília - UnB) 
RESUMO: Identifica notícias consideradas como fake news na mídia social 
Facebook. Apresenta-se como uma pesquisa exploratória, bibliográfica e de 
abordagem quantitativa-qualitativa, a partir de uma coleta de dados realizada por 
extração pelo software Facepager e por expressões de buscas no perfil do jornal 
Metrópoles (Brasília/Distrito Federal) no Facebook. Conclui-se que as fake news 
sobre a COVID-19 são representadas pela produção de conteúdo impostor, 
usando o nome de terceiros para validar a informação, pela disseminação de 
boatos a partir de conteúdos fabricados por cidadãos comuns, que podem causar 
malefícios, e pela exposição de conteúdos enganosos, minimizando cenários e 
apresentando dados falsos. 
PALAVRAS-CHAVE: Mídia social; Fake news; COVID-19; Extração de dados. 
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Comunicação 06: 
Título: ESQUEMAS DE ORGANIZAÇÃO EXATOS E AMBÍGUOS DA INFORMAÇÃO 
NO PORTAL INSTITUCIONAL BVS FIOCRUZ: UM ESTUDO DE ARQUITETURA DA 
INFORMAÇÃO 
Autor(es): Tuany Maria Ribeiro (Universidade de Brasília - UnB); Márcio Bezerra 
da Silva (Universidade de Brasília - UnB) 
RESUMO: Investiga a Biblioteca Virtual em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz à luz 
da arquitetura da informação, com ênfase nos esquemas de organização exatos e 
ambíguos. Caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, bibliográfica e 
qualitativa. Destaca, entre os resultados, que não existe padronização entre as 
interfaces, os esquemas por tempo, sequência e assunto foram identificados em 
todos os ambientes e a organização por tarefa não foi identificada em nenhuma 
biblioteca. Concluiu-se que cada esquema de organização exato foi identificado 
em pelo menos um ambiente analisado, enquanto o esquema ambíguo por 
assunto foi o único presente em todas as interfaces. 
PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura da informação; Sistemas de organização; 
Esquemas de organização exatos; Esquemas de organização ambíguos. 
 

SALA 2 
Comunicação 01: 
Título: TECNOLOGIAS MÓVEIS PARA A REGULAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE NO 
ESTADO DA BAHIA.  
Autor(es): Ricardo Coutinho Mello (Universidade Federal da Bahia - UFBA); Fabio 
Campos Aguiar (Rede InoverH); Vera Lúcia Peixoto Mendes (Universidade 
Federal da Bahia - UFBA); Emerson Gomes Garcia (Universidade Federal da Bahia 
- UFBA).  
RESUMO: No processo de regulação de leitos de terapia intensiva no Estado da 
Bahia, observa-se que o aparato tecnológico institucional desenhado para 
atender a tais finalidades encontra-se enfraquecido frente aos desafios dos 
médicos e gestores em termos de mobilidade e dinamismo, o que favorece a 
utilização de tecnologias não oficiais para fins de regulação paralela. Esta pesquisa 
teve por objetivo desenvolver aplicativo para dispositivos móveis como suporte 
aos processos regulatórios, agregando transparência e garantido a legalidade. O 
aplicativo Minha Regulação foi desenvolvido a partir das demandas de gestores, 
médicos e usuários e está pronto para ampla utilização. 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias Móveis; Regulação; Leitos de Terapia Intensiva. 
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Comunicação 02: 
Título: MURAL DIGITAL NAPP: ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS E OS DESAFIOS NA 
PANDEMIA.   
Autor(es): Gabriela Flor Martins (Universidade Federal da Bahia - UFBA); Letícia 
Silveira; Luciana Santos; Arthur Victor Cuesta  
RESUMO: O Projeto Mural Digital é uma iniciativa do Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico da Faculdade de Medicina (NAPP-FMB-UFBA). Esse trabalho tem 
como objetivo refletir sobre a experiência dos estudantes bolsistas na 
implementação do projeto Mural Digital como ação de prevenção e promoção da 
saúde desenvolvida pelo NAPP-FMB-UFBA. A análise possibilitou perceber como 
o trabalho desenvolvido pelos bolsistas tem gerado uma maior aproximação entre 
o NAPP-FMB-UFBA e os estudantes Medicina. Demonstrou também como vem 
crescendo a adesão à proposta do Mural e que o mesmo tem sido um importante 
recurso para o desenvolvimento do trabalho do Núcleo, neste período de 
isolamento social. 
PALAVRAS-CHAVE: Pandemia; Saúde do estudante; Meios Digitais. 
 

Comunicação 03: 
Título: APRESENTAÇÃO DO GERVET E SUA CONTRIBUIÇÃO AOS MÉDICOS 
VETERINÁRIOS. 
Autor(es):  Simone Ribeiro (Universidade Federal da Bahia - UFBA); Tonya 
Azevedo Duarte (Universidade Federal da Bahia - UFBA).  
RESUMO: O presente estudo tem como objetivo, explanar a importância do 
programa GERVET como ferramenta facilitadora do planejamento e criação do 
PGRSS ((Plano de Gerenciamento de Serviços de Saúde) nas unidades de saúde 
animal auxiliando aos médicos veterinários durante sua elaboração, planejamento 
e execução e, desta forma, contribuindo para redução dos impactos negativos ao 
meio ambiente e saúde pública. 
PALAVRAS-CHAVES:  Ciência da Informação; Gerenciamento de Serviços de 
Saúde; GERVET - Software.  
 

Comunicação 04: 

Título: ESTUDO DE PROSPECÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO 
SARS-CoV-2 
Autor(es): Maria do Carmo Oliveira Ribeiro (Universidade Federal da Bahia - 
UFBA); Fernanda Maria Melo Alves (Universidade Federal da Bahia - UFBA) 
RESUMO: Este trabalho apresenta o resultado do estudo de prospecção da 
produção científica e tecnológica sobre o SARS-CoV-2 e doenças relacionadas, 
principalmente a COVID-19, área de saúde considerada atualmente prioritária 
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pela Organização Mundial de Saúde, usando métodos de estudos de prospecção, 
como a recuperação da informação em bancos de dados especializados, usando 
plataformas de busca como o Portal de Periódicos da CAPES e a Espacenet, base 
de dados do European Pantent Office (EPO), para identificar artigos científicos, 
documentos de patentes, rotas tecnológicas e empresas detentoras das 
tecnologias para o combate ao COVID-19. 
PALAVRAS-CHAVE: Prospecção Tecnológica; Recuperação da Informação, Ciência 
da Informação. 
 
