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RESUMO
O objetivo deste estudo foi o de avaliar o grau de satisfação dos usuários quanto à
busca e recuperação da informação nas bases de dados da Biblioteca de História
das Ciências e da Saúde da Fiocruz. A avaliação, de caráter somativo, adotou a
abordagem centrada nos consumidores, buscando produzir informações não só
úteis sobre o serviço, mas especialmente orientadas para as necessidades do
cliente (CHIANCA; MARINO; SCHIESARI, 2004). Documentos de criação da
elaboração dos formulários de busca das Bases COC e HISA serviram à elaboração
do quadro de critérios do estudo, que ficou composto pelas categorias cobertura e
recuperação da informação, subcategorias e indicadores pertinentes. A validação de
conteúdo deste recurso foi estabelecida a partir da apreciação de bibliotecárias da
Instituição. O questionário construído a partir dos indicadores buscou recolher dados
próprios e pertinentes às duas questões avaliativas. O instrumento constou de
perguntas fechadas, com opção de justificativa em campo aberto; nele, validações
técnica e de conteúdo foram estabelecidas. Nos meses de junho a julho de 2013, o
questionário foi aplicado junto a 30 usuários (15 alunos da pós-graduação e 15
professores/pesquisadores), nas instalações da própria Biblioteca. À análise dos
dados, feita por meio de estatística descritiva, que envolveu a elaboração de tabelas
e gráficos, seguiu-se a sua interpretação. Os resultados evidenciaram que usuários
se revelaram satisfeitos com o conteúdo e a recuperação da informação fornecida
pelas Bases COC e HISA e que tal êxito deve-se a vários fatores, a exemplo dos
que integraram as categorias consideradas nesta avaliação. Saber em que medida
os dados disponíveis em bases de dados satisfazem às necessidades de informação
dos usuários ganha, cada vez, mais relevância no campo da Ciência da Informação.
Palavras-chave: Avaliação Centrada nos Consumidores, Bibliotecas, Bases de
Dados, Satisfação dos usuários, Centros de Informação.

ABSTRACT
The objective of the present research is to evaluate the users satisfacton level about
the search and retrieval of information on the Fiocruz Sciences and Health History
Library. The evaluation, of summative characteristic, adopted an approach focused
on consumers, and aims to produce not only useful information, but specially guided
by the customers needs (CHIANCA; MARINO; SCHIESARI, 2004). Documents that
helped the creation and development of the Database COC and HISA search form,
were used to develop the research criteria framework, composed by the information
coverage and retrieval categories, subcategories and relevant parameters. The
content validation of this resource was established by the Institution librarians. The
questionnaire, developed based on the parameters, sought the collection of personal
data and relevant to the two evaluative questions. The instrument was composed of
closed questions, with the option of justifying it; at this one, technical and of content
validations were established. On June and July 13, the questionnaire was applied to
30 users (15 postgraduate students and 15 professors/researchers) at the Library.
Data analysis was performed using descriptive statistics, involving the preparation of
tables and charts, followed by the data interpretation. The study results indicated that
users are satisfied with the content and retrieval information provided by the COC
and HISA Database, and that these results were reached because of many factors,
as an example, the categories considered at the evaluation. To know how much the
available data on the database satisfy the information needs of the users becomes
each more relevant at the Information Science field.
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1 AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
O conhecimento de hoje é produto da acumulação, sistematização e uso da
informação precedente. A informação é insumo básico para os tomadores de
decisão; é instrumento essencial para o êxito de qualquer empreendimento. Ao
longo do desenvolvimento das sociedades, a informação tem adquirido importância
crescente não só em função do crescimento acelerado porque passam a Ciência e a
Tecnologia, mas também das necessidades emergentes e dos novos desafios e
soluções que decorrem dos novos conhecimentos. (FIDELIS; CANDIDO, 2006).
Nos tempos que antecederam a sociedade industrial, a necessidade de
conhecimento excedia à oferta da informação e os custos de produção propriamente
eram altos. Na atualidade, a situação é outra: a oferta de informação excede a sua
demanda e os custos de produção tornam-se mais acessíveis. Agora, não se trata
apenas de organizar e fazer circular a informação na sociedade do conhecimento,
mas de fazer chegar ao receptor as informações que representem possibilidades de
acesso ao conhecimento disponível e viabilizar o seu uso (ARAUJO, 1997).
Neste sentido, o

crescimento da produção científica e tecnológica

contemporânea está na gênese do fenômeno da explosão da informação, que se faz
mediante a expansão e a diversificação das fontes e canais de informação e
comunicação para os inúmeros grupos sociais que dela necessitam em suas
distintas e inúmeras atividades. Com isto, a produção científica sustenta-se ou
alimenta-se da capacidade de absorção de tecnologias pelas unidades produtivas,
de busca da informação, do acesso às fontes de informação e conhecimento
relevantes, da capacidade de se produzir e de se avaliar as informações circulantes.
Para a Ciência da Informação, o estudo dos canais de informação e
comunicação e o acesso ao conhecimento sobre os mecanismos de transmissão de
dados torna-se questão de alta relevância. Neste contexto, a gestão da informação
ocupa-se do estudo da informação propriamente tendo em vista o consumidor,
sujeito que atribui à informação sentido e finalidade (MARCHIORI, 2002).
Para os especialistas da área, potencializar a gestão da informação
pressupõe contar com o apoio das tecnologias de informação e comunicação (TICs)
vez que as mesmas agilizam processos ao mesmo tempo favorecem a comunicação
efetiva entre as instâncias envolvidas. Tal como avalia Braga (1996), o
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acesso à informação, mediado pelas TICs, tem maximizado o fluxo das informações,
tornando os processos de transmissão e de recepção mais eficientes e efetivos.
Na modernidade, o campo da Ciência da Informação conferiu às TICs a
condição de ancoradouro imaterial das bases de dados - conjunto de dados interrelacionados e organizados de modo a permitir a pronta recuperação das
informações (CIANCONI, 1987). Sendo coleções de itens, as bases permitem a
realização de buscas que viabilizam a identificação de informações pertinentes
sobre os mais distintos assuntos particulares que povoam o imaginário das pessoas
ávidas por conhecimento (LANCASTER, 1993).
Nos anos 60, o conceito de bases de dados, identificado até então pela
expressão bancos de dados, remetia à "técnica que definia a necessidade de evitar
a explosão dos dados em arquivos replicados nas diversas partes da organização,
onde habitavam sistemas isolados de informações" (CHAUMIER, 1986, p. 6). À
época, desejava-se reunir em bases únicas os dados relacionados para que, após
terem suas redundâncias atenuadas, pudessem integrar-se uns aos outros. Em
decorrência desta busca, foram desenvolvidos sistemas gerenciadores de bases de
dados e, com eles, surgiram os conceitos de independência física e independência
lógica da informação.
Guinchat e Menou (1994) lembram que as bases de dados bibliográficas
foram as primeiras a despontar no mercado de informação, que encontrou na
telemática o aporte necessário para o seu desenvolvimento. Naquela oportunidade,
esta inovação tecnológica permitiu aos usuários acessarem a bancos e bases de
dados remotamente instalados.
Na contemporaneidade, as rápidas transformações do conhecimento
científico e tecnológico têm provocado acúmulo e congestionamento das
informações nas bases de dados disponíveis. Assim, claramente situadas na
condição de instrumentos essenciais à pesquisa científica, estas bases nem sempre
respondem a contento às necessidades dos usuários porque não se acham prontas
para o suprimento da informação requerida por seu público.
O desafio em dispor as informações em bases de dados compete às
Unidades de Informação - centros especializados em documentação que têm por
principal função transmitir às bases de dados as informações demandadas pelos
usuários, possibilitando-lhes o acesso a elas (GUINCHAT; MENOU, 1994). Para
cumprir a finalidade a que se destinam, as unidades de informação precisam, tal
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como sublinha Valentim (2000), adotar metodologias de análise, processamento e
disseminação da informação, compatíveis às necessidades dos usuários.
Vê-se, pois, que, no âmbito dos serviços de informação, os desafios
colocados pelas TICs são complexos. Ao ganharem corpo e diversidade na
sociedade mundial, elas ampliaram e modificaram, de forma irreversível, as
capacidades de gestão e difusão dos recursos bibliográficos, a prestação de
serviços e as funções desempenhadas pelas bibliotecas. Ao encontrarem na internet
seu principal meio de difusão e expressão, viabilizaram a automatização das tarefas
documentais e, por conseguinte, potencializaram o acesso em linha às bases de
dados institucionais (AGUSTÍN LACRUZ, 1998, p. 52).
Em outros termos, as mudanças tecnológicas promovidas pelas TICs
alteraram substancialmente as formas de administrar, estruturar e representar a
informação nos serviços de informação. Portanto, o exercício dos profissionais da
informação ganhou nova dimensão; passou a agregar tarefas que implicam mediar a
informação buscada pelos usuários nas bases de dados e os conhecimentos
produzidos em Ciência e Tecnologia.
A incorporação das TICs por parte das bibliotecas requer a construção de
inúmeras novas respostas. Dentre as tantas, enfatizam-se tão somente duas delas:
(a) decisões relativas às ofertas de serviços e (b) controle de qualidade da
informação em bases de dados. A primeira delas inclui também as políticas de
representação e recuperação (indexação) da informação, procedimento que objetiva
facilitar a localização/recuperação de documentos, a partir dos índices que lhes são
associados (LANCASTER, 2004). A segunda, consiste na pratica em que os
bibliotecários ocupam-se de aferir não somente a qualidade das estruturas de
armazenamento e recuperação da informação, mas ainda a dos conteúdos
comunicados.
Este contexto evidencia a importância e a responsabilidade implicadas no
trabalho do indexador, profissional a quem cabe executar uma metodologia de
indexação justa e precisa, que adotando uniformidade de tratamento e flexibilidade
de vocabulário, propicie ao usuário amplo acesso à informação (FUJITA, 1989). O
trabalho do indexador não exime a responsabilidade institucional de definir, com
clareza, as políticas de indexação, pois, se efetivadas, fornecem diretrizes no
processo de representação do conhecimento. Com isto, essas diretrizes, se
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consideradas nos momentos de composição e de alimentação das bases de dados,
favorecerão a recuperação da informação buscada pelo usuário.
Outra atribuição que cabe aos serviços de informação é de conhecer as
estratégias de busca adotadas pelos usuários na busca de recuperar da informação
desejada. Expressas na forma de perguntas, tais estratégias são, em verdade,
mecanismos de que se utiliza para tentar acessar a informação armazenada nas
bases de dados (FUJITA, 1989).
Práticas gerenciais que objetivem a busca da qualidade do serviço de
informação precisam considerar, especialmente, as políticas de indexação e
estratégias de busca adotadas pelas Unidades de Informação. Pois constituem-se
alternativas viáveis para o aprimoramento contínuo dos serviços e produtos. Enfim,
sendo palco atemporal da produção, da revisão e da renovação do conhecimento,
os serviços de informação devem apropriar-se da avaliação como instrumento
adequado à melhoria da qualidade das atividades que realizam (ABREU; ANDALIA,
1998).
As necessidades dos usuários e suas percepções em relação à prestação de
serviços oferecidos por bibliotecas e centros de documentação vêm despertando
não só o interesse dos profissionais que atuam junto à comunidade, mas também à
área gerencial. No ambiente acadêmico, considera-se que o desconhecimento
destas necessidades pode comprometer o ensino, a pesquisa e a geração de novos
conhecimentos.
Segundo Valls e Vergueiro (2006), o que levou a se pensar na avaliação da
qualidade em serviços de informação, no Brasil, foram os fatos de que as pesquisas
realizadas nessa direção fornecem informações relevantes e oportunas para
subsidiar

