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1 Sumário Executivo
Este documento tem por objetivo apresentar o resultado da avaliação da BVS Homeopatia
realizada no período de 19 de outubro de 2011 até 06 de Dezembro de 2011, disponível na URL:
http://homeopatia.bvs.br, segundo os critérios de avaliação de portais e sites BVS operadas por
redes (de cobertura geográfica, temática, institucional ou biográfica) e instituições.

2 Sobre o processo de avaliação de
instâncias da BVS
O processo de avaliação dos portais e sites BVS contribui para o controle de qualidade dessas
instâncias expressadas por sua operação na Web. A avaliação contribui também para identificar
e recomendar melhorias e ajustes necessários relativos à governança, organização, atualização,
plataforma tecnológica, design e navegabilidade.
O Modelo da BVS para a gestão de informação e intercâmbio de conhecimento tem o seu marco
de trabalho baseado em redes, isto é, na cooperação entre instituições e indivíduos para a
produção, intermediação, uso de fontes e fluxos de informação e na interoperabilidade dessas
fontes. Assim, o marco operacional da BVS compõe-se das redes sociais, de conteúdo e de
ambientes aprendizes e informados além de ser caracterizado pelo uso intensivo de tecnologias
de informação acessíveis, pelo controle de qualidade dos conteúdos, pelo desenvolvimento das
capacidades locais e pelo principio de descentralização. Desta forma, a avaliação é orientada
pelo Modelo e Marco de Trabalho da BVS.
As instâncias na BVS são de caráter geográfico, temáticos, biográfico ou institucional, todas
pressupondo o trabalho colaborativo e em rede. Mesmo as instâncias institucionais são
estimuladas a seguir o marco de trabalho cooperativo interno na instituição rumo ao
estabelecimento de Ambientes Aprendizes e Informados.
De acordo com o atual Modelo e o Marco de Trabalho da BVS, as seções principais nos portais
nacionais, temáticos, biográficos e institucionais são organizadas como a seguir (Fig.1):
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Fig.1 - BVS Regional: http://regional.bvsalud.org/

O uso do modelo gráfico de interface e navegação é recomendado e mantido pela BIREME para
facilitar e aumentar a eficiência e sustentabilidade da operação da BVS e a interoperabilidade
entre as diferentes instâncias. Uma interface familiar ao usuário auxilia na realização das funções
típicas de busca, navegação e localização de informação. O modelo gráfico é essencial também
para a identidade e visibilidade da BVS como espaço de convergência comum de produtores,
intermediários e usuários de informação científica e técnica em saúde.
A identidade visual da BVS pode ser subdivida em 3 áreas:

2.1 Área Superior – Identidade Visual da BVS
Se divide em:
1. Área superior esquerda - Deve conter o logo da BVS (três hexágonos sobrepostos, com
palavra BVS escrita na vertical), com link para o portal da instância de ordem superior na BVS
(no caso das instâncias nacionais ou regionais da BVS o logo deve ter um link para a
instância regional da BVS, coordenado pela BIREME. Nas instâncias temáticas nacionais o
link deve apontar para a temática regional correspondente, e se este não existir, para o portal
da BVS Nacional do país). O logo da BVS pode ser usado em diferentes cores, mas não deve
ser modificado em estilo ou tipologia. A figura a seguir esquematiza os links que devem ser
ativados sob o logo da BVS em cada instância:
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Fig.2 – Determinação dos links que devem ser ativados sob o logo da BVS
2. Área superior central – Deve conter a imagem representativa da instância na BVS e um nome
que a identifique.
3. Área superior direita – Deve conter um link para o formulário de Contato com os responsáveis
pela BVS e link para acesso da interface em outros idiomas, quando multilíngüe. Pode conter
ainda o(s) logo(s) da(s) instituição(ões) responsáveis pelo desenvolvimento da BVS ou link
para uma página secundária com dados dessas instituições.

