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Critérios de Seleção



Os registros inseridos no LIS devem obedecer aos 
seguintes critérios:

�Cobertura temática: área(s) do conhecimento ou 
tema(s) que serão cobertos pelo LIS. Na maioria dos 
casos, o título, o objetivo, a introdução ou a 
apresentação da fonte de informação devem ser 
suficientes para determinar seu escopo. 

�Público alvo: comunidade de usuários a qual está 
destinada a fonte de informação. Esta informação 
pode ser identificada na seção “Sobre o site” ou nos 
objetivos, quando houver.
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�Origem/responsabilidade: determina quem está 
publicando ou mantém a fonte de informação na 
Internet. Geralmente, essa informação pode ser 
encontrada na homepage que está disponibilizando a 
fonte de informação.

Um bom indicador de confiabilidade em relação à 
informação disponibilizada é com quais organizações 
a instituição originadora da fonte está vinculada; 
links para outros sites, ícones e banners de 
promoção, declarações de afiliação e o texto ‘sobre 
este site’ podem ser bons elementos para 
verificação.
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� Acreditação: certificação do site realizada por instituições
acreditadoras, especializadas na área da saúde:

»Health On the Net Foundation (HON) 
[http://www.hon.ch/]

»Utilization Review Accreditation Commission 
[http://www.urac.org/]

»Proyecto Webs Médicas de Calidad (pWMC) 
[http://www.pwmc.org/]

»Web Médica Acreditada [http://wma.comb.es/]
Exemplos:

http://hipocampo.org/

http://www.sap.org.ar/

http://www.uwo.ca/ebn/
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�Conteúdo: pertinência dos temas abordados. Engloba: 

- cobertura: áreas compreendidas pela fonte, alcance e a 
cobertura retrospectiva (se o material é arquivado e por 
quanto tempo).

- precisão: exatidão da informação e dos dados apresentados.

- atualidade: atualidade da informação, frequência e 
regularidade de atualização.

- conflitos de interesse: intenções e objetivos da fonte de 
informação

- intenção, viés:  questões ideológicas, morais, religiosas, éticas, 
comerciais ou pessoais

- contexto: situação ou modo como a informação é fornecida
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�Acesso: aspectos técnicos, tecnológicos, econômicos 
e de direito autoral:

- estabilidade: acesso permanente e constante

- facilidade de uso: necessidade de pré-requisitos técnicos para 
acesso

- restrições: aspectos econômicos (subscrições pagas ou não), de 
direito autoral, e idiomáticos

- ajuda e suporte: facilidades oferecidas para a solução de 
problemas ou dúvidas relacionadas ao acesso

- navegabilidade: distribuição ou localização das fontes de 
informação

- desenho gráfico: aspectos visuais e gráficos
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�Eventos na área de Ciências da Saúde.

Recomendamos que sejam inseridos:

�Eventos ligados à área temática da BVS.

�Eventos internacionais em países fora da América 

Latina, somente se tiverem relevância mundial.

DirEve - Critérios de seleção



Obrigada!

fir@bireme.org


