
Reunião do Comitê Executivo da BVS Brasil

25 de agosto de 2014

Objetivo:

Definição e aprovação dos critérios de seleção de fontes 

de informação da BVS Brasil

Agenda:

• Sobre a Rede de Conteúdos da BVS Brasil

• Apresentação da proposta de critérios

• Aprovação dos critérios

• Registro das fontes de informação da BVS Brasil

• Chamada para a Reunião da Rede BVS Brasil no SNBU
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Objetivo

� Promover o acesso e uso da informação e evidência científica em saúde para 

usuários brasileiros

� Dar visibilidade à produção científica e técnica em Ciências da Saúde 

publicada no Brasil e sobre o Brasil

� Oferecer acesso integrado às fontes de informação produzidas pela Rede 

Brasileira de Informação em Ciências da Saúde/Rede BVS Brasil e fontes de 

informação regionais e internacionais disponíveis na BVS Regional 

(MEDLINE, LILACS, Biblioteca Cochrane, LIS, DirEve, Leyes e SeCS) 

� Promover a visibilidade dos produtos e serviços de informação da Rede 

Brasileira de Informação em Ciências da Saúde/Rede BVS Brasil

Instância BVS Brasil

brasil.bvs.br



Critérios gerais:

� Cobertura temática: Ciências da Saúde em geral, incluindo áreas relacionadas: Medicina, Saúde 

Pública, Odontologia, Enfermagem, Saúde Pública Veterinária, Farmácia e Química, Biologia, 

Nutrição, Psicologia, Meio Ambiente e outras

� Cobertura geográfica: Prioritariamente conteúdos publicados no Brasil e sobre o Brasil 

independente do país de publicação

� Tipo de informação: Informação científica, informação técnica, dados de saúde (indicadores), 

documento governamental, documento não convencional, recursos educacionais abertos, 

recursos de internet (sites), legislação, relatos de experiências e eventos

� Conteúdo: fontes de informação produzidas por instituições da Rede Brasileira de Informação em 

Ciências da Saúde/Rede BVS Brasil.
Nota: Não serão incluídas bases de dados geradas exclusivamente de recortes de fontes de informação já 

disponíveis na BVS Brasil. 

� Acesso:  garantia do texto completo dos documentos por meio eletrônico (URL do texto 

completo) OU pelo serviço SCAD, OU pela identificação da biblioteca que possui o documento.

� Atualização: fonte de informação atualizada regularmente.

Rede de Fontes de Informação BVS Brasil

Critérios para seleção e permanência



Critérios específicos para as bases bibliográficas

� Indexação: adoção do vocabulário DeCS/MeSH para indexação dos conteúdos

� Descrição Bibliográfica: compatível com a  Metodologia LILACS

Critérios técnicos

� Formato de Metadados

Desejável: Metodologia LILACS, NLM, MARC , Dublin Core qualificado

Mínimo: Dublin Core

� Protocolos de transferência

Desejável: 

• Protocolo OAI-PMH - http://www.openarchives.org/pmh/

• ISIS-OAI-PMH http://wiki.bireme.org/pt/index.php/Instalando_isis-oai-

provider para as bases de dados ISIS

• FTP

� Formato dos dados

Desejável: Exportar registros em formato XML ou ISO2709



Formulário para 

submissão de uma fonte

de informação para a 

BVS Brasil

Disponível em:
http://goo.gl/PIuAo1

Ou

https://docs.google.
com/forms/d/1QQJUOUN
38huXJbckgWAUan3ojCM
fK7009UDjNdJTPeM/vie
wform?usp=send_form