 
CONTINUAÇÃO DA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES I: INFORMAÇÃO E 
DESINFORMAÇÃO: IMPACTOS NA VIDA HUMANA E ECOS SOCIAIS 

 
Comunicação 05:  
Título: DESINFORMAÇÃO SOBRE HOMEOPATIA NA COVID-19: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA.  
Autor(es): Maristela Sanches Lima Mesquita (Universidade Federal de Minas 
Gerais - UFMG);  Benildes Coura M. dos S. Maculan (Universidade Federal de 
Minas Gerais - UFMG) 
RESUMO: Trata acerca do fenômeno da desinformação sobre a Ciência 
Homeopática e o seu papel no combate à COVID-19 durante a pandemia. Estudo 
exploratório, descritivo e qualitativo, em andamento, que se propõe a fazer uma 
revisão sistemática da literatura em bases de dados especializadas. Busca-se 
constatar que o efeito da pós-verdade é uma das consequências da 
desinformação no meio científico, gerando um processo em cadeia de incertezas 
em relação às comprovações científicas relatadas. Conclui-se que este fenômeno 
pode apresentar-se mais prejudicial do que a desinformação sobre saberes não-
científicos, uma vez que são questões de direito à vida. 
PALAVRAS-CHAVE: Medicina; Homeopatia; Desinformação; COVID-19. 

Comunicação 06: 
Título: COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE: REVISÃO 
DE LITERATURA 
Autor(es): Andréa Cristina Bogado (Universidade Estadual Paulista - UNESP); 
Helen de Castro Silva Casarin (Universidade Estadual Paulista - UNESP) 
RESUMO: A capacidade de localizar informações que orientem a prática 
profissional é importante para que os profissionais da saúde possam assegurar a 
qualidade e segurança do paciente. O objetivo deste trabalho foi verificar através 
da revisão de literatura do PubMed a situação atual das habilidades de 
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competência em informação dos profissionais da saúde. Através da Revisão 
Sistemática da Literatura foram recuperados 14 artigos sobre a competência 
informacional de 1476 profissionais da saúde. Foi verificado a baixa habilidade 
desses profissionais em localizar, recuperar e utilizar informações pertinentes às 
suas atividades e a necessidade de oferecer treinamentos que os tornem 
competentes em informação. 
PALAVRAS-CHAVE: Competência em Informação; Profissional da saúde; 
Informação sobre saúde. 
 

SESSÃO TEMÁTICA V: Memória, Identidade e Cultura   

Palestrante: Armando Malheiro (Universidade do Porto)  
PALESTRA: O COLECCIONADOR SEGUNDO WALTER BENJAMIN OU UM TEXTO 
PROTO-SISTÉMICO 
RESUMO: Revisita-se um texto muito pouco citado do filósofo, crítico cultural e 
ensaísta alemão Walter Benjamin (1892-1940) sobre o colecionador a propósito de 
uma dolorosa atividade que as circunstâncias históricas que viveu (o nazismo e a 
perseguição aos judeus) o obrigaram a fazer mais que uma vez – o empacotamento 
e divisão de sua biblioteca. As considerações que teceu a respeito, configuram um 
prenúncio da possível aplicação da teoria sistémica aos acervos documentais 
integrais (bibliográfico, fotográfico, arquivístico e museístico). 
PALAVRAS-CHAVE: Colecionador; Organicidade; Autobiografia e Sistema de informação. 
 

Palestrante: Carmen Abreu (Universidade do Porto)  
PALESTRA: EM TEMPOS COVID, MEMÓRIA(S) DE PANDEMIAS E DO MÉDICO-
CULTURAL RICARDO JORGE 
RESUMO: No início de 2020 nada faria prever o atual surto pandémico COVID-19! 
A Humanidade estagnou diante desta tremenda ameaça à vida humana e o corpo 
clínico, numa luta desigual, desdobrou-se na busca de novos conhecimentos e 
pesquisas laboratoriais, em que as redes virtuais foram soberanas na troca de 
informação. Contudo, epidemias e pandemias sempre assolaram o planeta.  O 
século XIX conheceu a cólera, febre-amarela, tuberculose e finalmente a peste 
negra, sendo que no combate a esta última os estudos científicos do Dr. Ricardo 
Jorge tornaram-no no primeiro epidemiologista português - conteúdos do V 
MEDINFOR VINTE, VINTE, este ano virtual.  
PALAVRAS-CHAVE: Ricardo Jorge – Médico-Cultural; Epidemia; Pandemia; Peste 
bubônica; V MEDINFOR VINTE, VINTE 
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Palestrante: Zeny Duarte de Miranda (Universidade Federal da Bahia)  
PALESTRA: MEMÓRIAS DE MÉDICAS-CULTURAL DA BAHIA E PORTUGAL: ESCRITA 
DE SI "ENTRE VIDA-MORTE" E A HUMANIZAÇÃO DA CIÊNCIA LIDA EM 
PLATAFORMA DIGITAL 
RESUMO: Cabe nesta pesquisa a proposição de reunir nomes de médicas baianas 
e portuguesas, formadas em Portugal e na Bahia, que ultrapassaram fronteiras da 
ciência e legaram patrimônio à sociedade. A memória de médicas-cultural 
apresenta leitura de vidas, realizações, pensamentos, refletidos em dois séculos, 
de 1808 à atualidade - data ponto de partida da criação da Escola-Médica da Bahia 
- descortina a temporalidade, costume, moda e comportamento, e avista a cultura 
de mulheres-médicas, destes dois países, protagonistas das artes, literatura, 
filosofia, política, de lutas pela igualdade de direito, assim por diante, apresentada 
na plataforma WEBSISMEDICOS e a Cultura. 
PALAVRAS-CHAVE:  Memória; Médicas-Cultural; Informação; Plataforma Digital – 
WEBSISMEDICOS e a Cultura.  
 

