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1 Introdução 
Este projeto descreve a proposta de atualização, operação regular e ampliação da Biblioteca 

Virtual em Saúde Homeopatia Brasil (http://homeopatia.bvs.br/) para o período de dois anos, por 

meio da cooperação técnica entre a APH – Associação Paulista de Homeopatia e o Centro 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde – BIREME/OPAS/OMS.  

Os subprojetos apresentados a seguir detalham as atividades e resultados esperados para a 

concretização da BVS Homeopatia no decorrer de um ano de projeto. 

O custo total previsto do projeto é de R$71.679,00. 

2 Antecedentes 
Dentro da iniciativa BVS - Biblioteca Virtual em Saúde, liderada pela BIREME para os países da 

América Latina e Caribe, cujo marco é permitir de forma universal o acesso às informações 

científico técnica na área de saúde, foi implantado o Projeto da BVS Homeopatia Brasil. 

O principal objetivo do Projeto da Biblioteca Virtual em Saúde Homeopatia Brasil é de integrar as 

fontes de informação disponíveis no Brasil e que operam de forma descentralizada informação e 

serviços em Homeopatia. 

Para o desenvolvimento deste Projeto formou-se um Comitê Consultivo constituído pelas 

entidades: AMHB – Associação Médica Homeopática Brasileira, APH – Associação Paulista de 

Homeopatia, FEMHPr – Fundação de Estudos Médicos Homeopáticos do Paraná, AMHMG – 

Associação Médica Homeopática de Minas Gerais e BIREME/OPAS/OMS. 

Principais marcos dessa iniciativa: 

• 2001: Reestruturação do tema Homeopatia no DeCS e desenvolvimento da base de dados 

HOMEOINDEX; 

• 2000: I Reunião com a BIREME para definição de proposta de projeto; 

• 2001: Inicio da implantação da BVS Homeopatia Brasil; 

• 2003: Lançamento do Portal de Revistas em Homeopatia; 



Projeto de Fortalecimento da BVS Homeopatia Brasil 

Página 4 de 16 

• 2006: Certificação da BVS Homeopatia; 

• 2010: DeCS – Categoria HP Homeopatia com definição em 3 idiomas (port./ing./esp.).  

Abaixo segue quadro da evolução do número de acesso a BVS Homeopatia no período de 2002 

a 2009: 
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Gráfico 1. 28 de Maio de 2010 

Neste contexto, este documento apresenta proposta de projeto para a atualização, operação 

regular e ampliação da BVS Homeopatia para o período de 2010-2011, com o objetivo de prover 

um espaço público de acesso e publicação de uma rede dinâmica e atualizada de fontes de 

informação científica e técnica, nacionais, relacionadas com a Homeopatia no Brasil.  

Este projeto tem três componentes principais:  

• Atualização, operação regular e ampliação da BVS Homeopatia Brasil, com o objetivo de se 

tornar referência para a organização, indexação, preservação, publicação e acesso a 

informações técnicas e científicas sobre Homeopatia no Brasil, como um instrumento de 

gestão do conhecimento na área;  



Projeto de Fortalecimento da BVS Homeopatia Brasil 

Página 5 de 16 

• Promoção, organização e desenvolvimento de redes sociais de instituições de pesquisa 

nacionais, com prioridade para o fortalecimento da rede Homeopata e dos ambientes 

aprendizes e informados da BVS. Também a organização, articulação e realização de 

reuniões e eventos em prol do fortalecimento das estruturas de gestão compartilhada da 

BVS Homeopatia;  

• Atualização e fortalecimento da rede de fontes de informação (produtos, serviços e eventos) 

produzida de forma cooperativa por instituições que tenham funções, políticas, programas, 

projetos e ou ações relacionadas com a Homeopatia no Brasil, garantindo dessa forma o 

acesso a fontes de informação sobre a temática e desenvolvendo ações que priorizem a 

promoção e o fortalecimento da capacidade local de operar fontes e fluxos de informação 

baseados no contexto nacional e local. 

2.1 Justificativa 

A BVS Homeopatia responde à necessidade de proporcionar o acesso e promover o uso da 

informação científica e técnica na área de Homeopatia no Brasil para subsidiar os processos de 

tomada de decisão de gestores e profissionais da área homeopata, bem como de criar elementos 

que garantam a disseminação da informação para o cidadão. 

