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Biblioteca Virtual em Saúde Odontologia Brasil
Objetivo e descrição sumária

A história da Biblioteca Virtual em Saúde na área de Odontologia (BVS Odonto Brasil)
remonta ao ano de 1998, durante o Congreso Panamericano de Información en
Ciencias de la Salud (CRICS IV), em San José, Costa Rica, com a temática "Rumo ao
Acesso Equitativo à Informação em Saúde". A BVS Odonto Brasil se une ao
compromisso da BIREME, para a construção da grande biblioteca virtual em saúde
envolvendo o Brasil e os países da América Latina e Caribe.

Tendo o compromisso com o acesso equitativo e universal à informação em Saúde a
BVS Odonto Brasil tem por objetivo garantir esse acesso de forma rápida e precisa,
através da seleção, organização e disseminação da informação em um espaço virtual
especializado, assegurando ao docente, discente, cirurgião-dentista e pesquisador da
área de odontologia o acesso eficiente, os produtos e serviços de qualidade
disponibilizados na Internet, podendo interatuar e navegar no espaço de uma ou várias
fontes de informação, independentemente de sua localização física contribuindo para
a atualização na área, assim como para o avanço da pesquisa científica no Brasil,
América Latina e Caribe.

A Biblioteca Virtual Odontologia Brasil é um sistema de informação em rede na área
de odontologia, interligando e unificando as instituições brasileiras de ensino e
pesquisa da área se constituiu em ferramenta de apoio informacional a todos os
seguimentos da comunidade odontológica nacional e internacional, considerando
desde o ensino da odontologia, em seus diversos níveis, até a assistência a saúde,
tendo a odontologia como mola propulsora da melhoria das condições de pesquisa em
saúde bucal.

Os produtos e/ou serviços disponibilizados estão categorizados em seis eixos para
operar em rede na Internet:
 Base de Dados LILACS: é um abrangente índice da literatura científica e
técnica da América Latina e Caribe. Há mais de 30 anos contribui para o
aumento da visibilidade, acesso e qualidade da informação em saúde na
Região.
 Base de Dados BBO (Bibliografia Brasileira de Odontologia): compreende a
literatura relativa à área de odontologia produzida por autores nacionais.
 Bases de Dados de Diretórios e Portais integra:
● Diretório de Eventos: tem o objetivo de reunir, armazenar, disponibilizar e
divulgar informações referenciais que permitam ao usuário localizar eventos
de interesse na área de Odontologia.
● Diretório de Grupos de Pesquisa: constitui-se em bases de dados que
contêm informações sobre os grupos de pesquisa em atividade no País.
● Diretório de Pesquisadores (CV-Lattes): o Sistema CV-Lattes é o
componente da Plataforma Lattes desenvolvido para o CNPq e utilizado pelo
MCT, FINEP, CAPES/MEC e por todos os atores institucionais bem como
pela comunidade científica brasileira como sistema de informação curricular.
● Diretório da Rede BVS: inclui dados das bibliotecas e centros de
documentação das Redes Nacionais dos países latino-americanos, das
áreas especializadas da Rede Brasileira de Informação em Ciências da
Saúde e de bibliotecas de instituições usuárias da BVS.
● Portal de Legislação em Saúde: uma base de dados temática regional
produzida em rede por instituições das áreas de legislação e de saúde e
coordenada pela Unidade de Desenvolvimento de políticas e Sistemas de
Saúde (HSS/HP/OPAS) e pela BIREME/OPAS/OMS.
 Base de Dados Medline e outras bases de dados de referências bibliográficas,
disponibilizadas integralmente na Internet, com projeções específicas para
atender as diferentes especialidades em Ciências da Saúde, e enriquecidas
com conexões para fontes de informação complementares, particularmente
com bases de dados de textos completos e serviços de fornecimento "online".
 Revistas Científicas em Odontologia: publicações eletrônicas, incluindo os tipos
clássicos de literatura científico-técnica (Rev@Odonto; Indicadores de
periódicos em Odontologia; Portal de Revistas Científicas em Ciências da
Saúde e Portal de Periódicos CAPES) enriquecidas com hipermeios e
organizadas em bases de dados "online" de hipertextos. Este componente é o

mais importante no que se refere à expansão da biblioteca clássica de
literatura científico-técnica.
 Componentes integradores da BVS:
● DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): terminologia em ciências da
saúde que será utilizada para indexar de modo compatível as fontes de
informação da BVS. O DeCS contém mais de 25 mil termos organizados e
hierarquizados em categorias, em três idiomas. Além das categorias
definidas no Medical Subject Headings" (MeSH) da "U.S. National Library of
Medicine" (NLM), inclui categorias específicas para a área de Saúde Pública
necessárias para a descrição da literatura técnico-científica da OPAS e dos
países da Região. Está contínuo desenvolvimento para responder à
dinâmica das ciências da saúde, tem como finalidade contribuir para o
desenvolvimento de sistemas especialistas especialmente no que se refere
ao acesso a fontes de informação.
● LIS (Localizador de Informação em Saúde): inclui, por um lado, a
metodologia de registro de referência comum de fontes de informação na
BVS, e, por outro lado, ferramentas de busca e/ou localização de fontes de
informação em saúde através da BVS, independentemente de sua
localização, organização, suporte e interface de operação.