Palestrante: Carlos Costa Gomes (Universidade Católica Portuguesa – 
Porto – Portugal) 
PALESTRA: A IMPREVISIBILIDADE DOS SENTIDOS E DOS SENTIMENTOS - UMA 
LEITURA PARA O FUTURO A NEUROBIOLOGIA DA RELAÇÃO E DA PERCEÇÃO EM 
DANIEL SERRÃO 
RESUMO: Como afirma o grande fenomenologista Marice Merleeu-Ponty, filósofo 
de cabeceira de Daniel Serrão, “a relação com o mundo está incluída na relação 
do corpo consigo mesmo”. A partir da leitura de Daniel Serrão vamos percorrer 
os caminhos sobre os sentidos e sentimentos, estes que são incontáveis e 
imprevisíveis; e como o cérebro humano, esse maravilhoso órgão, por onde tudo 
passa, é imprescindível na determinação formal do mundo exterior para que haja 
mundo. Habitamos, como refere Daniel Serrão, na autoconsciência que é onde o 
mundo conhecido se apresenta para orientar as decisões e acompanhar os 
comportamentos. 
PALAVRAS-CHAVE: Autoconsciência; Sentidos; Sentimentos, Percepção. 
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SESSÃO DE COMUNICAÇÕES V: Médicos-Cultural: Informação, Memória, 
Identidade e Patrimônio 

SALA 1 
Comunicação 01:  
Título: DA TRANSFERÊNCIA DA CORTE PORTUGUESA PARA O BRASIL, À 
CRIAÇÃO DA ACADEMIA MÉDICO-CIRÚRGICA EM 1813 
Autor(es): Miguel Corrêa Monteiro (Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa – Portugal) 
RESUMO: Após abrir os portos do Brasil às nações amigas de Portugal, o Príncipe 
Regente D. João mandou criar, em 18 de fevereiro de 1808, a Escola de Cirurgia 
da Bahia, no antigo Hospital Real Militar da Cidade do Salvador. Devido à 
proibição para a abertura na colónia de cursos de ensino superior que existia 
nessa época, os cursos de medicina e cirurgia estabelecidos na Bahia e no Rio de 
Janeiro foram os primeiros a serem criados no Brasil. De facto, a criação dessas 
escolas trouxe a institucionalização da medicina no Brasil. 
PALAVRAS CHAVE:  Transferência da Corte; Escola Cirurgica; Faculdade de 
Medicina.  

 
Comunicação 02: 
Título: MÉDICOS DE PORTUGAL SOB OLHAR DE JULIANO MOREIRA 
HISTORIADOR 

Autor(es): Ronaldo Ribeiro Jacobina (Faculdade de Medicina da Bahia – UFBA) 
RESUMO: Apresentar um dos talentos do médico Juliano Moreira: historiador, 
através de cinco biografias: médicos portugueses Manuel Bento de Souza, que, 
segundo Moreira, produziu menos pelas dificuldades em Portugal; Júlio Matos, 
responsável pelo ensino oficial da Psiquiatria no curso e aplicação na medicina 
legal; Júlio Dantas, destacado político e escritor; e brasileiro naturalizado 
português, Miguel Bombarda, psiquiatra autodidata, nome de manicômio em 
Lisboa. Por fim, português naturalizado brasileiro e formado na Fameb, Silva Lima, 
protagonista da chamada “Escola Tropicalista Bahiana”. São colegas na profissão 
que Moreira conheceu pessoalmente e teve respeito intelectual (de alguns 
também pelo talento além da Medicina). 
PALAVRAS-CHAVE: Juliano Moreira - biografia; Psiquiatria em Portugal; História da 
Medicina – Brasil e Bahia. 
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Comunicação 03: 
Título: AMBIENTES COLABORATIVOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS SOB A 
PERSPECTIVA DA ANÁLISE DE REDES SOCIAIS DE MÉDICOS-CULTURAL 
Autor(es): Daniel Branco (Universidade Federal da Bahia - UFBA); Zeny Duarte de 
Miranda (Universidade Federal da Bahia - UFBA) 
RESUMO: Apresentaremos o atual estágio de utilização da plataforma digital 
colaborativa WEBSISMEDICOS, pontuando a sua importância como instrumento 
de preservação digital em um contexto pós-custodial e na construção do conceito 
médico-cultural. Também iremos propor uma abordagem em relação a temática 
da Análise de Redes Sociais, buscando o embasamento prático para a questão do 
mapeamento dos hubs, pertencentes a Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa, e como as mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) 
podem ser determinantes para engajamento dos usuários no preenchimento da 
plataforma. 
PALAVRAS-CHAVE: Médico-cultural; Websismedicos; Plataformas digitais; 
Análise de redes sociais; Preservação digital. 
 
Comunicação 04: 
Título:  PERSPICÁCIA DOS MÉDICOS PORTUGUESES: EXTRAÇÃO DE PELE 
TATUADA E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
Autor(es): Patrícia Reis M. Sales (Programa de Pós-graduação em Ciência da 
Informação - UFBA); Zeny Duarte de Miranda (Universidade Federal da Bahia - UFBA)  
RESUMO: Apresentar-se-á o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências 
Forenses I.P., de Portugal e seu acervo de peles tatuadas preservadas desde 1912 
oriundas do labor dos médicos portugueses, que contribui para a Ciência da 
Informação a partir dos registros informacionais nos prontuários e da própria pele 
preservada como um documento de informação. Por fim, expõe contribuição para 
o campo da informação por meio da teoria de Suzanne Briet e destaca 
possibilidades para outros teóricos que estudam e transcendem o conceito 
restrito de documento. 
PALAVRAS-CHAVE: Documento; Médicos portugueses; Tatuagem. 
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Comunicação 05: 
Título: A CIÊNCIA E A SOCIEDADE OITOCENTISTA: RASTROS DOS USOS DA 
TÉCNICA FOTOGRÁFICA 
Autor(es): Alzira Queiroz Gondim Tude de Sá (Instituto de Ciência da Informação 
- UFBA) 
RESUMO: O texto discorre sobre a fotografia, sua gênese, repercussão e usos 
reservados àqueles de maior ascensão social e política, os sábios e cientistas. 
Atenta para a idealização da imagem por aparelhos como uma aspiração do 
homem, para o papel de medium entre o sujeito e o mundo, enfatizando as 
modificações advindas do desenvolvimento da ciência instrumental: a invenção e 
uso dos aparelhos médicos, alicates, escalpelos, pinças, microscópios, 
instrumentos mediadores que permitiam maior acuidade sobre o mundo e a 
devassa do olhar sobre o interior dos corpos. Aborda a mudança na Medicina, ao 
passar da autoridade textual antiga e medieval para o domínio do visível e da 
transparência total dos corpos, através de dispositivos mediadores, dentre eles, a 
fotografia. 
PALAVRAS-CHAVE: Fotografia - Usos Sociais; Fotografia - Usos pela Ciência. 
 
