
BIREME/OPAS/OMS 
BVS Saúde Pública 
 
Projeto BVS-SP-9 
Localizador de Informação em Saúde Pública na Inter net  
(15 de outubro de 1999) 
 
 
1. Introdução 
 
Este documento descreve o projeto para o desenvolvimento do catálogo de 
fontes de informação em Saúde Pública disponíveis na Internet.  Catálogo que 
reunirá as fontes de informação em saúde pública disponíveis na Internet em 
âmbito nacional, regional e internacional e será desenvolvido e operado na 
Biblioteca Virtual em Saúde. A duração do projeto está estimada em 6 meses. 
 
Este projeto é parte integrante de um conjunto de projetos específicos para o 
desenvolvimento da BVS Saúde Pública descritos na “Proposta de Projetos para 
a Biblioteca Virtual em Saúde Pública do Brasil”, aprovada pelo Comitê 
Consultivo Nacional da BVS Saúde Pública em reunião realizada na sede da 
FIOCRUZ, em 23 de junho de 1999. 
 
 
2 Antecedentes e justificativa 
 
Com a difusão massiva do uso da Internet como meio de comunicação, 
divulgação, lazer e negócios, mesclado com a divulgação e comunicação da 
informação científico-técnica, observa-se uma dificuldade cada vez mais 
freqüente de identificação de fontes de informação fidedignas em meio a uma 
quantidade enorme de informação recuperada em uma busca efetuada sobre 
algum tema em saúde.   
 
Tendo surgido sem qualquer preocupação organizacional e metodológica a 
Internet pode ser considerada hoje um reflexo da explosão informacional 
preconizada por cientistas da comunicação décadas atrás. Se por um lado esse 
pode ser considerado o principal elemento transformador desse meio de 
comunicação, por outro lado é seu elemento dificultador.  
 
Assim, considerando a necessidade de identificação, certificação e seleção de 
fontes de informação disponíveis na Internet para permitir acesso rápido e 
eficiente às fontes de informação científico-técnica; considerando a grande 
quantidade de informação não certificada disponível na Internet; considerando a 
necessidade de identificação e controle de fontes de informação em saúde 
pública disponíveis em âmbito nacional, regional e internacional formula-se o 
presente projeto para instalação, capacitação, alimentação e administração do 
Localizador de Informação em Saúde Pública compondo assim o portal de 
fontes de informação da Biblioteca Virtual em Saúde. 



 
 
3. Objetivo geral 
 
O objetivo geral deste projeto é contribuir para o acesso universal às fontes de 
informação em saúde, mediante o desenvolvimento do catálogo de fontes de 
informação disponíveis na Internet para a promoção e uso intensivo de fontes 
de informação científico-técnica em saúde. 
 
A formulação deste projeto se baseia na necessidade de facilitar o acesso 
rápido e eficiente às fontes de informação científico-técnica em saúde pública. 
  
O presente projeto é parte integrante da Biblioteca Virtual em Saúde. 
 
 
4. Objetivo específico 
 
O objetivo específico deste projeto é o desenvolvimento e operação de um 
catálogo de fontes de informação em saúde pública da Internet na Biblioteca 
Virtual em Saúde. 
 
Para tanto, o projeto utilizará a metodologia de registro e recuperação de fontes 
do Localizador de Informação em Saúde (LIS), um dos componentes 
integradores da Biblioteca Virtual em Saúde.  
 
Os resultados esperados com a implantação do projeto são: (i) um catálogo 
exaustivo de fontes de informação em saúde pública disponíveis na Internet; (ii) 
um mecanismo de atualização sistematizada das fontes de informação em 
saúde pública disponíveis na Internet. 
 
 
5. Metodologia de desenvolvimento e macroatividades 
 
O desenvolvimento do projeto obedecerá à seguinte metodologia e 
macroatividades 
 
a. Definição do núcleo de instituições responsáveis pelo registro das fontes de 

informação científico-técnica em saúde pública. Esse núcleo deverá ser 
formado inicialmente pelas seguintes instituições: FSP/USP, 
ENSP/FIOCRUZ e a BIREME. O Centro de Documentação do Ministério da 
Saúde e o Centro de Documentação da Representação da OPAS poderão 
integrar esse grupo inicial. O núcleo liderará a implantação do projeto. 

 
b. Desenvolvimento de critérios de seleção para o cadastramento de fontes de 

informação em saúde pública disponíveis na Internet. 
 



c. Definição e implantação de níveis de responsabilidade para a atualização e 
integridade das fontes de informação entre as instituições participantes. 

 
d. Implantação da metodologia LIS que permite a criação de um portal de 

fontes de informação em saúde disponíveis na Internet, a partir de critérios 
de identificação e seleção préestabelecidos para compor o catálogo de 
fontes de informação na BVS padrões internacionais de buscadores da 
Internet. 

 
e. Capacitação dos profissionais responsáveis pelo ingresso do registro de 

fonte de informação no LIS, contendo dados de identificação da instituição 
responsável pela fonte de informação, resumo informativo e indexação de 
conteúdo utilizando a terminologia DeCS, compatibilizando assim a busca no 
LIS com a navegação conceitual nas demais fontes da Biblioteca Virtual em 
Saúde; 

 
f. Operação regular e atualização do LIS-SP como componente integrador da 

BVS-SP. 
 
g. A comunicação entre as instituições participantes do projeto dar-se-á através 

de lista de discussão e reuniões periódicas de avaliação. 
 
 
A implantação do projeto está estimada em 6 meses, de acordo com o seguinte 
cronograma 
 
 

Meses Macroatividades 
1 2 3 4 5 6 

Definição de instituições  --      
Desenvolvimento de critérios de seleção -- --     
Definição de níveis de responsabilidade --      
Implantação da metodologia LIS  --     
Capacitação de profissionais  --     
Operação regular e atualização  -- -- -- -- -- 
Comunicação em lista de discussão -- -- -- -- -- -- 
 
 



6. Orçamento 
 
A implantação do projeto está baseada na infra-estrutura de recursos humanos 
e de tecnologias de informação das instituições participantes que serão 
complementados por recursos adicionais aportados por este projeto. 
 


