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Este documento apresenta o informe sobre o desenvolvimento do projeto:  
Fortalecimento da Biblioteca Virtual em Saúde Pública Brasil – BVS SP Brasil 
(http://saudepublica.bvs.br), com ênfase nos resultados alcançados em cada um de 
seus projetos específicos.  
 
Estes projetos estão publicados na íntegra na BVS Saúde Pública – Brasil no endereço: 
http://saudepublica.bvs.br/xml2html/xmlRoot.php?xml=xml/pt/bvs.xml&xsl=xsl/level3.xsl
&lang=pt&tab=collection&item=129&graphic=yes   
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Introdução 
 
Como parte integrante da Biblioteca Virtual em Saúde para a América Latina e Caribe, a 
BVS Saúde Pública Brasil opera na Internet uma rede de fontes de informação científica 
e técnica na área de saúde pública orientada a atender em particular as necessidades 
de informação da comunidade de profissionais de saúde pública do Brasil. Essas fontes 
de informação são operadas por produtores, intermediários e usuários obedecendo a 
controles de qualidade e metodologias comuns, de modo cooperativo e descentralizado. 
 
A BVS Saúde Pública - Brasil é resultado de parceria entre o Ministério da Saúde e a 
Organização Pan-Americana da Saúde - Representação Brasil e a BIREME e conta 
com a participação de uma rede de instituições produtoras e intermediárias de 
informação científica e técnica em saúde pública. Sua condução é coordenada por um 
Comitê Consultivo Nacional e realizada por meio de projetos, cujas formas de 
participação são estabelecidas através da matriz de responsabilidades da BVS-SP. 
 
O comitê é composto por instituições de indiscutível atuação no campo da saúde 
pública no país, a saber: 
 

? Ministério da Saúde 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos – SCTIE 

Departamento de Ciência e Tecnologia em Saúde - DECIT 
 
Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Assuntos Administrativos - SAA 
Coordenação Geral de Documentação e Informação - CGDI 
 

Fundação Oswaldo Cruz  
   Centro de Informação Científica e Tecnológica - CICT 
    Escola Nacional de Saúde Pública - ENSP  

 
? ABRASCO - Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva  
 
? Universidade Federal da Bahia - UFBA 

Instituto de Saúde Coletiva - ISC 
 

? Universidade de São Paulo - USP 
  Faculdade de Saúde Pública - FSP 

 
? OPAS / OMS 

  Representação Brasil 
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 
Saúde – BIREME 

 
Este Comitê Consultivo Nacional tem como principais atribuições: 
 

? representar a BVS-SP Brasil e responsabilizar-se por seu conteúdo;  
? orientar o desenvolvimento da BVS-SP Brasil definindo prioridades, estratégias e 

procedimentos de acordo com as condições locais; 
? estabelecer e aperfeiçoar políticas de controles de qualidade e definir critérios de 

seleção para as fontes de informação; 
? promover o desenvolvimento de fontes de informação; 
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? avaliar e certificar os conteúdos a serem integrados ou referenciados na BVS; 
? promover a divisão de responsabilidades e de recursos disponíveis; 
? apoiar e colaborar na captação de recursos financeiros para o desenvolvimento 

da BVS-SP Brasil; 
? representar a BVS-SP Brasil nas atividades nacionais e internacionais da BVS 

para América Latina e Caribe.  
 
 

Antecedentes 
 
Em 04 de maio de 1999 foi realizada a primeira reunião da Biblioteca Virtual em Saúde 
Pública do Brasil, momento em que foi apresentada a primeira "Proposta de Projetos 
para a Biblioteca Virtual em Saúde Pública do Brasil", além da criação do Comitê 
Nacional da BVS-SP e definição das instituições integrantes e respectivas atribuições. 
 
Como parte de suas atribuições o Comitê Consultivo Nacional reuniu-se oito vezes após 
esta data: 
  
I Reunião do Comitê Consultivo da BVS SP Brasil 
Brasília, 04 de maio de 1999 
Principais temas tratados: Constituição do Comitê Consultivo Nacional, definição das atribuições 
e apresentação da Proposta de Projetos da BVS Saúde Pública - Brasil 
 
II Reunião do Comitê Consultivo da BVS SP Brasil 
Rio de Janeiro, 23 de junho de 1999 
Principais temas tratados: Discussão da proposta de projetos para a BVS Saúde Pública – Brasil 
e aprovação de 7 projetos prioritários para desenvolvimento imediat o, criação de uma lista de 
discussão para comunicação entre os membros do Comitê 
 
III Reunião do Comitê Consultivo da BVS SP Brasil  
São Paulo, 15 de outubro de 1999 
Principais temas tratados: Acompanhamento dos projetos, distribuição dos recursos, 
liderança no desenvolvimento de cada projeto e na BVS-SP como um todo, necessidade de 
articulações com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com o Ministério da Educação. 
 
IV Reunião do Comitê Consultivo da BVS SP Brasil  
São Paulo, 20 de março de 2000 
Principais temas tratados: importância de representações técnicas e políticas e ampliação da 
composição do Comitê Consultivo Nacional, detalhamento do encaminhamento de cada um dos 
projetos prioritários (Fontes de Informação para apoio aos tomadores de decisão; Acesso à 
literatura científico-técnica em saúde pública; Publicação eletrônica de textos completos em 
Saúde Pública; Controle bibliográfico da literatura nacional em saúde pública; DeCS - 
Terminologia em saúde pública; LIS - Localizador de Informação em saúde pública; Marketing; 
Capacitação), integração à BVS-SP dos resultados de projetos como o I2TD , DECIDES, 
municípios saudáveis e outros, utilizando instâncias que já existem. 
 
V Reunião do Comitê Consultivo da BVS SP Brasil  
Brasília, 26 de março de 2001 
Principais temas tratados: Aprovação e divulgação da matriz de responsabilidades de cada 
instituição no desenvolvimento da BVS-SP, acompanhamento dos projetos específicos, 
contratação de profissional de saúde pública para coordenação do Projeto Fontes de informação 
de apoio a tomadores de decisão em saúde pública. 
 
VI Reunião do Comitê Consultivo da BVS SP Brasil  
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São Paulo, 28 de junho de 2002 
Principal tema tratado: Fortalecimento do Comitê Consultivo Nacional, apresentação dos 
resultados alcançados em cada projeto desde o lançamento da BVS-SP, em 21 de março de 
2002, discussão do financiamento e sustentabilidade da BVS-SP. 
 
VII Reunião do Comitê Consultivo da BVS SP Brasil  
São Paulo, 01 de setembro de 2003 
Principal tema tratado: Apresentação do relatório atualizado das atividades da BVS SP Brasil e 
novas propostas de projeto, entre elas estatísticas de desempenho em linha, ordenação de 
resultados por relevância, indexação automática para recuperação, portal de teses, audioteca, 
consórcio para acesso à revistas científicas e editora eletrônica em Saúde Pública.  
 
VIII Reunião do Comitê Consultivo da BVS SP Brasil  
São Paulo, 02 de agosto de 2004 
Principais temas tratados: Apresentação de resultados obtidos e informes dos participantes do 
Comitê Consultivo e apresentação de propostas de projetos para o biênio 2004/2005 da BVS SP 
Brasil.  
 
IX Reunião do Comitê Consultivo da BVS SP Brasil  
São Paulo, 12 de agosto de 2005 
Principais temas tratados: Avaliação do desenvolvimento dos projetos de fortalecimento da BVS 
Saúde Pública; Participação da BVS Saúde Pública na Reunião Regional da BVS e Constituição 
da BVS Brasil.  
 
X Reunião do Comitê Consultivo da BVS SP Brasil  
São Paulo, 14 de agosto de 2006 
Principais temas tratados: Apresentação dos projetos de ampliação da BVS Saúde Pública para 
o Biênio 2006-2007; Debate de assuntos específicos relativos a condução da BVS Saúde 
Pública Brasil e Constituição da BVS Brasil.  
 
As listas de participantes e respectivas atas destas Reuniões estão publicadas na BVS Saúde 
Pública – Brasil no endereço: 
http://saudepublica.bvs.br/xml2html/xmlRoot.php?xml=xml/pt/bvs.xml&xsl=xsl/level3.xsl&lang=pt
&tab=collection&item=132&graphic=yes  
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Programa de Ampliação da BVS Saúde Pública Brasil - 
Biênio 2006/2007 
 
O Programa de Ampliação da BVS SP Brasil é constituído por oito de projetos 
específicos que buscam propiciar o fomento, a disponibilização, a disponibilização e a 
disseminação do conhecimento em saúde pública no âmbito do Brasil, proporcionando 
visibilidade e acessibilidade aos conteúdos de qualidade e relevância para área. Este 
conjunto de projetos específicos envolvem as instituições do Comitê Consultivo da BVS 
SP Brasil e instituições cooperantes (produtoras, intermediárias e usuárias de 
informação da área de saúde pública no Brasil). 
 

1 Fortalecimento da Cooperação para o desenvolvimento e 
ampliação da rede de fontes de informação da BVS Saúde 
Pública Brasil  
Este subprojeto está relacionado com o desenvolvimento de atividades que busquem o 
fortalecimento da cooperação técnica para o desenvolvimento da BVS Saúde Pública 
Brasil, reunindo instituições produtoras de informação em prol do fortalecimento de 
fontes de informação específicas.  
 
Tem como objetivos: 

? Mapear, documentar e aperfeiçoar a gestão das fontes de informação da BVS 
Saúde Pública Brasil. 

? Fortalecer e formalizar a rede de instituições cooperantes com as fontes de 
informação da BVS Saúde Pública Brasil e revisão de critérios de seleção. 

1.1 LILACS 
Responsabilidade: BIREME/OPAS/OMS 
 
O controle bibliográfico da literatura científica na área de Saúde Pública no Brasil e nos 
demais países da América Latina e Caribe vem sendo realizado através da Base de 
Dados LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, 
coordenado pela BIREME desde 1984, quando a base de dados LILACS foi criada 
como uma expansão do então Index Medicus Latino-Americano (IMLA), que incluía 
somente revistas científicas, principalmente das áreas médica e biomédica. 
 
De 1982 a 1984 a BIREME promoveu a descentralização do controle bibliográfico e do 
processamento de documentos para a base de dados LILACS, através do 
estabelecimento de Centros Cooperantes da Rede Brasileira de Informação em 
Ciências da Saúde, que passaram a ser responsáveis pela coleta, processamento e 
envio de registros de documentos de todas as áreas das ciências da saúde para a base 
de dados.  
 
Um processo similar de descentralização foi implantado nos países da América Latina e 
Caribe, que assumiram progressivamente a responsabilidade do registro da literatura 
em ciências da saúde produzida nacionalmente. Além da cooperação dos países o 
sistema LILACS conta também com os Centros Especializados e Programas da OPAS 
que cooperam com o controle bibliográfico em áreas específicas. 
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Resultados alcançados 
 

a) LILACS-SP 
 
Foi realizado uma análise da situação da base de dados LILACS-SP (anexo 1). O 
resultado deste estudo foi apresentado na Décima Reunião do Comitê Consultivo da 
BVS SP, onde o Comitê decidiu pela descontinuidade desta base de dados.  
 

b) LILDBI Web 
 
No dia 01/12/2006  aconteceu o lançamento oficial da nova versão do LILDBI-Web, 
adaptada à nova Metodologia LILACS. Esta versão está de acordo com a nova 
Metodologia LILACS, e estará disponível para download no canal BVS Produtos, na 
página da BIREME.  Nesta versão poderão ser descritos outros tipos de documentos, 
como registros sonoros não musicais, mapas, vídeos, entre outros. Além disso, o 
ingresso da descrição em campos e subcampos foi aprimorado com a inclusão do botão 
"Assistente" e, devido às necessidades atuais de intercâmbio de dados, o sistema 
também está gerando registros em formato MARC21. 
 
