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BVS Brasil 
Questionário para mapear o desenvolvimento da BVS no Brasil e identificar oportunidades de 
cooperação, fortalecimento e sustentabilidade da Rede.  

Identificação da Instância BVS 

Dados gerais de identificação da Instância da BVS no Brasil 
Nome da BVS *
BVS Homeopatia Brasil 

URL do Portal da BVS * 
http://homeopatia.bvs.br 

 
Área temática da BVS * 
Homeopatia 

 
Qual o público alvo da BVS? *
- Profissionais da área de saúde. 

 
Quais são os tipos de usuários da BVS e suas principais necessidades de informação 
Tipos de usuários da BVS Homeopatia Brasil:
- Profissionais Homeopatas: médicos, farmacêuticos, odontólogos, veterinários, agrônomos; 
- pesquisadores, estudantes; e
- público em geral. 

Principais necessidades de informações:
- atualização profissional na área de homeopatia (cursos, eventos, legislação, trabalhos científicos e outros)
- pesquisa acadêmica (autores, documentos publicados, etc.)  
- esclarecimento sobre o tratamento Homeopático (perguntas e respostas, entrevista com médicos homeopatas, história, 
etc.) 

 
Coordenadores da BVS * 
Instituições/Pessoas que faz o papel de Secretaria Executiva da BVS. Informar nome, instituição, responsabilidade e e-
mail 

Coordenador da BVS Homeopatia Brasil:
- Dr. Matheus Marim - AMHB
mmarim@dglnet.com.br 

Comitê Consultivo/Executivo:
- Dr. Álvaro Mesquita Junior - APH
mesquita@uol.com.br
- Dr. Mario Antonio Cabral Ribeiro - AMHMG
mariocabralribeiro@gmail.com 
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Secretaria Executiva:
- Rosângela Brambilla - Bibliotecária da BVS Homeopatia (direve, lis, destaques, legislação e outros conteúdos da BVS 
Homeopatia)
bvshomeopatia@bvshomeopatia.org.br
- Renata Menezes - Bibliotecária da APH (base de dados HomeoIndex, revistas de homeopatia e temas da BVS 
Homeopatia)
aph.biblio@aph.org.br 

Médicos Homeopatas que acompanham os trabalhos da BVS Homeopatia Brasil:
- Dr. Ariovaldo Ribeiro Filho
- Dr. Rubens Dolce Filho
- Dr. Márcio Armani
- Dr. Nelson Roberto Pala
- Dr. Carlos Alberto Fiorot
- Dr. Marcus Zulian Teixeira  

Governança da BVS 

A BVS está integrada a que Redes?  
 

x Rede BVS Brasil 

 Rede BVS Fiocruz 
x Rede BVS Ministério da Saúde 

 Other:  

A BVS possui Comitê Consultivo constituído formalmente? * 
 

 Sim 

 Não 

Por favor complemente e explique a sua resposta sobre o Comitê Consultivo  
Se o Comitê está constituído, quando foi a última deste reunião? Se o Comitê não está constituído, explique as razões. 
- A última reunião do Comitê Consultivo/Executivo foi realizada em 27 de Junho de 2012.   

 
A BVS possui Comitê Executivo constituído formalmente? * 
 

 Sim 

 Não 

Por favor complemente e explique a sua resposta sobre o Comitê Executivo * 
Se o Comitê está constituído, quando foi a última deste reunião? Se o Comitê não está constituído, explique as razões. 
- Em seu Regimento Interno, o Comitê Consultivo é a instância executiva da BVS Homeopatia Brasil.   
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A BVS possui Matriz de Responsabilidades identificando instituições coordenadores e colaboradores para as diferentes 
atividades de desenvolvimento/atualização da BVS? * 
 

 Sim 

 Não 

Por favor complemente e explique a sua resposta sobre a Matriz de Responsabilidades * 
Se a Matriz de Responsabilidades existe, quando foi a última atualização? Quantas instituições estão representadas na 
Matriz? Se a Matriz não está constituída, por favor explique as razões. 
- A última atualização da matriz de responsabilidade ocorreu em 19 de Janeiro de 2005. Na matriz de responsabilidade 
constam quatro instituições. 

 
A BVS conta com outros Conselhos ou Comitês de governança? * 
 

  Sim 
x Não 

Por favor complemente e explique a sua resposta sobre outros comitês ou conselhos  
Se existe outros comitês ou conselhos, por favor especificar o tipo (administrativo, financeiro, outros), periodicidade de 
reuniões e forma de atuação na BVS 
 

Estrutura Tecnológica 

A BVS tem servidor próprio para hospedagem (portal e aplicativos/ferramentas utilizados)? * 
 

  Sim 
x Não 

 Other:  

A hospedagem da BVS é subsidiada? Por favor explicar como é mantida a hospedagem da BVS, em que instituição, 
etc.  
- A hospedagem da BVS Homeopatia Brasil é mantida no servidor da BIREME. 
 
