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Resumo expandido
Este trabalho apresenta mais uma inovação que está em curso na Biblioteca
Virtual de Bioética e Diplomacia em Saúde (BVS BDS) do Núcleo de Estudos sobre
Bioética e Diplomacia em Saúde (Nethis), a inclusão da categoria “temas em destaque”
no portal. Os temas álcool, tabaco, agrotóxicos e alimentos processados compõem os
fatores de risco responsáveis pela ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis.
O Nethis em cooperação com o Observatório Internacional de Capacidades Humanas,
Desenvolvimento e Políticas Públicas (OICH) do Núcleo de Estudos em Saúde Pública
(NESP) da Universidade de Brasília pretende atuar como um dos dinamizadores na
produção e difusão de conhecimento relacionados a regulação de produtos de uso
humanos vinculados a fatores de riscos de doenças crônicas, com ênfase na
perspectiva bioética e no contexto das relações internacionais. Desde sua inauguração,
em 2010, o Nethis atua como secretaria-executiva da BVS BDS. A biblioteca gerencia o

acervo

pertinente

à

interdisciplinaridade

dos

campos

da

Bioética,

Relações

Internacionais e Saúde Pública. Uma Comissão de Seleção Científica, composta por
especialistas, executa um trabalho criterioso para selecionar o acervo específico
garantindo a sua qualidade e confiabilidade. Os novos temas que serão incluídos na
BVS BDS passarão pelo mesma tecnologia de análise de conteúdo. A BVS BDS é
pioneira na adoção do sistema Dspace - utilizado para armazenar o acervo. Em agosto
de 2014, se tornou centro cooperante da Lilacs, o mais importante e abrangente índice
de literatura científica da América Latina e Caribe, quando cumpriu os critérios de
qualidade do índice. Atualmente está na fase de desenvolvimento para sua certificação
junto ao Centro Latino Americano e do Caribe de informação em Ciências da Saúde
(Bireme). Com essas iniciativas, a BVS BDS tem procurado garantir a divulgação,
acessibilidade de seu acervo, sem negligenciar a credibilidade de seus documentos.
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