o

processo

de

tomada

de

decisão;

evidenciam

o

nível

de

comprometimento dos colaboradores internos e externos; estabelecem estratégias
tecnológicas, visto que a tecnologia é uma ferramenta essencial para a questão da
qualidade de serviços; permitem verificar indicadores como confiabilidade, surpresa,
recuperação, integridade, cortesia, responsabilidade, acesso, credibilidade, rapidez
de resposta, segurança, comunicação e competência.
Conforme Lancaster (1993), para o crescimento saudável das bibliotecas fazse necessário avaliar o que está sendo feito, de modo a ser possível determinar as
mudanças que precisam ser feitas e a melhor maneira de realizá-las. O autor
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justifica a avaliação segundo a quinta lei de Ranganathan1 – a Biblioteca é um
organismo em crescimento – que aponta a permanente necessidade de estar pronta
para se adaptar às novas condições.
As duas principais vertentes defendidas atualmente para avaliação da
qualidade de base de dados são as que focam as estruturas de armazenamento e
recuperação da informação e as que visam seu conteúdo. Pereira, Ribeiro e
Tractenberg (1999) afirmam que, tanto em uma vertente quanto em outra, a
participação do usuário é fundamental para que se alcançar a qualidade.

1.1 OBJETIVO
A Biblioteca da História das Ciências e da Saúde se insere na estrutura
institucional da Fiocruz e tem, dentre o seu público alvo, alunos e pesquisadores do
Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde. Este fato,
associado às recomendações da literatura citada, levou a Coordenadora do Serviço
de Biblioteca a solicitar uma avalição das bases de dados.
Assim, dada a importância destas bases para a geração e produção do
conhecimento cientifico, o objetivo do presente estudo é avaliar o grau de satisfação
dos usuários quanto à busca e recuperação da informação nas bases de dados da
Biblioteca de História das Ciências e da Saúde da Fiocruz.

1.2 JUSTIFICATIVA
Avaliar é bom; avaliar faz bem; avaliar é um ato ético. Com estas palavras
Okada e Almeida (2006, p. 268) sublinham a importância e a delicada dimensão
inerente e subjacente à prática da avaliação. Para os autores, “se a questão ética
fundamental é a pergunta sobre o bem, avaliar-me é responder se estou fazendo
bem o que me propus. O bem fazer e o fazer bem andam juntos”. Assim, avaliar a
qualidade do serviço de busca e recuperação da informação, que é ofertado aos
usuários da Biblioteca de História das Ciências e da Saúde, é antes de tudo, um ato
ético. É preciso criar caminhos metodológicos para saber se os serviços oferecidos à
comunidade acadêmica atendem à finalidade a que se destinam ou, ao menos,
devem se destinar. Na condição de Coordenadora do Serviço de Biblioteca e,
1

Shiyali Ramamrita Ranganathan foi um matemático e bibliotecário da Índia, considerado o pai da
biblioteconomia no país.
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especialmente, na de avaliadora em formação, a autora justifica este estudo
resgatando o princípio ético da avaliação. De acordo com os padrões internacionais
do Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (2011, p. 2),
A ética compreende questões ligadas a direitos, responsabilidade e
comportamentos de avaliadores e stakeholders. Todo mundo tem
direitos inatos que devem ser conhecidos e respeitados. [...] Os
avaliadores devem, pelo menos, compreender os direitos individuais
básicos específicos nos cenários da avaliação. [...] Além disto, têm
de estar atentos ao modo como sua compreensão das realidades e
dos princípios éticos influencia a sua atuação profissional
[...].Questões éticas não se restringem a um momento específico no
processo da avaliação, nem importam somente ao avaliador. Elas
requerem processos responsivos, do projeto à divulgação dos
resultados, e são importantes em todos os estágios, tanto para os
usuários quanto para outros stakeholders.

Ao avaliar o grau de satisfação de usuários quanto à busca e recuperação da
informação nas bases de dados da Biblioteca de História das Ciências e da Saúde,
espera-se que as informações obtidas nesse processo possam ser utilizadas para
responder às demandas dos usuários de forma mais efetiva. Além disto, pretendeuse também identificar os principais problemas existentes na prestação de serviços
da informação, mediados pelas bases de dados, a fim de que novas estratégias
possam ser elaboradas e adotadas em favor do justo atendimento às necessidades
dos usuários.
Outro aspecto que justificou a realização deste estudo deveu-se ao fato de
que a Biblioteca, considerável centro de informação, ainda não passou por nenhuma
avaliação. Espera-se assim, que os resultados e as conclusões deste estudo
contribuam para o aprimoramento do conteúdo e da recuperação das informações
nas bases, possibilitando os ajustes necessários e a elaboração de respostas
compatíveis às demandas dos seus usuários.

2 BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
As bibliotecas especializadas começaram a se desenvolver em princípios do
século XX, como decorrência da marcha acelerada da Ciência e Tecnologia em
resposta ao desenvolvimento da fase sociedade industrial. Porém o maior impulso
ocorreu a partir da Segunda Guerra Mundial (FIGUEIREDO, 1978). Admite-se que
as primeiras delas estivessem ligadas à área da Medicina.
Entende-se por biblioteca especializada aquela que atende a uma instituição,
empresa pública ou privada, que tenha atuação restrita a um campo particular de
atuação do conhecimento. Por meio de suas atividades, objetiva dar suporte e apoio
às decisões e planejamentos técnico-científicos da instituição, fazendo uso devido
dos documentos próprios à especialidade – a exemplo de livros, periódicos, teses,
dissertações, CDs, DVDs. Como afirma Cesarino (1978, p. 231) são:

Unidades pertencentes a instituições governamentais, particulares ou
associações formalmente organizadas, com o objetivo de fornecer ao
usuário a informação relevante de que ele necessita, em um campo
específico ou assunto. Para atingir este objetivo são executadas as
tarefas de seleção e aquisição, processamento técnico e
disseminação da informação.

Geralmente atreladas a institutos de pesquisa, as bibliotecas especializadas
constituem-se em unidades de informação dotadas de características distintas das
demais bibliotecas. Considerados relativamente pequenos, os acervos das
bibliotecas especializadas são bastante diversificados, requerem permanente
atualização e fazem uso de consistentes mecanismos de intercâmbio para obter
apoio de outras unidades de modo a suprir as lacunas de conhecimento, resultantes
de sua própria especificidade (FIGUEIREDO, 1978).
Atualmente, o Brasil dispõe de bibliotecas especializadas de grande distinção
e superioridade a exemplo da Biblioteca Regional de Medicina em São Paulo, e das
bibliotecas da Fundação Instituto Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e do Museu Paraense Emílio
Goeldi, em Belém. Além destas, o Instituto Brasileiro de Bibliografia e
Documentação (IBBD), criado em 1954, que deu origem, em 1976, ao Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), possui a mais
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diversificada e atualizada biblioteca brasileira especializada nas áreas da
Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação.
De modo geral, a história das bibliotecas mostra o estreito vínculo que há
entre elas e as tecnologias de suas épocas. A princípio, estiveram ligadas aos textos
manuscritos e depois, aos materiais impressos. Recentemente, com a chegada da
internet e das TICs, avançaram com a automação dos catálogos favorecendo o
desenvolvimento das bibliotecas digitais.
Na verdade, estas tecnologias (VALETIM, 2000, p. 138),
Devem ser consideradas ferramentas básicas de trabalho,
instrumental de trabalho para qualquer tipo de unidade de
trabalho/informação, uma vez que a seleção, a armazenagem, o
processamento, a gestão, a recuperação e a disseminação da
informação, através dessas tecnologias, são mais eficientes e
eficazes.