Qual é o sistema operacional usado no servidor onde está a BVS? * 

    Windows 
  x Linux 

 Debian 

 Ubundu 
      Other:     

Por favor fornecer as especificações sobre a versão do sistema operacional do servidor onde está a BVS  
- OpenSUSE versão 11.1 kernel 2.6 64bits 
 
Quais os aplicativos/ferramentas são utilizados na BVS? * 
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x LILDBI 

 Dspace 
x LIS 
x DIREVE - Diretório de Eventos 

 Espaço Colaborativo (Comunidade virtual) 
x BVS Site 

 WordPress 
x IAH 

 IAHx 

 Other:  

Por favor fornecer as especificações sobre a versão dos aplicativos e ferramentas utilizadas 
- BVS Site 5.2.13
- iAH v2.6 powered by WWWISIS
- LILDBI-Web Version 1.7a
- BVS-LIS 2.6
- DIREVE 1.5.3 
 

Operacionalização 

Recursos e formas de operação da BVS   

- Equipe envolvida na operação da BVS * 

x Até 5 profissionais 

 De 6 a 10 profissionais 

 De 11 a 20 profissionais 

 Mais de 21 profissionais 

A equipe de operação da BVS (Secretaria Executiva) é formada por profissionais: * 

 Jornalista 
x Bibliotecário 

 Designer 

 Analista de sistema 

 Other:  

Quais as fontes de recursos financeiros da BVS?  
- A BVS Homeopatia Brasil não possui fontes de recursos financeiros. 
  
A BVS conta com recursos próprios? Que tipo de recurso? Financeiro? Humano?  
- Não.  A BVS Homeopatia Brasil se mantém com o apoio financeiro de Médico Homeopata (Dr. Matheus Marim). 
- A APH possui a Biblioteca Artur de Almeida Rezende Filho (Biblioteca APH) que mantém Bibliotecária para realizar 
a indexação de artigos das revistas científicas de homeopatia para as bases LILACS e HOMEOINDEX, além do 
registro de todo material bibliográfico da Biblioteca APH na base de bados HOMEOINDEX. 
 
 
A BVS conta com outros órgãos e/ou instituições para fomento da BVS? Por favor especificar a resposta  
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Sim.
- BIREME - a BVS Homeopatia Brasil sempre recebeu o apoio e contou com a parceira da BIREME.  Atendendo 
pedido da BIREME, a equipe da BVS Homeopatia realizou trabalho de revisão, atualização e tradução das definições 
dos 1900 termos da Categoria HP Homeopatia do DeCS, para os idiomas inglês e espanhol e, a partir deste trabalho, 
teve instalada a nova versão da BVS-Site.
- CGDI-MS / BIREME - recentemente, foi uma das instâncias contemplada, dentro do 7o.TA ao 50o. TC,  na 
disponibilização do site para as versões em inglês e espanhol e também, na implementação do IAHx 

 
A BVS tem ações de promoção e divulgação? Participa de eventos? Por favor especificar a resposta  
- A BVS Homeopatia Brasil não possui verba para promoção ou divulgação. 

Ações de participação em eventos:
- a BVS Homeopatia  Brasil já participou de eventos promovidos pela BIREME;
- em setembro de 2009, participou do XIII Encontro Mineiro de Homeopatia apresentando - Pesquisa em Bases de 
Dados sobre Homeopatia - Acesso às Fontes Disponíveis na BVS;
- desde 2011 a Biblioteca da APH divulga as fontes de dados da BVS Homeopatia e também da BVS Regional para as 
turmas do curso de especialização em homeopatia promovido pela APH.

Ações de divulgação:
- anunciamos a BVS Homeopatia Brasil em congressos, seminários, simpósios, reuniões, cursos de homeopatia;
- através de e-mails com o link de acesso da BVS Homeopatia Brasil, contatamos; instituições de homeopatia, institutos, 
núcleos de medicina, centros de práticas integrativas, universidades.  

 
A BVS tem sistema de registro de visitas/visitantes/interações implementado? Se sim, por favor explicar como é feito o 
monitoramento.  
- Sim. 
- link - http://logs.bireme.br/cgi-bin/awstats.pl?config=homeopatia 
- fazemos somente o acompanhamento de acesso, por visitantes e visitas, através de gráfico, utilizando-se o excel.   

Cooperação e Intercâmbio 

Identificações de recursos, habilidades e ações de cooperação e intercâmbio entre a Rede BVS 
Que tipos de recursos/habilidades podem ser compartilhados por esta instância com outras instâncias da Rede BVS 
Brasil?  
 