Comunicação 06: 
Título: FERNANDO DA SILVA CORREIA: MEMÓRIA E IDENTIDADE ATRAVÉS DO 
SEU ARQUIVO 
Autor(es): Joana Beato Ribeiro (IHC/Universidade NOVA de Lisboa; 
CEHFCi/Universidade Évora - UÉ) 
RESUMO: Parte do património documental que Fernando da Silva Correia (1893-
1966) produziu, acumulou e recepcionou durante a sua vida está na posse da 
associação Património Histórico – Grupo de Estudos (Caldas da Rainha, Portugal). 
Este médico é hoje mais conhecido no meio académico, mas integrou o conjunto 
de profissionais da sua área ligados à cultura no século XX. O tratamento, estudo 
e difusão deste conjunto documental têm-se afigurado como os principais 
objectivos de um projecto que conjuga a Ciência da Informação - Arquivística 
Histórica; a História da Ciência / da Medicina e os estudos de património. 
PALAVRAS-CHAVE: Património documental; Arquivos de médicos; Fernando da 
Silva Correia 
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SALA 2 
Comunicação 01: 
Título: O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA 
BAHIA: UM RECORTE HISTÓRICO 
Autor(es): Márcia Carneiro (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB); 
Patrícia Fernandes (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB); Marise 
Flores (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB) 
RESUMO: Este estudo trata do curso de Medicina da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia, o qual surge como esforço de popularizar a formação de 
médicos a fim de mitigar problemas de ordem social. As vagas ofertadas 
objetivam contemplar ações que mantenham os médicos em suas localidades de 
formação. O método explicativo foi utilizado continuamente, por ser a pesquisa 
explicativa de análise, que se ocupa com o porquê dos fatos e fenômenos que 
preenchem a realidade. O estudo concluiu que a implantação deste curso cria 
pode contribuir para fixar médicos no interior, além de contribuir com o 
enfrentamento do racismo estrutural. 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Superior; Curso de Medicina; Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia. 
 
Comunicação 02: 
Título: EPIDEMIA DE FEBRE AMARELA NO BRASIL EM FINS DO SÉCULO XIX E 
INÍCIO DO SÉCULO XX: ANÁLISE DE CONTEÚDO EM CARTAS TROCADAS COM O 
MÉDICO ADOLPHO LUTZ 
Autor(es): Maria José Veloso da Costa Santos  (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - UFRJ); Vania Lisboa da Silveira Guedes (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - UFRJ) 
RESUMO: Este artigo investiga e analisa a correspondência científica passiva do 
médico brasileiro Adolpho Lutz sobre febre amarela na área de Medicina Tropical 
no Brasil, no período que se inicia no final do século XIX até os anos de 1940. 
Adolpho Lutz foi médico e pesquisador do Instituto Bacteriológico de São Paulo, 
atualmente Instituto Adolpho Lutz, e do Instituto Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. 
A pesquisa é de natureza quali-quantitativa e adota o método de Análise de 
Conteúdo, com o propósito de identificar os tópicos abordados pelos pares de 
Lutz, possibilitando o mapeamento das relações terminológicas nas cartas sobre 
a febre amarela. Foi também identificado o colégio invisível de Lutz por meio da 
modelagem da rede de correspondentes. 
PALAVRAS-CHAVE: Febre Amarela; Epidemia; Lutz, Adolpho; Correspondência 
científica. 
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Comunicação 03: 
Título: O LEGADO BIBLIOGRÁFICO DE HERMAN LENT CONTRIBUINDO PARA A 
MEMÓRIA DA SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA 
Autor(es) Aline Gonçalves da Silva (Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz) 
RESUMO: Este artigo mostra a contribuição de Herman Lent no cenário da 
medicina brasileira, englobando o âmbito educacional, de pesquisa e de prática. 
É dado destaque para as características encontradas na análise da coleção 
bibliográfica que doou para a Biblioteca de História das Ciências e da Saúde, a qual 
trata a coleção como seu patrimônio bibliográfico pela sua representatividade 
para a memória coletiva nacional em saúde. 
PALAVRAS-CHAVE: Coleção Particular; Médicos; Memória Coletiva; Patrimônio 
Bibliográfico; Saúde Pública. 
 
Comunicação 04:  
Título: A GALERIA DE PRESIDENTES DA ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA 
(ABM): LUGAR DE MEMÓRIA.  
Autor(es): Tassila Oliveira Ramos (Instituto Federal da Bahia - IFBA); Silvana 
Pereira (Universidade Federal da Bahia - UFBA) 
RESUMO: Este estudo é fruto de uma pesquisa que subsidia a criação do Centro 
de Memória da Associação Bahiana de Medicina (ABM). Nesta fase inicial, 
faremos um breve panorama da trajetória da Associação Bahiana de Medicina 
(ABM), contextualizando a importância dos seus acervos, especificamente o da 
Galeria de Dirigentes como lugar de memória e espólio da saúde do Estado da 
Bahia. A partir das reflexões do estudo teórico-descritivo de um sítio memorial, 
por conter memória materializada, comprovada e registrada de personalidades 
importantes de relevância social e coletiva. 
PALAVRAS-CHAVE: Memória; Lugares de memória; Galeria; Medicina; Associação 
Bahiana de Medicina. 
 