2.2 Área Central – Organização do conteúdo em três
colunas
O conteúdo da instância da BVS é organizado no portal em 3 colunas que refletem graficamente
as três dimensões do Marco de Trabalho da BVS:
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Coluna 1 – Redes Sociais: onde se organiza o acesso às redes BVS, SciELO, ScienTI e
instâncias da rede BVS organizadas por países e áreas temáticas (este conteúdo é dinâmico
por meio do serviço RSS provido pela instância Regional da BVS), além disso deve refletir a
Rede Social da BVS (Comitê Consultivo, por exemplo).
Coluna 2 - Rede de Conteúdos: onde se organiza o acesso aos diferentes tipos de fontes de
informação de acordo com a Arquitetura de Informação da BVS e onde deve estar disponível
o componente de busca na BVS.
As fontes de informação identificam o acesso e operação de produtos, serviços e eventos de
informação. Aqui também devem estar disponíveis documentos sobre a instância como
projeto, plano de ação, atas de reunião etc, que também fazem parte das fontes de
informação da BVS.
Coluna 3 – Notícias, Eventos, Destaques e Espaços de Colaboração Online: promove e
destaca a interação na instância, incluindo blogs, chats, notícias, eventos etc. Tende a refletir
e promover o desenvolvimento do intercâmbio de informação e conhecimento no âmbito dos
Ambientes Aprendizes e Informados nos contextos das redes e das instituições.

2.3 Área Inferior – Indicação de Responsabilidade e
Acessibilidade
O rodapé do Portal da BVS é destinado ao registro de dados da instituição coordenadora da BVS
(secretaria executiva) e é onde é apresentado o selo de certificação da BVS, quando a mesma é
certificada. Abaixo destes dados devem constar ainda as indicações do standard de
acessibilidade e navegabilidade do portal da BVS.
Indica que as implementações na interface da BVS atingem o padrão de Conformidade AA (Web
Content Accessibility Guidelines 1.0, WAI - Web Accessibility Initiative, W3C), o que representa
que todos os requisitos essenciais bem como os que devem ser cumpridos em termos de
Acessibilidade estão atendidos.
Exemplo:

Fig.3 – Rodapé da BVS Brasil
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Fig.4 - BVS Homeopatia: http://homeopatia.bvs.br/
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3.1 Identidade Visual da BVS
°
°
°

A BVS tem sua própria identidade visual.

°

A BVS está desenvolvida somente no idioma português.

O logotipo da BVS dá acesso a BVS hierarquicamente anterior, no caso a BVS Brasil.
Existe no banner link para entrar em contato com a BVS, foi feito um teste de contato,
porém sem retorno, verificar se está operando normalmente.

Recomendações:

°

Verificar se o email que está incluído no contato da BVS Homeopatia e verificar se está
funcionando, pois foi feito um teste de contato, porém sem retorno;

°

Ainda na área de contato manter somente a opção de contato com a BVS Homeopatia,
eliminando as demais opções com a BVS Regional

Fig.5 – Contato da BVS Homeopatia

3.2 Organização do Conteúdo em 3 colunas
3.2.1 Coluna 1 – Redes Sociais
a) Redes:

°

A BVS Homeopatia utiliza o serviço de RSS provido pela instância Regional da BVS para
construção da coluna de Redes, onde há links para as redes associadas e para toda rede
BVS;
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°

Há um componente chamado comunidades com links para instituições homeopatas
nacionais e internacionais;

°

Não há componente com as instituições que fazem parte da rede social da BVS
Homeopatia.

°

Todos os links estão funcionando corretamente.

Recomendações:

°

Destacar as instituições que fazem parte do Comitê Consultivo da BVS Homeopatia. Uma
sugestão de apresentação é a BVS Enfermagem:

Fig.6 – Rede BVS Enfermagem Brasil: http://enfermagem.bvs.br/

3.2.2 Coluna 2 - Rede de Conteúdos
a) Fontes de informação:

°

Na página principal da BVS, em Literatura Científica e Técnica, há links para as seguintes
fontes de informação:

Fig.7 – Literatura Científica e Técnica
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Em Teses e dissertações em homeopatia está sendo recuperada informação sobre o
tema disponível nas bases de teses da BVS Saúde Pública (Tesesp e THESIS),
Biblioteca Digital da USP, BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações)
e no acervo da Scuola di Medicina Omeopatica di Verona.