Todas as consultas ou dúvidas sobre instalação, uso do aplicativo e seleção de novos 
tipos de documentos para a LILACS estão sendo tratadas através do "Fórum da 
Comunidade Virtual de Centros Cooperantes da BVS", com a participação de todos, de 
forma a compartilhar e ampliar conhecimentos. 
 
Ainda como parte das atividades relativa a este tema estava prevista a realização da 
atualização do aplicativo LILDBI-Web nas insitituições do Comitê Consultivo da BVS 
SP. A atualização no Ministério da Saúde e na OPAS foi realizada nos dias 11 a 13 de 
dezembro de 2006.  
Nas demais instituições, está prevista a atualização conforme calendário abaixo: 
 

 
ENSP/CICT/FIOCRUZ 13 e 14 fevereiro 2007 

FSP/USP1 aguardando proposta 
ISC/UFBA2 15 a 17 fevereiro 2007 

  
 

c) Contribuição Nacional na LILACS 
Ao final de 2006, foi realizada também a análise da contribuição dos centros 
cooperantes brasileiros na base de dados LILACS. Estes resultados estão em fase final 
de consolidação, devendo ser brevemente publicados .  
 
 

d)     Centros Cooperantes da LILACS 
 
Durante o ano de 2006, 32 novas instituições assinaram convênio de Centro 
Cooperantes e passaram a contribuir com a LILACS. 
 
 

                                                 
1 A FSP/USP está em processo de compra de novos servidores. Assim, solicitou que os procedimentos 
fossem adiados e informará a melhor data para realização da atividade.  
2 Data prevista. A instituição ainda não foi consultada.  
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e) Indicadores de conteúdos na LILACS 
 
Em paralelo, durante o período foi também realizado o processamento e inclusão dos 
registros enviados a LILACS pelas instituições participantes do Comitê Consultivo. Os 
resultados da cooperação destas instituições em 2006 podem ser visualizados na tabela 
que segue: 

 
 

Centro Cooperante 
 

Número de registros enviados à 
LILACS em 2006 

BR1.1 5.238 

BR526.1 1.092 

BR67.1 870 

BR599.1 113 

BR351.1 99 

BR56.1 - 

Total 7.412 

 

 
Indicadores da colaboração países/período 

 

País/Período Total 1982-2003 2004-2007 2004 2005 2006 

TOTAL 410808 339448 71360 21841 27568 21574 

ARGENTINA 30619 25069 5550 1609 2436 1501 

BARBADOS 13 13         

BOLÍVIA 6594 5311 1283 283 940 60 

BRASIL 216553 172010 44543 12411 17234 14700 

BAHAMAS 10 10         

BELIZE 132 35 97 13 84   

CHILE 32300 27752 4548 1491 1806 1195 

COLÔMBIA 18496 14357 4139 1512 853 1774 

COSTA RICA 5144 4494 650 157 353 140 

CUBA 13345 11060 2285 981 843 342 

REPÚBLICA DOMINICANA 1920 1920         

EQUADOR 6136 5037 1099 1012   87 

GRANADA 1 1         

GUATEMALA 2208 2129 79 14 44 21 

HONDURAS 1270 1172 98   98   
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JAMAICA 1051 935 116 116     

SANTA LÚCIA 5 5         

MÉXICO 20858 20728 130 43 87   

NICARÁGUA 2388 1640 748 176 377 195 

PANAMÁ 1491 1212 279 172 77 30 

PERU 10260 9582 678 263 296 119 

PARAGUAI 1239 803 436 302 24 110 

EL SALVADOR 77 77         

TRINIDAD E TOBAGO 393 41 352 352     

ESTADOS UNIDOS 17615 17037 578 61 214 303 

URUGUAI 3783 3398 385 119 221 45 

VENEZUELA 16907 13620 3287 754 1581 952 

 
Fonte: http://bvsmodelo.bvsalud.org/site/lilacs/P/esta_menu1.htm 

 
 

Contribuição dos Centros Nacionais por País de Publicação dos artigos durante o 
ano de 2006:  
 

País de Contribuição País de Publicação Total 1982-2005 2006 

BRASIL ARGENTINA 9939 9846 93 

BRASIL BOLÍVIA 41 41   

BRASIL BRASIL 147118 135432 11520 

BRASIL CHILE 4037 3529 508 

BRASIL COLÔMBIA 820 788 32 

BRASIL COSTA RICA 725 725   

BRASIL CUBA 899 899   

BRASIL REPÚBLICA DOMINICANA 200 200   

BRASIL EQUADOR 224 224   

BRASIL GUATEMALA 38 38   

BRASIL HONDURAS 61 61   

BRASIL JAMAICA 1006 1006   

BRASIL MÉXICO 5108 5007 101 

BRASIL NICARÁGUA 24 24   

BRASIL PANAMÁ 771 771   

BRASIL PERU 127 127   

BRASIL PORTO RICO 1873 1873   

BRASIL PARAGUAI 172 172   
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BRASIL EL SALVADOR 42 42   

BRASIL ESTADOS UNIDOS 1064 937 127 

BRASIL URUGUAI 395 395   

BRASIL VENEZUELA 1933 1933   

CHILE ARGENTINA 23 23   

 
Fonte: http://bvsmodelo.bvsalud.org/site/lilacs/P/Plilbvs3.htm  

 
e) Atividades de promoção da LILACS junto a rede Brasileira 

 
Durante o ano de 2006, foram realizados os seguintes cursos de capacitação em 
metodologia LILACS para bibliotecários:  
 

Local: Universidade Católica de Brasília/DF 08-11 maio 2006 
13 participantes de 04 instituições 

  
Local: BIREME/SP 22 a 26 maio 2006 
16 participantes de 12 instituições 

  
Local: BIREME/SP para o Instituto Moreira Salles 14 a 15 agosto 2006 
10 participantes de 01 instituição 

  
Local: BIREME/SP 02 a 06 outubro 2006 
16 participantes de 12 instituições 

 
 
E os seguintes cursos de LILDBI-Web para analistas de sistemas:  
 

Local: BIREME/SP - 29 e 30 de maio de 2006  
14 participantes de 10 instituições 
 
Local: BIREME/SP – 09 e 11 de outubro de 2006  
11 participantes de 09 instituições 
 

  

02 a 06/10/2006 – Curso para Bibliotecários  09 e 11/10/2006 – Curso para Analistas de Sistemas  
Fotos: BIREME 
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1.2 LIS 
Responsabilidade: FSP/USP 
 
Sites em Saúde Pública (LIS-SP) é o portal da Biblioteca Virtual em Saúde Pública que 
contém o catálogo de fontes de informação em saúde pública disponíveis na Internet e 
selecionadas segundo critérios de qualidade.  
 
Adota a metodologia LIS, resultado da cooperação técnica entre o Centro Nacional de 
Información de Ciências Médicas (CNICM), a Red Telemática de Salud de Cuba 
(INFOMED) e a BIREME. 
 
Segue normas e formatos internacionais já amplamente adotados em bibliotecas e 
centros de documentação e em uso atualmente na Internet. Baseia-se no GILS (Global 
Information Locator Service) e no formato Dublin Core, com alguns campos de dados 
adicionais.  
 

 
 

http://saudepublica.bvs.br - LIS 
 

Resultados alcançados 
 
São atividades permanentes a atualização do LIS Saúde Pública, o atendimento a 
usuários do LIS por meio do serviço de referência virtual e o monitoramento do volume 
de crescimento do LIS.  
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Registros processados para a fonte de informação LIS Saúde Pública por ano 
 

 
Ano 

 registros 
admitidos 

 registros 
eliminados 

 registros 
recusados 

 registros 
processados 

2002 928 113 110 1151 

2003 1058 65 22 1145 

2004 477 17 8 502 

2005 826 34 28 888 

2006* 765 25 27 817 

 ( * ) até outubro (inclusive) 
 
 
Registros processados para a fonte de informação LIS Saúde Pública por mês - 2006 
 

 
Ano/mês 

 registros 
admitidos 

 registros 
eliminados 

 registros 
recusados 

 registros 
processados 

2006/janeiro 86 1 1 88 

2006/fevereiro 84 10 1 95 

2006/março 70 5 0 75 

2006/abril 79 1 0 80 

2006/maio 79 1 1 81 

2006/junho 79 5 1 85 

2006/julho 79 1 4 84 

2006/agosto 79 3 6 88 

2006/setembro 54 0 7 61 

2006/outubro 78 0 2 80 

 
 
Registros verificados através do programa Xenu (estabilidade de links) 
 

 
Ano 

Total de registros 
verificados 

Links falhos registros 
recuperados 

2005 3190 615 226 

2006 (jan-jun) 2562 246 76 

 
 
Contribuição por Instituição em número de registros 
 

Instituição 
 

Sigla  Registros 
2005 

Registros  
2006 * 

Faculdade de Saúde Pública da USP CIR/FSP 653 770 

FUNASA - Fundação Nacional de Saúde FUNASA 45 0 

OPAS - Organização Pan-Americana da 
Saúde 

OPAS 2 0 

Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 
(CPqAM) 

CPqAM 1 0 
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Instituto de Saúde Coletiva - UFBA ISC-UFBA 1 0 

GHC - Grupo Hospitalar Conceição GHC 1 0 

Escola de Saúde Pública do Estado do 
Rio Grande do Sul (ESP/RS) 

ESP-RS 3 0 

Escola de Saúde Pública do Estado do 
Mato Grosso (ESP/MT) 

ESP-MT 0 0 

Escola de Saúde Pública do Estado do 
Paraná 

ESP-PR 1 0 

Ministério da Saúde (Coord.Ger.Doc.Inf. – 
CGDI) 

CGDI-MS 40 47 

Total  747 817 
( * ) até outubro (inclusive) - Dados obtidos do campo 305 – fonte 

 
 
Indicadores de acesso (consultas) – jan. - dez. 2006 
 

 
http://logs.bireme.br/cgi-bin/awstats.pl?config=fsp-lis 

Atividades em andamento 
? Elaboração de uma análise da viabilidade de integração do LIS SP com o LIS 

Regional, mantendo o ingresso de conteúdos a ser realizado de forma 
descentralizada e interface própria. 

 
? Atualização do LIS Saúde Pública, buscando refletir a nova estrutura temática da 

BVS SP Brasil. 
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1.3 Coleção de periódicos 
Responsabilidade: BIREME/OPAS/OMS com a colaboração da FSP/USP 
 
A BVS Saúde Pública Brasil possui um Portal de Revistas que permite acesso aos 
periódicos de interesse na área e tem como objetivos informar sobre a disponibilidade 
da coleção e formas de acesso às revistas disponíveis em textos eletrônicos e às 
coleções em papel. O catálogo inclui informações das principais revistas identificadas 
na área de saúde pública, as indexadas nas bases de dados LILACS, MEDLINE assim 
como as disponíveis através do Portal Capes. Permite o acesso e/ou a localização de 
revistas nacionais e internacionais de interesse para a área de saúde pública.  
 
Além disso, a BVS Saúde Pública dá acesso também ao SciELO Saúde Pública - uma 
biblioteca eletrônica online com as revistas científicas em saúde pública que tem por 
objetivo prover o acesso universal e integrado às revistas científicas em saúde pública 
relacionadas com os países Ibero-americanos. 