Neste sentido, a proposta de fortalecimento e atualização da BVS Homeopatia Brasil vem de 

encontro a essa necessidade buscando ampliar a disseminação e uso da informação científica e 

técnica sobre Homeopatia no Brasil.   

3 Objetivos e resultados esperados 
3.1 Objetivo Geral 

Este projeto visa consolidar a construção de mecanismos, capacidade e infraestrutura em gestão 

de informação, conhecimento e evidência científica e técnica em Homeopatia no Brasil para 

apoiar o processo de tomada de decisão. Este apoio se concretiza através da democratização da 

publicação e o acesso online, eficiente e eqüitativo à informação científica e técnica relevante 

para a Homeopatia no Brasil, por meio do Modelo da Biblioteca Virtual em Saúde. 
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3.2 Objetivos Específicos 

• Garantir a atualização da BVS Homeopatia Brasil e sua rede de fontes de informação; 

• Garantir um canal de comunicação e integração entre a Rede Social da Homeopatia por 

meio do uso do Espaço Colaborativo Homeopatia integrado à BVS Homeopatia; 

• Capacitar a Rede Social e usuários para o uso da BVS Homeopatia e do Espaço 

Colaborativo; 

• Garantir o alinhamento estratégico, metodológico e tecnológico da BVS Homeopatia ao 

Portal Nacional da BVS Brasil; 

• Garantir a operação regular e a expansão do Comitê Consultivo e favorecer a continuidade 

das atividades da Secretaria Executiva da BVS Homeopatia Brasil; 

• Promover a BVS Homeopatia Brasil, por meio da divulgação em eventos técnico-científicos 

e nas iniciativas já empreendidas pela BIREME, com destaque para a Rede BVS Brasil, 

Newsletter BVS, entre outros. 

3.3 Resultados esperados 

• Portal BVS Homeopatia e sua rede de fontes de informação atualizados e em operação 

regular;  

• Rede Social de Homeopatia em comunicação por meio do uso do Espaço Colaborativo 

integrado à BVS Homeopatia;  

• Profissionais, gestores e usuários capacitados no uso das ferramentas disponibilizadas na 

BVS Homeopatia e no seu Espaço Colaborativo; 

• BVS Homeopatia integrada ao Portal Nacional da BVS Brasil; 

• Comitê Consultivo em operação regular favorecendo a continuidade das atividades da 

Secretaria Executiva da BVS Homeopatia Brasil; 

• BVS Homeopatia divulgada em eventos técnico-científicos e iniciativas empreendidas pela 

BIREME e instituições membro do Comitê Consultivo da BVS Homeopatia Brasil.  
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3.4 Indicadores 

• Realização de 4 de reuniões presenciais entre as instituições do Comitê Consultivo e 

Secretaria Executiva, durante a vigência do projeto; 

• Versões atualizadas dos aplicativos disponíveis na BVS Homeopatia; 

• Espaço Colaborativo BVS Homeopatia instalado e integrado a BVS Homeopatia; 

• Aumento do número de acessos à BVS Homeopatia.  

3.5 Fontes de verificação 

• Atas das reuniões do Comitê Consultivo e da Secretaria Executiva da BVS Homeopatia 

Brasil publicadas na BVS Homeopatia;  

• Matriz de responsabilidade atualizada e publicada na BVS Homeopatia; 

• Espaço Colaborativo integrado à BVS Homeopatia e em pleno funcionamento; 

• BVS Homeopatia e Portal Nacional da BVS Brasil; 

• Relatório final de atividades desenvolvidas no âmbito da BVS Homeopatia. 

4 Metodologia de implantação e 
macro-atividades 

Este projeto prevê o desenvolvimento da BVS Homeopatia Brasil baseada em três linhas de ação 

principais: a atualização do Portal e dos seus conteúdos, o fortalecimento e ampliação das redes 

sociais e a introdução de novos serviços e fontes de informação para facilitar o uso e ampliar a 

capacidade de apoio para a tomada de decisão. Estas ações serão desenvolvidas de acordo com 

as macro-atividades apresentadas abaixo. 