Em 2015 ocorreu a migração da BVS Odonto (BVS-site para Wordpress) e durante
este processo os seguintes aplicativos/interfaces também foram atualizados:

 Interface de pesquisa agora está disponível em iAHx.
 Interface do diretório de eventos.
 Interface do LIS.
 Revisão e atualização das estratégias de busca dos temas.
 Disponibilizado funcionalidades de acessibilidade.
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http://www.bvs.eportuguese.org/php/index.php que tem por objetivo disseminar a
informação da área odontológica nos países da língua portuguesa (Angola, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste).
Além disso, em 2014 foi realizada a tradução do portal BVS Odonto Brasil para os
idiomas inglês e espanhol, com o objetivo de dar maior visibilidade à área de
Odontologia.

A área vem ganhando amplitude com a BVS Odonto Brasil e nosso propósito é manter
atualizada e compartilhar as fontes de informação existentes e a manutenção e
desenvolvimento de novos produtos e serviços cooperativos para o profissional
Cirurgião-Dentista.
Ações e detalhamento das atividades

Fortalecer a gestão e promoção da instância BVS Odonto Brasil na plataforma
WordPress (Garantir a sustentabilidade, fortalecendo cada vez mais sua importância e
utilização na vida do profissional Cirurgião-Dentista).

Realizar reunião com o Comitê Consultivo, utilizando o recurso EaD (promover
discussões de caráter técnico e político relacionadas ao desenvolvimento da BVS
Odonto. Identificar lacunas e necessidades de informação em Odontologia dos
usuários da BVS Odonto. Validar os critérios de qualidade das fontes de informação
em Odontologia e acompanhar o desempenho e desenvolvimento da BVS Odonto
Brasil durante o ano).

Realizar reunião com os Centros Cooperantes da BVS Odonto Brasil, utilizando o
recurso EaD (promover discussões quanto a participação da rede no processo de
desenvolvimento da BVS Odonto. Colher sugestões de melhorias e inovações tanto no
âmbito informacional, quanto as Tecnologias de Informação e Comunicação novas no
mercado).

Elaborar cursos das Fontes de Informação, na modalidade EaD (elaborar cursos para
treinamento da rede referente aos serviços e produtos disponíveis na BVS Odonto,
bem como atualizações pertinentes ao longo do ano).

Criar novos produtos e serviços compartilhados para os Cirurgiões-Dentistas
(implementar pesquisas de usuários, verificando suas necessidades quanto a
informação e estrutura no processo de criação e desenvolvimento da área de
Odontologia).

Público alvo

Alunos de graduação, pós-graduandos, docentes, pesquisadores da área de
Odontologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento.
Finalidade e relevância para a formação dos alunos envolvidos

Atualmente, verifica-se crescente demanda por informações que auxiliem os alunos
que buscam enfrentar os desafios inerentes à sua área de atuação. O discente
envolvido neste projeto terá a oportunidade de conhecer as diversas fontes de
informação na área odontológica; trabalhar com a criação e elaboração de notícias em
sua área de atuação, desenvolvendo seu lado cognitivo, ampliando seu processo de
conhecimento que fazem parte do seu desenvolvimento intelectual. Realizar a
atualização das mídias sociais para divulgar notícias de interesse na academia.
Pesquisar informações relevantes para a área auxiliando-o durante o seu curso de
graduação.
Resultados esperados / Indicadores de acompanhamento

Com as medidas aplicadas, até o presente momento e as que estão propostas neste
projeto, espera-se ampliar a criação de Bibliotecas Virtuais em Odontologia, tanto no
Brasil como nos países da América Latina. Pretendemos divulgar e compartilhar o
conhecimento adquirido entre as diversas instituições da área odontológica,
disponibilizar artigos científicos publicados nas revistas nacionais especializadas em
odontologia utilizando um conjunto de instrumentos metodológicos para a seleção,
preparação, armazenamento, publicação e avaliação de textos científico-técnicos em
formato eletrônico e ter um aumento progressivo do acesso e uso das fontes de
informação da BVS Odonto Brasil.

Com vistas ao contexto apresentado faz-se necessário a continuidade deste projeto
que é um dos pilares do conhecimento científico de acesso à informação, condição
“fundamental” ao desenvolvimento e melhoria de qualquer área do conhecimento,
sendo vital em se tratando de conhecimentos da área de saúde, considerando o
ensino, a pesquisa e o seu retorno à sociedade, quer seja em serviços e/ou
assistência.

Número de bolsistas: 3
Número mínimo: 2
Data inicial: agosto/2016
Data final: julho/2017
Co-responsáveis pelo projeto:
Dra. Lúcia Maria Sebastiana Verônica Costa Ramos - Número USP: 2429075
Especialista: Maria Cláudia Pestana - Número USP: 2470405

Número total de participantes não bolsistas do projeto: 2 funcionários
Há quantos anos o projeto existe? 18 anos - desde 1998
Existe a pretensão de dar continuidade ao projeto em outros anos: Sim
Este projeto já foi apresentado em outros anos ao Projeto Aprender?: Sim. Como
resultado destas alegações e considerando o contexto da saúde, no qual se situa a
odontologia, assinalamos como detalhes as necessidades de dar continuidade a este
projeto em decorrência: a) contribuir para a promoção do acesso e disseminação do
conhecimento em odontologia através de infraestrutura de Tecnologia de Informação
que garanta a disponibilidade e confiabilidade; b) agregar maior número de instituições
no processo de coleta e envio de trabalhos que sejam cadastrados nas bases de
dados garantindo que todo o material produzido nas instituições participantes seja
inserido nas bases para disseminação e utilização das fontes de informação.
O projeto recebe fomento de alguma outra fonte? Não

