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Ata de Reunião Técnica 
BVS-Ho.Br. 

 Biblioteca Virtual em Saúde de Homeopatia Brasil e 
BIREME 

Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. 
 

 
No dia 11 de Agosto de 2009,  na sede da BIREME – Centro Latino-Americano e do 
Caribe de Informação em Ciências da Saúde, em São Paulo-SP., foi realizada reunião 
técnica com representantes do Comitê Executivo da BVS-Ho. e da BIREME a saber: 
 
BVS HOMEOPATIA : 
 
- AMHB – Associação Médica Homeopática Brasileira 
Sra. Rosângela AP.Fidelis Brambilla - Bibliotecária 
 
- APH – Associação Paulista de Homeopatia 
Sra. Renata Bezerra de Menezes – Bibliotecária 
 
 
BIREME 
 
- Departamento de Produção de Fontes de Informação das BVS´s 
Sra. Joanita Barros 
Sr. Marcos Luiz Mori 
 
- Comunidades Virtuais / Espaços Colaborativos On-line 
Sra. Fernanda Godói Cintra  
 
Pauta da reunião: 
- BVS Homeopatia Brasil – Nova Versão da BVS Site 
- Portal de Revistas 
- Apoio a BVS Homeopatia 
- Interface da Página em Inglês e Espanhol 
- Espaço Colaborativo 
 
 
A Sra. Joanita deu inicio a reunião informando que em relação ao item Espaço 
Colaborativo, seria tratado na segunda parte da reunião pela Sra. Fernanda Cintra e 
assim na primeira parte, acessando o Portal da BVS Homeopatia, tratamos dos seguintes 
assuntos: 
 
- BVS Homeopatia Brasil – Nova Versão da BVS Site 
Fomos informados que em razão da crescente demanda de BVS´s , várias instâncias, se 
fez necessário montar um cronograma pela Bireme para atualização da versão das 
BVS´s já existentes e certificadas. 
 
Assim, em relação ao Portal da BVS Homeopatia, como os aplicativos e ferramentas 
disponíveis estão em funcionamento, no momento, a Bireme não tem uma previsão para 
atualizar a página para nova versão da BVS-Site. 
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Esclareceu-se também que, quando for necessário alguma  correção no que está  
instalado atualmente, a Bireme fará os acertos, sempre visando o  bom funcionamento 
da página da BVS Homeopatia. 
 
 
- Portal de Revistas 
A Sra. Rosângela mencionou que não está conseguindo substituir links ou mesmo 
inserir novos itens na seção “Destaques” deste portal.   Acessando-se a parte da 
administração do portal, o Sr. Mori identificou o que está acontecendo e irá arrumar a 
permissão.  
Também neste item a Sra. Renata, quem faz o trabalho de inserir novas revistas, 
boletins, informativos, mencionou que está revisando os conteúdos já inseridos e 
posteriormente enviará à Bireme – Sra. Raquel  para disponibilizar as atualizações. 
 
 
- Apoio a BVS Homeopatia 
Quanto a este item é importante o Comitê da BVS Homeopatia, elaborar um Projeto de 
Atualização e Manutenção da BVS Homeopatia, buscando alternativas, junto a órgãos 
de fomento, para sua sustentabilidade. 
A Sra. Rosângela e Sra. Renata ficaram de ver modelo de Projeto com a Sra.Joanita para 
conversar com outros membros do Comitê BVS Ho.  
 
 
- Interface da Página em Inglês e Espanhol 
A BVS Homeopatia possui na interface de  “Administração”   as 3 versões - Português, 
Espanhol e Inglês. 
Atualmente temos disponível  a versão em português, no entanto, as versões em 
espanhol e inglês já estão prontas para serem disponibilizadas, contém todos os itens no 
mesmo padrão – estrutura, conteúdos, acesso, visualizar e gerar HTML.     
Inclusive também, o Diretório de Eventos – direve – está nas 3 versões já programado 
para ser disponibilizado.   
 
Cabe observar que as versões espanhol e inglês para a página da BVS Homeopatia já 
existem, só estão indisponíveis.  
 