Comunicação 05: 
Título: CULTURA E TRADUÇÃO: CAMINHOS ALÉM-FRONTEIRAS POR IDENTIDADE 
E HISTÓRIA 
Autor(es): Gisele Giandoni Wolkoff (Universidade Federal Fluminense - UFF), 
Tania Giandoni Wolkoff (Centro Universitário Assunção) 
RESUMO: Podemos cultura? Como as traduções vão além fronteiras e transcriam 
identidades, nações e, por conseguinte, ajudam a construir narrativas? Será que 
possivelmente colaboram na redefinição de mundos periféricos socialmente em 
direção ao centro e vice-versa? Transcriações provaram ser capazes de rearranjar 
o caos a medida em que representam cultura, permitindo novas definições de 

https://portal.fiocruz.br/
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cultura e identidade. Neste trabalho, observamos o conceito de 
transculturalidade, a fim de compreender o papel da tradução cultural e literária, 
especificamente. Além disso, ao nos voltarmos para exemplos práticos de 
tradução e transcriação poética, este trabalho propõe uma reflexão sobre a 
importância da tradução tanto na (re)construção da cultura na era digital, quanto 
no estabelecimento de diálogos entre nações e narrações. Ao fim, pode ser que o 
tema “paz mundial pelas línguas” (pax mundi per línguas) seja reforçado pelas 
práticas transculturais. 
PALAVRAS-CHAVE: Transculturalidade; Identidade, Nação, Narração, Tradução 

WEBINAR 
TEMA I:  A pandemia mudou o mundo: o gênio saiu da lâmpada e nunca 
mais volta 
Palestrante: Luiz Ary Messina & Rede Nacional de Ensino e Pesquisa RNP 
& Associação Brasileira de Telemedicina e Telessaúde (ABTms) - Paulo 
Roberto de Lima Lopes; Gorgonio Araújo; Thiago Lima Verde; Max Moraes; 
Luan Meireles; Lucas La Rocque 
RESUMO: Após mais de 20 anos de experiências bem sucedidas na implantação e 
na prática da Telemedicina no Brasil e medidas da sua precisão, tanto no ensino 
e nas pesquisas colaborativas remotas quanto com o apoio da teleassistência, 
mesmo que restrito pela resolução vigente do CRM 1643/2002 pré-pandemia 
entre médicos consultor e requerente, com ou sem a presença do paciente local, 
a pandemia veio para escancarar a praticidade e a utilidade da Telemedicina. E 
não se consegue mais imaginar a prática da medicina, e a todas as áreas da saúde, 
sem esta facilidade tecnológica adicional, sempre mantida a ética profissional 
indispensável e a segurança do paciente e dos profissionais de saúde.   
PALAVRAS-CHAVE: Telemedicina, Telessaúde, Saúde Digital, Redes Colaborativas 
 

TEMA II: Telessaúde como estratégia para informar e cuidar: relato de 
uma experiência no Hospital Universitário Professor Edgard Santos, UFBA 

Palestrante: Maria de Fátima de Araújo Geraldes (Médica. Especialista em 
Informática em Saúde – Hospital Universitário Professor Edgard Santos - 
UFBA) - Márcia Tie Harada; Priscila Leão Guimarães; Suzy Santana Cavalcante 
RESUMO: O ambulatório de anticoagulação, do Complexo Universitário Professor 
Edgard Santos, assiste a pacientes com patologias cardiovasculares crônicas em 
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uso de anticoagulante oral. Com o surgimento da pandemia por COVID-19, em 
março de 2020, manter o atendimento presencial destes pacientes, sem expô-los 
ao risco de infecção e complicações pelo novo coronavírus, tornou-se um 
problema a ser equacionado. Diante deste cenário, objetivando a manutenção da 
assistência de forma segura, sem perda de qualidade, foram incorporados 
recursos de tecnologia da comunicação e informação, possibilitando a realização 
de 509 teleconsultas, entre março e julho de 2020. 
PALAVRAS-CHAVE: Telemedicina; Telessaúde; Anticoagulantes; Covid-19. 

 

TEMA III: Pós-graduação em rede: Quando a cooperação acadêmica 
utiliza recursos de comunicação e informação para multiplicar resultados 

Palestrante: Lúcia de Araújo Costa Beisl Noblat (Professora Titular da 
Faculdade de Farmácia. Gerente de Ensino, Pesquisa e Extensão - Hospital 
Universitário Professor Edgard Santos - UFBA) - Ademir Evangelista do 
Vale; Denise Bueno.   
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo compartilhar a experiência do 
PPGASFAR a partir da unidade associada da UFBA e sua correlação de estrutura 
interna e de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação que permitem a 
sua inserção numa rede nacional. Aborda os embasamentos teóricos e empíricos 
dos marcos políticos e institucionais que levaram a implantação do primeiro 
Programa de Pós-Graduação stricto sensu na subárea de Assistência 
Farmacêutica. O PPGASFAR iniciou sua trajetória em 2011 com sete alunos e em 
2019 alcançou o número de 44 matriculados com 20 professores de 6 IES 
brasileiras (UFGRS, UFPR, UFSC, UFES, UFBA e UVV) se consolidando na 
capacitação e produção científica de qualidade. 

PaPALAVRAS-CHAVE: Associação de IES; Pós-Graduação em Rede; Assistência 
Farmacêutica. 
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SESSÃO DE COMUNICAÇÕES III – V 
SALA 3 

Sessão de Comunicações III - Comunicação, informação em rede e humanização: 
novas perspectivas na organização digital de saúde 

Comunicação 01:  
Título: A COMPUTAÇÃO COGNITIVA E A DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM 
SAÚDE 
Autor(es): Quezia Rodrigues (Universidade Federal da Bahia - UFBA); Jéssica Caila 
Batista (Universidade Federal da Bahia - UFBA); Bárbara Coelho Neves 
(Universidade Federal da Bahia - UFBA) 
RESUMO: Trata dos adventos da pandemia do novo coronavírus e o contexto da 
computação cognitiva, apresentando como a união entre o bibliotecário e as 
ferramentas da inteligência artificial podem ter efeitos positivos no combate a 
COVID-19. Aborda a importância da disseminação da informação através da 
computação cognitiva para comunicar esclarecimentos, dados e informações 
nesse momento de distanciamento social, tal como também auxiliar na educação 
remota, tendo o bibliotecário em papel de destaque. A metodologia utilizada foi 
a pesquisa bibliográfica não sistemática e estudo de caso simples. Como resultado 
apresenta um breve case em andamento a “TICA”. Uma aplicação com base em 
computação cognitiva em fase de treinamento no LTI Digital. 
PALAVRAS-CHAVE: Covid-19; Computação Cognitiva; Inteligência Artificial; 
Bibliotecário; Disseminação da Informação. 

