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Introdução
Este documento descreve o aprimoramento e fortalecimento do catálogo de fontes de
informação em Saúde Pública disponíveis na Internet. Este catálogo reúne as fontes de
informação em saúde pública disponíveis na Internet, primeiramente em âmbito nacional, com
gradual expansão para cobertura regional e internacional. Está sendo desenvolvido e operado
pelos parceiros da Biblioteca Virtual em Saúde Pública (BVS SP Brasil), sob a coordenação da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo com estreita colaboração do
Ministério da Saúde para ingresso de informações de serviços em saúde (nível institucional) e
apoio técnico-metodológico da BIREME.
Este projeto é parte integrante do programa para o desenvolvimento e fortalecimento 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 BIREME, São Paulo, em 2 de agosto de 2004.

Justificativa
Apesar da existência de ferramentas de busca para os conteúdos da Internet, como o Google,
Altavista entre outros, ainda a informação técnico-científica tem a sua recuperação dificultada
pelo excesso de conteúdos comerciais na Internet. A questão da sobrecarga de informações
propiciada pela internet tem sido bastante debatida na literatura que, aliada à diversidade cada
vez mais acentuada da tecnologia da informação disponível, representa um dos grandes
problemas sentidos pelo usuário especializado, constituindo estímulo negativo para o uso da
internet. A manutenção das informações nos sites também tem sido considerada uma
dificuldade para maior utilização da Internet, especialmente, a quantidade de links irrelevantes
e inativos. Devido a esses problemas defrontados diariamente, a comunidade especializada
ainda não deposita total confiança nos meios eletrônicos para busca e disponibilização de
informações técnicas e científicas. Assim, o Localizador de Informação em Saúde Pública
(LIS-SP) tem como função oferecer tais informações, identificadas em fontes fidedignas, e
validadas por especialistas, sobre temas em saúde pública. Portanto trata-se de uma nova
ferramenta para a busca especializada de conteúdos da Internet.
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 técnico-científica; 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 o aprimoramento e fortalecimento na capacitação,
alimentação e administração do LIS-SP compondo o portal de fontes de informação da BVS
SP Brasil.
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Objetivos
Gerais
•
•

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 técnico-científica em saúde.
Contribuir para a efetivação da Política Nacional de Informação e Informática do SUS
que estabelece a BVS como espaço de acesso eqüitativo ao conhecimento em saúde e
propõe a universalização do uso de bibliotecas virtuais em saúde para a disseminação
de informações técnico-científicas, promovendo a ampliação do acervo e facilitando o
acesso dos usuários.
(http://politica.datasus.gov.br/PoliticaInformacaoSaude29_03_2004.pdf)

Específicos
•

Fortalecer e ampliar a operação de um catálogo de fontes de informação em saúde
pública da Internet na Biblioteca Virtual em Saúde Pública.

•

Promover o acesso rápido e eficiente às fontes de informação técnico-científica,
atualizadas, em saúde pública.

•

Aprimorar a metodologia de registro e recuperação de fontes do Localizador de
Informação em Saúde (LIS-SP), um dos componentes integradores da Biblioteca
Virtual em Saúde Pública.

Resultados esperados
•

Um catálogo exaustivo de fontes de informação em saúde pública, nacionais e
internacionais, disponíveis na Internet; espera-se atingir média de 80 registros novos
inseridos por mês.

•

Um mecanismo de atualização sistematizada das fontes de informação em saúde
pública disponíveis na Internet, com verificação regular da estabilidade dos sites
inseridos.

•

Capacitação de equipes das instituições parceiras ou novas parceiras, promovendo a
descentralização de atividades dentre as instituições participantes do Comitê Consultivo
da BVS-SP.

•

Capacitação de usuários da área de saúde pública por meio de cursos regulares e
disciplinas ministradas por instituições participantes do Comitê Consultivo da BVS SP
Brasil.
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•

Vigilância permanente de temas importantes para a área de saúde pública, por meio da
atualização do serviço “Destaques” e contatos com o usuário através do serviço de
referência virtual pelo do LIS-SP.

•

Maior facilidade na inserção e recuperação da informação a partir do aprimoramento da
metodologia LIS/Bireme, a partir das necessidades levantadas.

Principais marcos de controle
O desenvolvimento do projeto obedecerá à seguinte metodologia e macro-atividades
a. Atualização e certificação dos critérios de seleção de fontes de informação na Internet, a
partir da experiência adquirida nestes últimos cinco anos de atividades no LIS-SP.
b. Implementação do recurso para busca avançada no LIS-SP, necessidade percebida a partir
do crescimento da base e para aprimoramento do LIS-SP como um buscador eficiente e
eficaz da Internet.
c. Capacitação de novos profissionais responsáveis pelo registro de dados no LIS-SP,
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-SP com a navegação conceitual nas demais fontes
da BVS SP Brasil.
d. Capacitação de usuários para utilização do LIS-SP, a partir do Programas Educativos
fomentados pelas instituições participantes.
e. Atendimento de usuários do LIS-SP por meio do serviço de referência virtual.
f. Operação regular e atualização do LIS-SP como fonte de informação da BVS-SP.
g. Monitoramento e identificação de problemas e necessidades dos usuários contínuos para
fins de avaliação pelo Comitê Consultivo Nacional.
h. O Comitê Consultivo Nacional discutirá e avaliará periodicamente o desenvolvimento do
projeto.
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Cronograma básico
A implantação do projeto está estimada em 07 meses, de acordo com o seguinte cronograma:
Macroatividades
01

Atualização dos
critérios de seleção
Implementação de
busca avançada
Capacitação de
novos profissionais
responsáveis pelo
registro de dados no
LIS-SP
Capacitação de
usuários para
utilização do LIS-SP
Atendimento de
usuários do LIS-SP
por meio do serviço
de referência virtual
Operação regular e
atualização do LISSP
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