4.1 Atualização do Portal da BVS Homeopatia Brasil 

Este subprojeto prevê a atualização da página principal da BVS Homeopatia Brasil 

(http://homeopatia.bvs.br/). Tem como objetivo garantir o desenvolvimento do portal da BVS 
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Homeopatia Brasil com atualização periódica possibilitando o acesso regular à sua rede de fontes 

de informação. 

 

Figura 1. http://homeopatia.bvs.br/ 

Agosto de 2010 

4.1.1 Macro-atividades 

• Atualização da versão do aplicativo BVS-Site considerando os ambientes de homologação 

e produção; 

• Atualização do design gráfico do portal considerando modelo de três colunas; 

• Operação regular de um serviço de monitoramento de acessos (estatísticas) a BVS 

Homeopatia; 

• Hospedagem da BVS e de suas fontes de informação de acesso na Internet (24 por 7) 

considerando a manutenção regular do servidor  
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4.2 Atualização da Interface de pesquisa 

Este subprojeto prevê a atualização da interface de pesquisa na BVS Homeopatia utilizando o 

iAHx. O desenvolvimento do iAHx representa uma nova e inovadora arquitetura de indexação e 

interface de recuperação da plataforma BVS, comparando-a com as aplicações iAH e MetaiAH 

usadas anteriormente.  O iAHx proporciona uma interface única para buscar e apresentar os 

metadados de fontes de informação, organizando-os por meio de “clusters” que permitem a 

exploração e refinamento do conjunto de documentos recuperados, como mostra a figura a 

seguir. 

 
Figura 2. BVS Regional – resultados da pesquisa com IAHx. À esquerda, opções de clusters que possibilita o 

refinamento do conjunto de registros recuperados. À direita, metadados dos documentos recuperados com 

acesso aos seus respectivos serviços de informação. 

Também permite a disponibilização de serviços de informação comuns, tais como seleção de 

documentos, envio por email, histórico de buscas, visualização gráfica da distribuição dos 

documentos em cada “cluster”, social bookmarking, folksonomy e outros. A organização do 

resultado de busca é por relevância, considerando data de publicação, SJR Scimago Journal 

rank, etc. 

Os resultados de busca e seleção podem ser exportados em XML, RIS format e RSS 

possibilitando a interoperação com outras fontes de informação, sites web, portais e aplicações, 
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assim como o uso de leitores de RSS feed ou até mesmo o desenvolvimento de outras 

aplicações com esses resultados. 

 

4.2.1 Macro-atividades 

• Instalação da interface; 

• Identificação das fontes de informação que farão parte da pesquisa integrada; 

• Criação de lista de elementos que serão apresentados como "clusters" na interface de 

pesquisa; 

• Elaboração de estratégias de pesquisa que precisam ser aplicados nas fontes para a 

criação dos elementos; 

• Processamento dos dados e geração de índices; 

• Desenvolvimento de interface gráfica alinhada com a BVS Homeopatia; 

• Publicação do novo recursos de pesquisa na área de homologação da BVS Homeopatia; 

• Publicação da nova interface de pesquisa na área de produção da BVS Homeopatia. 

4.3 Áreas temáticas 

Este subprojeto prevê a atualização das áreas temáticas que representam a área do 

conhecimento da Homeopatia no Brasil para estruturação dos conteúdos disponíveis na BVS 

Homeopatia. 

4.3.1 Macro-atividades 

• Revisão e definição de 4 e/ou 6 áreas temáticas e publicação no Portal; 

• Elaboração das estratégias de pesquisa para recuperação via pesquisa. 

4.4 Literatura Científica e Base de Dados HomeoIndex 

Este subprojeto está relacionado com a operação, atualização e disponibilização de bases de 

dados bibliográficas na BVS Homeopatia, viabilizando o controle bibliográfico nacional, o acesso 

e visibilidade à informação sobre Homeopatia. Também prevê a atualização da base de dados 
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HomeoIndex, considerando a inclusão de novos documentos referentes à área de Homeopatia 

previamente selecionados. 

4.4.1 Macro-atividades 

• Instalação do aplicativo LILDBI-Web na última versão disponível em servidores da BIREME; 

• Migração dos dados. 