°

Quando se faz um click em Literatura Científica e Técnica abre uma página secundária
com acesso a mais fontes de informação, conforme apresentado a seguir:
• Ciências da saúde em geral: LILACS, MEDLINE, Cochrane e SciELO (esta categoria
está desabilitada na página principal, só aparece na secundária).
• Áreas especializadas: ADOLEC (Saúde na adolescência), BBO (Bibliografia Brasileira
de Odontologia), BDENF (Base de Dados de Enfermagem), DESASTRES (Acervo do
Centro de Documentação de Desastres), HISA (História da Saúde Pública na AL&C),
LEYES, MEDCARIB e REPIDISCA. (esta categoria está desabilitada na página
principal, só aparece na secundária).
• Organismos internacionais: PAHO (acervo da biblioteca da OPAS) e WHOLIS (sistema
de informação da OMS). (esta categoria está desabilitada na página principal, só
aparece na secundária).

°

Veja, porém que a caixa de metapesquisa disponível na página inicial está recuperando
registros disponíveis somente nas seguintes fontes de informação (outros detalhes
referente a metapesquisa estão disponíveis no item 3.3):

Fig.8 – Resultado da metapesquisa
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°

Em Legislação em Homeopatia há links para as seguintes fontes de informação:

•

°
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Fig.9 – Legislação em Homeopatia
O item legislação em Homeopatia apresenta links para várias páginas

Em Diretórios e Portais há links para as seguintes fontes de informação:

Fig.10 – Diretórios e Portais

°

Porém quando se faz um click em Diretórios e Portais abre uma página secundária com
acesso a mais fontes de informação, conforme apresentado a seguir:
• Diretório da Rede BVS (desabilitado na página principal, só aparece na secundária)
• Portal de Revistas em Saúde (desabilitado na página principal, só aparece na
secundária)
• LIS- Teste (desabilitado na página principal, só aparece na secundária)
• Eventos – Teste (desabilitado na página principal, só aparece na secundária)
• DeCS- Terminologia em Saúde ((desabilitado na página principal, só aparece na
secundária)

°

No item comunicação há links para outras fontes de informação em homeopatia:
entrevistas com médicos homeopatas, links para fóruns de homeopatia, links para grupos
de estudos homeopáticos, informativos de associações homeopáticas, lista de notícias
associadas à homeopatia, anais de congressos.

°

As fontes de informação próprias da BVS Homeopatia são: diretório de eventos, catálogo
de sites – LIS, Portal de Revistas e a base HomeoIndex. Ambas estão bem atualizados,
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consolidadas, e com vasta informação na área. As demais fontes de informação são links
para bases que não são mantidas pela BVS Homeopatia;

°
°

Os nomes das fontes de informação refletem o seu conteúdo;

°
°

Todos os links das fontes de informação (e suas páginas secundárias) estão funcionando;

°

Para as fontes de informação próprias, o número total de registros e o total de registros do
ano corrente são os seguintes:

As descrições das fontes de informação estão organizadas, estruturadas e possuem
linguagem clara;
As fontes de informação estão atualizadas e a metodologia, os critérios de seleção e de
descrição estão publicados na BVS e empregados corretamente nas fontes de
informação;

Fontes de Informação

HomeoIndex
Diretório de Eventos
LIS
Destaques
Notícias

Total de Registros

Total de Registros do
Ano Corrente

10255
748
179
5
35

10
34
2
-

Recomendações:

°

Há informações disponíveis na página secundária que não correspondem as informações
disponíveis na página principal da BVS, recomenda-se padronizar;

°

Algumas fontes de informação estão com links direcionando a pesquisa para o tema
Homeopatia, outras fontes de informação estão com link para a base de dados como um
todo, recomenda-se padronizar;

°

Verificar possibilidade de incluir outras fontes de informação na BVS além das disponíveis
atualmente na metapesquisa;

°

Revisar as estratégias de pesquisa para as fontes de informação que estão com pesquisa
pré-determinada, veja por exemplo a “Coleção de Publicações - Biblioteca MS”, poderia
ser ampliada a estratégia de busca para homeopat$, pois assim será possível recuperar
mais documentos relacionados ao tema como “medicamento homeopático”.

