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Introdução 
Este documento descreve o projeto para continuidade do programa de capacitação de 
produtores, intermediários e usuários na operação e uso da Biblioteca Virtual em Saúde 
Pública Brasil (BVS SP Brasil), com ênfase para a saúde pública, sendo parte integrante do 
programa para o fortalecimento da BVS Saúde Pública Brasil, aprovados pelo Comitê 
Consultivo Nacional da BVS Saúde Pública em reunião realizada na BIREME, em 2 de agosto 
de 2004. 

Justificativa 
A proposta de desenvolvimento e operação da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) significou 
uma mudança de paradigma na cooperação técnica em informação científico técnica em saúde 
no Brasil e demais países da América Latina e Caribe. 
 
O novo paradigma, determinado pela Internet, ainda afeta sensivelmente o modo como 
produtores, intermediários e usuários tratam ou se relacionam com as fontes de informação. A 
característica principal do novo paradigma é a interação direta dos usuários com redes de 
fontes de informação e/ou com outros usuários, independentemente de restrições de espaço e 
tempo. Essa característica abre possibilidades fantásticas para responder às demandas de 
informação científico-técnica em saúde por parte da comunidade de profissionais da saúde e do 
público em geral. 
 
Aos produtores e intermediários se mantém o desafio de mover os seus produtos e serviços de 
informação para operar em rede na Internet e especialmente no contexto da BVS. Aos usuários 
se mantém o desafio de adotar o novo paradigma como solução e/ou expansão das 
possibilidades de resposta às suas demandas de informação.  
 
O fortalecimento da BVS Saúde Pública requer continuidade do programa para capacitar 
produtores, intermediários e usuários de informação, especialmente os relacionados com a 
gestão da saúde pública, uma vez que o acesso à informação científico-técnica é essencial para 
o desenvolvimento da saúde. 
 

Objetivos 

Geral 
• Contribuir para o fortalecimento da capacidade nacional no acesso às fontes de 

informação que respondam de modo eficiente e oportuno às demandas científico- 
técnicas em saúde pública. 

• Contribuir para a efetivação da Política Nacional de Informação e Informática do SUS 
que estabelece a BVS como espaço de acesso eqüitativo ao conhecimento em saúde e 
propõe a universalização do uso de bibliotecas virtuais em saúde para a disseminação 
de informações técnico-científicas, promovendo a ampliação do acervo e facilitando o 
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acesso dos usuários. 
(http://politica.datasus.gov.br/PoliticaInformacaoSaude29_03_2004.pdf)  

• Dar continuidade ao programa nacional de capacitação de produtores, intermediários e 
usuários de informação científico-técnica em saúde pública no contexto da Biblioteca 
Virtual em Saúde. 

 

Específicos 
 
• Promover, nas instâncias dos centros colaboradores da BVS SP Brasil e outras 

instituições, mediante acordos prévios, cursos de acesso à rede de fontes de informação 
da BVS Saúde Pública e às bases de dados de documentação científico-técnica e das 
instâncias governamentais de saúde publica do Brasil. 

 
• Desenvolver modelos de cursos que poderão ser conduzidos presencialmente ou a 

distância, via Internet. 
 

• Capacitar profissionais replicadores nas instituições participantes do Comitê 
Consultivo, bem como nas interessadas na replicação de cursos de acesso às fontes de 
informação da BVS SP Brasil. 

 

Resultados esperados 
Os principais resultados esperados com a implantação do projeto são: 
 

• Definição de uma agenda de Cursos de Acesso às Fontes de Informação da BVS SP 
Brasil para o ano de 2005; 

 
• Realização de curso presencial visando formação de 20 multiplicadores cursos 

presenciais nos estados, municípios e instituições; 
 
• Disponibilizar na Internet um curso a distância de acesso às fontes de informação da 

BVS Saúde Pública, dirigido a usuários interessados; 
 

• Capacitação de pelo menos 4 tutores para aplicação e acompanhamento dos cursos a 
distância. 

 
•  Realização de cursos presenciais e a distância visando a capacitação de pelo menos 

340 profissionais em saúde pública e/ou de informação no acesso às fontes de 
informação da BVS SP Brasil; 
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Premissas 
As premissas para a execução deste projeto são: 
 

• Aprovação do projeto do curso a distância 
• Convênio com o Laboratório de Ensino a distância da UNIFESP para desenvolvimento 

da plataforma virtual 
• Contratação de recursos externos para preparação de imagens necessárias ao conteúdo 

do curso a distância 
• Capacitação de tutores para a aplicação e acompanhamento dos cursos a distância. 

Principais marcos de controle 
O desenvolvimento do projeto obedecerá à seguinte metodologia e macro-atividades: 
 
a. Formação da equipe principal responsável pela elaboração e implantação do programa de 

capacitação, sob a coordenação da BIREME. A equipe contará com o apoio de consultorias 
e de profissionais das instituições que fazem parte do Comitê Consultivo Nacional. A 
equipe contará com um coordenador em tempo completo durante todo o desenvolvimento 
do projeto.  

 
b. Formulação e preparação dos cursos, incluindo materiais para professores e alunos, e 

considerando cursos presenciais  
 
c. Formulação e preparação do curso a distância 
 
d. Definição dos calendários dos cursos obedecendo a critérios de cobertura geográfica 

nacional e atendimento as comunidades de produtores, intermediários e usuários de 
informação técnico-científica e de serviços em saúde pública 

 
e. Capacitação de multiplicadores de cursos presenciais de acesso às fontes de informação da 

BVS SP, definidos no projeto 
 
f. Realização do programa de cursos presenciais 
 
g. Capacitação dos tutores para aplicação e acompanhamento dos cursos a distância. 
 
h. Desenvolvimento e implementação do projeto de curso a distância. 
 
i. Acompanhamento e avaliação do projeto pelo Comitê Consultivo da BVS. 
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Cronograma básico 
A implantação do projeto está estimada em 08 meses, de acordo com o seguinte cronograma: 
 
 

Macro-atividades 
01 02 03 04 05 06 07 08 

 Formação da equipe 
principal responsável 
 

x        

Preparação do material 
para os cursos presenciais 
de acesso à BVS 
(programa, metodologia, 
material didático) 
 

x x       

Definição dos calendários e 
público-alvo dos cursos 
presenciais 
 

x x x      

Capacitação de monitores, 
replicadores de cursos 
presenciais 
 

     x x x  

Realização dos cursos 
presenciais de acesso à 
BVS SP 
 

 x x x x x x x 

Desenvolvimento e 
implementação do curso a 
distância de acesso à BVS 
SP 
 

    x x x  x x x 
  

 


