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REFERÊNCIA:

PFI – 90/11

São Paulo, 15 de agosto de 2011.

À Profa. Doutora
Angela Cuenca
Diretora da Biblioteca
Faculdade de Saúde Pública da USP
São Paulo, SP

Prezada Profa. Angela,

Assunto: Resposta ao ofício n° BIB/CIR-58/11 - FSP/USP, de 27 de julho de 2011

Agradecemos o envio do ofício com sugestões para melhoramentos da interface de
pesquisa da BVS-SP.
As demandas sugeridas foram analisadas de acordo com sua viabilidade técnica e
alinhamento com o Termo de Cooperação existente entre a OPAS Brasil, através da
BIREME e o Ministério da Saúde (TC 50), que permitirá o financiamento dos
desenvolvimentos. Os resultados desta análise estão detalhados no documento anexo.
Para ulterior informação, bem como para organizar as atividades subsequentes,
gentileza contatar Bárbara Uehara (barbara.uehara@bireme.org), bibliotecária
responsável pelo acompanhamento da BVS Saúde Pública na BIREME, que estará à
disposição.

Atenciosamente,

Lilian Calò, Dra.
Gerente de Produção de Fontes de
Informação
BIREME/OPAS/OMS

LC/bcau

ANEXO
DEMANDA:
Sugestões para otimizar a recuperação das informações
1. Inserir a opção de busca por “palavras do resumo” (índice) no box de
“pesquisa bvs”

RESULTADO DA ANÁLISE: Demanda passível de implementação, que será viabilizada por meio
do Termo de Cooperação firmado entre o Ministério da Saúde do Brasil e a Organização PanAmericana da Saúde (TC 50).

DEMANDA:
2. Inserir o índice de “autor” no box opções de refinamento
3. Inserir o índice de “afiliação” no box opções de refinamento
4. Inserir o índice de “lis” no box opções de refinamento

RESULTADO DA ANÁLISE: Demanda não implementável
JUSTIFICATIVA: Inviabilidade técnica - A opção de refinamento não se aplica para conjunto de
itens com frequência muito baixa, por exemplo, a quantidade de um mesmo autor que
aparecem em mais de um artigo dentro do conjunto de fontes de informação tende a ser
sempre um.

DEMANDA:
5. Inserir o método pesquisa via descritores decs/mesh no box pesquisa
(=modelo bvs regional)

RESULTADO DA ANÁLISE:
A implementação do método de pesquisa via DeCS/MeSH está sendo avaliada no portal da
BVS Regional, e o resultado destas avaliações indicam que esta modalidade de pesquisa
deverá ser gradualmente descontinuada em instâncias da BVS.

DEMANDA:
6. Inserir serviços personalizados

RESULTADO DA ANÁLISE: Demanda não implementável
JUSTIFICATIVA: Inviabilidade técnica - A funcionalidade de serviços personalizados não esta
disponível para ser utilizado em instâncias da BVS, seu uso neste momento esta restrito ao
âmbito do Portal Regional da BVS.

Sugestões para otimizar a localização da informação
DEMANDA:

1. Inserir o campo localização do documento/nº de chamada na exibição dos
resultados

RESULTADO DA ANÁLISE:
Alteração passível de realização. Será viabilizada por meio do Termo de Cooperação firmado
entre o Ministério da Saúde do Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde (TC 50).
DEMANDA:
2. Inserir um tutorial para o usuário (a ser desenvolvido pela BIREME)
Esta demanda deverá ser implementada pela Comitê Responsável pela BVS

RESULTADO DA ANÁLISE:
A BIREME coloca a disposição da Rede BVS os vídeos/tutoriais feitos sobre a busca integrada do
Portal Regional da BVS e LILACS, que podem ser linkados por quaisquer BVS da Rede.
http://lilacs.bvsalud.org/wp-content/uploads/2011/03/lilacs_Intro_pt.swf
http://lilacs.bvsalud.org/wp-content/uploads/2011/04/lilacs_recursos1_pt.swf
http://lilacs.bvsalud.org/wp-content/uploads/2011/03/lilacs_campos_pt.swf
Os mesmos também podem ser usados como exemplo para que as instituições coordenadoras
de instâncias da BVS temáticas e institucionais possam criar de tutoriais específicos
(personalizados) para cada BVS.

Sugestão para ampliar o envio (saída) dos resultados
DEMANDA:

1. Ampliar as opções de envio dos resultados

RESULTADO DA ANÁLISE:
Alteração passível de realização. Será viabilizada por meio do Termo de Cooperação firmado
entre o Ministério da Saúde do Brasil e a Organização Pan- Americana da Saúde (TC 50).
Sugestão para ampliar as fontes de informação na opção de meta busca
DEMANDA
1. Incluir a scielo+scielosp + portal de evidencias

RESULTADO DA ANÁLISE: Demanda não implementável
JUSTIFICATIVA: Inviabilidade técnica - Os registros SCIELO+SCIELOSP da área da saúde são
correspondentes aos registros contidos na LILACS.
SUGESTÃO: Para evitar duplicação de dados, sugerimos a busca pelo tipo específico de estudo
de evidências: Ensaios Clínicos, Avaliações Econômicas, Revisões Sistemáticas, Avaliações de
Tecnologias. Alteração passível de realização. Será viabilizada por meio do Termo de
Cooperação firmado entre o Ministério da Saúde do Brasil e a Organização Pan-Americana da
Saúde (TC 50).