 
Comunicação 02:  
Título:  TIPOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL EM INSTITUIÇÕES DE 
SAÚDE: UM ESTUDO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO 
ANTUNES.  
Autor(es): Ane Caroline dos Santos Melo (Universidade Federal de Alagoas - 
UFAL); Paulo Daniel Marcos dos Santos (Universidade Federal de Alagoas - UFAL); 
Francisca Rosaline Leite Mota  (Universidade Federal de Alagoas - UFAL) 
RESUMOS: O estudo no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da 
Universidade Federal de Alagoas coloca em prática a pesquisa bibliográfica, 
documental e qualitativa. O objetivo é mensurar a situação da organização e 
tipologia documental, constituir um diagnóstico situacional dos documentos. A 
coleta dos dados foi desempenhada por intermédio de formulários padronizados, 
durante o período de agosto de 2018 a setembro de 2019, possibilitando o 
diagnóstico em 27 setores, identificando 236 tipos de documentos existentes nos 
setores visitados e as dinâmicas de organização documental. Constatando a 
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urgente necessidade de se trabalhar organização, sistemática, guarda, descarte 
adequado nos setores. 
PALAVRAS-CHAVE: Tipologia Documental; Instituições de Saúde; 
Sustentabilidade hospitalar. 
 
Comunicação 03:  
Título: PORTUGAL SOBRE A LITERACIA EM SAÚDE:  RESULTADOS DE UM THINK 
TANK NACIONAL.  
Autor(es): Hernâni Zão Oliveira (Universidade do Porto); Helena Lima 
(Universidade do Porto) 
RESUMOS: Seguindo um estudo de pesquisa-ação participativa, Portugal 
testemunhou, em 2019, o desenvolvimento de um Think Tank nacional com a 
presença de entidades, profissionais e membros da sociedade civil, que 
debateram estratégias para o incremento da Literacia em Saúde da população. Os 
resultados deste evento apontam para a necessidade de aumentar a perceção do 
valor da Literacia em Saúde para toda a sociedade, reconhecendo o esforço dos 
profissionais que se dedicam à sua promoção. Os stakeholders intervenientes 
reconhecem a necessidade de formação na área da Comunicação em Saúde e na 
própria área da Literacia, através da disseminação de estratégias em rede. 
PALAVRAS-CHAVE: Literacia; Saúde; Think Tank; Pesquisa-Ação; Trabalho em 
Rede; Comunicação. 
 
Comunicação 04:  
Título: INFOGRÁFICOS E PROCESSOS COGNITIVOS COMO RECURSO PARA 
POPULARIZATION DA INFORMAÇÃO SOBRE COVID-19.  
Autor(es): Rita de Cássia Silva (Universidade do Porto); Silvana Pereira da Silva 
(Universidade Federal da Bahia - UFBA); Lidia Maria Batista Brandão Toutain 
(Universidade Federal da Bahia - UFBA) 
RESUMO: O objetivo deste estudo é avaliar se o designer dos infográficos da 
Fiocruz, propiciam a popularização da informação sobre o combate à COVID-19. 
As questões norteadoras dessa Pesquisa são: os infográficos utilizados pela 
Fiocruz são profícuos para a popularização da informação sobre o COVID-19? Com 
isso, buscamos identificar se os infográficos foram elaborados com parâmetros 
no design de informação via GDV e nos processos cognitivos, objetivando a 
compreensão do sujeito, de maneira rápida e eficaz, ao acessar as informações 
em sua rede social. PALAVRAS-CHAVE:  Design de informação; Cognição; 
infográficos; Coronavírus; Covid-19.  
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SESSÃO DE COMUNICAÇÕES II: INFORMAÇÃO E DESINFORMAÇÃO: IMPACTOS 
NA VIDA HUMANA E ECOS SOCIAIS 

Comunicação 05 
Título: OS EFEITOS DAS FAKES NEWS E AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS NA VIDA 
HUMANA E DA SOCIEDADE 
Autor/Autores: Gracione Batista Carneiro Almeida (Universidade Regional do 
Cariri - URCA); Rita Celiane Alves Feitosa (Universidade Regional do Cariri - URCA) 
RESUMO: Apresenta uma reflexão acerca do acesso a informação através de 
ferramentas digitais buscando focar na questão das Fake News que provocam a 
desinformação e a divulgação de inverdades. O objetivo geral consiste em analisar 
os efeitos psíquicos dessas notícias falsas na vida do indivíduo, procurando 
responder ao questionamento: de que forma as Fake News interferem na vida em 
sociedade, especialmente no contexto da saúde mental? A metodologia se 
fundamenta como revisão de literatura. Diante do presente estudo, foi-se 
constatado que as Fakes News podem provocar sérios problemas no 
funcionamento psíquico dos sujeitos e da vida em sociedade. 
PALAVRAS-CHAVE: Fake News; Fontes de Informação; Saúde Mental. 