Resultados alcançados 
A cobertura da coleção SciELO Saúde Pública foi ampliada de modo a incluir os 
periódicos de saúde pública que já pertencem a uma coleção SciELO nacional 
certificada. Estes resultados foram obtidos na reunião do Comitê Consultivo da Coleção 
SciELO Saúde Pública, no Rio de Janeiro (RJ) em 21 de agosto de 2006. A reunião foi 
um dos eventos prévios ao 8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e 11º Congresso 
Mundial de Saúde Pública. Os resultados da reunião e suas recomendações foram 
publicadas na Newsletter BVS 058 25/agosto/2006 - 
http://newsletter.bireme.br/new/?newsletter=20060825&lang=pt e nas Notícias em 
Saúde Pública da BVS SP - http://saudepublica.bvs.br/noticias/?act=view&id=173.  
 
 Resumo de acessos às revistas do SciELO Saúde Pública, de nov. 1999 à 
dez.2006 

 

  número de acessos 

título da revista data inicial home sumário artigos outros 
Bull World Health 
Organ Aug 28, 2001 101836  83279  1072877  102820  

Cad. Saúde Pública July 02, 1999 156867  132272  2914453  174760  
Gac Sanit July 16, 2002 18194  14531  237379  13401  
Rev. Esp. Salud 
Publica Oct 20, 1999 89893  98228  687684  60084  

Rev Panam Salud 
Publica Jan 27, 1998 148606  212612  2404015  147337  

Rev. salud pública May 21, 2004 25987  14303  144665  10267  

Rev. Saúde Pública Apr 30, 1998 164519  142537  2410513  201480  

Salud pública Méx June 08, 1999 63101  83245  2025990  91449  
 

 dados atualizados em 01/jan/2007. 
http://www.scielosp.org/scielolog.php?script=sci_journalstat&lng=pt&nrm=iso 
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Ainda como atividade permanente de manutenção da BVS dentro desta linha de ação 
destaca-se a Manutenção do Portal de Periódicos da BVS SP Brasil, disponível em 
http://saudepublica.bvs.br/portalrev/ .  
 

 
Portal de Periódicos da BVS SP Brasil, disponível em http://saudepublica.bvs.br/portalrev/ 

 

Atividades em andamento  
Revisão, reindexação e revisão dos critérios de seleção das revistas que compõem o 
portal de revistas da BVS Saúde Pública Brasil.  
 

Próximas atividades previstas  
Atualização do aplicativo SECS, programada para 2007.  
 

1.4 Legislação 
Responsabilidade: CGDI/MS  com a colaboração da BIREME/OPAS/OMS 

Resultados alcançados 
Esta linha de ação busca garantir a atualização permanente da área de legislação em 
saúde da BVS SP Brasil.  
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http://saudepublica.bvs.br/ - Legislação em Saúde 

 
 
Além disso, em outubro de 2006 foi realizado o desenvolvimento de um webservice 
para a integração do sistema Saúde Legis na BVS Saúde Pública Brasil, permitindo que 
a busca na BVS recupere também os registros disponíveis nesta fonte de informação.  
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http://saudepublica.bvs.br/ - Resultado da pesquisa 

 
 

1.5 Fortalecimento da Rede de Instituições Cooperantes em Saúde 
Pública 
Responsabilidade: BIREME/OPAS/OMS com a colaboração das instituições do Comitê 
Consultivo Nacional 

Resultados alcançados 
Atendendo a uma meta do projeto, em 25 de outubro de 2006 no Auditório do Centro de 

Pesquisas Gonçalo Moniz – CPqGM, em Salvador, BA, foi realizada uma reunião para 

discutir Estratégias de fortalecimento da contribuição em saúde pública para as fontes 

de informação da BVS Saúde Pública. A reunião foi realizada conjuntamente à III 

Reunião de Coordenação da BVS Brasil. 
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No encontro que buscou reunir o Comitê Executivo da BVS SP Brasil e novas 

instituições com programas de pós-graduação em saúde pública, cooperantes da 

LILACS participaram 15 profissionais representando nove instituições nacionais. Foi 

brevemente apresentada a história da BVS SP Brasil e o Projeto de Ampliação (2006-

2007), contextualizando a reunião neste âmbito.  

 

Na seqüência a BIREME apresentou as novidades da Metodologia LILACS e resultados 

da atualização da categoria saúde pública no DeCS, como base para então abrir um 

debate sobre a importância de se aprimorar a qualidade de indexação em saúde pública 

na LILACS. A reunião foi finalizada com a apresentação da ENSP/FIOCRUZ sobre o 

Portal de Teses e Dissertações da BVS SP Brasil e formas de cooperação em suas 

fontes de informação, convidando as instituições presentes a colaborarem com 

conteúdos de suas instituições para este portal, assim como para a BVS SP Brasil como 

um todo.  

 

Como resultado das propostas apresentadas na reunião atendendo aos pedidos de 

necessidades de espaços de educação continuada e aprimoramento profissional para 

todos, foram criados na Comunidade de Centros Cooperantes da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) http://cvirtual-bvs.bireme.br/  tópicos de discussão sobre indexação em 

saúde pública e LILDBI-Web.  A comunidade é um espaço para discutir conteúdos, 

características, recursos e tudo o que possa contribuir com a melhoria de processos na 

BVS - Biblioteca Virtual em Saúde, promovendo o compartilhamento de informação para 

fortalecer os trabalhos em cooperação. Assim, as perguntas que foram encaminhadas 

às áreas técnicas tiveram suas respostas publicadas no fórum e todos os participantes 

da reunião receberam e-mails em novembro de 2006 informando dos encaminhamentos 

e convidando todos a participação.  

 
A ata do encontro consta no Anexo 2 deste informe.  
 
 
Mais informação:  
Informe da XI Reunião da Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde e  
III Reunião de Coordenação da BVS Brasil - 
http://www.eventos.bvsalud.org/BVSBR2006/public/documents/informe/informe.html  
  
Newsletter BVS 065 10/novembro/2006 
http://espacio.bvsalud.org/boletim.php?newsletter=20061110&newsLang=pt&newsNam
e=Newsletter%20BVS%20065%2010/novembro/2006&articleId=11150713200638  
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2 BVS Brasil – Portal de Integração das BVS Temáticas 
Nacionais 
 
Este subprojeto está relacionado com a criação, operação, administração e atualização 
de um Portal Nacional que reúna as iniciativas brasileiras de desenvolvimento do 
Modelo da BVS, a BVS Brasil, assim como de suas coleções de fontes de informação. 
Considera também, a coordenação técnica e executiva relativa ao desenvolvimento da 
BVS Brasil.  
 
Tem como objetivos:  
 
? Integrar a rede brasileira de fontes de informação em saúde e as BVS temáticas 

de iniciativa do Brasil, através da construção de uma BVS Nacional, a BVS 
Brasil. 

? Fomentar o desenvolvimento de portais temáticos para divulgação de temas 
emergentes da saúde e novas BVS Temáticas nacionais. 

Resultados alcançados 
Considerando que a maioria das instituições que conformam a Rede Brasileira de 
Informação em Ciências da Saúde é proveniente da área acadêmica ao longo dos 
últimos anos tem-se aproveitado a realização do Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias (SNBU) para realizar a Reunião de Coordenação da BVS Brasil e a 
Reunião da Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde como evento 
paralelo.  
 

 
http://www.eventos.bvsalud.org/BVSBR2006/   
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A XI Reunião da Rede Brasileira e III Reunião de Coordenação da BVS Brasil 
aconteceu no dia 22 de outubro, na cidade de Salvador. Cerca de 130 representantes 
de centros cooperantes e unidades participantes da BVS participaram da reunião, com 
representação de praticamente todos os estados do Brasil. 
 
A reunião compriu com seu objetivo que foi o de fortalecer os compromissos da Rede 
para o desenvolvimento da BVS e apresentar os novos desenvolvimentos nas 
metodologias da BVS. Para tal convocou-se os membros da Rede BVS Brasil a utilizar 
a Comunidade Virtual da Rede de Cooperantes da BVS Brasil para dar continuidade 
nas discussões na Reunião e promover novas discussões. 
 
Foram recomendadas por membros da Rede presentes, a busca de alternativas para 
potencializar os recursos materiais existentes na própria rede de bibliotecas, 
promovendo o trabalho solidário. Esta ação é uma recomendação que busca enfrentar 
as grandes diferenças de acesso a recursos, e das diferentes condições apresentadas 
no âmbito da própria Rede Brasileira. 
 
Finalizadas as apresentações, os participantes foram então convidados a se 
apresentarem e darem seus depoimentos sobre o evento e sobre a BVS, assim como 
aproveitarem a oportunidade para esclarecer suas dúvidas. Após o pronunciamento dos 
presentes, fez -se o anúncio do CRICS8, a realizar-se em Cartagena de Indias, na 
Colômbia, no período de 12 a 17 de agosto de 2007. A Rede brasileira foi conclamada a 
participar ativamente do evento. 
 
As recomendações das reuniões estão publicadas em Informe disponível no site SNBU-
BVS Brasil Reunião da Rede Brasileira (http://www.eventos.bvsalud.org/BVSBR2006/ ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa oficial de abertura da reunião 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abel Packer, Diretor da BIREME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verônica Abdala, Gerente SCI, BIREME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Público presente na reunião 

Fotos: BIREME  
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Da mesma forma, as redes especializadas da BVS Brasil também realizaram reuniões 
técnicas como extensão às atividades desenvolvidas na Reunião de Coordenação da 
BVS Brasil e como parte do Programa do SNBU. 
 
O XIV SNBU reuniu mais de 900 participantes, dentre representantes de bibliotecas de 
instituições acadêmicas do Brasil e de outras instituições da área de educação, saúde e 
ciência e tecnologia interessadas na área de biblioteconomia e ciência da informação.  
 
 
Mais informação:  
Informe da XI Reunião da Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde e  
III Reunião de Coordenação da BVS Brasil - 
http://www.eventos.bvsalud.org/BVSBR2006/public/documents/informe/informe.html  
  
Newsletter BVS 065 10/novembro/2006 
http://espacio.bvsalud.org/boletim.php?newsletter=20061110&newsLang=pt&newsNam
e=Newsletter%20BVS%20065%2010/novembro/2006&articleId=11150713200638  
 

Atividades em andamento  
Estão sendo analisados e estudados e os recursos que serão oferecidos pela BVS 
Brasil. Este plano de trabalho delimitará a construção do Portal, prevista para o ano de 
2007.  
 

Próximas atividades previstas  
Constituição do Comitê Consultivo da BVS Brasil (a partir de um primeiro protótipo do 
Portal) prevista para 2007. 
 
 

3 Promoção da acessibilidade, inovação de conteúdos, novos 
formatos, linguagem e comunicação  
 
Este subprojeto está relacionado com a criação, operação, administração e atualização 
de um Portal Nacional que reúna as iniciativas brasileiras de desenvolvimento do 
Modelo da BVS, a BVS Brasil, assim como de suas coleções de fontes de informação. 
Considera também, a coordenação técnica e executiva relativa ao desenvolvimento da 
BVS Brasil.  
 
Tem como objetivos:  
 
? Integrar a rede brasileira de fontes de informação em saúde e as BVS temáticas 

de iniciativa do Brasil, através da construção de uma BVS Nacional, a BVS 
Brasil. 

