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• As tecnologias da informação transformaram as relações que o usuário 

estabelece em um ambiente de oferta e demanda de informação.  

 

• Essas relações são otimizadas pelo acesso e pela recuperação de 

informação em menos tempo do que na biblioteca tradicional. A rapidez na 

resposta requerida é um diferencial de competitividade para o usuário. 

Introdução 



• É necessário compreender a oferta e, principalmente, a demanda de uma 

comunidade específica. 

 

• Esta pesquisa objetiva descrever a necessidade de informação da comunidade de 

pesquisadores do Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde (NETHIS) 

em relação à oferta de informação da BVS Bioética e Diplomacia em Saúde.  

Introdução 



Metodologia 

Estudo de caso: 

• Adotado princípios do Modelo de Necessidades Informacionais – NEIN desenvolvido 

por Calva González (2004), cujo fenômeno é iniciado com a percepção da 

insatisfação informacional, o que gera a necessidade por novas informações.  

 

• Isso muda o foco de análise da BVS Bioética e Diplomacia em Saúde para a 

exploração do papel da informação na vida do pesquisador.  



Metodologia 

• Apesar de o modelo estar estruturado em 3 etapas (necessidade, comportamento 

de busca e satisfação informacional), adotou-se elementos da primeira parte para 

o estudo da necessidades de informação do grupo de pesquisadores do NETHIS 

que utiliza a citada biblioteca. 

 

• O questionário foi o instrumento de coleta de dados utilizado e as técnicas de 

revisão bibliográfica e documental propiciaram respaldo teórico para o 

desenvolvimento do estudo 



• Os pesquisadores do NETHIS acessam a biblioteca temática para subsidiar o 

desenvolvimento de uma pesquisa científica e também para se atualizar acerca de 

novos documentos na base de dados Literatura Científica. 

 

• Classificaram essa biblioteca como uma fonte confiável, que dispõe de documentos 

pertinentes à temática do NETHIS. Para atender as  demandas, o produto mais 

consultado pelos pesquisadores é a seção da Literatura Científica, que apresenta 

relações temáticas entre 3 áreas do conhecimento: Bioética, Relações 

Internacionais e Saúde Pública, objeto de estudo do NETHIS.. 

Resultado e Discussão 



Resultado e Discussão 

• Os assuntos bioéticos são os mais demandados por esses usuários, o que se 

justifica pelo número de pesquisadores com pós-graduação em Bioética, além do 

fato de que a Bioética no estado brasileiro nasce favorecida pelo uso das 

tecnologias da informação como facilitadora para o processo de disseminação de 

informação.  

• Os pesquisadores informaram que necessitam de informação dos últimos 20 

anos, uma vez que muitas pesquisas assumem uma perspectiva histórica, em 

especial no que tange o estudo da Diplomacia em Saúde como respaldo para a 

sua consolidação no campo científico 



• A BVS Bioética e Diplomacia em Saúde destaca-se como precursora de uma fonte de 

informação especializada nessa confluência temática e que na opinião dos usuários 

atende satisfatoriamente suas necessidades de informação.  

 

• Destarte que, apesar da avaliação positiva, os usuários identificaram melhorias para 

a biblioteca, tal como a atualização do acervo.  

 

• A abordagem do sistema na visão do usuário é importante para conhecer a sua 

necessidade de informação de modo que a subsidie os necessários ajustes entre a 

oferta e a demanda de informação 

Conclusões e comentários 