A tecnologia interfere na forma pela qual os centros de informação organizam
os dados de que dispõem. A chegada das mídias digitais favoreceu o repensar dos
processos de descrição e recuperação da informação, já que cada área da
tradicional ficha catalográfica, transcrita no formato de campos, passou a ser um
potencial ponto de acesso à informação (SOUZA, 2007).
Dentre os serviços com que os centros de informação se ocupam constam,
por exemplo, a disseminação da informação, indexação e resumo de artigos de
periódicos, a orientação e levantamento de literatura, o treinamento do usuário
(FIGUEIRÓ; DEGAN; TEIXEIRA, 1991). O perfil dos profissionais que trabalham
nestes centros de suporte mostra-se distinto: o bibliotecário atua em favor da
formação de usuários aptos a dominar os meios de aquisição da informação. A
autonomia é condição para que o pesquisador adquira fluência científica e
tecnológica (BELLUZZO, 2001). Desta forma, operando em trabalho de equipe, que,
os profissionais da informação lançam-se à procura de produtos e serviços que
possam atender o mais prontamente, os usuários em relação às suas necessidades
informacionais.
Quanto ao perfil dos usuários, as bibliotecas especializadas também reúnem
um público diferenciado, vez que, via de regra, compreende “pessoas associadas às
organizações mantenedoras e que têm interesses e habilidades especiais”
(FIGUEIREDO, 1978, p. 10).
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Outro traço distintivo destas bibliotecas diz respeito à rigorosa afinação entre
o assunto que abordam e o propósito institucional, que faz com que o
desenvolvimento da coleção passe por um rigoroso controle, de modo que todas as
publicações, constantes do acervo voltem-se para o interesse do próprio centro.
O papel de vanguarda atribuído a estes centros deve ser a identificação, a
definição, coleta, armazenamento, processamento, proteção e distribuição ativa e
irrestrita da informação aos seus usuários – produtores e consumidores de ciência e
tecnologia. Sem cumprir tal papel estes centros não poderão assumir-se
verdadeiramente como instrumentos indispensáveis ao provimento da informação
(VOLPATO, 1999).

2.1 A BIBLIOTECA DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS E DA SAÚDE
A Biblioteca de História das Ciências e da Saúde é especializada em História
da Medicina, História da Saúde Pública, História, Sociologia e Filosofia da Ciência. O
acervo é constituído por 35 mil itens. Inclui periódicos, obras de referência,
monografias, teses, dissertações, relatórios, folhetos e documentos eletrônicos, além
de material bibliográfico originário de coleções de cientistas, médicos, pesquisadores
e outros profissionais da área da saúde.
Desde 1991, a Biblioteca mantida pela Casa de Oswaldo Cruz, desenvolve
um trabalho de tratamento, recuperação e preservação de seu acervo, a exemplo da
digitalização das obras raras, que remontam aos séculos XVIII e XIX, como
farmacopeias e compêndios de medicina e cirurgia do período colonial brasileiro.
A Biblioteca é aberta ao público em geral, tendo acesso gratuito.
O acervo é consultado, principalmente, por pesquisadores, graduandos e
pós-graduandos, jornalistas e profissionais envolvidos na realização de vídeos,
livros, filmes e outros produtos culturais. Tem como uma de suas atribuições atender
ao Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde, coordenado
pela Casa de Oswaldo Cruz. Estima-se que, em média, 190 usuários frequentem a
biblioteca por mês.
Seu acervo originou-se de uma coleção bibliográfica especializada em
ciências biomédicas, encaminhada pela então Biblioteca de Manguinhos, por se
caracterizar como material histórico. Na medida em que desenvolveu atividades de
captação de fundos e conjuntos documentais, novas coleções bibliográficas foram
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adicionadas a esse acervo inicial. Buscou-se, assim, a constituição de um acervo
que contemplasse obras de referência em suas áreas temáticas, assim como
materiais representativos da produção dos conhecimentos nestas áreas.
Integram também o acervo materiais que refletem a produção recente dos
campos de atividade nos quais a Casa de Oswaldo Cruz encontra-se inserida, além
de periódicos, obras de referência, monografias, teses, dissertações, relatórios,
folhetos e documentos por meio eletrônico.
Dentre os serviços oferecidos pela Biblioteca de História das Ciências e da
Saúde constam: fotocópia de material bibliográfico, pesquisa em bases de dados,
empréstimo entre bibliotecas, comutação bibliográfica, serviço de divulgação,
informação bibliográfica, normalização bibliográfica, treinamento de usuário,
elaboração de ficha catalográfica.
O acervo bibliográfico conta com as seguintes bases de dados on-line:
 Base COC - Base bibliográfica que referencia o acervo da Biblioteca.
 Base de periódicos - Base que referencia os periódicos existentes na
biblioteca.
 Base HISA - Base bibliográfica em História da Saúde Pública na América
Latina e Caribe. Referencia o acervo da biblioteca e de outras bibliotecas brasileiras
e do exterior em sua área temática.
A equipe da Biblioteca faz o registro bibliográfico (catalogação descritiva,
indexação, classificação) dos conteúdos e os disponibiliza ao público, via portal da
Casa de Oswaldo Cruz.

2.2 AS BASES DE DADOS COC E HISA
Os sistemas de gerenciamento de bibliotecas são bases de dados concebidas
com finalidade específica de controlar as atividades essenciais de um setor. Para
Cianconi (1987), contam com um conjunto de dados inter-relacionados, que
permitem a recuperação de informações. Para Lancaster (1993, p. 305), tais
sistemas são os que favorecem a realização de buscas voltadas à identificação de
dados relativos a um determinado assunto. De acordo, Albrecht e Ohira (2000, p.
133), afirmam que o objetivo de uma base de dados é o de “fornecer informação
atualizada (recursos estruturais), precisa e confiável (não dar a informação pela
metade) e de acordo com a demanda (oferecer o que o usuário necessita)”.
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Rowley (1994) afirma que as bases de dados podem ser divididas em dois
tipos principais: as de referências e as de fontes. As bases de dados de referências
encaminham ou orientam o usuário para outra fonte, facilitando obtenção de
informações adicionais com acesso a texto integral. Já as segundas contêm os
dados originais, ou seja, as informações primárias e remetem o usuário a outras
fontes (ROWLEY, 1994; LOPES, 1991).
As Bases de dados COC e HISA são bases de dados referenciais que usam a
metodologia Lilacs. Esta metodologia foi criada a partir de 1982, pelo Centro LatinoAmericano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME) com apoio
do Centro Especializado da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS/OMS)
para a cooperação técnica em informação e comunicação científica em saúde na
região das Américas. Estabelecida em 1967, em São Paulo, a BIREME desenvolve
capacidades e infraestruturas nacionais e regionais para a gestão, acesso,
organização, indexação, preservação, disseminação e acesso à informação,
conhecimento e evidência científica, em sintonia com o estado da arte das
metodologias e tecnologias correspondentes. A metodologia Lilacs foi concebida
diante

da

necessidade

de

uma

metodologia

comum

para

o

tratamento

descentralizado da literatura técnico-científica em saúde produzida na América
Latina e Caribe. Por meio da metodologia, os países que integram o Sistema LatinoAmericano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde criam bases de dados
locais e nacionais, e cooperam com a alimentação da base de dados Lilacs,
contribuindo para o controle bibliográfico e a disseminação da informação, no
modelo de cooperação técnica estabelecida pela Biblioteca Virtual em Saúde.
Produzida pela Biblioteca de História das Ciências e da Saúde, a base COC é
uma base de dados bibliográfica, visto que oferece um serviço de recuperação de
informações que contempla cerca de 26.500 itens registrados no acervo

da

Biblioteca de História das Ciências e da Saúde, possibilitando o acesso on-line aos
usuários.
O intuito de trazer o foco das ciências sociais para a saúde pública levou a
OPAS a financiar projetos de pesquisa em história da saúde pública na América
Latina e Caribe. Com isso, foram concebidas frentes de trabalho destinadas a apoiar
esse campo de pesquisa, o que incluiu a implantação de uma base bibliográfica que
reunisse os trabalhos produzidos na área. Por entender que a Casa de Oswaldo
Cruz possuía o perfil ideal para assumir este empreendimento, dada a sua natureza
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e porte, a OPAS convidou-a a coordenar e desenvolver o Projeto, através de sua
Biblioteca (BOLETIM HISA, 1997).
A Base HISA é uma base bibliográfica, disponível para consulta on-line.
Permite identificar e reunir os documentos produzidos na área de história da saúde
pública, na América Latina e Caribe, facilitando o acesso a trabalhos dispersos ou
inacessíveis (BOLETIM HISA, 1997).
Para formar o escopo temático da Base HISA são inseridos documentos
secundários, produzidos e/ou publicados em qualquer país e idioma, a partir de
1960, que tenham, simultaneamente, a saúde pública como tema central e os
processos históricos como objetos das diversas disciplinas das Ciências Humanas.
Os idiomas utilizados para o processamento técnico são o inglês, o português e o
espanhol (BOLETIM HISA, 1997).
As bibliotecas que detêm a guarda dos documentos incluídos na Base HISA
são identificadas por um código (por exemplo, BR 1273.1) - ou sigla (por exemplo,
UFRJ/IEI) - exibido no campo de localização de cada registro bibliográfico
recuperado. Para saber a que biblioteca corresponde determinado código ou sigla,
basta consultar a lista referenciada e o resultado fornecerá não só o nome da
instituição como também informações referentes a seu endereço, telefone, fax e email (BOLETIM HISA, 1997).
Para indexação dos documentos nas Bases de Dados COC e HISA são
utilizadas palavras-chave com base no vocabulário chamado de Descritores de
Ciências da Saúde (DeCS). O vocabulário DeCS (Figura 1) foi criado pela BIREME
para servir como linguagem única na indexação de artigos de revistas científicas,
livros, anais de congressos, relatórios técnicos, e outros tipos de materiais, assim
como para ser usado na pesquisa e recuperação de assuntos da literatura científica
nas fontes de informação. Utilizam-se este vocabulário para a representação
temática das fontes de informação que são diariamente cadastradas nas bases de
dados da Biblioteca. A intenção é suprir a necessidade dos trabalhos de indexação e
recuperação de qualquer documento institucional de maneira que a descrição da
informação seja a mais adequada e atualizada possível. O usuário será beneficiado
no ato de pesquisar a informação mediante a possibilidade de seleção de termos
autorizados e disponíveis nas bases de dados.
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Figura 1 - Página do vocabulário controlado - DeCS

Fonte: BIREME (1999).

Várias são as possibilidades oferecidas na busca e recuperação da
informação disponível nas Bases de Dados COC (Figura1) e HISA (Figura 2). Uma
delas é o acesso via formulário de pesquisa avançado utilizando-se os campos de
autoria, título, assunto, e/ou descritores. Esta opção tem como objetivo facilitar aos
usuários a formulação das pesquisas e o maior controle do vocabulário de
indexação utilizado pelo sistema. Outra forma de recuperação é feita mediante
formulário básico que recupera palavras do título, palavras do resumo, e os
descritores de assunto. Delimitações de pesquisa por tipo de documento e conteúdo
de informação também são oferecidas pela base.
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Figura 2 – Base COC – página de busca simples

Fonte: BASE COC ([1999]).