? Fomentar o desenvolvimento de portais temáticos para divulgação de temas 
emergentes da saúde e novas BVS Temáticas nacionais. 
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3.1 Formação de grupos de trabalho 

Resultados alcançados 
 
Na busca da estruturação de metodologias e tecnologias para inclusão de novas fontes 

de informação na BVS SP Brasil, sob iniciativa do Laboratório de Áudio da FSP/USP 

(http://hygeia.fsp.usp.br/laudio/), realizou-se a produção de áudios contendo 

depoimentos de autores de teses e dissertações  em saúde pública disponíveis na 

LILACS. A atividade, iniciada em 2004 foi ampliada e estruturada em 2006, dando 

origem a estruturação dos seguintes documentos:  

 
? Carta convite ao entrevistado 
? Manual do entrevistado  
? Termo de Consentimento do Entrevistado 

 
Deste trabalho resultou a conformação de um Comitê Editorial Interinstitucional, para a 

qual foi apresentada a iniciativa, e que apoiou e comprometeu-se a dar seguimento a 

mesma. Este comitê reuniu-se duas vezes no ano de 2006. O objetivo do Conselho 

Editorial da Interface em Áudio da Biblioteca Virtual em Saúde Pública Brasil é, entre 

outros, fornecer diretrizes para a validação das informações em saúde adequadas, 

precisas e efetivas para diversos tipos de público, respeitando suas características, 

demandas e prioridades do setor saúde.  

 

No dia 30/05/2006, na Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, a reunião foi 

realizada com a presença de representantes das seguintes instituições: 

 
? FSP/USP 
? UFRJ 
? BIREME/OPAS/OMS 
? UFPE 
? ESP - RS 
? IDEPES 
? Abraço (Associação Brasileira de Rádios e Tvs Comunitárias)  
? ESP - MG 

 
Além da apresentação do projeto e da justificativa de ausência de alguns convidados, 

nesta ocasião falou-se da importância de regionalização na produção de áudios para a 

BVS, da definição de públicos-alvos e critérios de seleção. Optou-se então pela 

produção de uma política editorial e metodologia para produção de áudios na BVS.  
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Este Comitê reuniu-se novamente no dia 21/08/2006, no Hotel Intercontinental, Rio de 

Janeiro. Ao grupo de instituições anterior, somaram-se representantes das seguintes 

instituições: 

 
? FIOCRUZ/ CICT 
? MS/CGDI 
? MS/SGP 

 
Com o objetivo de discutir a proposta de política editorial apresentada e avaliar 

mecanismos de cooperação técnica para dar continuidade a inserção de áudios na 

BVS.  A ata da reunião encontra-se anexo a este informe (anexo 3). 

 

 

 
Reunião do Conselho Editorial – foto: Natália Araújo 

 
 
Ainda como continuidade a estas atividades, no dia 16/11/2006 foi realizada uma 

reunião com a participação de representantes da FSP/USP e CICT/ENSP/FIOCRUZ 

para discutir estratégias de cooperação entre estas instituições e a realização da 

produção de áudios na CICT/ENSP/ FIOCRUZ. Atualmente a equipe da FIOCRUZ está 

atuando tendo realizado duas gravações como piloto. 

 
Mais informação: 

Reunião do Conselho Editorial do Projeto Audioteca reuniu colaboradores no Hotel 
Intercontinental no Rio de Janeiro - 
http://hygeia.fsp.usp.br/laudio/noticias/noticias04.htm 
 
Anexo a este informe encontra-se a Política Editorial (anexo 4 - versão não finalizada).  
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3.2 Mapeamento/criação de programas de áudio e vídeo para 
veiculação na internet, TV e rádio 

Resultados alcançados 
O acesso à informação e ao conhecimento amplia as bases para a cooperação com 

gestores estaduais e municipais, profissionais de saúde, pesquisadores, educadores e 

usuários dos serviços de saúde, bem como favorece a articulação com outros 

segmentos da sociedade, mobilizados para a promoção da saúde e defesa dos direitos 

humanos.  

Alinhada a perspectiva de publicação de novos materiais na BVS, durante o ano de 

2006 foram produzidos e disponibilizados na LILACS aproximadamente 50 registros de 

áudios (totalizando 77 registros com links para arquivos de áudio nesta base de dados 

ao final de 2006). A iniciativa associa os registros das teses à gravações em áudio com 

entrevistas e depoimentos dos autores da literatura em questão, produzidos em parceria 

com o Laboratório de Áudio da Faculdade de Saúde Pública da USP.  

 

 
Registros com áudio na LILACS 
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O áudio oferece vantagens de disseminação de conhecimentos, pois rádios 

comunitárias, que possibilitam levar a mensagem para a população que mais se utiliza 

dos serviços públicos de saúde, criando oportunidades de educação, participação e 

controle social do SUS, podem fazer uso deste material.  

Próximas atividades previstas  
Produção e/ou disponibilização de vídeos informativos na BVS.  
 

3.3 Publicação de informação em novos formatos na BVS SP Brasil 

Resultados alcançados 
No dia 1º de dezembro 2006 foi lançada oficialmente a nova versão do sistema LILDBI-

Web.  O LILDBI-Web permite a alimentação online de bases de dados bibliográficas, 

incluindo descrição bibliográfica e indexação de documentos de caráter científico e 

técnico em saúde.  

 

A versão 1.6 beta do LILDBI-Web utilizada, apresenta uma série de novas 

implementações, como a criação de 20 campos de metadados adicionais para 

contemplar materiais como vídeos, arquivos de imagens, fotografias, iconografia, slides, 

arquivos de áudio etc. Identificados nos padrões internacionais como materiais 

especiais ou non-book materials [materiais não-livro], recebem esse nome pois 

necessitam de estrutura de metadados diferentes da normalmente utilizada para a 

criação de fontes referencias de literatura científica e técnica.  

 

Nessa versão, também é possível intercambiar dados com o formato MARC21 (United 

States Library of Congress Machine Readable Cataloguing), formato padrão para 

armazenamento e exportação de registros bibliográficos e informação relacionada, 

desenvolvido pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. O formato MARC é o 

formato padrão para metadados amplamente utilizado por bibliotecas e centros de 

informação e documentação no mundo todo para a descrição de seus acervos  

 
Mais informação 
Newsletter BVS 068 27/dezembro/2006 
http://espacio.bvsalud.org/boletim.php?newsletter=20061227&newsLang=pt&newsNam
e=Newsletter%20BVS%20068%2027/dezembro/2006&articleId=12092648200643  
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4 Patrimônio Cultural da Saúde  
Responsabilidade: CGDI/MS 
 
Este subprojeto busca o fortalecimento da história da saúde no Brasil, através da 
recuperação de acervos arquitetônicos, de documentos, e da história oral que resgatem 
esta temática. Considera também o desenvolvimento da BVS História e Patrimônio 
Cultural da Saúde, e suas fontes de informação.  
 
 
Tem como objetivos:  
 

? Criar uma rede articulada, convergindo esforços institucionais para a 
recuperação do patrimônio histórico e cultural da saúde no Brasil (acervos de 
documentos e arquitetônicos, história oral etc.). 

? Desenvolver a BVS História e Patrimônio Cultural da Saúde considerando a 
ampliação de parcerias com paises da Região AL&C, conforme recomendação 
da 4º reunião de coordenação da BVS/CRICS 7. 

? Promover estudos, pesquisas, projetos e parcerias. 
 

4.1 Realização de Pesquisas Históricas 
 

Identificação de marcos institucionais relacionados à história da saúde pública do Brasil, 

registrados na literatura bibliográfica, arquivística, histórica, museológica e iconográfica. 

Obtenção da visão panorâmica dos fatos que contribuíram para consolidar o patrimônio 

cultural da saúde nos diversos períodos da história do Brasil, a saber: Colônia, Império, 

República, Era Vargas, Ditadura Militar, Redemocratização. 

 

Resultados alcançados 

? Seleção de documentos históricos e bibliográficos referentes às quatro últimas 

conferências nacionais de saúde. Elaboração do Subprojeto Políticas de Saúde 

Pública no Brasil, descrevendo as ações políticas e científicas que fomentaram a 

trajetória da saúde pública no Brasil, identificando o impacto das iniciativas 

institucionais nas populações-alvo.  

? Assinatura de convênios firmados entre o Ministério da Saúde/SE/CGDI e: 

o Universidade Federal da Bahia,  

o Academia Nacional de Medicina,  

o Sociedade de Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente 

o Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração e Desenvolvimento, 

o Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 

o Universidade Federal de Minas Gerais. 
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Pesquisa iconográfica dos fatos institucionais da Saúde (personalidades, imagens, 

prédios etc.), descrevendo a biografia e o relato das principais contribuições técnico-

científicas e políticas daqueles que fizeram a história da saúde pública no Brasil. 

Definido pelo Comitê Gestor do Patrimônio Cultural da Saúde, a constituição de 

depoimentos orais, registrados em áudio e vídeo, com vistas ao reconhecimento de 

atores sociais relacionados ao desenvolvimento da saúde no país. 

 

Além dos principais resultados obtidos nas macro-atividades do Subprojeto Patrimônio 

Cultural Saúde é importante destacar a assinatura de importantes convênios, a 

oficialização da Portaria Interministerial (Saúde e Cultura), aprovando o Plano de 

Trabalho formulado pelo Comitê Gestor do Patrimônio Cultural da Saúde e a realização 

da 1ª Oficina do Patrimônio Cultural da Saúde, por ocasião do I Fórum de Informação 

em Saúde, ocorrido em Brasília de 5 a 7 de dezembro de 2007. Ambos eventos 

realizados pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-

Geral de Documentação e Informação.  

 

História Oral 

 A constituição de um banco de depoimentos orais (registrados em áudio e vídeo), 

perfazendo cerca de 40 horas de entrevistas de caráter histórico e documental sobre a 

História Institucional da Saúde no Brasil, visa registrar a memória de figuras expoentes 

do campo da Saúde Pública brasileira, em especial, atores que contribuíram para a 

configuração da saúde pública nas últimas décadas.  

O conteúdo destes depoimentos, coletados e tratados em conformidade com os 

princípios técnicos e metodológicos da História Oral, favorecerá a construção de um 

relevante acervo documental destinado à consulta pública. As entrevistas registradas 

também poderão servir de base, em uma fase posterior, para a constituição de produtos 

culturais que objetivem a divulgação deste repertório documental, tais como livros, 

DVDs e exposições multimídia. 

O projeto a ser desenvolvido no prazo de 10 (dez) meses, prevê a gravação de 40 

(quarenta) horas de depoimentos (em áudio e vídeo), perfazendo um total aproximado 

de 16 (dezesseis) entrevistas. Deste total, está previsto a realização de 20 (vinte) horas 

de entrevistas com depoentes localizados en região metropolitana do Rio de Janeiro, 10 

(dez) horas de entrevistas com depoentes localizados em Brasília, DF e 10 (dez) horas 

de entrevistas com depoentes localizados na região metropolitana de Salvador, BA. 



Programa de Ampliação da BVS Saúde Pública Brasil  - Biênio 2006/2007 

 30 

  

Metodologia de Trabalho 

 O trabalho com a metodologia de História Oral, compreende desde a pesquisa e o 

levantamento de dados para a preparação dos roteiros das entrevistas, passando pela 

gravação das entrevistas, até a duplicação das gravações e o tratamento do material 

gravado. A realização das entrevistas será precedido de um estudo intensivo da história 

da Saúde no Brasil. Esse estudo fornecerá os subsídios para a elaboração do roteiro 

geral de entrevistas, que irá orientar as pesquisas específicas para cada entrevistado. 

Uma vez selecionados e contatados os entrevistados  serão feitos roteiros individuais, 

relacionando-se os dados do roteiro geral com as trajetórias dos depoentes. Os 

depoimentos serão conduzidos por duplas de pesquisadores. Os entrevistados serão 

solicitados a assinar o documento de “Cessão de Direitos da Entrevista”, sem o qual 

não será possível abri-la para consulta. Além dos entrevistadores, será necessária a 

presença de um técnico de áudio e vídeo, responsável pela qualidade da gravação e a 

formação de um acervo de segurança e pela catalogação do material obtido. As 

entrevistas serão tratadas com vistas à sua liberação para consulta. O tratamento 

compreenderá o processamento das entrevistas, isto é, sua passagem da forma oral 

para a escrita e a elaboração do sumário.O processamento inclui a transcrição das fitas 

gravadas, a conferência de fidelidade da transcrição e o copidesque. 