 Hospedagem de portal e/ou aplicativos da BVS 

 Suporte tecnológico (informático) 
x Suporte metodológico (bibliotecário) 

 Capacitação tecnológica (informático) 
x Capacitação metodológica (bibliotecário) 
x Capacitação para usuários 

 Recursos financeiros para projetos 
x Espaços/ações de divulgação e promoção em eventos 

 Other:  

Como ou com que a Rede BVS poderia colaborar para o fortalecimento desta BVS?  
- atualização de aplicativos/ferramentas para continuidade e melhorias do funcionamento da BVS Homeopatia Brasil;

Página 5



file:///C:/Users/Rosangela/Desktop/BVS-HOMEOPATIA/REDE BVS-encontros-reuniões/questionário rede bvs brasil-BVS Homeopatia.htm

- apoio à BVS Homeopatia Brasil que possibilite divulgação e promoção.

 
A BVS participa de redes sociais? Se sim, indique quais?  

 Twitter 
x Facebook 

 Youtube 

 Pinterest 

 Delicious 

 Tumbir 
x Espaço Colaborativo 

 Other:  

Conteúdos 

Indique o total de registros na BVS por aplicativo/ferramenta:  
LILDBI, Dspace, LIS, DIREVE e outros sistemas/aplicativos utilizados na BVS. Indique também a data de referência 
da informação. 

- LILDBI -       10.506 registros - 08 de abril de 2013
- LIS -                  262 registros - 08 de abril de 2013 
- DIREVE -          822 registros - 08 de abril de 2013
- DESTAQUES - 250 divulgações - 08 de abril de 2013

 
Qual é a média mensal de novos documentos registrados nas fontes de informação da BVS? 
- a média mensal de novos documentos na BVS Homeopatia Brasil é de 43 registros.
 
Indicar a média mensal de entrada de novos documentos ou registros em cada uma das fontes de informação geridas 
pela BVS 

- LILDBI -     24 registros mensais
- LIS -            08 registros mensais
- DIREVE -    05 registros mensais
- DESTAQUES - 06 divulgações mensais

 
Qual a frequência de atualização do conteúdo BVS-site – notícias, destaques, links desatualizados, etc.? * 

x Diária 
x Semanal 

 Quinzenal 

 Mensal 

 Other: 
 

A BVS coordena o desenvolvimento fontes de informação próprias? 
- Sim 
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Se sim, por favor especificar quais são as fontes próprias da BVS e indicar o quantitativo de novos documentos/registros 
nos últimos 6 meses. Se não, explicar por quê.  
- Base de Dados HOMEOINDEX - 144 registros
- LIS  -                                               48 registros
- DIREVE -                                        30 registros
- DESTAQUES -                               36 divulgações 

Destacamos outras fontes de informação que a BVS Homeopatia Brasil gerencia e a entrada de novos 
documentos não é mensal: (aproximadamente 120 links)
- Sala de leitura;
- Entrevistas com médicos homeopatas;
- Perguntas e respostas;
- Livros de homeopatia online;
- História da homeopatia; e outras 
OBSERVAÇÃO: 
Os links (120), destas fontes de informação, estão sendo revisados para atualização e registro no LIS. (a inclusão no LIS 
permite recuperar a informação quando da pesquisa)
 
Se a BVS compartilha registros de suas fontes de informação próprias com outras fontes de informação 
nacionais/regionais, por favor indicar quais:?  

X LILACS 
X SECS 
X Coleciona-SUS 
X LIS Regional 

 Other:  

Gerenciamento 

Destaque os pontos positivos da BVS – recursos humanos, equipamentos, conteúdo, gestão financeira, etc * 
- Recursos humanos: médicos homeopatas e bibliotecárias;
- Equipamentos: notebook, telefone, impressora, fax, microcomputador;
- Conteúdos: 
    - disponibiliza a base de dados HOMEOINDEX com bibliografias da literatura técnico-científica nacional e 
internacional na área de medicina homeopática;
    - catálogo de sites com aulas, boletins, entrevistas, homeopatia no SUS, notícias, videos, entre outros;
    - legislação em homeopatia; 
    - portal de revistas científicas;
    - perguntas e respostas sobre homeopatia;
    - eventos de homeopatia - congressos, seminários, aulas, palestras, reuniões e outros.
 
 
Que pontos e ações devem e precisam ser priorizados para o desenvolvimento da BVS? * 
Pontos:
- Sustentabilidade
- Hospedagem do LILDBI-Web no servidor da BIREME. 

Ações:
- Buscar parcerias de cooperação junto a instituições de fomento. 
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Quais oportunidades a BVS vislumbra para seu desenvolvimento? *
- apoio e parceiras para atualização de novas tecnologias (aplicativos/ferramentas). 

 
Que tipo de ameaças a BVS enfrenta? * 
- falta de recursos financeiros para capacitação de recursos humanos e atualização tecnológica. 

 
Existe demanda por novos produtos e serviços de informação? Quais? * 
- Sim. A implementação do IAHx 
 

 
Comentários  
- 

 
 

 
Submit   

Never submit passwords through Google Forms. 
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