Figura 2 - Base HISA – Página da busca avançada

Fonte: BASE COC ([1999]).

3 METODOLOGIA
A organização deste capítulo consta de abordagem avaliativa, questões
avaliativas, instrumentação, envolvendo os processos de construção, validação e
aplicação do questionário, e por último, da análise e interpretação dos dados.

3.1 ABORDAGEM
São muitas as técnicas que permitem avaliar o desempenho dos sistemas de
recuperação de informações (SRIs), a partir de dados fornecidos por usuários finais.
Em geral, as avaliações pretendem conhecer a relevância, pertinência ou precisão
dos próprios sistemas e/ou de suas funcionalidades. A tendência atual tem sido
avaliar conteúdo, produtos e serviços com base na satisfação das necessidades do
usuário e nas suas competências, comportamentos e habilidades para a
recuperação das informações disponíveis. As diferentes metodologias utilizam-se de
abordagens quantitativas e/ou qualitativas e são aplicáveis dependendo dos
objetivos de cada caso.
Para Robertson e Hancock-Beaulieu (1992), escolher o melhor método requer
pesquisas e o grande desafio será explorar as múltiplas dimensões e componentes
da nova geração de SRIs, a partir do uso dos diversos modelos de avaliação.
A metodologia para a avaliação do sistema de recuperação da informação da
Biblioteca de História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz foi
estabelecida em conformidade com o objetivo deste estudo. Afinada com a
tendência contemporânea em Ciência da Informação, leva em conta a contribuição
da comunidade de usuários ligada ao Curso de Pós-graduação em História das
Ciências e da Saúde. Com isto, a abordagem adotada - centrada nos consumidores
- por trazer à cena as necessidades dos atores centrais, influencia a tomada de
decisão por parte dos criadores do produto, permitindo o aprimoramento do sistema.
Desta forma, configura-se como sendo capaz de permitir tanto o acesso a
informações úteis sobre produtos existentes, quanto a escolha do melhor produto
para os usuários considerando as suas reais necessidades (CHIANCA; MARINO;
SCHIESARI, 2004).
Scriven deu grande contribuição a essa abordagem ao distinguir avaliação
formativa

de

somativa.

Segundo

o

estudioso

(1967

apud

WORTHEN;
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SANDERS; FITZPATRICK, 2004), a abordagem centrada no consumidor é
predominantemente uma avaliação somativa. Ao criar a distinção entre dois
conceitos, estabeleceu a diferença de papéis desempenhados por uma e outra
forma de avaliação. De acordo com ele, a avaliação formativa é destinada
basicamente ao propósito de fornecer informações às equipes de projetos e
programas, auxiliando-as no aprimoramento e na correção das ações desenvolvidas.
Já a avaliação somativa, objetiva ao público consumidor, aos gestores e
financiadores, servindo à tomada de decisões quanto à continuidade, ou não, do
programa avaliado, a partir do julgamento de seu mérito.
Em síntese, na estrutura de armazenamento e recuperação da informação
das bases de dados da Biblioteca de Historia das Ciências e da Saúde, avaliar o
grau de satisfação dos usuários em relação aos serviços ofertados é fundamental
para aprimorar a qualidade destes mesmos serviços. Nesse contexto, cabe
esclarecer que ao definir a abordagem avaliativa centrada nos consumidores, os
sujeitos diretamente envolvidos são vistos como usuários do produto sem o poder de
interferir no processo, mas com a oportunidade de apontar o seu nível de satisfação.

3.2 QUESTÕES AVALIATIVAS
A partir do objetivo proposto foram formuladas as seguintes questões
avaliativas:
1) Até que ponto os usuários se revelam satisfeitos com o conteúdo fornecido
pelas Bases de Dados?
2) Até que ponto os usuários se revelam satisfeitos com a recuperação da
informação fornecida pelas Bases de Dados?

3.3 INSTRUMENTAÇÃO
3.3.1 Quadro de critérios: construção e validação
Qualquer profissão contém princípios orientadores que visam garantir que o
resultado de sua prática seja da maior qualidade possível. A avaliação não foge a
essa regra. Para Chianca, Marino e Schiesari (2004), os princípios relacionados à
utilidade servem para assegurar que uma avaliação esteja voltada para responder
às necessidades de informação das pessoas e instituições diretamente interessadas
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ou afetadas pelo programa, aumentado as chances de utilização dos seus
resultados.
Segundo Lancaster (2004), uma base de dados bibliográficos deve ser
avaliada pela sua utilidade ao responder às necessidades de informação, de acordo
com quatro critérios principais:
 cobertura, que diz respeito ao quão completo é o conteúdo da base de
dados em relação a um assunto;
 recuperação, que se refere à recuperabilidade do conteúdo da informação
por meio de estratégias de busca não muito complexas;
 previsibilidade, que permite o reconhecimento da relevância de um
documento a partir das informações contidas na base de dados;
 atualidade, que é uma medida da velocidade com que as novas
publicações são incorporadas à base de dados.
A leitura e análise de estudos relacionados a critérios pertinentes à avaliação
de uma base de dados (ROWLEY, 1994; CUNHA, 1989; SCHAMBER; BATEMAN,
1996) permitiram a autora optar pelo modelo de Lancaster (2004) que se configura
como abrangente, atualizado e ajustado ao propósito desta avaliação. Dos quatro
elementos propostos pelo estudioso, dois deles (cobertura e recuperação) foram
convertidos em categorias do quadro de critérios – (ferramenta metodológica que
subsidiou o questionário desta avaliação). O descarte dos outros elementos
(atualidade e previsibilidade) deveu-se à delimitação do estudo.
Em seguida, foram definidas as subcategorias do quadro de critérios,
considerando não só a experiência da autora na capacitação de usuários da
Biblioteca para a utilização das bases de dados, mas ainda o teor dos documentos
de criação da elaboração dos formulários de busca das Bases COC e HISA.
O

estabelecimento

dos

indicadores

relacionados

às

categorias

e

subcategorias se fez com base nos formulários utilizados pelo Programa de
Avaliação de Qualidade (PAQ), da Universidade de São Paulo (SAMPAIO, 2004) e
naqueles destinados à avaliação da Scorpus (MESQUITA, 2006) - base
multidisciplinar, que contém resumos de 27 milhões de artigos, referências e índices
da literatura científica, técnica e médica (ELSEVIER, 2004).
O quadro de critérios construído no estudo (Quadro 1) foi submetido à
apreciação de duas bibliotecárias da Unidade que o consideraram claro e

com
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representativo do conteúdo abordado. Com isto, a validade de conteúdo do recurso
foi estabelecida.
Em relação à validação técnica, feita por docentes do Curso de Mestrado
Profissional em Avaliação, da Fundação Cesgranrio, as sugestões disseram respeito
à reordenação dos indicadores, considerando tanto o trabalho profissional de
alimentação das bases de dados quanto à forma de acesso aos campos, por parte
do usuário. O Quadro 1 apresenta a versão final do quadro de critérios construído
neste estudo.
Quadro 1 - Quadro de critérios do estudo
Categorias

Cobertura

Recuperação

Subcategorias

Indicadores

Conteúdo

Qualidade da catalogação descritiva
Qualidade da indexação e dos resumos
Cobertura geográfica e dos assuntos
Período de cobertura
Temas e títulos indexados
Atualização da informação

Utilização

Facilidade e rapidez de acesso
Facilidade de uso dos comandos
Possibilidade de personalização dos serviços
Compreensão dos campos

Opções e refinamentos da busca
Busca por vocabulário
Recursos e resultados de busca
Estratégia de busca
Salvamento e entrega dos resultados
Oferta de link para artigos
Integração com outras bases de dados

Fonte: A autora (2013).

Como mostra o Quadro 1, a versão final do quadro de critérios ficou
constituída por 16 indicadores assim distribuídos por três subcategorias: conteúdo
(6); utilização (4) e estratégia de busca (6).

3.3.2 O questionário: construção e validação
A criação do instrumento metodológico foi orientada pela necessidade de
atender ao objetivo do estudo, às questões e à abordagem avaliativa. Considerando
que questionários são instrumentos adequados ao estudo de opiniões (WORTHEN;
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SANDERS; FITZPATRICK, 2004), a autora acolheu esta técnica para orientar a
coleta de dados junto aos usuários da Biblioteca.

Tradicionalmente utilizados em pesquisas de levantamento (surveys),
que mobilizam um largo número de respondentes, os questionários
consistem um valioso instrumento de coleta de dados para
avaliações e pesquisas. Não podem ser confundidos com uma
simples lista de perguntas. Sua elaboração requer conhecimento
técnico que abarca desde suas especificações até as diferentes
maneiras de aplicação. (ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER, p.
25, 2012).