SESSÃO DE COMUNICAÇÕES V: Médicos-Cultural: Informação, Memória, 

Identidade e Patrimônio 

Comunicação 06:  
Título: AS PSEUDOMEMÓRIAS EM TEMPOS DE COVID-19.  
Autor(es): Ana Sousa (Universidade Federal da Paraíba - UFPB); Bernardina Maria 
Juvenal Freire Oliveira (Universidade Federal da Paraíba - UFPB); Tassyara Onofre 
de Oliveira (Universidade Federal da Paraíba - UFPB) 
RESUMOS: Esta comunicação aborda como as falsas notícias contribuem para 
construção de informações falsas e de pseudomemórias. Para tanto, tem como 
objetivo evidenciar de que maneira as falsas notícias podem gerar as 
pseudomemórias referentes à Covid-19. Com referencial teórico centrado nas 
concepções de fake news e memória, esta pesquisa se configura como 
documental e exploratória de natureza qualitativa. Objeto de análise é o site da 
Fundação Oswaldo Cruz, mais precisamente as informações disponibilizadas em 
seu site, as quais orientam sobre o uso de informações verídicas a respeito da 
Covid-19, atuação no enfrentamento de notícias falsas e não científicas sobre o 
tema. 
PALAVRAS-CHAVE: Covid-19; Desinformação; Memória. 
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SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
CONFERÊNCIA: OS MÉDICOS E A CULTURA PORTUGUESA NO SÉCULO XX 
 
Conferencista: António José de Barros Veloso (Hospitais Civis de Lisboa (HCL) 

Hospital de Santo António dos Capuchos (HSAC) 
RESUMO: Entre médicos portugueses do século XX existiram numerosos 

melómanos, coleccionadores de arte, amantes da literatura, estudiosos da 

história e da filosofia. Mas, para além de agentes passivos, os médicos foram 

também protagonistas activos que conquistaram posições de topo e deixaram 

uma marca imperecível como políticos, pensadores, arqueólogos, polemistas. Se, 

contudo, nos restringirmos exclusivamente ao campo das Artes, é sobretudo na 

Literatura que encontramos figuras que inscreveram o seu nome na grande 

cultura portuguesa do século XX. Júlio Dantas, Miguel Torga, Fernando Namora, 

Bernardo Santareno, António Lobo Antunes, são alguns desses nomes. Esta 

palestra reunirá reflexões sobre este assunto e apresentará alguns aspectos da 

minha experiência pessoal. 

PALAVRAS-CHAVE:  Médicos e a Cultura; Cultura Portuguesa – Século XX; António 

José Barros Veloso 

 
SESSÃO DE COMUNICAÇÕES II – III 

SALA 4 
SESSÃO DE COMUNICAÇÕES II: Informação e desinformação: Impactos na vida 
humana e ecos sociais 

Comunicação 01:  
Título: A EDUCAÇÃO SUPERIOR NA PANDEMIA: GESTÃO E MEDIAÇÃO 
TECNOLÓGICA. 
Autor(es): Silvana Farias; Lídia Pimenta (Universidade do Estado da Bahia - 
UNEB); Auxiliadora Araújo (Universidade do Estado da Bahia - UNEB) 
RESUMO: Este artigo aborda as estratégias adotadas pela Universidade do Estado 
da Bahia, em busca de formas de gerir os processos acadêmico, administrativo e 
de gestão e desenvolvimento de pessoas, com o suporte da Tecnologia da 
Informação e Comunicação, cujo papel é preponderante para a mediação 
tecnológica, durante o período de pandemia provocada pela COVID-19. 
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PALAVRAS-CHAVE: Gestão Universitária; Pandemia; Tecnologia da Informação e 
Comunicação. 

Comunicação 02: 
Título: A COMPLEXIDADE DO CONTEXTO INFORMACIONAL EM SAÚDE E OS 
DESAFIOS DO PROCESSO DE BUSCA POR EVIDÊNCIAS.  
Autor(es): Gesner Francisco Xavier Júnior (Universidade Federal de Minas Gerais 
- UFMG); Alberth Sant'Ana Costa da Silva (Universidade Federal de Minas Gerais 
- UFMG);  Wagner Vasconcelos (Fiocruz); Alcenir Soares dos Reis (Universidade 
Federal de Minas Gerais - UFMG) 
RESUMOS: Em que pese a relevância das evidências científicas para informar e 
subsidiar a tomada de decisão em saúde, paradoxalmente, um dos grandes 
desafios atuais consiste justamente em recuperá-las. Por essa razão, este trabalho 
tem como objetivo sistematizar as boas práticas validadas na literatura para busca 
de evidências em saúde. Em termos metodológicos, a pesquisa é de natureza 
descritiva-exploratória. Como resultado, além de apresentar as etapas que devem 
ser percorridas para pesquisas abrangentes e sistemáticas de literatura, reforça a 
importância da consulta aos bibliotecários para tal finalidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Busca de evidências; Pesquisa bibliográfica; Estratégia de busca. 
 

SESSÃO DE COMUNICAÇÕES III: Comunicação, informação em rede e 
humanização: novas perspectivas na organização digital de saúde 

Comunicação 03:  
Título: INDEXAÇÃO DE IMAGENS MÉDICAS: ABORDAGENS E PERSPECTIVAS DE 
ESTUDOS NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO.  
Autor(es): Roberta Cristina Tartarotti (Universidade Estadual de Campinas -  
UNICAMP); Paula Regina Dal'Evedove (Universidade Federal de São Carlos - 
UFSCar) 
RESUMO: Como abordagem teórico-metodológica da Organização do 
Conhecimento, a indexação viabiliza a representação temática de recursos 
informacionais, com fins de recuperação por assunto. O objetivo do estudo é 
investigar a atual situação da indexação de imagens médicas na Ciência da 
Informação brasileira, a partir do mapeamento da produção acadêmica dedicada 
à temática. Para tanto, realizou-se levantamento bibliográfico nas bases de dados 
Web of Science e Scopus. Os resultados sinalizam poucos estudos sobre a 
temática na Ciência da Informação, tornando-se relevante o avanço de pesquisas 
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e consolidação dos aspectos teórico-metodológicos sobre indexação de imagens 
médicas na literatura especializada da Ciência da Informação. 
PALAVRAS-CHAVE: Indexação; Imagens médicas; Indexação de imagens; Ciência 
da Informação. 
 