°

Recomenda-se avaliar a disposição e a importância de linkar para todas as fontes de
informação disponíveis na BVS. É importante a BVS destacar as fontes de informação de
maior relevância para seu público alvo.

b) Áreas temáticas:

°
°
°

Há pesquisa por “Áreas Temáticas” na BVS;

°

As estratégias de pesquisa para os temas estão bem formuladas e processando em todas
as fontes de informação

Cada tema possui sua devida descrição;
As pesquisas nos temas estão operacionais e recuperando nas seguintes fontes de
informação: LILACS, MEDLINE, SCIELO, HOMEOINDEX, DIREVE e LIS.
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Sugestões:

°

Analisar os logos de acesso a esse componente do portal de forma a verificar quais são
os principais temas acessados e destaca-los;

°

Verificar a possibilidade de diminuir o número de temas disponível nesse componente (se
possível para um total de 6) de forma a direcionar melhor a pesquisa do usuário.

c) Serviços, Comunicação e Comunidades:

°

A BVS Homeopatia disponibiliza um componente de comunicação onde promove a
divulgação de Cursos, Entrevistas, Fóruns, Grupos de Estudos, Informativos, Ligas
Homeopatas, Notícias sobre a BVS Homeopatia e sobre o tema Homeopatia;

°

Não há um canal de comunicação próprio da BVS Homeopatia.

Sugestões:

°

Considerando o publico alvo da BVS sugere-se separar o que é informação referente a
gestão da BVS e informação para o profissional homeopata ou interessados no tema;

°

Nesse canal há vários links para notícias, eventos, etc, sugere-se a inclusão desses links
no LIS e/ou DIREVE da BVS para que possa ser recuperado na interface de busca;

°

Avaliar a necessidade, e se seria o caso, de criar um espaço de comunicação em
homeopatia próprio da BVS, visando uma melhor integração entre as instituições
envolvidas e profissionais da área.

d) Sobre a BVS

°

A BVS disponibiliza um componente sobre a BVS Homeopatia que contem:

Fig.11 – Sobre a BVS

°

Ao clicar no primeiro item Sobre a BVS abre uma página secundária que apresenta os
itens acima e mais um ‘Sobre o modelo da BVS’;

°

Ao clicar no segundo item “Sobre a BVS” abre uma página secundária com o conteúdo
duplicado da primeira página e os links apontando para a instância de homologação do
portal da BVS.

Recomendações:

°

De acordo com as atas de reunião publicadas nessa área, a última reunião do Comitê
Consultivo da BVS Homeopatia ocorreu em Julho de 2005. Recomenda-se agendar uma
nova reunião o mais breve possível.
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Revisar a área “Sobre a BVS”, pois está com o conteúdo duplicado e os links estão
apontando para a instância de homologação do portal.

3.2.3 Coluna 3 – Destaques, notícias e eventos
°
°

Há destaques na BVS;

°

Há um componente chamado Espaço Homeopatia com links para bibliotecas, softwares,
livros, entre outras informações;

°

Há um RSS para a Newsletter BVS.

Nos destaques há um link para acessar o diretório de eventos de homeopatia (veja
sugestão abaixo);

Sugestões:

°

Criar um componente para destacar os eventos de homeopatia linkando para o RSS do
DIREVE Homeopatia: http://homeopatia.bvs.br/direve/rss/

°

Incluir os links disponíveis no Espaço Homeopatia no LIS e classificar de acordo com as
categorias mais relevantes para os interessados no tema.

°

Verificar a possibilidade de aprimorar o design da área de destaques incluindo sempre
que possível de imagens ou ícones, de modo a fazer com que chame mais a atenção para
o destaque.

3.3 Metapesquisa
°
°

A BVS oferece recurso de metapesquisa metaIAH;

°

A Base de Dados ColecionaSUS, não está configurada para apresentar resultado na
metapesquisa desta BVS.

A metapesquisa está configurada corretamente para recuperar os registros das seguintes
fontes de informação: LILACS, MEDLINE, SciELO, HOMEOINDEX, Coleção da Biblioteca
SciELO em Homeopatia, Textos Completos de Homeopatia na LILACS, Catálogo de Sites
em Homeopatia - LIS e Portal de Eventos de Homeopatia;

Sugestões:

°

Verificar a possibilidade de incluir outras fontes de informação de interesse para o tema na
metapesquisa, como a base ColecionaSUS, por exemplo, uma vez que a mesma
disponibiliza de documentos pertinentes no tema de homeopatia.

3.4 Rodapé
°
°

Há link para algumas instituições de Homeopatia: AMHB, APH, AMHMG, FEMHPR.
Há indicações do standard de acessibilidade e navegabilidade do portal, porém os
mesmos estão validando a instancia de homologação da BVS.
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°
°

Não contém link para FEMHPR;

°

Está disponível o selo de certificação da BVS.

