
Ata da Reunião da BVS Saúde Pública – Estratégias de fortalecimento da contribuição em 
saúde pública para as fontes de informação da BVS
 
Salvador, 25 de outubro de 2006, das 15h30 às 18h30 
Local: Centro de Pesquisas Gonçalo Muniz – CPqGM/FIOCRUZ 
 
Participantes: 
IEC: Vania Araújo 
ENSP/FIOCRUZ : Jussara Long, Regina Gandarra 
CGDI/MS: Shirlei Gonçalves, Eliane Santos 
FSP/USP : Angela Cuenca 
SES/RS: Maria Silvia Lessa, Silvana 
CPqGM: Ana Maria Fiscina 
UFRGS/Faculdade de Medicina: Liane Franzen, Romilda Teofano 
GHC: Isabel Merlo 
BIREME/OPAS/OMS: Veronica Abdala, Cláudia Guzzo e Luciano Duarte 
 
Objetivo: 
Reunir o Comitê Executivo da BVS SP Brasil e novas institituições com programas de pós-
graduação em saúde pública, cooperantes da LILACS para debater estratégias de fortalecimento 
da contribuição para as fontes de informação da BVS Saúde Pública.  
 
Desenvolvimento: 
Inicialmente foi brevemente apresentada por Cláudia Guzzo o histórico da BVS SP Brasil e o 
Projeto de Ampliação (2006-2007), contextualizando a reunião neste âmbito. Na sequencia Luciano 
Duarte apresentou as novidades da Metodologia LILACS e resultados da atualização da categoria 
saúde pública no DeCS, como base para então abrir um debate sobre a importância de se 
aprimorar a qualidade de indexação em saúde pública na LILACS.  
 
Foram destacados os números de registros de Revistas LILACS Express, que estão sem 
indexação, solicitando-se maior atenção aos centros quanto a esta produção.  
 
Foi também entregue aos participantes um documento contendo um estudo de caso de registros  
indexados para LILACS, e quais seriam os descritores mais adequados em cada caso, assim como 
reforçados pontos básicos para os quais é necessário atentar para uma boa indexação.  
 
Discutiu-se como estas instituições podem colaborar mais ativamente com a LILACS, assegurando 
o envio da produção de suas instituições.  
 
Todos os participantes apoiaram a necessidade de educação continuada neste tema. Assim, foi 
proposta realização de cursos a distância sobre indexação e o uso da Comunidade Virtual da Rede 
BVS para propiciar o debate do tema entre profissionais. A FSP/USP colocou-se a disposição para 
colaborar na capacitação de profissionais para realização de atividades de indexação em saúde 
pública. 
 
Seguiu-se apresentação de Jussara Long sobre o Portal de Teses e Dissertações da BVS SP 
Brasil e formas de cooperação em suas fontes de informação, convidando as instituições presentes 
a colaborarem com conteúdos para estas fontes de informação.  
 
Conclusões:  
Veronica Abdala ressaltou que a BVS SP Brasil é um canal que as instituições devem utilizar para 
divulgar a produção em saúde pública de suas instituições. 
 
Angela Cuenca entregou um documento contendo a contribuição da equipe da Biblioteca da 
FSP/USP sobre os temas em pauta.  
 
Não havendo mais temas a serem discutidos, foi encerrada a reunião. 
 
Principais Recomendações: 
 



- Encaminhamento, por parte da BIREME, da relação dos registros das revistas de saúde pública 
que são LILACS Express e estão sem indexação para os respectivos centros cooperantes, para 
revisão; 
- Abertura de dois tópicos (indexação em saúde pública e LILDBI-Web) no fórum da Comunidade 
Virtual da Rede BVS, para que os profissionais que participaram deste encontro possam fomentar 
este debate entre os integrantes da rede;  
 
- Analise da possibilidade de criação de um serviço de alerta da LILACS, enviando dicas periódicas 
de indexação, mostrando estudos de casos de indexação e comunicando novidades da 
metodologia LILACS;  
 
- Que as institiuções com programas de pós-graduação em saúde pública garantam a indexação 
das teses produzidas na base de dados LILACS (ou Thesis, caso não se adequem aos critérios da 
LILACS), sempre que possível com texto completo, garantindo assim a representatividade das 
mesmas no Portal de Teses da BVS Saúde Pública;  
 
- Que como projeto futuro seja avaliada uma possibilidade de relacionamento entre os dados da 
defesa que estão armazenados no Diretório de Defesas de Teses e a Tese propriamente dita, 
disponibilizada por meio da base bibliográfica; 
 
- Que o resultado da pesquisa no Diretório de Defesas de Tesas seja exibido cronologicamente, da 
defesa mais recente para a mais antiga.  
 
 