 

4.2 Construção da BVS História e Patrimônio Cultural da Saúde 
 
Definido pelo Comitê Gestor a integração de ações e atividades voltadas ao 

desenvolvimento de um Portal de convergência de informações sobre o tema, e 

promover o compartilhamento, a integração o fomento das metodologias e tecnologias 

disponíveis e necessárias às ações em prol do patrimônio no âmbito dos países da 

América Latina e do Caribe. Oficina sobre patrimônio cultural da saúde e escolha do GT 

para a elaboração de sua política nacional. 
 

As próximas ações de construção da BVS História e Patrimônio Cultural da Saúde 

serão desenvolvidas em sintonia com a equipe da BIREME, responsável por 

desenvolver as metodologias de tecnologias necessárias para a adequação da Linha do 

Tempo da Saúde e a Galeria do Patrimônio Arquitetônico da Saúde Pública do Brasil, já 

disponíveis na BVS Ministério da Saúde. 
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Página principal do sítio Patrimônio Cultural da Saúde 

 
 

 
 

Galeria dos Ministros de Estado de Saúde 
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Linha do Tempo da Saúde 

 

Próximas atividades previstas  
Para os próximos meses já serão instalados na estrutura tecnológica do Departamento 

de Informática do SUS (DataSUS/MS) as versões atualizadas do BVS Site e demais 

componentes tecnológicos para a composição da BVS História e Patrimônio Cultural da 

Saúde. Da mesma forma em que será debatido o alinhamento deste subprojeto com as 

iniciativas já em operação na Internet. 

 
 

5 Desenvolvimento e atualização da terminologia em saúde 
 
Este subprojeto prevê a atualização da terminologia em gestão da saúde pública assim 

como a metodologia para atualização/criação de categorias já existentes no Vocabulário 

Controlado DeCS – Descritores em Ciências da Saúde. 

 

Tem como objetivos:  
 

? Aperfeiçoar a metodologia de atualização do DeCS. 

? Aperfeiçoar a terminologia em gestão da saúde pública de forma a garantir a 

melhoria da indexação das fontes de informação geradas pelas instituições 

vinculadas ao SUS.  
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O DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) registra mais de 25.000 conceitos em 

ciências da saúde e é terminologia padrão utilizada por todos os componentes do 

Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde.  Na BVS, 

o DeCS é a ferramenta que permite a navegação entre registros e fontes de informação 

por meio de conceitos controlados e organizados em português, espanhol e inglês. 

 

Resultados alcançados 
Durante o ano de 2006, o Ministério da Saúde evoluiu no desenvolvimento de 

terminologia para descrição do material produzido no âmbito das esferas do SUS.  

 

Também como evolução deste tema, na nova metodologia LILACS (lançada em dez/06) 

foi incorporado o campo 653 para indexação com descritores locais ou não 

DeCS/MeSH, sendo um campo repetitivo e opcional, e cujo conteúdo será incorporado 

aos registros da base de dados LILACS. Assim, é possível carregar lista de 

descritores/termos como base de dados ou arquivo auxiliar do campo 653, o que 

permite o uso controlado destes descritores/termos para complementar a indexação dos 

documentos, independente da base de dados relacionada ao registro, definindo então a 

forma como descritores locais serão trabalhados nas fontes de informação da BVS. 

Assim, recomendou-se a utilização deste campo para cadastramento destes termos 

novos identificados para representar a área de “sistemas públicos de saúde”. 

 

Além disso, o Comitê Técnico do DeCS segue trabalhando na elaboração do Guia de 

Critérios para Inclusão/Alteração de termos no DeCS, que definirá a metodologia para 

proposição/alteração de termos.  Também foi definido pelo Comitê em reunião (e são 

tópicos que farão parte do guia): 

 

? Termos MESH não podem ser alterados; 

? A inclusão/proposição de termos (não MESH) somente poderá ser realizada se 

estiver de acordo com o Guia de Critérios. O DeCS não se responsabilizará pela 

gestão de vocabulários controlados institucionais ou termos que não estiverem 

de acordo com o Guia de Critérios (metodologia); 

? Qualquer termo não MESH deverá poder ser reduzido (MESH sugerido). 

? Qualquer termo não MESH deverá ser justificado por sua ocorrência na 

literatura. O objetivo do DeCS é descrever a literatura científica; 
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? O guia deverá conter também a definição do escopo de atuação do Comitê do 

DeCS os resultados esperados do Comitê do DeCS.  

Atividades em andamento  
Elaboração do Guia de Critérios para Inclusão/Alteração de termos no DeCS.  
 

6 Gestão, coordenação e atualização da BVS Saúde Pública, 
com a administração e manutenção de sua rede de fontes de 
informação 
 
Este projeto específico está relacionado com a operação, administração e atualização 
do Portal da BVS SP Brasil e a manutenção de sua coleção de fontes de informação, 
assim como com a coordenação técnica e executiva do Projeto. Envolve também 
atividades de promoção da BVS e a realização de reuniões dos Comitês Consultivo e 
Executivo desta BVS. 
 
Tem como objetivos:  
 

? Administrar e ampliar a BVS SP Brasil e suas fontes de informação, garantindo 

sua atualização periódica e infra-estrutura. 

? Coordenar o Projeto BVS SP Brasil 2006-2007, realizando acompanhamento e 

evolução nas atividades especificadas no projeto e gerando indicadores para 

avaliação de seu desenvolvimento. 

? Administrar e publicar de indicadores de acesso ao site da BVS SP Brasil. 

? Promover atividades de marketing e divulgação da BVS SP Brasil. 

? Promover atividades de capacitação no acesso as fontes de informação da BVS 

SP Brasil. 

? Associar as estratégias de marketing com as diretrizes do SUS para divulgação 

da BVS SP Brasil. 

 

6.1 Atualização e manutenção dos portais 
Responsabilidade: BIREME/OPAS/OMS 
 

Portal BVS Saúde Pública Brasil 
A página principal da BVS-SP Brasil (http://www.saudepublica.bvs.br) permite o acesso 
a um conjunto de fontes de informação que, a medida que se integram e se enlaçam 
entre si, formam a rede de fontes de informação em saúde pública do Brasil na 
Biblioteca Virtual em Saúde.   
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http://saudepublica.bvs.br 
 
Disponibiliza o acesso à rede de informações técnico-científicas relevantes para o 
desenvolvimento de processos e atividades na área de saúde pública fornecendo 
serviços de pesquisa em base de dados bibliográficas, catálogo de revistas científicas, 
cópias de artigos científicos, catálogos de sites de instituições, especialistas e eventos 
relacionados à área da saúde e outros tipos de  acessos às distintas Fontes de 
Informação disponíveis. 
 
A concepção da página principal da BVS-SP inclui quatro grandes áreas: 

? Pesquisa livre na BVS-SP, que possibilita a execução de uma pesquisa por uma 
ou mais palavras em todas as fontes de informação da BVS.  

? Área de Fontes de Informação, que possibilita a navegação através da  seleção 
do tipo de fonte específica e ainda dispõe de uma área Sobre a BVS, onde são 
publicados dados do Comitê Consultivo, atas de reuniões e projetos específicos 
e estatísticas de acesso, entre outros. 

? Áreas temáticas de saúde pública, que permite a busca nas fontes de 
informação através de temas previamente definidos; 

? Área de Comunidades, que congrega fontes de informação na área de saúde 
pública para grupos de interesse especifico  

 
A Biblioteca Virtual de Saúde Pública tem entre seus públicos gestores e profissionais 
de saúde, universidades, estudantes e a sociedade em geral. Está em operação regular 
desde 21 de março de 2002, com atualização diária, refletindo as inovações, ajustes e 
novas Fontes de Informação agregadas ao longo de sua existência. 
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Resultados alcançados 
 
a) Números de vistas ao site saudepublica.bvs.br – comparativo 2002, 2003, 2004 e 
2005 
 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2002     11253 13534 22128 14978 16128 24305 25161 20824 22950 9113 
2003 12206 17198 20136 21982 29522 22216 17404 23764 25286 23438 20032 10728 
2004 12950 16693 26992 26009 27481 21191 14567 25124 25389 23639 21905 12666 
2005 10942 13935 25611 27175 30026 27830 20179 32963 28792 25408 23981 10847 
2006   19234 34701 30926 36559 25658 20394 29518 22469 22514 22806 12962 
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c) Atendimento a usuários  
 
Através da área de sugestões e contatos, a BVS Saúde Pública Brasil contabilizou 
durante o ano de 2006 um total de 43 mensagens recebidas. Este atendimento é 
realizado pela BIREME com a colaboração dos demais membros do Comitê Consultivo 
da BVS SP Brasil. 
 

Portal de Textos Completos 
O portal de textos completos permite o acesso a artigos com texto completo on-line,  
reunindo documentos, que façam parte do SciELO (http://www.scielo.org), LILACS, 
acervos das instituições do Comitê Consultivo, entre outros. Disponibiliza ainda uma 
área de destaques, atualizada periodicamente com noticias de novas publicações em 
saúde pública disponíveis em texto completo. 
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Portal de Textos Completos da BVS Saúde Pública Brasil  - http://textocsp.bvs.br/ 

 
 
 

Resultados alcançados 
 

a) Números de acessos ao site textocsp.bvs.br – comparativo  
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2002     1181 1107 1724 1041 1177 1752 1580 1369 1470 884 

2003 19 476 1787 1770 2218 1678 1511 2104 2324 2196 1788 943 
2004 1204 1408 2371 2102 2317 1855 1247 2121 2227 2069 1839 973 
2005 763 1168 2069 2084 2283 1956 1522 2534 3277 3420 3189 1487 

2006   2428 5038 3839 4944 3201 2494 3722 3397 3251 3477 2263 
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Importante observar o aumento do número de acessos a partir de agosto de 2005, 
período que coincide com o lançamento de nova versão do portal (reestruturado e com 
atualização tecnológica - ver projeto BVS Saúde Pública Brasil 2005).  
 
A pesquisa livre no Portal de Textos Completos busca simultaneamente (MetaIAH) por 
textos completos nas seguintes bases de dados:  

? LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
? OPAS - Acervo da Biblioteca da Organização Pan-Americana da Saúde 
? WHOLIS - Sistema de Informação da Biblioteca da OMS 
? SciELO - Scientific Eletronic Library Online 
? SciELO - Saúde Pública 
? Publicações em Texto Completo do Ministério da Saúde 
? Teses em texto completo defendidas na Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ 

 
Mantém a área de destaques informando novas publicações disponíveis on-line com 
texto completo atualizada periodicamente. 
 