Os 16 indicadores do quadro de critérios orientaram a formulação de 24
questões fechadas com cinco opções de resposta. As quatro primeiras expressam
graus de satisfação do usuário em relação às bases de dados: Muito Satisfeito (MS),
Satisfeito (S), Pouco Satisfeito (PS) e Insatisfeito (I). A quinta opção constou do
campo Não Sei Informar (NSI). O assinalamento das três últimas opções requereu a
apresentação de justificativa em campo aberto.
Estudos sobre instrumentos de avaliação esclarecem que, além dos itens ou
questões, o título, a introdução e as instruções são importantes componentes na
construção de questionários. A cada um deles cabe papel específico. O título deve
informar acerca do propósito do instrumento. Apresentada logo no início, a
introdução deve incluir pedido de cooperação dos respondentes, explicitar o motivo
da aplicação do questionário, comunicar o tipo de informação solicitada, o nome da
instituição promotora do estudo e assegurar a confidencialidade das respostas
(HILL; HILL, 2002). As instruções, por sua vez, orientam os respondentes acerca do
fornecimento de respostas às questões do questionário, que devem ser claras,
simples, precisas e completas, de modo a evitar possíveis dúvidas (ELLIOT;
HILDENBRAND; BERENGER, 2012).
Na etapa seguinte, procederam-se duas validações da versão inicial do
questionário. A primeira foi a validação do conteúdo, feita por duas bibliotecárias que
trabalham na Biblioteca de História da Casa de Osvaldo Cruz. A segunda, validação
técnica, foi realizada a partir da consulta a dois especialistas em Avaliação,
professores do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, da Fundação
Cesgranrio. Estes especialistas sugeriram a inclusão e a exclusão de questões,
conforme julgaram necessárias ou insuficientes para contribuir na construção da
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resposta das questões avaliativas deste estudo. As pequenas modificações
propostas pelos especialistas foram incorporadas ao instrumento. Em seguida,
procedeu-se a pré-testagem do questionário. O propósito deste procedimento foi
verificar sua adequação para a plena coleta de dados necessária ao estudo. Por
meio dela, identificaram-se mudanças em relação à clareza e à precisão dos termos
empregados no instrumento, à adequação da forma e do conteúdo propostos, à
necessidade de agrupamento ou desmembramento de itens, à reordenação da
sequenciação das questões, à complexidade ou imprecisão redacional, por exemplo.
Para Chizzotti (1998), na medida em que pré-testes testam a qualidade dos
projetos e a clareza das questões, permitem clarificar os objetivos dos estudos, ao
mesmo tempo em que facilitam a preparação da coleta de dados. Assim, são úteis
tanto à observação do conteúdo dos dados quanto à dos procedimentos
metodológicos a serem seguidos (YIN, 2005). No caso desta avaliação, a prétestagem do instrumento foi realizada entre os dias 13 a 17 de maio de 2013, nas
instalações da própria Biblioteca. Envolveu três alunos do Curso de Pós-Graduação
e duas aplicadoras (bibliotecárias da unidade). Os primeiros participaram da
validação do instrumento e as segundas tanto acompanharam este processo, quanto
validaram o roteiro de aplicação. Nenhum dos envolvidos sugeriu qualquer
modificação ao que lhe foi apresentado. Ao contrário, afirmaram que o instrumento e
os procedimentos para aplicação eram suficientemente claros, simples e pertinentes
ao estudo, dando origem à versão definitiva do instrumento (APÊNDICE A).

3.4 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO
A seleção dos usuários levou em conta dois critérios: inscrição na base de
dados de atendimento da Biblioteca (Personal Home Library - PHL) e frequência de
uso às bases COC e HISA de, pelo menos, três vezes por semana. A razão da
escolha destes critérios deveu-se ao fato de que quanto maior for a familiaridade do
usuário com as bases, maior será seu domínio sobre o sistema, o que se refletirá no
grau de entendimento do instrumento da avaliação. Em seguida foram selecionados
15 professores/pesquisadores e 15 pós-graduandos em História das Ciências e da
Saúde, vinculados à Casa de Oswaldo Cruz.
Para orientar a aplicação do questionário por parte das duas bibliotecárias, a
autora elaborou uma carta explicitando o propósito da avaliação, agradeceu a
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colaboração e forneceu instruções para aplicação do instrumento. Ressaltou a
importância de as aplicadoras prestarem qualquer tipo de esclarecimento do usuário
por ocasião da resposta ao instrumento (APÊNDICE B).
Antes de responderem o instrumento de avaliação, os usuários foram
instruídos a vivenciar a busca da informação nas bases de dados e a explorar seus
campos, simulando situações de uso corrente. Esta orientação objetivou avivar a
lembrança dos campos, níveis e detalhes da informação obtida em processos de
busca e recuperação da informação. No momento seguinte, passaram à avaliação,
considerando os itens do instrumento. Não foram determinados termos específicos,
tipo de pesquisa ou uso de operadores booleanos.
A aplicação do questionário ocorreu no período de 20 de junho a 5 de julho de
2013, nas instalações da Biblioteca ou na sala do professor/pesquisador,
respeitando os horários de livre escolha previamente agendados. A opção por
realizar a abordagem presencial justificou-se pelo interesse do estudo em preservar
a participação de todos os 30 usuários selecionados.

3.5 ANÁLISE DOS DADOS
A análise de dados pode ser definida como a organização e verificação de
dados, e a interpretação como instância em que se atribui significado às informações
organizadas e permite o estabelecimento de conclusões (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004).
As informações obtidas neste estudo, a partir da consulta aos 30 usuários (15
alunos da pós-graduação e 15 professores/pesquisadores) foram analisadas com
base nos fundamentos da estatística descritiva. As duas seções do capítulo tratam
da cobertura das bases de dados e da recuperação da informação e incluem
gráficos e tabelas, seguidos da interpretação de dados. As informações obtidas por
meio das perguntas abertas do instrumento foram incorporadas ao estudo e, em
alguns casos, citadas literalmente por sua relevância.

4

RESULTADOS

4.1 COBERTURA DAS BASES DE DADOS
Esta seção apresenta os resultados referentes à satisfação dos usuários
quanto ao conteúdo das bases de dados COC e HISA e engloba a qualidade da
catalogação descritiva dos documentos, da indexação dos documentos e resumos
da Base HISA, a cobertura geográfica e dos assuntos, o período de cobertura dos
títulos, os temas e títulos indexados e a atualização da informação.
Os Gráficos 1 e 2 dizem respeito à qualidade da catalogação descritiva, da
indexação dos documentos e dos resumos da Base HISA.

Gráfico 1 - Qualidade da catalogação descritiva dos documentos
2

1
11

Muito satisfeito
Satisfeito
Pouco satisfeito
Não sei informar
16

Fonte: A autora (2013).

Em relação à qualidade da catalogação descritiva dos documentos da
Biblioteca, 11 em 30 usuários, afirmaram estar muito satisfeitos 16 satisfeitos e dois
pouco satisfeitos informaram que a catalogação “poderia ser mais detalhada”. O
único usuário que não soube informar declarou nunca ter atentado para o quesito.
Com isto, fica claro o alto grau de satisfação de professores e pós-graduandos em
relação ao indicador avaliado, o que denota que, nas bases, os documentos e a
informação estão disponibilizados a partir de necessidades e opções de escolha
destes usuários. A fala de um respondente expressa a opinião da maioria: “nunca
tive dificuldades para encontrar os documentos”.
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Gráfico 2 - Qualidade da indexação dos documentos
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Fonte: A autora (2013).

O Gráfico 2 apresenta os resultados relativos à qualidade da indexação dos
documentos nas bases COC e HISA: teses, dissertações, livros, artigos. Dos 30
usuários, 15 afirmaram estar muito satisfeitos, 13 satisfeitos e apenas dois pouco
satisfeitos, embora não tenham explicitado suas razões. Tal distribuição reflete a
satisfação de 28 usuários.

Gráfico 3 - Qualidade dos resumos da Base HISA
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Não sei informar

18
Fonte: A autora (2013).

O Gráfico 3 responde a questão referente à qualidade dos resumos da base
HISA. Em relação a esse aspecto, os usuários julgaram-se muito satisfeitos (8),
satisfeitos (18), pouco satisfeito (1). Três dos usuários não souberam informar,
sendo que dois deles justificaram nunca ter observado.
Considerando que a Biblioteca de História de Ciências da Saúde é
especializada em história da medicina, estes resultados evidenciam que os títulos
nela indexados são consistentes no que diz respeito ao seu escopo. A extensão em
que os assuntos são identificados, e simultaneamente traduzidos na linguagem de
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indexação e resumo, é um importante critério para a qualidade da indexação dos
documentos e resumos disponibilizados. Em decorrência, isto se reflete na elevada
satisfação dos usuários.
A cobertura geográfica e dos assuntos, período de cobertura, temas e títulos
indexados e atualização da informação também foram avaliados.
O Gráfico 4 diz respeito à abrangência da cobertura geográfica dos títulos
das bases.
Gráfico 4 - Limites da cobertura geográfica dos títulos indexados
5
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Muito satisfeito
Satisfeito
Pouco satisfeito
Não sei informar
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15
Fonte: A autora (2013).

Em relação ao Gráfico 4, constata-se que 20, em 30 usuários, declararam-se
muito satisfeitos (5) ou satisfeitos (15) em relação à abrangência da cobertura
geográfica das bases de dados; oito não souberam informar e dois declararam-se
pouco satisfeitos. Dos 10 usuários, integrantes destes dois últimos grupos, apenas
dois registraram observações na parte aberta do instrumento, afirmando: “Não
observei o aspecto”; “Desconheço o aspecto".
O Gráfico 5 mostra a satisfação dos usuários em relação à abrangência da
cobertura dos assuntos.
Gráfico 5 - Amplitude da cobertura dos assuntos
1
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Muito satisfeito
Satisfeito
17

Fonte: A autora (2013).

Pouco satisfeito
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O Gráfico 5 mostra que quase a totalidade dos 30 respondentes, 29 usuários estão muito satisfeitos (12) ou satisfeitos (17) com a abrangência da cobertura dos
assuntos nas bases de dados. Apenas um usuário se declarou pouco satisfeito com
a questão, alegando que a cobertura das bases de dados, por ser muito extensa, é
pouco focalizada. Ante o comentário, a autora considera relevante lembrar que a
Biblioteca prioriza a inserção de documentos que guardam forte relação com a
história da medicina e a saúde pública no Brasil, América Latina e Caribe.
O período de cobertura dos títulos da Biblioteca também foi julgado
satisfatório.
Gráfico 6 - Período da cobertura dos títulos
3
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Não sei informar

14
Fonte: A autora (2013).

O Gráfico 6 mostra que 24 usuários afirmaram estar muito satisfeitos (10) ou
satisfeitos (14) em relação ao intervalo de tempo da cobertura dos títulos da
Biblioteca. Dos três usuários que se declararam pouco satisfeitos, um deles justificou
a necessidade de a Biblioteca ampliar o período de cobertura dos títulos,
privilegiando séculos anteriores ao século XX. Três outros usuários, que não
souberam informar acerca do aspecto, não registraram nenhum comentário ou
observação adicional no instrumento de coleta de dados.
Os temas e títulos indexados foram também julgados por sua relevância e
pertinência.
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Gráfico 7 - Relevância dos temas tratados
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Fonte: A autora (2013).

