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Introdução
Este documento descreve o projeto para o redimensionamento e aprimoramento da atual
estrutura temática da BVS-SP. Busca-se assim, uma nova Estrutura Temática mais equilibrada
e pertinente à área de Saúde Pública, maior participação de outras instituições na elaboração na
avaliação da nova estrutura e facilitação na busca de informação por área temática.
Este projeto é parte integrante do programa 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
O projeto “Áreas Temáticas em Saúde Pública” é parte integrante da Biblioteca Virtual de
Saúde Pública – Brasil. A divisão da Estrutura Temática em 24 Macrotemas, aprovada e
implantada em 2002, reflete a conclusão de um grupo de discussão formado por
professores/especialistas em saúde pública, reunidos em várias ocasiões, para estabelecer os
grandes segmentos que compõem a área, seus domínios e conteúdos. Nesta ocasião foi
realizado o preenchimento dessas áreas com os descritores da Hierarquia DeCS e estabelecidas
as respectivas estratégias de busca para cada área, objetivando a recuperação dos documentos
indexados nas diferentes bases integrantes da BVS-SP.
Tem-se verificado que o estabelecimento dessas 24 áreas vem gerando controvérsias, como se
observa no comentário de especialista, em e-mail enviado à época do lançamento da BVS-SP,
à lista de discussão da BVS-SP: "fica a dúvida quanto aos critérios utilizados na divisão desta
estrutura e sua finalidade, pois grandes temas de Saúde Pública/Coletiva figuram ao lado de
aspectos específicos, atribuindo-se pesos iguais a segmentos aparentemente desproporcionais".
Após alguns anos da divulgação dessa Estrutura Temática, justifica-se a necessidade de
revisão quanto ao seu domínio e conteúdo.

Objetivos
Geral
Redimensionar, aprimorar e atualizar a atual estrutura temática da BVS-SP, corrigindo
desproporções e inadequações.

Objetivos Específicos
•
•
•

Restabelecer a divisão de temas, contemplando até 3 subníveis para cada tema.
Definir o domínio e conteúdo de cada tema e sub-tema.
Estabelecer as estratégias de busca para recuperação da informação nas diferentes bases
de dados que compõem a BVS-SP.
2

BVS Saúde Pública Brasil

Proposta de Projeto 6.13
Revisão das Áreas Temáticas em
Saúde Pública

Resultados esperados
•
•
•

Uma nova Estrutura Temática mais equilibrada e pertinente à área de Saúde Pública
Maior participação de outras instituições na elaboração na avaliação da nova estrutura
Facilitação na busca de informação por área temática e refinamento de resultados

Principais marcos de controle
O desenvolvimento do projeto obedecerá à seguinte metodologia:
• Formação da Equipe e atribuição das atividades.
• Realização de estudos e levantamento de dados para elaboração de proposta de
estrutura temática.
• Estabelecimento da nova estrutura das áreas temáticas com base nos estudos
anteriormente referidos.
• Apresentação da nova estrutura temática a especialistas de outras instituições para
avaliação.
• Introdução das modificações e sugestões propostas pelos especialistas.
• Comparação do novo DeCS (já validado) com as novas áreas temáticas para
compatibilização de ambos.
• Preenchimento de cada tema e respectivos sub-temas com descritores que os
representem, com base nos domínios definidos pelos especialistas.
• Implementação on line da nova estrutura com as respectivas estratégias de busca para
recuperação da informação em toda a BVS-SP

Cronograma básico
A implantação da fase final do projeto está estimada em 07 meses, de acordo com o seguinte
cronograma.
Macroatividades
Formação da Equipe e atribuição de atividades
Estabelecimento de proposta de nova estrutura
temática
Apresentação da nova estrutura temática ao Comite
Consultivo
Introdução das modificações sugeridas
Definição das estratégias de busca correspondentes
para cada tema e sub-temas
Implementação e disponibilização on line da nova
estrutura temática
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