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Introdução  
Este documento descreve o projeto para o desenvolvimento de uma coleção de fontes de 
informação atualizada para resgatar, tratar, organizar, disponibilizar acervos históricos, 
documentos, fotos, imagens, vídeos, livros, artigos, anais, relatórios, etc, considerados 
patrimônio cultural-social da Saúde Pública. O espaço será operado sob a perspectiva e 
concepção do SUS como patrimônio cultural, social, histórico e econômico do Brasil e como 
tal sua operação e história devem ser registradas e preservadas para as gerações futuras. A 
coleção será operada de modo descentralizado e terá como ponto de partida colocar em rede as 
coleções já existentes.  
 
Este projeto é 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) significa 
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 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 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 apresenta o desafio de mover seus produtos e serviços de 
informação para operarem em rede na Internet e especialmente no contexto da BVS. Aos 
usuários se apresenta o desafio de adotar o novo paradigma como solução e/ou expansão das 
possibilidades de resposta às suas demandas de informação.   
 

Objetivos 

Gerais 
• Estabelecer e operar um espaço virtual que represente o SUS como patrimônio cultural, 

social, histórico e econômico no Brasil; 
• 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 
acesso dos usuários. 
(http://politica.datasus.gov.br/PoliticaInformacaoSaude29_03_2004.pdf)  
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• Favorecer a compreensão do SUS enquanto mecanismo que garanta a promoção, a 
recuperação, a proteção e a recuperação da saúde. 

Objetivos Específicos 
 
• Realizar um mapeamento das fontes de informações que comporiam o espaço, 

considerando metodologias de conformação e a possibilidade de disponibilização de 
acervos históricos, documentos, fotos, imagens, vídeos, livros, artigos, anais, 
relatórios, etc, considerados patrimônio cultural-social da Saúde Pública, cuja história 
deve ser registrada e preservada para as gerações futuras. 

• Realizar um levantamento das instituições responsáveis pelo registro das fontes de 
informação históricas em saúde pública. 

 

Resultados esperados 
• Estabelecimento do Centro Cultural da Saúde/CGDI/Ministerio da Saúde como 

coordenador deste projeto, dotando-o de recursos tecnológicos, humanos e logísticos.  
• Levantamento das instituições responsáveis pelo registro das fontes de informação 

históricas em saúde pública. 
• Mapeamento das fontes de informação e acervos ainda não organizados e/ou 

catalogados, em especial os acervos históricos em saúde pública e/ou que sejam de 
interesse do SUS. 

• Disponibilização em rede das coleções já existentes e inicio das atividades de 
conformação de novas fontes de informação. 

 

Principais marcos de controle 
a. Definição das instituições responsáveis pelo registro das fontes de informação 

históricas em saúde pública. Esse núcleo deverá coordenado pelo Centro Cultural da 
Saúde/CGDI contando com a colaboração da Fiocruz/CICT e BIREME.  

b. Levantamento de instituições responsáveis pelo registro das fontes de informação 
históricas em saúde pública; 

c. Mapeamento das fontes de informação e acervos ainda não organizados e/ou 
catalogados, em especial os acervos históricos em saúde pública e/ou que sejam de 
interesse do SUS e análise do “estado da arte” desse conjunto de fontes de informação 
e os respectivos ajustes metodológicos e tecnológicos necessários; 

d. Início das atividades de conformação de novas fontes de informação; 
e. Capacitação da rede na operação das fontes de informação; 
f. Instalação e inicio da operação do espaço virtual, com publicação das coleções já 

disponíveis; 
g. O Comitê Consultivo Nacional discutirá e avaliará periodicamente o desenvolvimento 

do projeto. 
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Cronograma básico 
A implantação do projeto está estimada em 07 meses, de acordo com o seguinte cronograma: 
  
 
Macro-atividades 

01 02 03 04 05 06 07 

Definição de 
responsabilidades 

X X      

Levantamento de 
instituições 

 X X X    

Mapeamento das 
fontes de informação 

   X X   

Inicio das atividades 
de conformação das 
fontes de informação 

    X X  

Capacitação da rede     X X X 

Instalação e inicio da 
operação do espaço 
virtual 

      X 

 


