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Prezados (as) leitores (as), 
 
Ao escrevermos este editorial não poderíamos deixar de falar dos afetos e 

emoções expressados em teias de nós coloridas de rendas de bilros. Isto porque este 

número especial de nossa Revista Informação em Pauta (IP) é dedicado aos artigos 

oriundos das palestras, conferências e oficinas realizadas durante o V Seminário 

Internacional de Informação para a Saúde (SINFORGEDS). Este evento sonhado desde 

2009, quando de sua primeira edição, consolida‐se cada vez mais como um seminário 

internacional, científico e multidisciplinar que congregando os campos da Ciência da 

Informação, Ciências da Saúde, Ciências da Computação, Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas, Filosofia e tantos outros.  

A proposta do SINFORGEDS é o diálogo entre os campos de conhecimentos e suas 

reflexões teóricas e práticas sobre as contribuições da informação para a melhoria das 

ações de cuidados do paciente e a prevenção da saúde coletiva mediadas pelas 

tecnologias digitais de informação e de comunicação (tdics). 

Assim, nas leituras deste número especial da Revista Informação em Pauta, 

esperamos que os vários olhares sobre os diversos saberes registrados possam 

despertar as sensatios de cada leitor para o papel que a informação tem como um 

instrumento para melhorar a saúde do sujeito.  

Neste número especial, temos trabalhos versando sobre várias temáticas 

relativas à informação para a saúde. A Revista abre com o texto sobre as “Tecnologias 

digitais e análise do regime de informação para a promoção da saúde coletiva”, de 

autoria da professora Maria Nélida Gonzalez de Gomez (Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação ‒ PPGCI/Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia ‒ IBICT /Universidade Federal do Rio de Janeiro‒UFRJ). Em seguida, o 

professor Radamès Linares Columbié (Universidad de la Habana, Cuba) discute “Ciencia 

de la Información y Ciencia de la Comunicación: otro dialogo interdisciplinar”. A 

professora Henriette Ferreira Gomes (Universidade Federal da Bahia/UFBA) nos brinda 

com o “Protagonismo socio-informacional na saúde coletiva”. A médica Sonia 
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Elizabeth Benitez (Hospital Italiano de Buenos Ares) apresenta a “Experiencia en el 

ámbito del educación a distancia: de especialista a (y) magíster en Informática en 

Salud en el hospital italiano de Buenos Aires”.  Na sequência, temos o artigo sobre 

“Terminología clínica: la base para la representación/categorización de la 

información en las historias clinicas electrónicos del paciente”, palestra da Médica 

Veronica Nancy Orrego (Hospital Italiano de Buenos Aires) e “Políticas de indexação 

em unidades de informação de instituições de saúde”, exposto pela professora 

Mariângela Spotti Lopes Fujita (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho ‒ 

UNESP). O artigo do Professor José Eduardo Santarém Segundo (Universidade de São 

Paulo – Ribeirão Preto) aborda “Web Semântica: fluxo para publicação de dados 

abertos e ligados”. Em sequência, a professora Margarete Farias de Moraes 

(Universidade Federal do Espírito Santo/UFES), trata dos “Requisitos de qualidade e 

segurança para prontuários do paciente ministrante”, e, finalmente, o professor 

Ricardo César de Carvalho (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo ‒ Campus Votuporanga) traz suas reflexões sobrea “Aplicação de mineração de 

dados em informações oriundas de prontuários de paciente”. 

Expressamos, aqui, que o SINFORGEDS somente acontece com várias parcerias e, 

sem elas, não seria possível realizar esse evento. Assim, gostaríamos de deixar nossa 

gratidão a todas as pessoas que ‘vestiram a camisa conosco’ aceitando trabalhar neste 

evento, sejam professores(as), pesquisadores(as), estudantes e servidoras do 

Departamento de Ciências da Informação da UFC ou de outras unidades da nossa 

querida UFC. Agradecemos também aos (as) conferencistas, palestrantes e ministrantes 

das oficinas realizadas durante o V SINFORGEDS que se deslocaram de longe para trocar 

experiências conosco.  

Gostaríamos de deixar um agradecimento especial aos organismos de fomento 

CAPES e CNPq, que nos proporcionaram recursos financeiros para que o evento pudesse 

ser realizado. 

Agradecemos ao nosso suporte técnico, incansável na busca de solução de 

problemas para que nossa revista esteja disponível e em qualidade.  

 

Tim‐tim, aproveitem e boa leitura! 

 
Virgínia Bentes Pinto 

Coordenadora do SINFORGEDS 
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