 

Portal de Bases Bibliográficas 
O portal de bases bibliográficas da BVS SP Brasil foi atualizado em 2005 quanto à 
metodologia e tecnologia utilizada. Permite pesquisas avançadas, possui integração 
com DeCS, filtros de busca, facilidade de buscar apenas textos completos, além de 
áreas de destaques e links para outras bases de dados.  
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Portal de bases de dados bibliográficas 
http://saudepublica.bvs.br/portalbases/  

 

Portal de Teses e Dissertações 
Responsabilidade: ENSP/CICT/FIOCRUZ  
 
O Portal de Teses e Dissertações da BVS SP Brasil, lançado em 2005, busca 
disponibilizar dados sobre cursos de pós-graduação e defesas junto às instituições 
participantes, bases de dados bibliográficas com teses de mestrado e doutorado em 
saúde pública extraídas da LILACS, Diretório de Defesas de Teses e Dissertações entre 
outros.  
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Portal de Teses e Dissertações  

http://thesis.cict.fiocruz.br ou http://saudepublica.bvs.br/teses/ 
 

Resultados alcançados 
 
Dados de out. 2006, enviados pela Biblioteca da ENSP/CICT/FIOCRUZ 
 
 
Total de Registros disponíveis 
 
Teses em Saúde Pública na LILACS - 6897 Registros  
Base Thesis  - 3560 Registros, sendo 934 teses com texto completo   
Diretório de Defesas de Teses e Dissertações - 412 defesas 
 
Centros Cooperantes 
Rede de Bibliotecas da Fiocruz  

Biblioteca da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca-ENSP  
Biblioteca de Manguinhos  
Biblioteca do Instituto Fernandes Figueira-IFF  
Biblioteca da Casa de Oswaldo Cruz-COC  
Biblioteca do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães-CPqAM  
Biblioteca do Centro de Pesquisa René Rachou-CPqRR  
Biblioteca do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz-CPqGM  
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Biblioteca do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde-INCQS  
Instituto Evandro Chagas-IEC  
Biblioteca do Instituto Evandro Chagas  

 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro-UERJ  

Biblioteca do Instituto de Medicina Social-IMS  
 
Universidade de São Paulo-USP  

Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública-FSP 
 
Além das Bibliotecas do Comitê Editorial (que participam desde o início do Projeto) 

Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ  
Centro de Informação Científica e Tecnológica-CICT 
Biblioteca da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca-ENSP 
(Coordenação)  
 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro-UERJ  
Biblioteca do Instituto de Medicina Social-IMS  

Universidade de São Paulo-USP  
 

Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública-FSP  
 

OPAS/OMS 
BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 
Saúde 

 
 

Número de registros enviados para base Thesis até dezembro de 2006 
 

CC/Ano 2005 2006 Total 

-- 1 0 1 

BR1.2 2 0 2 

BR1141.1 1 0 1 
BR1273.1 12 10 22 

BR15.1 109 30 139 

BR1719.1 0 6 6 
BR1731.1 0 27 27 

BR21.1 2 0 2 

BR275.1 0 85 85 
BR305.1 0 17 17 

BR310.1 2 0 2 

BR351.1 3 0 3 
BR41.1 11 0 11 

BR433.1 480 80 560 

BR442.1 12 0 12 
BR526.1 2489 42 2531 

BR52Y 1 0 1 

BR599.1 2 0 2 
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BR663.1 61 56 117 
BR67.1 30 0 30 

BR734.1 2 0 2 

BR8.1 2 0 2 

BR85.1 1 0 1 

BR91.2 1 0 1 

Total 3224 353 3577 

 
 
Número de Visitas ao Portal em 2006 
 

Mês Total de Visitas 
Janeiro 1003 
Fevereiro 1111 
Março 1627 
Abril 1484 
Maio 1754 
Junho 1122 
Julho 1240 
Agosto 3062 
Setembro 1827 
Outubro 1749 
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Total de visitas: 15979 
Page views (janeiro a outubro): 21888 
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Portal de Notícias em Saúde Pública 
Responsabilidade: BIREME/OPAS/OMS com a colaboração da ENSP/CICT/FIOCRUZ 

Resultados alcançados 
 
A área de destaques publica notícias em saúde pública selecionadas pela BIREME. É 
atualizada periodicamente, exibindo em média de 4 a 6 notícias por semana.   
 
As notícias são coletadas através de sites e informes de diversas instituições de 
renomada atuação na área da saúde, além das notícias encaminhadas por integrantes 
do Comitê Consultivo.  
 
Atualmente, ingressam dados no Clipping de Notícias da BVS SP a BIREME e a 
ENSP/CICT/FIOCRUZ.   
 

 
http://saudepublica.bvs.br/noticias/ 

 
 

Atividades em andamento  
Ingresso periódico de notícias atualizadas; 
Atualização e inclusão de novos recursos no aplicativo, como canais de notícias RSS e 
perfis de usuários.  
 

Próximas atividades previstas  
Descentralização do ingresso de conteúdos para as demais instituições do Comitê 
Consultivo desta BVS.  
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Diretórios 
Responsabilidade: ENSP/CICT/FIOCRUZ e BIREME/OPAS/OMS 
O Diretório de Eventos da BVS SP Brasil apresenta dados de eventos relevantes a área 
de Saúde Pública (incluindo identificação, instituições responsáveis, especialidades,  
público alvo, endereços para contatos e URL do evento quando existente). Esta fonte 
de informação é atualizada periodicamente e de forma descentralizada por um grupo de 
instituições cooperantes . 
 

 
http://saudepublica.bvs.br/ - Diretório de Eventos 

 
O Diretório de eventos da BVS SP Brasil conta 619 eventos cadastrados, dos quais 185  
referentes ao ano de 2006. Permite também acessar dados de eventos já ocorridos 
(anos anteriores).  
 
A BVS Saúde Pública permite também o acesso on-line aos curriculum vitae dos 
pesquisadores brasileiros cadastrados na Plataforma Lattes e seus links através das 
bases de dados bibliográficas (LILACS, SciELO, etc.) 
 
Com relação a promoção e aprimoramento da integração da Plataforma Lattes junto à 
BVS, a BIREME/OPAS/OMS está em constante contato junto ao CNPQ – Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Rede ScienTI, buscando 
oferecer estas informações modo atualizado, eficiente e ágil na BVS. 
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Estatísticas 
 
A tomada de decisão para estabelecer um plano de desenvolvimento e fortalecimento 
dos produtos e serviços da BVS-SP deve ter como um de seus fatores determinantes o 
comportamento das fontes de informação de acordo com o acesso de seus usuários.  
 
Como atividade permanente e de manutenção da BVS Saúde Pública, são 
armazenados e disponíveis ao público os logs de acesso da BVS Saúde Pública e de 
algumas das suas principais fontes de informação.   

 
Estas estatísticas disponíveis em 

http://www.saudepublica.bvs.br/xml2html/xmlRoot.php?xml=xml/pt/bvs.xml&xsl=xsl/level3.xsl&lang=pt&tab=
collection&item=135&graphic=yes   

 
Além destas, outras estatísticas de crescimento das fontes de informação são 
apresentadas neste informe.  
 

6.2 Programas de Capacitação 
Com o intuito de capacitar a rede de usuários das Fontes de Informação da BVS-SP 
Brasil, as atividades de capacitação da rede consideram os diferentes estados e regiões 
do país.  

Cursos Presenciais de Acesso a BVS Saúde Pública 
Em 2006 foram realizadas as seguintes atividades de capacitação para pesquisa nas 
fontes de informação da BVS SP, envolvendo profissionais de saúde e de informação. 
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Estado  Local  Data 

Brasília – DF 

Ministério da Saúde - Curso de Gestão da 
Atenção Básica 2 de fevereiro de 2006 

São Paulo – SP 
UNIFESP – Mestrado Profissional em 
Economia da Saúde 

14 e 21 de fevereiro de 
2006 

São Paulo – SP * 

SES/SP - Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo - Estação BVS 

03 de Maio de 2006 

Brasília – DF * 
SES/DF - Secretaria de Estado de Saúde do 
Distrito Federal  - Estação BVS 14 de Junho de 2006 

Brasília – DF * 

Biblioteca da Fundação de Ensino e Pesquisa 
em Ciências da Saúde (Fepecs) - Estação BVS 

14 de Junho de 2006 

Vitória – ES * 
SESA – Secretaria de Estado da Saúde  - 
Estação BVS 04 de Julho de 2006 

Porto Alegre – RS * 

Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul 
- Estação BVS 

28 de Julho de 2006 

Palmas – TO * 
Escola de Saúde Pública do Tocantins - 
Estação BVS 19 de Setembro de 2006 

Recife – PE  * 
Secretaria de Estado da Saúde - Estação BVS 

06 de Outubro de 2006 

Aracajú – SE * Secretaria de Estado da Saúde - Estação BVS 
11 de Outubro de 2006 

Fortaleza – CE *  Secretaria de Estado da Saúde - Estação BVS 
24 de Novembro de 2006 

Curitiba – PR * 
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - 
Estação BVS 27 de Novembro de 2006 

 
* Cursos de BVS Saúde Pública ministrados na ocasião do lançamento das Estações 
BVS nestes estados, em atividade conjunta ao projeto BVS Economia da Saúde Brasil.  
 
 Destacam-se ainda, as seguintes atividades de capacitação sobre BVS SP inseridos 
nos cursos da FSP/USP (São Paulo, SP), pela equipe da Faculdade de Saúde Pública 
da USP: 
 

Curso/ Público Alvo Data 
Programa de Verão FSP - Curso Fundamentos de Metodologia de Pesquisa em 
Epidemiologia.  
 

31/01 

Programa de Verão FSP – Curso de Atualização para Profissionais da Saúde 06 a 10/02 
Aula Inaugural de Pós-Graduação em Saúde Pública 08/03 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso Básico de uso da Biblioteca Virtual em Saúde - divulgação da BVS-SP  

14/03 
17/03 
20/03 
22/03 
28/03 
31/03 
06/04 
18/04 
26/04 
09/05 
24/05 
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30/05 
08/08 
24/08 
14/09 
26/09 
05/10 
18/10 

Apresentação da Biblioteca para alunos de pós-graduação 08/03 
Curso de Especialização Interdisciplinar em Saúde Pública 11/03 
 
Biblioteca Virtual em Saúde Pública para curso de Gr aduação em Nutrição 
(integral e noturno) 

 
16/03 e 
06/04 

Treinamento em Biblioteca Virtual em Saúde Pública e DATASUS para 
disciplina optativa HEP-126 Epidemiologia no Curso de Graduação em 
Matemática e Estatística – IME/USP 

 
05/04 

Treinamento em Biblioteca Virtual em Saúde Pública e DATASUS para 
disciplina HEP-136 Epidemiologia no Curso de Graduação em Enfermagem – 
EE/USP 

 
03 e 10/05 

HSM 105 - Saúde Coletiva para Graduação em Biologia. - diurno e noturno 18/05 
Curso do Programa Educativo: Biblioteca Virtual em Saúde Pública / LILACS / 
SciELO 

23/03 
04/04 
17/04 
25/04 
16/05 
12/06 
19/07 
16/08 
01/09 
18/09 
26/12 
07/11 

Seminário: Noções Básicas de Saúde Pública e Biblioteca Virtual em Saúde 
Pública para membros do Ministério Público do Estado de São Paulo 01 e 15/09 

Aula para o curso de Especialização em Epidemiologia para Serviços de Saúde 
 

29/09 
 

Palestra para alunos da graduação em Ciência da Informação (USP Ribeirão 
Preto) 19/10 

Total de usuários e alunos: 992 
Carga horária total em divulgação e treinamento: 137h  

 
 
E a seguinte atividades de capacitação sobre BVS SP realizada pela ENSP/CICT no 
CICT/FIOCRUZ (Rio de Janeiro, RJ): 
 

Curso/ Público Alvo Data 
 
Curso de Acesso às Fontes de Informação em Saúde através da BVS 
 

 
24, 25 e 26/07 

 
Total de alunos: 30 

Carga horária total em treinamento: 24h 

 
 

 
Além destes, destacam -se também as atividades de capacitação realizadas nos 
formatos de mini -cursos em eventos (ver item Marketing e Divulgação desta 
seção).  
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Curso Virtual de Acesso a BVS Saúde Pública 
 

Em continuidade as ações para construção e promoção do Curso a Distância de 
Pesquisa na BVS SP Brasil, ao final do ano de 2005 a BIREME trabalhou ativamente 
junto ao Comitê Consultivo na preparação de conteúdos do curso.  
 
