
V Reunião do Comitê Executivo da BVS Brasil 

 

Reunião Virtual, 25 de agosto de 2014. 

 

Introdução 

A V Reunião do Comitê Executivo da BVS Brasil, aconteceu no dia 25 de agosto de 2014 e 

contou com a participação dos coordenadores de Instâncias BVS da Rede BVS Brasil. O objetivo 

da reunião era definir e aprovar os critérios de seleção de fontes de informação da BVS Brasil. 

 

Participantes 

Representantes das seguintes instâncias BVS: 

BVS Brasil 

BVS FIOCRUZ 

BVS Educação em Ciências da Saúde 

BVS Instituto Evandro Chagas 

BVS Veterinária 

BVS Economia da Saúde 

BVS Odontologia 

BVS Doenças Infecciosas e Parasitárias 

BVS Secretaria do Estado de São Paulo 

BVS Homeopatia 

BVS Prevenção e Controle de Câncer 

 

BIREME/OPS/OMS 

Joanita Barros 

Juliana Sousa 

Rosemeire Pinto 

Sueli Suga 

Thaisa Ziliotto 

Verônica Abdala 

 

 

 

 



 

Agenda e Desenvolvimento 

Verônica Abdala, representando a Secretaria Executiva da BVS Brasil, apresentou a 

atual coleção de fontes de informação da BVS Brasil e contextualizou a importância de se 

definir os critérios de seleção de uma BVS Nacional.  

Reforçou que o objetivo principal da BVS Brasil é promover o acesso e uso da informação e 

evidência científica em saúde para usuários brasileiros. Tendo como objetivos específicos:  

• 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. 

Em seguida apresentou a proposta dos critérios de seleção das fontes de informação da 

BVS Brasil divido em: Critérios Gerais, Critérios específicos para as bases bibliográficas e 

critérios técnicos. 

Critérios gerais apresentados: 

• 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. 

Critérios específicos apresentados: 

• 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 

 

Também foi apresentado o formulário para descrição de fontes de informação, que 

pode ser acessado através do link http://goo.gl/PIuAo1. Este formulário possibilita a submissão 

de uma base de dados e caso esta base atenda os critérios de seleção da BVS Brasil e do Portal 

de Pesquisa Regional, pode vir a integrar a coleção de fontes de informação de ambos os 

portais. 

Outro ponto da reunião foi o anúncio da pré reserva dos dias 16 a 21 de novembro de 

2014 para a próxima reunião da Rede BVS Brasil e da Rede Brasileira de Informação em 

Ciências da Saúde que está prevista para acontecer no SNBU – Seminário Nacional de 

Bibliotecas Universitárias, em Belo Horizonte-MG. 

Ao final das apresentações a reunião foi aberta para discussão e votação dos critérios 

apresentados. 

  



 

Discussão e Votação 

 Após a apresentação dos critérios, a reunião foi aberta para comentários dos 

participantes. Luciana Daniele, representando a BVS FIOCRUZ, sugere que os critérios sejam 

estendidos para a área de humanas. Verônica comenta que desde que a fonte de informação 

esteja relacionada à área de saúde e atenda aos critérios, pode ser incluída também. 

Em seguida foi realizada uma votação para aprovação e concordância dos critérios 

propostos por cada tipo de critérios (gerais, específicos e técnicos) e todos foram aprovados 

pelos participantes da reunião. 

Sandra Teixeira, representando o Ministério da Saúde, faz um comentário final 

aprovando os critérios de seleção e destacando a importância do trabalho em equipe. 

Lúcia Costa Ramos, representando a BVS Odontologia, diz que a apresentação é 

interessante, e acredita que tenha alguns ajustes a serem feitos após a apresentação ao 

comitê consultivo. Verônica diz que irá passar a proposta para contribuição de todos antes de 

enviar ao Comitê Consultivo. 

A apresentação dos critérios de seleção foi enviada por e-mail a todos os 

representantes das instâncias de BVS do Brasil para comentários e contribuições e em seguida 

será encaminhada ao Comitê Consultivo da BVS Brasil. 

 

Encaminhamentos: 

• Os critérios de seleção ficarão abertos para comentários e contribuições da rede até o 

dia 1º de setembro de 2014, após esta data será encaminhado ao Comitê Consultivo 

da BVS Brasil para revisão e aprovação final. 

 

A gravação da reunião pode ser acessada através do link: 

https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/nativeplayback.jnlp?sid=1110&

psid=2014-08-25.1133.M.70101164160546C804497A623105D3.vcr  

 


