
 
REQUISITOS PARA INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS NA BVS/BIREME 

 
-(A INDEXAÇÃOÉ REALIZADA PELAS BIBLIOTECÁRIAS DA SESG)- 

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), por meio da 

Superintendência da Escola de Saúde de Goiás (SESG), é um ente cooperante 

da Biblioteca Virtual em Saúde/Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (BVS/BIREME). Assim, as informações 

produzidas no âmbito da SES-GO ou que sejam concernentes à saúde em 

Goiás, poderão ser indexadas e disponibilizadas nas bases de dados.  

Para que um documento seja considerado em conformidade para 

indexação nas Bibliotecas Virtuais em Saúde, é necessário 

preencher alguns requisitos, tais como: 

sempre que atender a uma demanda institucional é imprescindível constar 

o cabeçalho oficial governamental em vigência; 

 quando houver um autor ou autores pessoais que estes constem na folha 

de rosto do documento, quando não for o caso, disponibilizar no início do 

documento; 

 é importante também que em caso de haver mais de um autor conste a 

indicação de um coordenador do trabalho, se não houver será indicado um dos 

autores pelo bibliotecário documentalista. 

Exemplo:  

Antônia de Sousa Santana (Coordenadora) 

José Carlos Silva 

Maria Aparecida Lima  

No caso de não constar autores, basta que este seja publicado em um veículo 

institucional, como por exemplo o site da SES-GO ou de suas Superintendências 

para que seja considerado oficial e que a sua entrada seja feita pelo autor 

institucional, hierarquicamente. 

Exemplo: 

 

Goiás (Estado). Secretaria de Estado da Saúde.  

OU 



 
Por Superintendências: 

Goiás (Estado). Secretaria de Estado da Saúde. 

Superintendência da Escola de Saúde de Goiás. 

Coordenação de Gestão do Conhecimento. 

Serão considerados documentos pertinentes à área da Saúde, de acesso 

público/aberto, preferencialmente texto completo, atualizado, em formato 

eletrônico, de autoria institucional (SES-GO), ou autoria pessoal (colaborador da 

SES), publicados ou não pela SES-GO. 

Quando o material for publicado em versões enquanto não há a versão final, é 

orientado que se destaque no início do texto a informação “em construção”, a 

fim de evitar que este seja indexado antes da finalização. 

Outro elemento importante é a data. Quando não houver a necessidade de 

constar data, mês e ano, que seja identificado pelo menos o ano de publicação. 

Documentos publicados em série, é aconselhável que seja indicado o n. do 

documento, como os Boletins Epidemiológicos e Informativos. Isto confere 

credibilidade à publicação. 

Exemplo: 

 Boletim Epidemiológico da COVID-19. N. 1 

 Boletim Epidemiológico da COVID-19. N. 2 

 Boletim Epidemiológico da dengue. N. 1 

 Boletim Epidemiológico da dengue. N. 2 

 

Exemplos de materiais:  

Livros, teses/dissertações, boletins epidemiológicos e 

informativos, relatórios técnicos, artigos de revistas, revistas, 

folhetos, manuais, documentos governamentais (planos de 

governo, políticas, protocolos), legislação (portarias, leis, 

atos normativos...), power point, áudios e vídeos de 

palestras, entrevistas, etc. 

 

 



 
 

É importante esclarecer que para áudios e vídeos de palestras, cursos, 

entrevistas, devem-se colher um TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO 

PARA INDEXAÇÂO E PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO EM BIBLIOTECAS 

VIRTUAIS EM SAUDE, assinado pelo palestrante/entrevistado (Anexo). 

 

Para mais informações entre em contato:  

Biblioteca Profª Ena Galvão  

Telefone: (62) 3201-3423 

E-mail: biblioteca.escoladesaude@goias.gov.br 

Responsáveis Técnicas: 

Wusula Francisca de Sousa Pitarelli 

Matilde Ferreira dos Santos Silva 
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ANEXO 

TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO PARA INDEXAÇÂO E 

PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO EM BIBLIOTECAS VIRTUAIS EM SAUDE 

 

Ao assinar e enviar este Termo, você, autor ou proprietário dos direitos autorais, 

concede à Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) o direito não 

exclusivo de reproduzir, traduzir e/ou distribuir sua 

_______________________(entrevista, palestra, aula, etc.), mundialmente em  

áudio e/ou vídeo por meio da cooperação em Bibliotecas Virtuais em Saúde. 

Você concorda que a SES-GO pode, sem alterar o conteúdo, traduzir o envio 

para qualquer meio ou formato para fins de preservação. 

Você declara que seu envio não infringe os direitos autorais de ninguém. Se o 

conteúdo apresentar material para o qual você não possui direitos autorais, você 

declara que obteve a permissão irrestrita do proprietário dos direitos autorais 

para conceder à SES-GO os direitos exigidos por esta licença e que esse 

material de propriedade de terceiros é claramente identificado e reconhecido 

dentro do áudio/vídeo. 

A SES-GO identificará claramente o seu nome como o  autor ou proprietário do 

áudio/vídeo, e não fará qualquer alteração, além da permitida por este termo 

acima. 

 

 

________________, ____de ________________ de 20_____ 
       (Cidade)           (dia)              (mês)                        (ano) 

 

 

Assinatura:___________________________________________________ 
(por extenso) 