Durante um ano de 2006, nos meses de fevereiro e março os conteúdos desenvolvidos 
foram revisados pela BIREME.  As aulas foram distribuídas em 6 módulos e uma 
parada obrigatória. Neste mesmo período foram desenvolvidas apresentações 
interativas em Flash para integrar os módulos específicos com o objetivo de promover 
uma participação interativa do aluno no processo de ensino-aprendizagem. 
 
No dia 04/04 foi feita uma reunião com a UNIFESP para apresentação final do layout da 
plataforma Moodle a ser utilizado no curso. Nesta mesma data foi entregue a UNIFESP 
um CD com as aulas de 1 a 4 mais apresentações interativas para início do trabalho no 
Moodle. Um CD também foi enviado para FSP - USP e foi acordado que alterações 
deveriam ser feitas na próxima versão, uma vez que essa seria uma versão piloto e não 
haveria mais tempo hábil para alterações substanciais. 
 
Em agosto é disponibilizada a primeira versão para testes do curso a distância, 
disponibilizando o Ambiente Virtual (módulo introdutório para navegação no ambiente 
Moodle) e Módulo 1 para divulgação no Congresso Mundial de Saúde Pública. Ainda 
neste mês o curso é divulgado no Congresso Mundial de Saúde Pública (apresentação 
da interface do curso e sorteio de vagas).  
 

 
Curso a Distância – BVS SP Brasil 

 
Por se tratar de uma versão piloto assim como para promover a iniciativa dentre o 
público alvo o curso contou com inscrição gratuita. 
 
Os participantes foram selecionados dentre: 
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- Instituições do Comitê Consultivo da BVS SP Brasil (convite) 
- Representantes das Estações BVS nos Estados (convite) 
- Sede da PAHO em Washington DC (convite) 
- Congresso Mundial de Saúde Pública (sorteio entre os participantes dos cursos 
relâmpago) 
 
Durante o período de 22/09/07 a 30/10/07, é realizado o envio de e-mails explicando a 
proposta do curso e solicitando dados para inscrição no curso para os sorteados e 
convidados (aproximadamente 230 pessoas). É realizado também o cadastramento dos 
alunos no ambiente do curso, o envio dos usernames e senhas de acesso.  

Resultados alcançados 
 
Das 230 convidadas, apenas 73 pessoas confirmaram sua participação e foram 
inscritas no curso. Algumas instituições colaboradoras do projeto indicaram um tutor es 
para o curso (um tutor da FIOCRUZ - ENSP e um da FSP – USP).  
 
No dia 30/10/07 é iniciada a turma piloto do curso a distância 
 
 
Cronograma de aulas 
30/10 – Adaptação ao ambiente virtual   
01/11 – Módulo 1 – Fontes de Pesquisa da BVS SP  
08/11 – Módulo 2 – Pesquisa nas bases de dados bibliográficas da BVSSP 
14/11 – Parada obrigatória – Operadores booleanos 
17/11 – Módulo 3 – O vocabulário controlado DeCS e áreas temáticas da BVSSP 
24/11 – Módulo 4 – Pesquisa avançada nas bases de dados bibliográficas da BVSSP 
01/12 – Módulo 5 – Pesquisando por autor e revistas 
06/12 – Módulo 6 – Tira-Teima (Exercícios de Revisão) 
12-20/12 – Avaliação do curso/Encerramento 
 
Em 20/12/07 é realizado o encerramento da turma piloto do curso a distância  

 
Participantes do curso: 71 alunos, 2 tutores indicados, 2 tutores de conteúdo da 
BIREME, 2 tutores técnicos da BIREME, 1 coordenador e 2 tutores técnicos da 
UNIFESP/DIS. 
 
Após nove turmas de experiência do curso a distancia da BVS, foi utilizado um novo 
ambiente que está sendo aperfeiçoado para que atenda as necessidades desta 
modalidade de ensino. Os módulos foram disponibilizadas no ambiente Moodle estando 
integralmente a disposição do aluno até a data do encerramento do curso. 
 
Dos 73 inscritos, 23 tiveram alguma participação ativa no curso e destes apenas 14 
foram certificados de acordo com a avaliação de participação, sendo os 2 indicados 
para tutoria e 12 alunos. 
 
A experiência em outros cursos aponta que a gratuidade, se por um lado amplia a 
oportunidade de participação, por outro descompromete o participante de cumprir o 
curso até o fim. A sugestão é que na próxima versão o curso tenha custo também para 
os participantes. A porcentagem de aprovação nas outras versões do curso a distância 
de pesquisa oferecidos pela BIREME com custo para os alunos sempre ultrapassou 
50%.  
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De qualquer forma obteve-se um retorno positivo através do fórum dos alunos e tutores 
que participaram até o fim deste curso piloto e também algumas sugestões quanto ao 
ambiente e correções no conteúdo geral. É importante que os colaboradores do projeto 
encaminhem suas opiniões sobre a versão atual e correções de conteúdo para que 
possam ser aplicados a próxima versão em tempo hábil. Caso seja necessário poder-
se-á ainda disponibilizar o ambiente do curso com conteúdo completo para análise. 
 
O objetivo deste primeiro curso foi aprimorar o ambiente Moodle ajustando-o de acordo 
com as necessidades, assim como o conteúdo do curso. Essa versão foi inovadora com 
o uso de recursos como o flash permitindo mais interação do usuário. 
 
Comentários dos participantes do Curso a Distância de Pesquisa na BVS SP Brasil: 
 
- Elomar Castilho Barilli (aluna) - "Embora com o tempo bem reduzido, agradeço pela 
oportunidade de participar dessa proposta educativa. Em relação ao aprendizado, já 
tinha participado de um curso semelhante (presencial) na FIOCRUZ. Esse curso, 
portanto, me permitiu rever os procedimentos de busca de forma mais 'fina'. A proposta 
pedagógica me pareceu adequada aos princípios do construtivismo, pelo fato de 
oportunizar ao aluno a construção prática de seu próprio conhecimento a partir de suas 
próprias escolhas". 
 
- Maria de Fátima Moreira Martins (tutora) - “Na minha opinião, a avaliação deste curso 
piloto é um dos pontos de maior relevância, pois é a partir dele que serão feitas as 
adequações necessárias tanto nos processos de ensino-aprendizagem, quanto no 
sistema e na modalidade. Destaco a importância do texto 'Adaptação ao ambiente 
virtual', a estrutura segmentada em módulos, a relação dos tutores com os alunos, a 
qualidade do material didático, e a importância dos fóruns". 

 

Capacitação na Administração de Fontes de Informação 
Responsabilidade: BIREME/OPAS/OMS 
 
As atividades de capacitação na administração na BVS Saúde Pública Brasil buscam 
promover, nas instâncias dos centros colaboradores da BVS SP Brasil e nas localidades 
sugeridas/demandadas, capacidades locais na operação das fontes de informação da 
BVS SP Brasil.  

Resultados alcançados 
Suporte Técnico a BVS (atividade permanente) 
A unidade BVS Technical Support  atende às demandas dos usuários de aplicativos e 
metodologias da BVS. A partir de setembro de 2005, com o lançamento do portal do 
Modelo da BVS, toda a documentação sobre aplicativos e metodologias está sendo 
centralizada no novo endereço e os documentos atualizados podem ser acessados 
diretamente por link a partir do Catálogo de Produtos da BVS. 
 
O serviço de assistência técnica aos usuários de aplicativos e metodologias da BVS é 
oferecido pelos seguintes canais: 
 
• e-mail: bvs.technical.support@bireme.br;  
• site: http://productos.bvsalud.org;  
• site: http://bvsmodelo.bvsalud.org/;  
• fóruns na comunidade BVS http://comunidade.bvsalud.org/. 
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Apresentação e convite a colaboração nas Fontes de Informação do portal de 
teses (out/2006) 
Na reunião de 25 de agosto de 2006, em Salvador (veja item 1.5 deste informe) foi 
apresentado como cooperar com o Portal de Teses e Dissertações da BVS Saúde 
Pública, buscando a cooperação de novos centros a estas fontes de informação.  
 
 
Treinamento SciELO SUS (Ministério da Saúde – dez/06) 
Entre os dias 28/11/06 e 01/12/06 foi ministrada por Eliana Salgado a capacitação no 
Ministério da Saúde para adoção da metodologia SciELO em periódicos institucionais 
do SUS. A capacitação contou com a presença de dois técnicos do Ministério da Saúde, 
onde verificou-se um ciclo completo de publicação de uma revista até a geração do site 
final.  
Para a capacitação o MS disponibilizou 1 equipamento para os exercícios (o outro 
equipamento não estava formatado para receber a instalação SciELO). Os técnicos de 
informática, que irão fazer a manutenção e transferência de arquivos para o site final 
tiveram apenas uma pequena participação.  
 
Orientações quando da atualização do LILDBI-Web e integração com PHL (dez/06) 
 
Nos dias 11 e 12/12/2006, estiveram no Ministério da Saúde Ana Katia Camilo e Marcos 
Mori, cumprindo com a macroatividade de atualização do aplicativo LILDBI-Web na 
Biblioteca do MS, prevista no Projeto BVS Saúde Pública Biênio 2006-2007. Na ocasião 
foram realizadas: 
 

? Atualização do LILDBI-Web da versão 1.5a para a versão 1.6; 
o Compatibilização dos formatos de exibição Longo e Detalhado da versão 

anteiror para versão 1.6; 
o   Ajustes na configuração dos campos de ISBN (69), Localização (3) e 

Bases de Dados (4) e na interface do LildbiWeb; 
o   Compatibilização das bases de dados Users e Documentalistas  

 
? Instalação da versão PHL9 no mesmo domínio do LILDBI-Web 
 
? Alterações efetuadas no LILDBI-Web e PHL para atuarem de forma integrada 

 
? Orientações quanto a utilização da nova versão do aplicativo LILDBI Web e do 

fluxo de preparação dos dados para uso do PHL, entregando-o assim pronto 
para iniciar as rotinas de circulação, conforme as instruções repassadas.  

 
 
 
Cursos de LILDBI Web e Metodologia LILACS 
 
Durante o ano de 2006, as instituições do Comitê Consultivo da BVS Saúde Pública 
participaram das seguintes atividades de capacitação:  
 
Metodologia L ILACS para bibliotecários:  
 

Ministério da Saúde – 04 profissionais 
Local: Universidade Católica de Brasília/DF 08-11 maio 2006 
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ENSP/CICT/FIOCRUZ – 01 profissional 
Local: BIREME/SP 22-26 maio 2006 

 
LILDBI-Web para analistas:  
 

ENSP/CICT/FIOCRUZ – 01 profissional 
Local: BIREME/SP – 29 e 30 de maio de 2006 

 
FSP/USP – 02 profissionais 
Local: BIREME/SP - 09 e 11 de outubro de 2006 

 
 

6.3 Marketing e Divulgação 
Responsabilidade: BIREME/OPAS/OMS 

Participação em Eventos com Stands 
Visando promover e capacitar no acesso e uso das Fontes de Informação 
disponíveis na BVS SP Brasil, esta BVS é divulgada em eventos nacionais e 
internacionais relevantes na área de Saúde Pública por meio de stands da BVS. 
Nestas, o público-alvo participante é brindado com apresentações sobre 
recursos de pesquisa da BVS SP Brasil.  
 