Quanto à relevância dos temas e títulos indexados (Gráfico 7), os usuários
revelaram grande satisfação: dos 30, 16 declararam-se muito satisfeitos e 14
satisfeitos, não revelando qualquer insatisfação.
Gráfico 8 - Pertinência dos títulos indexados
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Não sei informar
23
Fonte: A autora (2013).

No tocante à pertinência dos títulos indexados em História da Ciência e da
Saúde (Gráfico 8), a maioria informou estar muito satisfeita (23) ou satisfeita (5).
Apenas um usuário julgou-se pouco satisfeito em relação ao aspecto alegando a
necessidade de maior rigor na seleção dos títulos e apenas um respondente
declarou não saber informar.
A pertinência e relevância das informações contidas nas bases de dados vão
ao encontro das necessidades do usuário quanto ao tipo e profundidade da
informação que necessita para o desenvolvimento de suas atividades profissionais.
Ou seja, o ideal é que o título seja um informativo do conteúdo do documento. Os
resultados positivos evidenciados pelo Gráfico 8 decorrem do fato de a Biblioteca
acolher as sugestões dos usuários, em especial as dos pesquisadores, no momento
da aquisição de obras para o setor.
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As respostas sobre atualização da informação podem ser vistas no Gráfico 9.
Gráfico 9 - Atualização das informações nas bases de dados
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Fonte: A autora (2013).

Dos 30 usuários, 28 declararam-se muitos satisfeitos (14) e satisfeitos (14)
em relação à atualização das informações nas bases de dados COC e HISA.
Apenas dois deles não souberam informar ou se posicionar em relação ao aspecto.
A grande satisfação identificada expressa que as informações das bases de
dados conseguem atender às exigências e particularidades dos estudos e pesquisas
realizadas por alunos e pesquisadores da pós-graduação. Para tal, o sistema
atualiza diariamente o conteúdo das informações das bases de dados, cuidando
para que isto não interfira nos dados já armazenados.
A Tabela 1 é uma tabela de síntese; recupera os níveis de satisfação dos
usuários em relação a todos os aspectos referentes à categoria cobertura das bases
de dados COC e HISA.
Tabela 1 - Satisfação dos usuários quanto ao conteúdo das bases
Aspectos Avaliados

MS
Qualidade da catalogação descritiva
11
Qualidade da indexação
15
Qualidade dos resumos da Base HISA 8
Cobertura geográfica dos títulos
5
Limites da cobertura geográfica
12
Período de cobertura
10
Relevância dos temas
16
Pertinência dos títulos
23
Atualização da informação
14

Níveis de satisfação
S PS IN NSI
16
2 1
13
2 18
1
3
15
2 8
17
1 14
3 3
14
5
1 1
14
2

Fonte: A autora (2013).
Legenda: MS= Muito Satisfeito; S=Satisfeito; PS=Pouco Satisfeito; IN= Insatisfeito;
NSI= Não Sei Informar
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A Tabela 1 mostra elevada satisfação dos usuários em relação a todo o
conteúdo do sistema. A área de titulo e temas indexados revela-se com um maior
número de usuários muitos satisfeitos respectivamente, 23 e 16, em 30. A qualidade
da indexação (15) e a área que se refere à atualização das informações (14)
também são áreas avaliadas positivamente. A exceção da cobertura geográfica e
período de cobertura, todas as demais áreas reuniram, ao menos, 25 usuários que
se declararam satisfeitos ou muitos satisfeitos em relação a elas.
Importa destacar que o aspecto cobertura geográfica dos títulos foi o que
concentrou um maior número de usuários que não soube informar acerca dele ou
avaliá-lo.

4.2 RECUPERAÇÂO DA INFORMAÇÃO
A recuperação da informação incluiu a avaliação da utilização das bases de
dados e as estratégias de busca adotadas pelos usuários.

4.2.1 Utilização das bases de dados
Os resultados referentes à satisfação dos usuários quanto à utilização das
bases de dados dizem respeito à facilidade e rapidez de acesso, facilidade de uso
dos comandos, possibilidades de personalização dos serviços, armazenamento de
estratégias e resultados de pesquisas anteriores, envio de alertas por e-mail e
compreensão dos campos.
Os Gráficos 10 e 11 representam, respectivamente, a opinião dos usuários
quanto à facilidade e rapidez de acesso as bases de dados.
Gráfico 10 - Facilidade de acesso às bases de dados
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Fonte: A autora (2013).
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Gráfico 11 - Rapidez de acesso às bases de dados
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Fonte: A autora (2013).

Com resultados bastante próximos, os Gráficos 10 e 11 mostram avaliações
positivas em relação à facilidade e rapidez de acesso às bases. No Gráfico 10, 28
usuários se declararam muito satisfeitos (15) ou satisfeitos (13) com relação ao
aspecto, contra dois que se julgaram pouco satisfeitos. Como mostra o Gráfico 11,
27 usuários informaram estar muito satisfeitos (13) ou satisfeitos (14) em relação à
rapidez de acesso às bases de dados. Os três usuários, que se disseram estar
pouco satisfeitos, sublinharam que o “sistema nem sempre é rápido”.
A contribuição das bases de dados para o desenvolvimento da sociedade, em
geral, é inegável e constitui-se em indispensável fonte de informação para a
ampliação do conhecimento (MARINHO, 1995). Com base no que foi observado
pela avaliadora, há elementos suficientes para admitir que os efeitos positivos do
grau de satisfação dos usuários quanto aos dois aspectos otimizam o
processamento técnico e auxiliam a busca do usuário, bem como o seu
encaminhamento a outras unidades de informação.
O Gráfico 12 representa o nível de satisfação dos usuários em relação à
facilidade no uso dos comandos das bases de dados da Biblioteca.
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Gráfico 12 - Facilidade de uso dos comandos
2

2

7
Muito satisfeito
Satisfeito
Pouco satisfeito
Não sei informar

19
Fonte: A autora (2013).

O Gráfico 12 revela que sete usuários mostraram-se muito satisfeitos, 19
satisfeitos, dois pouco satisfeitos em relação ao uso dos comandos. Outros dois não
souberam informar. Nenhum respondente registrou qualquer observação para
justificar sua resposta.
Para a avaliadora, o resultado positivo do aspecto se deve ao fato de a
Biblioteca priorizar a facilidade no formato de definição de dados e também adotar a
linguagem de consulta baseada em modelagem do banco de dados da BIREME, o
que contribui para que o acesso aos comandos seja feito de forma simples.
Os Gráficos 13 e 14 revelam a satisfação dos usuários quanto à
personalização dos serviços considerando o armazenamento de estratégias e
resultados de pesquisas anteriores e o envio de alertas por e-mail.

Gráfico 13 - Armazenamento de estratégias e resultados de pesquisas anteriores
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Fonte: A autora (2013).
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Gráfico 14 - Envio de alertas por e-mail
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Fonte: A autora (2013).

Os resultados dos dois gráficos são próximos. No Gráfico 13, a distribuição
dos usuários em relação ao armazenamento de estratégias e resultados de
pesquisas foi o seguinte: sete usuários disseram estar muito satisfeitos, 13
satisfeitos, um pouco satisfeito. Nove respondentes não souberam informar seu grau
de satisfação em relação ao aspecto. As justificativas apresentadas foram as
seguintes “Nunca reparei nesta opção”; “Não me utilizo”.
No Gráfico 14, nove declararam-se muito satisfeitos; 13 satisfeitos e um
pouco satisfeito. Os sete usuários que não souberam informar alegaram não fazer
uso do serviço.
A experiência da avaliadora decorrente de atendimentos realizados na
Biblioteca e de capacitações no uso das bases de dados mostra que a
personalização de serviços não tem sido muito aproveitada pelos usuários. A leitura
das justificativas dadas pelos respondentes, que se disseram pouco satisfeitos ou
declararam não saber informar, acusam a não utilização do serviço ou a
inobservância dele.
O entendimento dos usuários, em relação ao preenchimento dos campos das
bases de dados COC e HISA, consta no Gráfico 15.
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Gráfico 15 - Compreensão dos campos de preenchimento das bases de dados
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Fonte: A autora (2013).

O Gráfico 15 mostra que 27 usuários disseram estar muito satisfeitos ou
satisfeitos. No tocante à compreensão dos campos de preenchimento do formulário,
apenas um respondente se declarou pouco satisfeito porque há muitos campos a
serem preenchidos. Dois outros usuários declararam não saber informar por
desconhecer o aspecto avaliado.
Geralmente, as bases de dados disponibiliza campo de ajuda ao usuário no
momento em que preenche os campos. Nas bases da Biblioteca, o usuário segue a
instruções bastante claras e simples e, em caso de dúvidas, conta com o auxílio de
bibliotecária.

4.2.2 Estratégia de busca
Os resultados relativos às estratégias de busca englobam opções de
refinamentos, busca por vocabulário, recursos e resultados de buscas, salvamento e
entrega de resultados, oferta de links para artigos de textos completos e integração
com outras bases de dados do sistema BIREME.
Os Gráficos 16 e 17 mostram, respectivamente, o julgamento dos usuários
em relação ao preenchimento dos campos das bases em buscas, por termo livre e
avançadas. O Gráfico 18 expressa as respostas ao refinamento da busca, feito a
partir de índices das bases: autor, titulo, assunto e vocabulário.
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Gráfico 16 - Recuperação da informação a partir de buscas por termo livre
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Fonte: A autora (2013).

Gráfico 17 - Recuperação da informação a partir de buscas avançadas
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Fonte: A autora (2013).

Gráfico 18 - Recuperação da informação em refinamento da busca
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Fonte: A autora (2013).