4.5 Diretório de Eventos 

Este subprojeto prevê a atualização regular do diretório de eventos na BVS Homeopatia, com 

eventos nacionais e internacionais, relevantes para a temática de Homeopatia. 

4.5.1 Macro-atividades 

• Atualização do aplicativo diretório de eventos para a última versão disponível; 

• Customização da interface gráfica; 

• Migração dos dados. 

4.6 Catálogo de sites 

Este subprojeto prevê a atualização e manutenção do LIS – Catálogo de Sites que reúne as 

fontes de informação em Homeopatia disponíveis na Internet, em âmbito nacional. 

4.6.1 Macro-atividades 

• Atualização do aplicativo para ingresso regular de conteúdos nessa fonte de informação 

• Customização da interface gráfica; 

• Migração dos dados. 

4.7 Portal de Revistas Científicas  

Este subprojeto prevê a atualização e manutenção do Portal de Revistas Científicas que reúne 

uma coleção de Revistas Científicas em Homeopatia em âmbito nacional. 
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4.7.1 Macro-atividades 

• Atualização do aplicativo para recuperação das revistas em Homeopatia. 

4.8 Espaço Colaborativo 

Este subprojeto prevê a instalação e customização do Espaço Colaborativo Homeopatia Brasil 

como espaço de interação, integração e participação da Rede Homeopata brasileira para apoiar o 

trabalho da rede social e promover a formação de novos grupos de trabalho cooperativo da Rede 

BVS Homeopatia. 

4.8.1 Macro-atividades 

• Instalação e configuração do Espaço Colaborativo Homeopatia, incorporando-o à BVS 

Homeopatia e disponibilizando funcionalidades e serviços que facilitem a integração da 

rede social da BVS (Coleção de documentos e fotos, Wiki, Blog, Fórum de discussão, 

Notícias, Pesquisas, enquetes, etc). 

• Capacitação da rede social e de grupos de usuários (pesquisadores, gestores, etc) que 

vierem a se formar para o uso adequado do espaço e das novas ferramentas; 

• Apoio metodológico na utilização do Espaço Colaborativo Homeopatia. 

4.9 Capacitação 

Este subprojeto prevê o desenvolvimento de atividades de capacitação nos aplicativos utilizados 

na BVS Homeopatia Brasil e apoio na definição dos fluxos de atualização das bases de dados. 

4.9.1 Macro-atividades 

• Capacitação para administração e atualização dos aplicativos LILDBI, LIS e DIREVE; 

• Apoio na definição de um fluxo de alimentação/atualização das fontes de informação 

(LILDBI, LIS e DIREVE) entre as instituições que compõem o comitê consultivo da BVS 

Homeopatia. 

4.10 Marketing e Divulgação 

Este subprojeto prevê o desenvolvimento de atividades de promoção e marketing da BVS 

Homeopatia como fonte de atualização e integração entre profissionais da área de Homeopatia e 
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de democratização da informação como mecanismo de controle social. Tem como objetivo 

principal promover o acesso e uso exaustivo da BVS Homeopatia, por meio de ações 

estratégicas de marketing e comunicação. 

4.10.1 Macro-atividades 

• Criação e produção de folders promocionais da BVS Homeopatia, a ser distribuído em 

eventos e atividades de divulgação; 

• Elaboração de release de divulgação da BVS Homeopatia para a divulgação em canais de 

comunicação da Rede BVS; 

• Participação de profissionais da BIREME em até 4 eventos de âmbito nacional, para 

disseminação da BVS Homeopatia entre os profissionais e público em geral. 

4.11 Rede Social da BVS Homeopatia 

Este subprojeto prevê a apoio na organização, articulação e realização de reuniões e eventos em 

prol do fortalecimento da BVS Homeopatia. 

4.11.1 Macro-atividades 

• Realização de 1 reunião do Comitê Consultivo durante a vigência do projeto; 

• Apoio no planejamento e organização da reunião (local, serviços, infra-estrutura, agenda, 

convites etc), a ser realizada em alguma das instituições do Comitê Consultivo, 

preferencialmente nos estados que concentrar o maior número de participantes; 

• Preparação de informes técnicos de atividades desenvolvidas e detalhamento de projetos, 

se necessário; 

• Realização de até 4 reuniões da Secretaria Executiva da BVS (APH e BIREME), a realizar-

se em São Paulo, para planejamento, desenvolvimento de atividades técnicas, ajustes de 

cronogramas, estabelecimento de convênios e parcerias e informes de condução do 

projeto. 
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5 Cronograma básico de atividades 
O projeto tem vigência de 12 meses a partir de sua aprovação pela Secretaria Executiva e 

Comitê Consultivo. O detalhamento do cronograma será discutido e elaborado pela Secretaria 

Executiva no primeiro mês de execução do projeto. 

