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Resumo expandido
Uma biblioteca, seja tradicional ou digital, deve ter seu acervo estruturado segundo os
critérios de uma política de seleção. Quanto mais específico o acervo mais detalhada
será sua política de seleção para que os documentos que o componham reflitam a
especificidade da temática e atendam aos usuários em suas demandas (ALMEIDA,
ROA e SANTANA2014). A Biblioteca Virtual de Bioética e Diplomacia em Saúde foi
inaugurada em junho de 2011 e desde dezembro de 2012 faz parte da Rede de
Bibliotecas Virtuais da Fiocruz (BVS Fiocruz). A BVS BDS é desenvolvida e mantida
pelo Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde (Nethis) sediado na
Fundação Oswaldo Cruz em Brasília. O acervo da biblioteca reúne fontes de
informações especializadas sobre a interseção temática de Bioética, Relações
Internacionais e Saúde Pública. As interseções entre esses campos, por sua vez,
constituem o assunto principal da BV-BDS, gerando novas áreas de conhecimento
identificadas como: Literatura Selecionada.
a) LS 1: Bioética e Saúde Pública e Relações Internacionais;
b) LS 2: Bioética e Saúde Pública;
c) LS 3: Saúde Pública e Relações Internacionais;
d) LS 4: Relações Internacionais e Bioética.

Neste contexto, a missão desta biblioteca é proporcionar visibilidade e acessibilidade
dos documentos deste campo interdisciplinar e da produção científica do núcleo de
estudos. Como fonte de informação, a BVS BDS tem como objetivo principal disseminar
informação de qualidade e confiável, propiciando a discussão e o desenvolvimento de
novas pesquisas no contexto nacional e internacional, por meio do acesso livre à
informação e da cooperação técnica em informação científica (NETHIS, 2011, p.14).
Esta BVS destaca-se pela sua temática, pelo desenvolvimento de uma metodologia
própria para o processo de seleção bibliográfica do acervo, como também, pela
iniciativa pioneira do uso da plataforma DSpace no âmbito da rede BVS Brasil.
Inicialmente, a biblioteca utilizava o sistema LILDBI-Web para a descrição bibliográfica,
indexação, controle de erros e colaboração com a base de dados da Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) (SOUSA; ALMEIDA;
SANTANA, 2014). No entanto, desde o projeto piloto desta biblioteca, buscava-se
adotar a plataforma DSpace para fazer a descrição dos itens do acervo e ao mesmo
tempo servir de repositório institucional do Nethis. O uso do Dspace reforça seu
compromisso com o acesso equitativo e universal à informação como direito humano
fundamental, bem como demonstra o interesse desta BVS no armazenamento,
gerenciamento, preservação e visibilidade da produção intelectual do Nethis, além de
se preocupar em disponibilizar os mais diversos artigos e diferentes documentos sobre
a temática em estudo. Através de análise de outros sites/BVS constatou-se a lacuna do
campo (Temas em Destaque) este novo campo ampliará os assuntos pesquisados pela
BVS-BDS, passando a retratar também o álcool, tabaco, agrotóxico e alimentos
processados, produtos de uso humanos vinculados a fatores de riscos de doenças
crônicas, não perdendo o enfoque da bioética no contexto das relações internacionais.
E após uma avaliação percebemos a necessidade de atualização da plataforma,
atualização esta que auxiliara na interoperabilidade de informações. Tudo isso
impactará na oferta de novos produtos e serviços ou produtos e serviços aprimorados,
que provocam o alargamento da consciência a respeito das potenciais aplicações dos
conhecimentos abordados. A BIREME utiliza ferramentas open source para a criação
de portais de Bibliotecas Virtuais em Saúde – BVS. Utilizando estes recursos, o portal
de uma BVS pode integrar diferentes fontes de informação em um único dispositivo de

busca e disponibilizar serviços que facilitam a integração do usuário, por tanto, estamos
trabalhando na transferência da atual plataforma da BVS-BDS (BVS Site) para
fazermos uso da plataforma wordpress. Para viabilizar a criação de portais de BVS, a
BIREME desenvolveu o Plugin BVS para WordPress que é atualizado e aprimorado
pela comunidade de desenvolvedores da rede BVS (RedDes) e vem sendo adotado
pela rede de instituições parceiras para publicar portais de BVS em substituição ao
aplicativo BVS-site. Na atualidade, a BVS Bioética e Diplomacia em Saúde encontra-se
em fase de desenvolvimento adotando as medidas necessárias para sua certificação
junto a Bireme.
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