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Introdução  
Este documento descreve o projeto para continuidade do programa de desenvolvimento de um 
conjunto de dissertações e teses na área de saúde pública através de um Portal de Teses com 
atualização permanente , sendo parte integrante de um conjunto de projetos específicos para o 
fortalecimento da BVS Saúde Pública Brasil, aprovados pelo Comitê Consultivo Nacional da 
BVS Saúde Pública em reunião realizada na BIREME, em 2 de agosto de 2004. 
 

Justificativa 
Atualmente as bases de dados têm procurado arrolar diferentes tipos de documentos, inclusive 
aqueles considerados não convencionais e que têm como características o não compromisso 
comercial, limitada divulgação e conseqüentemente, difícil acesso.  As teses e as dissertações 
encontram-se incluídas nesta classificação e são trabalhos que representam pesquisas, 
comprovam hipóteses e levam anos para serem elaboradas. Para sua aprovação passam, em sua 
defesa, pelo crivo de especialistas comprovadamente reconhecidos. 
 
Mesmo consideradas como importantes fontes de referência, grande parte das informações 
nelas divulgadas não são plenamente utilizadas por seus pares, pois a maioria não conhece se 
quer a sua existência. 
 
Na maioria das vezes estes trabalhos só são encontrados na Biblioteca da Instituição em que 
foram defendidos, tendo acesso e circulação limitados. A Internet tem se apresentado como 
mais uma forma de divulgar e possibiltar o acesso às teses e dissertações, pois além de 
existirem as bases de dados referenciais, que permitem aos usuários conhecerem as 
informações básicas da obra (título, autor, resumo, entre outros), torna-se cada vez mais 
corrente a disponibilização dos textos completos em formato eletrônico. Esta “divulgação 
eletrônica” possibilita que o usuário possa consultar o documento a partir de qualquer 
computador conectado a Internet, em conjunto com os recursos característicos desta mídia. 
 
A publicação de textos completos em formato eletrônico é uma das fontes de informação que 
conformam as coleções descentralizadas da Biblioteca Virtual em Saúde.  
 
A publicação eletrônica de textos científico-técnicos na Internet tornou-se nos últimos anos 
uma prática consagrada nacional e internacionalmente, independentemente da oportunidade 
e/ou necessidade da publicação paralela em papel. Em muitos casos tem se mostrado como 
uma complementação à publicação impressa. 
 
Publicar um documento na Internet/BVS aporta possibilidades extraordinárias ao processo de 
comunicação científico-técnica em saúde, entre as quais destacamos sua visibilidade, 
acessibilidade universais e relacionamentos com outras bases de dados e sites, que contribuem 
para promover a eqüidade no acesso à informação em saúde e para maximizar a relação entre o 
custo de produção e o número provável de leituras. A publicação eletrônica facilita a obtenção 
de cópias  independentemente da localização geográfica do publicador e do leitor.  
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Objetivos 

Geral 
• Disponibilizar de forma integrada e em texto completo as teses defendidas na área de 

saúde pública das instituições participantes do projeto, assim como a possibilidade de 
desenvolvimento de indicadores bibliométricos e infométricos. 

• 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 
• Oferecer uma visão de conjunto das dissertações e teses na área de saúde pública 

através de um Portal de Teses com atualização permanente.  
 

• Desenvolver uma ferramenta e metodologia genérica para operação  descentralizada de 
fontes de informação componentes de um Portal  de Teses, que permita busca e 
recuperação em fontes de informação usadas para tratamento de teses , bem como 
fontes de informação complementares. 

  
• Possibilitar a dinamização do acesso, incluindo a integração, com a Biblioteca Virtual 

de Saúde Pública Brasil. 
 

• Contribuir com o desenvolvimento da Biblioteca Virtual em Saúde Pública no Brasil, 
através da disseminação da informação científica acadêmica e facilitando o trabalho 
cooperativo entre as instituições acadêmicas da área de saúde pública. 

 
 

Resultados esperados 
Os principais resultados esperados com a implantação do projeto são: 

� Curto Prazo 
a. Mapa das instituições interessadas em participar de forma pró-ativa do projeto 
b. Formação do Grupo Focal para acompanhamento, validação e controle de 

qualidade do projeto 
c. Matriz de Responsabilidades do Grupo Focal 
d. Elaboração de documentação pertinente a coleta de autorização de publicação 

(direitos autorais) 
e. Desenvolvimento de um protótipo da ferramenta que realizará o gerenciamento 

do Portal de Teses como interface pública. 
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� Médio Prazo 
a. Relatórios de avaliação da iniciativa e reuniões por parte do Comitê Consultivo 
b. Estatísticas de acesso e de crescimento de volume de dados disponíveis 
c. Divulgação de notícias sobre defesas, uso e impacto das teses e links 

relacionados 
d. Aumento da representação de textos completos junto a base de dissertações e 

teses em saúde pública 
 

� Longo prazo 
a. Índice bibliográfico das teses brasileiras em saúde pública apontando para 

textos completos ou identificando a biblioteca com original. 
 

Premissas 
a) A publicação de notícias sobre defesas de teses está vinculada ao Projeto de Operação 

da Página da BVS-SP e consequente disponibilização de uma Agência de Notícias na 
BVS-SP 

b) O uso de áreas temáticas para recuperação está vinculado ao sucesso do Projeto de 
Revisão e atualização das áreas temáticas da BVS-SP. 

 

Principais marcos de controle  
c) Formação da equipe de trabalho 
d) Formação do grupo focal para ampliação da representação de teses em saúde pública 

com textos completos na BVS-SP 
e) Elaboração de documentação pertinente a coleta de autorização para publicação  
f) Inicio das atividades de busca e recuperação de dissertações e teses (em texto 

completo), processamento técnico e envio dos registros para LILACS (com url do texto 
completo) 

g) Desenvolvimento da interface pública do Portal de Teses da BVS Saúde Pública 
h) Publicação do Portal de Teses da BVS-SP 
i) Ações corretivas de acordo com as avaliações periódicas 
j) Capacitação para publicação descentralizada de notícias/destaques sobre defesas no 

Portal de Teses 
k) Operação regular da fonte de informação 
 

Cronograma básico 
A implantação do projeto está estimada em 07 meses, de acordo com o seguinte cronograma: 
 

Macroatividades 
01 02 03 04 05 06 07 

Formação da equipe de 
trabalho 

x       
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Formação do grupo focal x       
Elaboração de 
documentação pertinente 
a coleta de autorização 
para publicação  

x       

Definicao do fluxo de 
atividades para inicio da 
execução da busca e 
recuperação de 
dissertações e teses (em 
texto completo), 
processamento técnico e 
envio dos registros para 
LILACS (com url do 
texto completo) 

x x x     

Desenvolvimento da 
interface pública do 
Portal de Teses da BVS 
Saúde Pública 

   x x   

Publicação do Portal de 
Teses da BVS-SP 

     x x 

Ações corretivas      x x 
Capacitação para 
publicação 
descentralizada de 
notícias/destaques sobre 
defesas no Portal de 
Teses 

      x 

Operação regular da fonte 
de informação 

     x x 

 