Ficou acertado que a Sra. Rosângela estará acionando traduções de alguns conteúdos do 
português para o espanhol e para o inglês e depois voltará  a conversar na Bireme com o 
objetivo de disponibilizar a página nas 3 versões. 
 
Neste momento, foi colocado que será ponderado disponibilizar as versões em espanhol 
e inglês, uma vez que temos a questão da atualização da página para nova versão da 
BVS-Site.     
 
 
Antes de prosseguirmos para a 2ª. Parte da reunião, destacamos outros assuntos: 
 
LIS – Localizador  de Informação em Saúde – Homeopatia  
Criar como tema no LIS o item Cursos - Sra. Rosângela  
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HOMEOINDEX – Base de Dados em Homeopatia 
Toda informação contida em texto inserir na HomeoIndex – Sras.Rosângela e Renata.   
 
A Sra. Rosângela foi consultada a respeito de alguns textos, destaques, inseridos na 
BVS Homeopatia  utilizando “ sites.mpc.com.br ”.   
 
Informou que quando começou a colaborar para a página da BVS Homeopatia, entrou 
em contato com o Sr. Doyle da MPC Internet, explicando sobre o projeto da BVS 
Homeopatia e este por conhecer também o Dr. Matheus Marim, gentilmente ofereceu 
conta de e-mail para a BVS Homeopatia.  Num segundo momento, em razão da 
necessidade em disponibilizar online alguns textos, destaques, trabalhos, para a página 
da BVS Ho. voltou a consultá-lo sobre ceder um espaço na MPC Internet para hospedar 
trabalhos que utilizando o programa WS_FTP permitiria a criação de link.  Assim, tanto 
o e-mail como link para acesso a documentos foram cedidos a título gratuito. 
 
 
- Espaço Colaborativo 
Neste item a Sra. Fernanda Cintra fez apresentação sobre o espaço Comunidades 
Virtuais / Espaços Colaborativos On-line. 
 
Enfatizou os objetivos deste espaço como meio de comunicação e fonte de informação 
da BVS, os benefícios na promoção de discussões, registros de documentos, eventos, 
noticias da comunidade, as tarefas na gestão da comunidade, em estabelecer condições 
para que os membros possam compartilhar experiências e também barreiras no sentido 
de manter o espaço. 
 
Esclareceu ser importante identificar o que se espera do espaço colaborativo. 
 
O espaço poderá ter inicio com 10 profissionais  (médicos) da área de Homeopatia. 
Seriam chaves na condução deste espaço. 
 
A Sra. Rosângela colocou que inicialmente os objetivos da BVS Homepatia para este 
espaço são: 
- promover maior integração das entidades envolvidas na BVS Ho. 
- atrair outras entidades neste processo de cooperação da BVS Ho. 
- fórum interativo entre especialistas 
 
Também incluir neste espaço material de consultas feitas a BVS Ho. e que hoje estão 
em caixa de entrada de e-mail, inserir assuntos de interesse geral, como mais 
recentemente a APH tem promovido debates/reuniões para tratar sobre Gripe Influenza 
A H1N1. 
 
Para atender os itens acima, a Sra. Fernanda  destaca algumas ferramentas para inicio do 
espaço colaborativo: 
 
- Fórum de Discussões 
- Coleção de Documentos 
- Notícias 
- Imagem 
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Para continuidade do assunto a  Sra. Fernanda ficou de reenviar o e-mail que já havia 
respondido  sobre a consulta feita referente ao Espaço Colaborativo. 
 
Finalizando, ressaltou ainda que a manutenção do espaço em constante atividade é uma 
das tarefas do grupo.  Em relação a isso a Sra. Rosângela  disse que Dr. Álvaro Membro 
do  Comitê da BVS Ho. também colocou  em correspondência, o cuidado na introdução 
de novas ferramentas no sentido de  mantê-la sempre atualizada.   
 
Nada mais a tratar no momento, a  Sra. Joanita  agradeceu a presença e encerrou a 
reunião. 
 
BVS Homeopatia                           Bireme 
Rosângela Brambilla                        Joanita Barros 
Renata Menezes                               Marcos Mori 
                                                          Fernanda Cintra 