Há indicação da BVS Brasil como instituição parceira, porém a BVS Brasil não é uma
instituição;

Sugestões:

°
°
°

Incluir o link para a página da FEMHPR;

°

Redefinir a relação com a BVS Brasil uma vez que a mesma não é uma instituição.

Identificar qual dessas instituições é responsável pela BVS Homeopatia;
Esconder o endereço de contato de forma a minimizar a possibilidade de spam e/ou linkar
para área de contato especifica da BVS http://homeopatia.bvs.br/php/contact.php?lang=pt

3.5 Tecnologia
°

Descrever a versão dos aplicativos utilizados:
Aplicativo/ Software

BVS-Site
LILDBI-Web
IAH
Direve
LIS

°

Versão

5.2.12
1.7a
iAH v2.6
1.5.3
2.6

A BVS teve a versão de seus aplicativos atualizados recentemente.

Sugestões:

°

Manter a versão dos aplicativos sempre atualizados.

3.6 Design / Navegabilidade
°
°
°

Os componentes estão distribuídos na página de acordo com o modelo da BVS.

°

É possível conectar-se desde os seguintes navegadores: Mozilla Firefox, Google Chrome
e Internet Explorer.

°

Há navegação por “breadcrumbs trails” que permite retornar as páginas principais da BVS
e está operacional em toda a BVS.

°

As páginas secundárias mantêm a identidade visual da BVS.

Os elementos textuais, gráficos e cores estão padronizados e equilibrados na página.
Os elementos textuais em Literatura Científica e Técnica, Legislação em Homeopatia,
Diretórios e Portais e Comunicação seguem a mesma cor da chamada.
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Recomendações:

°

Pensando no público da BVS Homeopatia recomenda-se melhorar a arquitetura de
informação da BVS, disponibilizando de forma mais precisa as informações de maior
relevância para os usuários.

3.7 Dados da BVS
BVS Homeopatia
URL: http://homeopatia.bvs.br/
Secretaria Executiva
AMHB - APH - AMHMG - FEMHPR
Comitê Consultivo

Comitê Executivo

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
BIREME – Centro Latino-Americano e do
Caribe de Informação em Ciências da Saúde
Contato(s)

Instituição

Matheus Marim, Coordenador da BVS Homeopatia
Rosângela Bambrilla, Bibliotecária responsável
AMHB – Associação Médica Homeopática Brasileira

E-mail

mmarim@dglnet.com.br, bvshomeopatia@mpc.com.br

Nome

3.8 Considerações Finais
Essa avaliação busca o aprimoramento da BVS Homeopatia, considerando sua adequação ao
Modelo e manutenção do seu status de certificada.
A BVS Homeopatia, desde o último informe de avaliação datado de 2006, fez diversos e
relevantes progressos no que diz respeito à adequação ao Modelo da BVS, mantendo as fontes
de informação atualizadas e acompanhando as mudanças de proposta visual do modelo.
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A BVS Homeopatia possui identidade visual própria e apresenta conteúdo pertinente ao seu
tema. Além de dispor de fontes de informação próprias que deverão ser mantidas atualizadas
permanentemente.
Seguindo o ciclo de vida do modelo da BVS, a BVS Homeopatia foi reavaliada mantendo seu
status de "Certificada”. Porém, deverá atentar-se as sugestões e recomendações deste informe
mantendo sua qualidade e pertinência para o usuário.
Recomenda-se avaliar detalhadamente cada um dos componentes da BVS de modo a eliminar
as informações duplicadas e dar destaque as fontes de informação de maior relevância para o
usuário.
Além disso, e de grande importância, deverá ampliar sua rede social convidando outras
instituições nacionais que sejam representativas no tema, a apoiarem o desenvolvimento da BVS
Homeopatia e integrarem o comitê consultivo e executivo de modo que mantenha suas fontes de
informação atualizadas e a BVS se torne referência nacional em informação sobre Homeopatia.
Recomendam-se também formas de promoção para que a BVS seja divulgada em eventos da
área de homeopatia.
Essas recomendações servirão de apoio para manter a atualização e qualidade das fontes de
informação disponíveis na BVS e sua sempre adequação ao Modelo da BVS. A equipe da
BIREME segue a disposição para esclarecimentos de dúvidas e apoio técnico no
desenvolvimento das recomendações e sugestões propostas neste informe, por meio do
endereço modelo.bvs@bireme.org

15