Os Gráficos 16, 17 e 18 referem-se ao grau de satisfação dos usuários no
momento da busca da informação. Em relação à recuperação da informação, a partir
das buscas por termo livre (Gráfico 16), 11 usuários disseram estar muito satisfeitos
e 16 satisfeitos. Os dois que se declararam pouco satisfeitos, não registraram
qualquer observação na parte aberta do instrumento. O usuário que não soube
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informar acerca do seu grau de satisfação, assim justificou: “Não observei. Vou
direto ao autor”.
No que se refere à recuperação da informação, a partir das buscas
avançadas, o Gráfico 17 evidencia que mais da metade (16) dos usuários
informaram estar muito satisfeitos, 12 satisfeitos. Os dois respondentes que
disseram estar pouco satisfeitos

alegaram que nem sempre a busca recupera

títulos.
A recuperação da informação, a partir do refinamento da busca (Gráfico 18),
revela que 16 usuários mostraram-se muito satisfeitos, 13 satisfeitos e apenas um,
pouco satisfeito.
A análise destes resultados revela que, pelo menos 25, em 30 usuários,
consideraram-se satisfeitos em relação à recuperação da informação nas bases
COC e HISA.
A barreira que tornava os produtos e serviços de informação on-line domínio
do profissional de Biblioteconomia não existe mais (MERCADO, 1999). Na
contemporaneidade, embora o bibliotecário deva estar o mais habilitado possível
para a busca e recuperação da informação, cabe-lhe também contribuir para que,
cada vez mais, o usuário cumpra esta mesma atividade com independência e
autonomia.
Foster e outros (2002), em seu estudo sobre pesquisa mediada e busca da
informação, constatou que o processo de interação ajuda o usuário a obter
resultados muito úteis devido à experiência do intermediário em definir os
parâmetros de busca, refinando as respostas do sistema. Ou seja, a seleção de
termos de busca para a formulação de pergunta bem como a construção de
questões para serem apresentadas ao sistema de informação, são importante parte
do processo de interação.
O Gráfico 19 diz respeito à recuperação da informação, por parte do usuário,
com base em vocabulário controlado DeCS.
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Gráfico 19 - Recuperação da informação em busca por vocabulário controlado
3
3

9
Muito satisfeito
Satisfeito
Pouco satisfeito
Não sei informar

15
Fonte: A autora (2013).

No estudo, nove usuários informaram estar muito satisfeitos em relação ao
aspecto, 15 declararam-se satisfeitos, três pouco satisfeitos. Os três que disseram
insatisfeitos registraram que o vocabulário controlado carece de termos da área de
Historia Das Ciências e da Saúde.
Somados, o número de respondentes que informaram pelo menos satisfeitos
com a busca por vocabulário controlado totaliza 24, representando mais de dois
terços das respostas dadas.
Bibliotecas especializadas requerem dos pesquisadores o domínio de certos
parâmetros por ocasião da pesquisa nas bases de dados. Com o intuito de obter
indicadores para delinear as estratégias de aprimoramento da linguagem nesta área,
o vocabulário DeCS oferece compatibilidade com a linguagem de busca do
pesquisador.
De modo geral, os resultados do Gráfico 19 acusam a compatibilidade entre o
sistema de informação da Biblioteca e a satisfação do usuário/pesquisador, no
momento da recuperação da informação desejada para o desenvolvimento de suas
investigações científicas.
O Gráfico 20 apresenta os resultados da avaliação da qualidade dos recursos
de busca fonética, isto é, recursos que acusam incorreções na digitação dos termos.
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Gráfico 20 - Qualidade dos recursos de busca fonética
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11
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1
Fonte: A autora (2013).

Identifica-se que apenas cinco usuários mostraram-se muito satisfeitos com o
recurso, 11 disseram estar satisfeitos, um pouco satisfeito e um insatisfeito.

Os

outros 12 respondentes não souberam informar o seu nível de satisfação. Dentre
estas respostas constaram as seguintes observações: “Nunca reparei neste
recurso”; “Não observei”; “Não sei avaliar”; “Não utilizo”; “Não sei aplicar”.
A verificação da eficácia da atividade de recuperação da informação e a
interação do usuário têm especial importância para o aprimoramento dos serviços de
recuperação de informação. Sendo assim, cabe sublinhar que, neste estudo, 14 dos
usuários declararam-se pouco satisfeitos, insatisfeitos ou não souberam informar
sobre a qualidade do recurso. A principal crítica à qualidade foi a de que qualquer
falha no ato do registro no campo da busca impede a recuperação da informação.
O Gráfico 21 apresenta o resultado da avaliação dos respondentes sobre a
questão que lhes possibilita, no momento da recuperação da informação, salvar,
imprimir ou enviar por e-mail o resultado de sua pesquisa.

Gráfico 21 - Suficiência das opções de salvamento dos resultados
4

7
Muito satisfeito
Satisfeito
Não sei informar

19
Fonte: A autora (2013).
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No caso, sete usuários mostraram-se muito satisfeitos com o serviço, 19
satisfeitos e quatro não souberam informar, alegando que desconhecem e/ou não se
utilizam dele.
Os resultados obtidos mostraram o interesse dos respondentes em relação a
este serviço. Os usuários reconhecem a importância das opções de salvamento dos
resultados de busca (exportar, enviar por e-mail, imprimir) para a recuperação da
informação. Quando o usuário tem ao seu dispor uma base de dados que oferece
opções de exportação, impressão ou até mesmo o envio dos dados por e-mail, o seu
tempo é otimizado e amplia-se a interação com o sistema aumenta, favorecendo a
sua autonomia.
Gráfico 22 - Ordenação da apresentação dos resultados
1

2
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Pouco satisfeito
Não sei informar

15
Fonte: A autora (2013).

O Gráfico 22 apresenta a opinião dos usuários em relação à ordenação dos
resultados de sua pesquisa. Neste caso, 12 dos respondentes disseram estar muito
satisfeitos, 15 satisfeitos e dois pouco satisfeitos. Apenas um usuário não soube
informar por nunca ter atentado ao recurso.
Na interpretação da autora, a satisfação do usuário com este serviço se deve
ao fato de a biblioteca fornecer orientação especifica no momento da busca. Tal
procedimento, recomendado por Foster e outros (2002), minimiza possíveis
dificuldades enfrentadas pelos usuários nos processos de busca e recuperação da
informação.
O Gráfico 23 apresenta a distribuição dos usuários em relação à qualidade do
serviço oferta de links para acesso a artigos e textos completos.
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Gráfico 23 - Acesso à oferta de links
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Fonte: A autora (2013).

Igual número de usuários (11) declararam-se muito satisfeitos e satisfeitos em
relação ao recurso. Seis disseram estar pouco insatisfeitos, justificando assim a
resposta: “As Bases da biblioteca deveriam disponibilizar o maior número possível
de textos completos”. Os dois usuários que afirmaram não saberem informar não
registraram qualquer comentário.
A autora ressalta que a justificativa dada pelos respondentes pouco satisfeitos
afina-se ao atual empreendimento dos centros de informações de vanguarda, que
intensificam ações e estratégias para mais adequadamente promover o efetivo
atendimento do usuário.
O julgamento dos usuários em relação à integração da base HISA com outras
bases de dados do sistema BIREME é mostrada pelo Gráfico 24.

Gráfico 24 - Integração Base HISA e bases cooperantes
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Pouco satisfeito
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14
Fonte: A autora (2013).

Ao avaliar a qualidade da integração entre a Base HISA e outras bases
cooperantes do sistema BIREME, o estudo identificou que oito (em 30) usuários
mostraram-se muito satisfeitos com o aspecto, 14 satisfeitos, dois pouco satisfeitos

50

alegando haver pouca integração. Seis respondentes não souberam opinar. De
modo geral, suas justificativas destacaram desconhecimento do aspecto e falta de
experiência para avaliar.
A importância desta integração das bases cooperantes está no fato de que,
por meio dela, há um compartilhamento das coleções inter-bibliotecas, que funciona
como uma rede de fontes de informação que opera descentralizada, via web. Com
isto, rompem-se as barreiras geográficas e temporais, e garante-se o acesso direto,
universal, integrado à informação.
A Tabela 2 reúne os níveis de satisfação dos usuários em relação a todos os
aspectos referentes à categoria recuperação da informação das bases de dados
COC e HISA.

Tabela 2 - Satisfação dos usuários quanto à utilização e estratégia de busca
Aspectos Avaliados
Facilidade de acesso
Rapidez de acesso
Facilidade de uso dos comandos
Armazenamento e resultados de pesquisas
Envio de alertas por e-mail
Compreensão dos campos
Buscas por termo livre
Buscas avançadas
Refinamento da busca
Buscas por vocabulário controlado
Recursos de busca fonética
Opções de salvamento dos resultados de busca
Apresentação dos resultados
Oferta de link para textos completos.
Integração Base HISA-outras bases

MS
15
13
7
7
9
10
11
16
16
9
5
7
12
11
8

Níveis de satisfação
S
PS
IN
NSI
13
2
14
3
19
2
2
13
1
9
13
1
7
17
1
2
16
2
1
12
2
13
1
15
3
3
11
1
1
12
19
4
15
1
2
11
6
2
14
2
6
-

Fonte: A autora (2013).
Legenda: MS= Muito Satisfeito; S=Satisfeito; P=Pouco Satisfeito; IN= Insatisfeito; NSI= Não Sei
Informar

A Tabela 2 evidencia elevada satisfação dos usuários quanto a todos os
aspectos avaliados em relação à recuperação da informação. As áreas de buscas
avançadas e refinamento da busca apresentaram a maior concentração de usuários
muito satisfeitos: 16 em cada uma delas. A facilidade e rapidez de acesso foram
duas áreas que também se destacaram, reunindo, respectivamente, 15 e 13
usuários muito satisfeitos.
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Sobre os recursos de busca fonética, 12 usuários declararam não saber
informar. Apenas 16 afirmaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos em relação a ele,
fato que fez com que esta área representasse o menor grau de satisfação da
categoria recuperação da informação.
O item que avaliou a oferta de link para textos completos apresentou um alto
índice de usuários não satisfeitos (6), evidenciando a necessidade de atenção para
o aspecto por parte dos gestores da Biblioteca.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Este capítulo apresenta as conclusões e as recomendações do estudo.