6 Premissas e responsabilidades 
• Cumprimento do Plano de Trabalho e Cronograma do Projeto BVS Homeopatia 2010/2011; 

• As atividades de instalação, atualização de aplicativos e suporte técnico é de 

responsabilidade da BIREME/OPAS/OMS; 

• As atividades de ingresso de novos registros nas fontes de informação e reconstrução das 

do conteúdo da página principal da BVS na nova versão de BVS-Site e seguindo o Modelo 

da BVS são de responsabilidade das instituições participantes, de acordo com a matriz de 

responsabilidades; 

• A introdução de novas fontes de informação será feita após aprovação pelo Comitê 

Consultivo; 

• A mobilização para participação da Rede BVS Homeopatia no Espaço Colaborativo é de 

responsabilidade da APH; 

• O desenvolvimento das áreas temáticas supõe a participação de especialista da área;  

• Estão previstos nesse projeto recursos para passagens e diárias para participação em 

reuniões e eventos. 
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7 Orçamento 
Fortalecimento da BVS Homeopatia Brasil

Serviços de 
Terceiros PJ

Serviços de 
Terceiros PF

Material de 
Consumo

Total %

1 Atualização do Portal da BVS Homeopatia Brasil            13,099                      -                      -            13,099 18%

2 Atualização da Interface de pesquisa (iAHx)            10,286              1,452                      -            11,737 16%

3 Áreas temáticas              5,207                      -                      -              5,207 7%

4 Literatura Científica e Base de Dados HomeoIndex              2,567                      -                      -              2,567 4%

5 Diretório de Eventos              1,051                      -                      -              1,051 1%

6 Catálogo de sites                 697                      -                      -                 697 1%

7 Portal de Revistas Científicas                 874                      -                      -                 874 1%

8 Espaço Colaborativo            18,737                      -                      -            18,737 26%

9 Capacitação              3,766                      -                      -              3,766 5%

10 Marketing e Divulgação              9,404                      -                 425              9,830 14%

11 Rede Social da BVS Homeopatia              4,114                      -                      -              4,114 6%

Total - Valores em Reais (R$)            69,802              1,452                 425            71,679 

% 97% 2% 1% 100%
100%

 

Como forma de fomentar a cooperação técnica e o desenvolvimento da BVS Homeopatia Brasil a 

BIREME/OPAS/OMS oferece uma contrapartida, cabendo as instituições do Comitê Consultivo da 

BVS Homeopatia o financiamento dos demais subprojetos para assegurar sua execução, 

conforme a tabela abaixo. 

Investimento para a BVS Homeopatia
Subtotais 

(R$)
%

Contrapartida BIREME           18.288, 26%

1 Atualização do Portal da BVS Homeopatia Brasil           13.099, 18%

4 Literatura Científica e Base de Dados HomeoIndex             2.567, 4%

5 Diretório de Eventos             1.051, 1%

6 Catálogo de sites                697, 1%

7 Portal de Revistas Científicas                874, 1%

Contribuição de outras instituições envolvidas           53.391, 74%

2 Atualização da Interface de pesquisa (iAHx)           11.737, 16%

3 Áreas temáticas             5.207, 7%

8 Espaço Colaborativo           18.737, 26%

9 Capacitação             3.766, 5%

10 Marketing e Divulgação             9.830, 14%

11 Rede Social da BVS Homeopatia             4.114, 6%

Total Global (R$)           71.679, 100%
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8 Acompanhamento, informes e 
avaliação 

O acompanhamento e avaliação do desenvolvimento do projeto serão realizados através de: 

• Sistema de gestão de projetos em rede disponível em http://projetos.bireme.org/; 

• Informe técnico final das atividades realizadas e resultados alcançados ao final do 12º 

mês de projeto. 