Comunicação 04:  
Título: ANÁLISE DE PATENTES DE MEDICAMENTOS PROMISSORES PARA A 
DOENÇA DE ALZHEIMER 
Autor(es): José Miguel Vicente (Universitat Politècnica de València); Diego de 
Oliveira (Universidade Federal da Bahia - UFBA); Angela Machado (Universidade 
Federal da Bahia - UFBA); Luciano de Sá (Universidade Federal da Bahia - UFBA) 
RESUMO: A Doença de Alzheimer (DA) é uma enfermidade incurável que debilita 
psicologicamente o paciente e afeta emocionalmente seus familiares que 
convivem com a doença. O trabalho pretende, através da análise de patentes, 
contribuir para a compreensão das tecnologias desenvolvidas recentemente no 
tratamento da DA. Na metodologia foi realizada uma pesquisa exploratória 
através da prospecção tecnológica patentária, além de 
revisões bibliográficas sobre o assunto. Embora existam 132 agentes em ensaios 
clínicos para tratar a DA, ainda não foi descoberto nenhum fármaco para a cura 
da doença, restando apenas terapias combinadas e ações de prevenção que 
permitem diminuir o seu progresso. 
PALAVRAS-CHAVE: Patentes; Doença de Alzheimer; Medicamentos; 
Envelhecimento da População; Indústria Farmacêutica. 
 

SALA 5 

SESSÃO DE COMUNICAÇÕES II: Informação e desinformação: Impactos na vida 

humana e ecos sociais 

Comunicação 01:  
Título:  COVID-19 E ARQUIVOS: A PREVENÇÃO DE PESSOAS E ACERVOS EM 
TEMPOS DE PANDEMIA.  
Autor(es): Andreia de Freitas Rodrigues (Universidade Federal de Juiz de Fora - 
UFJF); Alessandra de Germano  (Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF) 
RESUMO: Viver a pandemia impôs-nos regras de diferentes ordens. 
Apresentamos aqui um produto dessa nova ordem. Atuamos no Arquivo Central 
da UFJF, setor com características específicas, que incluem ações de preservação 
tanto do acervo documental, quanto do bem-estar de nossos funcionários e 
usuários. Nesse panorama, como conciliar novos parâmetros de biossegurança à 
nossa realidade? Acreditamos que a informação é sempre a melhor solução e foi 
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assim que desenvolvemos nossa cartilha Covid-19 e Arquivos: A prevenção de 
pessoas e acervos em tempos de pandemia. Seu conteúdo possui caráter 
informativo, focado em orientações básicas, diretas e simples que pretendem 
mitigar o risco de contágio. 
PALAVRAS-CHAVE: Arquivo; Biossegurança; Informação. 
 
Comunicação 02: 
Título:  A INFORMAÇÃO NA DESCONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS DOS QUADROS 
DEPRESSIVOS.  
Autor(es): Débora Adriano (Universidade Federal de Cariri - UFCA);  Esdras Renan 
Farias Dantas (Universidade Estadual da Paraíba - UEPB); Vitória Régia Alencar 
(Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte) 
RESUMO: Resumo: Aborda o processo discriminatório em torno da saúde mental 
no Brasil. Discute as consequências da desinformação na elaboração e efetivação 
de políticas públicas voltadas ao acompanhamento e cuidados terapêuticos dos 
pacientes acometidos de transtornos depressivos. Evidencia a importância dos 
serviços de informação das bibliotecas e da atuação do bibliotecário neste 
contexto. O estudo é exploratório e bibliográfico. A depressão, e os sujeitos que 
por ela são acometidos, carregam o estigma, como consequência do preconceito 
da sociedade, que relaciona seus sintomas, e o processo de tratamento clínico e 
terapêutico, à inequação social ou à falta de força de vontade para superá-la. 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde mental; Depressão; Informação em saúde; 
Discriminação da depressão. 
 
SESSÃO DE COMUNICAÇÕES III: Comunicação, informação em rede e 
humanização: novas perspectivas na organização digital de saúde 
 
Comunicação 03:  
Título: CIÊNCIA ABERTA: PERSPECTIVAS PARA ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
CIENTÍFICA EM TEMPOS DE PANDEMIA.  
Autor(es): Robson Beatriz de Souza (Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação da Universidade Federal de Sergipe - UFS); Lorena de Oliveira Souza 
Campêllo (Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da 
Universidade Federal de Sergipe - UFS) 
RESUMO: O presente estudo traz uma análise sobre a Ciência Aberta e sua 
importância para o compartilhamento de informação e dados na área de saúde, 
essencial em meio a pandemia, para promover acesso livre e remoto ao 
conhecimento científico. Assim, o objetivo da abordagem é analisar a importância 
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que a Ciência Aberta proporciona a organização e ao acesso das publicações 
científicas em meio pandemia e suas vantagens. Os resultados obtidos através da 
investigação mostram as ações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia, como compartilhamento, acesso e desenvolvimento do 
conhecimento científico, principalmente em relação redes de informação.  
PALAVRAS-CHAVE: Ciência Aberta; Publicação científica; Informação científica.  
 
Comunicação 04:  
Título: IMAGEM BIOMÉDICA EM PERIÓDICOS FRONTEIRIÇOS À CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO. 
Autor(es):  Joice Cleide Cardoso Ennes de Souza (Universidade Federal 
Fluminense - UFF); Mayara Leticia de Jesus Andrade Goes (Universidade Federal 
Fluminense - UFF) 
RESUMO: Na área biomédica, a disseminação de imagens digitais proporciona 
ampla produção de imagens e questionamento em como organizar e representar 
a informação imagética com vistas à recuperação. Objetiva-se investigar na 
literatura internacional em Ciências da Saúde e Biológicas e Ciências Exatas e da 
Terra, princípios adotados na representação da imagem biomédica. Consiste em 
pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, com orientação analítico-descritiva, 
mediante a identificação de bases teórico-metodológicas para representação de 
imagem biomédica. Adota-se a análise de conteúdo para analisar os artigos 
recuperados no levantamento bibliográfico. Observamos aplicação de 
aprendizado automático, com possibilidades de curadoria do especialista via 
anotação nas imagens.  
PALAVRAS-CHAVE: Imagem biomédica; Tratamento informacional; Ciências da 
Saúde e Biológicas; Ciências Exatas e da Terra.  
 

 