5.1 CONCLUSÕES
Hoje, o desenvolvimento de bases de dados automatizadas, por parte das
instituições/bibliotecas, é uma realidade que permite levar informações aos usuários
de forma rápida e eficiente. Esta modernização, por envolver implantação de
serviços de informação de última geração, requer a incorporação de práticas e
procedimentos de avaliação que noticiem acerca dos processos e produtos
alcançados. Consoante a tal perspectiva, por meio da primeira questão avaliativa
deste estudo buscou-se conhecer a satisfação dos usuários em relação ao conteúdo
fornecido pelas bases de dados estudadas.
Os Gráficos e Tabelas apresentados no Capítulo anterior subsidiaram a
construção das respostas das duas questões avaliativas:
Até que ponto os usuários se revelam satisfeitos com o conteúdo fornecido
pelas Bases de Dados?
Até que ponto os usuários se revelam satisfeitos com a recuperação da
informação fornecida pelas Bases de Dados?
No que se refere à primeira, o grau de satisfação dos usuários em relação ao
conteúdo das bases de dados COC e HISA mostrou-se elevado, pois a maioria
deles declarou-se muito satisfeita ou satisfeita quanto a todos os seis aspectos
avaliados: qualidade da catalogação descritiva, qualidade da indexação e dos
resumos, cobertura geográfica e dos assuntos, período de cobertura, temas e títulos
indexados e atualização da informação.
Em resposta à segunda questão, pode-se afirmar que a recuperação da
informação, nas áreas utilização e estratégia de busca, foi julgada (muito)
satisfatória para a maioria dos usuários das bases de dados da Biblioteca,
contemplando os seguintes aspectos: facilidade e rapidez de acesso, facilidade de
uso dos comandos, personalização dos serviços, compreensão dos campos, opções
e refinamentos da busca, busca por vocabulário, recursos e resultados de busca,
salvamento e entrega dos resultados, oferta de link para artigos e integração com
outras bases de dados.
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O êxito no acesso e recuperação da informação depende de vários fatores, a
exemplo dos que integraram as categorias consideradas nesta avaliação. Também
saber em que medida os dados disponíveis satisfazem às necessidades de
informação dos usuários é outro aspecto que, cada vez mais, ganha relevância no
campo da Ciência da Informação. Em função dos resultados alcançados, este
estudo avaliativo pode indicar o que deve ser melhorado pela Biblioteca de História
das Ciências e da Saúde e sugerir, na sequência, o que pode ser realizado, visando
a otimização dos produtos e serviços na busca de sua excelência.

5.2 RECOMENDAÇÕES
A partir dos resultados apresentados, a autora recomenda que:
 As necessidades e expectativas dos usuários, em relação aos serviços
oferecidos pela Biblioteca, sejam constantemente avaliadas, tendo em vista fornecer
informações que auxiliem o aprimoramento e a correção das ações desenvolvidas;
 O serviço de Biblioteca interaja sistematicamente com os usuários, por
meio de chat, e-mail, telefone, co-navegação. Este contato contínuo com os usuários
permitirá implementar um atendimento eficaz e eficiente, e garantir o suporte
necessário.
 O serviço de biblioteca invista, com periodicidade, em treinamentos de
bibliotecários, docentes, discentes, pesquisadores e usuários. Conhecer e explorar a
riqueza de possibilidades das bases de dados COC e HISA é condição para se
otimizar a sua utilização. Treinamentos apropriados evitam perdas de tempo e de
interesse.
 A base COC seja integrada à rede de bibliotecas da Fiocruz para ampliar o
acesso à informação científica e tecnológica em saúde. Sugere-se que as interfaces
comuns a vários recursos de informação sirvam de pontes entre as redes
conectadas.
 A avaliação das bases de dados COC e HISA seja feita, periodicamente,
por seus usuários, e esteja disponível na própria página da Biblioteca de História das
Ciências e da Saúde. Com isto, propõe-se que a responsabilidade pelo
aprimoramento do serviço seja atribuição de todos.
 A Biblioteca ofereça um número maior de links para acesso a artigos e
textos completos, a partir das bases de dados COC e HISA.
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 A Biblioteca busque conhecer os motivos que levam os usuários a
desconhecer, não se utilizar ou não saber informar acerca dos aspectos avaliados.
Por meio de estudo com tal propósito, o setor poderá, inclusive, rever formas de
recuperação da informação para os seus usuários.
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APÊNDICE A - Carta de Orientação as Aplicadoras

Prezada Bibliotecária,
Como é do seu conhecimento, minha dissertação no Curso de Mestrado
Profissional em Avaliação, da Fundação Cesgranrio, pretende avaliar se a bases de
dados da Biblioteca de História das Ciências e da Saúde atende às necessidades
dos usuários. Neste sentido, espero contar com a sua colaboração, orientando a
aplicação do Instrumento para avaliação das bases de dados da Biblioteca de
História das Ciências e da Saúde, conforme instruções que se seguem. A escolha
de seu nome para realizar esta atividade decorreu do reconhecimento de sua grande
experiência na manipulação destas bases de dados. Por sua disponibilidade em
colaborar, mais uma vez agradeço.
Maria da Glória dos Santos da Silva
INSTRUÇÕES
1. O Setor de Atendimento da Biblioteca deve agendar com o usuário o dia e o
horário para responder ao instrumento.
2. O Setor de Reprografia da Biblioteca deve providenciar 30 cópias do instrumento
de avaliação, de forma que cada uma corresponda a um respondente.
3. O preenchimento do instrumento de avaliação deve ser feito nas instalações da
Biblioteca, de modo que o próprio usuário possa manipular as bases de dados,
se julgar necessário.
4. O usuário deve responder ao instrumento individualmente, sendo assistido e
orientado por profissional de Biblioteconomia.
5. O profissional de Biblioteconomia deve prestar ao usuário qualquer tipo de
esclarecimento para que o mesmo responda com precisão e clareza aos itens do
instrumento.
6. O tempo estimado para o preenchimento instrumento é de 20 minutos, podendo
ser expandido conforme necessidade do usuário.
7. O usuário deverá devolver o instrumento à Bibliotecária responsável pela
aplicação, ao término do seu preenchimento.
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8. O profissional de Biblioteconomia, em nome da autora, deve apresentar
agradecimentos ao usuário por sua colaboração ao estudo, informando-lhe que
os resultados da avaliação serão utilizados em favor do aprimoramento dos
serviços da Biblioteca.
9. Os usuários e as Bibliotecárias podem se comunicar com a avaliadora por meio
dos seguintes canais:
Endereço de contato: Rua Adolfo Benevides, 80. Mutuá,
São Gonçalo. Rio de Janeiro. CEP: 24 460- 450.
Telefones: 2713-0482 (residência); 8182-5932.
e-mail: glomar177@hotmail.com
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APÊNDICE B – Instrumento para Avaliação das Bases de Dados da Biblioteca
de História das Ciências e da Saúde
Prezado(a) Usuário(a),
Minha dissertação do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, da
Fundação CESGRANRIO, pretende avaliar se a bases de dados da biblioteca
atende às necessidades dos usuários. Neste sentido, peço que colabore
respondendo a este instrumento. A confiabilidade das informações fornecidas lhe é
assegurada. Por sua disponibilidade em colaborar com esse estudo, agradeço.
Maria da Glória dos Santos da Silva
INSTRUÇÕES
1. Assinale a sua condição acadêmica no campo referente à identificação.
( ) Aluno de Pós-Graduação.
( ) Professor Pesquisador.
2. Responda à questão ‘Qual é o seu grau de satisfação em relação às bases de dados
da biblioteca?’, assinalando um (X) na quadrícula do instrumento, de acordo com a
legenda:
Ms
(Muito satisfeito)

S
(Satisfeito)

Legenda
Ps
(Pouco satisfeito)

I
(Insatisfeito)

Nsi
(Não sei informar).

Justifique a sua opinião, ou faça observação, no campo específico, toda vez que
assinalar as opções PS (Pouco Satisfeito), I (Insatisfeito) ou NSI (Não Sei Informar).

Aspectos considerados
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Qualidade da
catalogação descritiva
dos documentos.
Qualidade da indexação
dos documentos(teses e
dissertações, livros,
artigos de periódicos e
trabalhos de eventos).
Qualidade dos resumos
da base HISA.
Limites da cobertura
geográfica dos títulos
indexados.
Cobertura dos assuntos
Intervalo (período) de
tempo da cobertura dos
títulos.
Relevância dos temas
tratados

Grau de satisfação
MS S
PS
I
NSI

Justificativa

Observação
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8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pertinência dos títulos
indexados com a história
das ciências e da saúde.
Atualização das
informações nas Bases
de Dados.
Acesso às bases de
dados.
Velocidade do acesso a
informação.
Facilidade de uso dos
comandos.
Personalização dos
serviços, considerando o
armazenamento de
estratégias e resultados
de pesquisas
anteriores.
Personalização dos
serviços, considerando o
envio de alertas por email.
Compreensão dos
campos de
preenchimento das
bases de dados.
Recuperação da
informação a partir das
buscas por termo livre.
Recuperação da
informação a partir das
buscas avançadas (ex:
autor, titulo, assunto
etc.).
Recuperação da
informação a partir do
refinamento da busca
(ex.: autor, título,
assunto etc.)
Recuperação da
informação a partir de
buscas por vocabulário
controlado.
Qualidade dos recursos
de busca fonética, isto é:
recursos que acusam
incorreções na digitação
dos termos.
Suficiência das opções
de salvamento dos
resultados de busca
(exportar, enviar por email, imprimir etc.).
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22. Ordenação da
apresentação dos
resultados de busca
(ex.: por autor, título,
assunto etc.).
23. Suficiência da oferta de
links que permitem
acesso a artigos e textos
completos.
24. Qualidade da integração
entre a Base HISA e as
outras bases
cooperantes do sistema.
P.S. Caso necessite, entre em contato:
Maria da Glória dos Santos da Silva
Endereço: Rua Adolfo Benevides, 80. Mutua.
São Gonçalo. Rio de Janeiro. CEP: 24 460- 450.
Telefones: 2713-0482 (residência); 8182-5932.
e-mail: glomar177@hotmail.com