Resultados alcançados 
Em 2006 a BVS SP foi promovida com stands nos seguintes  eventos da área: 

 
? Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical - Teresina - PI (04 a 08 

de Março) 

? III Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública – Fortaleza – CE 
(26 a 30 de Março) 

? IV Congresso dos Secretários Municipais de Saúde da Região Sudeste – 
Guarulhos – SP (10  a 12  de Maio) 

? 8º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade – São Paulo – 
SP (14 a 18 de Junho) 

? 11º Congresso Mundial de Saúde Pública e o 8º Congresso Nacional de Saúde 
Coletiva - Rio de Janeiro - RJ (21-25/08) - 20 mini-cursos sobre os recursos 
diversos da BVS SP Brasil (30-45 min) com mais de 1100 pessoas capacitadas. 

? XIV Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU), XI Reunião da 
Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde e III Reunião de 
Coordenação da BVS Brasil – Salvador – BA (23 a 27 de Outubro) 
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Stand no Congresso de Medicina da Família, em São Paulo-SP - Fotos: BIREME  

 
 
 

  
 

  
Stand no Congresso da ABRASCO, no Rio de Janeiro – RJ - Fotos: BIREME  
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Stand no SNBU, em Salvador-BA - Fotos: BIREME 

 
 

Além destes, destacam -se também as atividades de promoção realizadas em 
eventos de Inauguração de Estação BVS nas Secretarias Estaduais de Saúde (ver 
item Programas de Capacitação desta seção) e outros eventos.  
 

Elaboração de Material Promocional 
Buscando divulgar e promover o acesso e uso da BVS SP Brasil ao produzidos e 
distribuídos folders e materiais promocionais da BVS-SP Brasil, promovendo sua ampla 
divulgação em eventos, cursos, congressos, seminários, tanto no âmbito nacional 
quanto internacional. 
 
 

 
Folder de divulgação da BVS SP Brasil 

 
 
Além dos folders foram elaboradas e distribuídas 2500 sacolas promocionais de 
divulgação da BVS SP Brasil, de onde c erca de 1500 foram distribuídas no 
Congresso da ABRASCO, e 500 no SNBU. Foram também encaminhadas 200 
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sacolas para o Ministério da Saúde e 50 para OPAS para divulgação. As demais 
foram distribuídas em diferentes ocasiões.  
 

 
Distribuição de material promocional no stand do Congresso da ABRASCO, no Rio de Janeiro – RJ  

Foto: BIREME  
 
 

 
Figura estampada na sacola promocional 
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Banner utilizado nos eventos de promoção da BVS Saúde Pública 

 

Assessoria de Imprensa 
A equipe de comunicação e assessoria de imprensa da BIREME, em parceria com 
profissionais das mesmas áreas de diversas instituições como Ministério da Saúde, 
ANVISA, ANS, Secretarias Estaduais de Saúde, FIOCRUZ, FSP/USP, OPAS, etc, 
tem alcançado relevantes resultados focados no âmbito da BVS-SP, na sua rede de 
fontes de informação científico-técnica em saúde pública do Brasil e na visibilidade 
da imagem e atuação das instituições participantes. 
 
Estes resultados englobam a elaboração e inserção de matérias e entrevistas nas 
mídias impressa e eletrônica (televisão, rádio e internet); elaboração e distribuição 
de press-releases aos principais meios de comunicação, por meio das respectivas 
redações; identificação, análise e atuação em eventos nacionais e internacionais; 
oportunidades de mídia; sinergia com os principais acontecimentos nos cenários 
político, econômico e tecnológico na área de saúde; demandas de pauta e veículos 
de comunicação. 
 
Os trabalhos envolvidos neste contexto exigem a participação de profissionais com 
perfil de marketing, comunicação e designer gráfico da equipe da BIREME. 
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Neste cenário, vale destacar os resultados nas ações de divulgação da Estação 
BVS (Projeto conjunto com a BVS Economia da Saúde). 
 

6.4 Reuniões BVS SP Brasil 
Responsabilidade: BIREME/OPAS/OMS em conjunto com o Comitê Consultivo Nacional 
 
Para acompanhamento e execução do projeto, várias reuniões foram realizadas 
com as instituições dos Comitês da BVS SP Brasil do ano de 2006. A seguir, a 
relação de alguns destes encontros.  
 
Fevereiro 6-7, 2006  

Reunião BVS Saúde Pública Brasil - Definição de Projetos 2006-2007 
Local: Ministério da Saúde – Brasília 
Participantes: BIREME e MS 
 
 

Fevereiro 21-22, 2006  
Reunião BVS Saúde Pública Brasil  - Definição de Projetos 2006 -2007 
Local: Ministério da Saúde - Brasília  
Participantes: BIREME e MS 
 

 
Março 07 - 10, 2006  

Reinstalação da plataforma BVS Ministério da Saúde  – Apoio no processo de 
publicação no servidor público 
Local: Ministério da Saúde - Brasília  
Participantes: BIREME e MS 
 

Maio 2, 2006  
Reunião BVS Saúde Pública Brasil e Comunidade Virtual CONED 
Local: BIREME – São Paulo   
Participantes: BIREME e MS 
 

Maio 30, 2006  
Reunião Comitê Editorial - Projeto Audioteca - BVS SP Brasil  
Local: FSP/USP – São Paulo  
Participantes: BIREME, USP e FIOCRUZ 
 

Junho 19, 2006  
Reunião sobre subprojetos DeCS 2006-2007 do projeto BVS-SP  
Local: BIREME – São Paulo   
Participantes: BIREME e MS 
 

Junho 21, 2006  
Subprojeto Audioteca  
Local: FSP/USP – São Paulo  
Participantes: BIREME e USP 

 
Agosto 3, 2006  

Reunião BVS Saúde Pública Brasil - Encaminhamentos de Projetos 2006-2007 
Local: BIREME – São Paulo   
Participantes: BIREME e MS 
 

Agosto 9, 2006  
Reunião sobre Evolução do SubProjeto Audioteca com Dr. Paulo Gallo  
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Local: BIREME – São Paulo   
Participantes: BIREME e USP 
 

Agosto 14, 2006  
X Reunião CCBVS-SP Brasil  
Local: FSP/USP – São Paulo  
Participantes: BIREME, MS, USP, FIOCRUZ, ABRASCO e ISC 
Nota: A ata da reunião encontra-se publicada em 
http://saudepublica.bvs.br/xml2html/xmlRoot.php?xml=xml/pt/bvs.xml&xsl=xsl/level3.xsl&l
ang=pt&tab=collection&item=148&graphic=yes  
http://espacio.bvsalud.org/boletim.php?&lang=pt&style=search&articleId=081030542006
48  
 

Agosto 15, 2006  
Reunião com ENSP/FIOCRUZ – Contrato FIOTEC 
Local: BIREME – São Paulo 
Participantes: BIREME e FIOCRUZ 
 

Agosto 16, 2006  
Reunião com ENSP/FIOCRUZ – Planejamento de atividades 
Local: BIREME – São Paulo 
Participantes: BIREME e FIOCRUZ 

 
Outubro 22, 2006  

XI Reunião da Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde  
III Reunião de Coordenação da BVS Brasil 
Local: Hotel Fiesta Bahia, Centro de Convenções - Salvador 
Participantes: Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde 
Nota: Documentação da reunião encontra-se publicada em 
http://eventos.bvsalud.org/BVSBR2006/   
 

Outubro 25, 2006  
Estratégias de fortalecimento da contribuição em saúde pública para as fontes de 
informação da BVS 
Local: Auditório do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz – CPqGM - Salvador 
Participantes: IEC, ENSP/FIOCRUZ, CGDI/MS, FSP/USP, SES/RS, CPqGM: 
UFRGS/Faculdade de Medicina, GHC, BIREME/OPAS/OMS. 
Nota: Documentação da reunião encontra-se publicada em 
http://eventos.bvsalud.org/BVSBR2006/  e http://cvirtual-bvs.bireme.br  
Esta reunião cumpriu também ao propósito de reunir o Comitê Executivo da BVS SP 
Brasil 
 

Dezembro 4, 2006  
Reunião BVS Saúde Pública Brasil – Informe de atividades desenvolvidas 
Local: Ministério da Saúde - Brasília  
Participantes: BIREME e MS 
 

Dezembro 11-12, 2006  
Atualização do LILDBI -Web e integração com PHL 
Local: Ministério da Saúde - Brasília  
Participantes: BIREME e MS 
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7 Desenvolvimento do Modelo da BVS no Âmbito Institucional 
do SUS 
 
Este subprojeto é fruto do esforço da Secretaria Executiva do MS em fomentar o uso da 
informação institucional como ferramenta de gestão e da participação e controle da 
sociedade.  
 
As atividades previstas devem ser entendidas como um conjunto de ações que em 
médio e em longo prazos refletem na transformação do cenário das organizações que 
terão bibliotecas e centros de informação realizados em conjunto e com vistas a 
subsidiar a implantação do Modelo BVS nas demais instancias do SUS.  
 
Tem como objetivos:  
? Expandir a Rede BiblioSUS integrando-a com as redes especializadas da BVS 

Brasil, incluindo as universidades públicas e privadas, secretarias estaduais e 
municipais de saúde, conselhos estaduais e municipais de saúde, outros setores da 
Saúde e entidades da sociedade civil, priorizando as regiões norte e nordeste do 
país. 

? Ampliar a base Coleção Nacional das Fontes de Informação do SUS – 
ColecionaSUS considerando o controle bibliográfico institucional do SUS (federal e 
estadual, priorizando as secretarias contempladas com o Projeto Estação BVS) e 
outras fontes de informação arquivísticas, sistemas demográficos etc.  

? Posicionar da base ColecionaSUS como fonte de Literatura Brasileira em Saúde. 
 
As ações firmadas no subprojeto 7 (Adoção do Modelo BVS no âmbito institucional do 
SUS), revelam-se como um dos principais fundamentos de expansão do Modelo BVS 
para as instituições federais, estaduais e municipais do Setor Saúde. Esse é um 
compromisso firmado pelo Ministério da Saúde na oportunidade da 12. Conferência 
Nacional de Saúde (dezembro de 2003) e durante a oficialização de uma política 
nacional de informação em saúde.  
 

7.1 Rede BiblioSUS 
Responsabilidade: CGDI/MS 

Resultados alcançados 

No âmbito do Projeto BVS SP Brasil, a ações do Ministério da Saúde para a 
consolidação da Rede BiblioSUS, dizem respeito à qualificação da gestão bibliográfica e 
do processo evolutivo de maior articulação entre as bibliotecas federais e estaduais 
para responder às ações de criação da Memória Técnica do SUS, Depósito Legal, 
valorização dos espaços de informação e do profissional, entre outros. Da mesma forma 
que visa à integração das unidades de informação das secretarias estaduais de saúde 
contempladas no Projeto Estação BVS, como já descrito.  
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Página principal do sítio da Rede BiblioSUS 

Registre-se ainda a realização do III Encontro da Rede BiblioSUS, realizada durante 
o I Fórum de Informação em Saúde, ocorrido em Brasília de 5 a 7 de dezembro de 
2006. Ambos os eventos foram realizados pela Secretaria Executiva do Ministério da 
Saúde, por meio da Coordenação-Geral de Documentação e Informação. 
 
Destaque seja dado também ao lançamento da Comunidade Virtual da Rede 
BiblioSUS, em 2006. 
 
 

 

Página principal da Comunidade Virtual da Rede BiblioSUS 
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7.2 Efetivação do Controle Bibliográfico 
Responsabilidade: CGDI/MS 

Resultados alcançados 
O processo de inserção das instituições do SUS na Rede BVS Brasil, deu-se, num 

primeiro patamar, pela criação, em 2004, da Rede de Bibliotecas e Unidades de 

Informação Cooperantes da Saúde (Rede BiblioSUS). Hoje, a Rede é formada por 599 

instituições, perfazendo as bibliotecas federais e estaduais do SUS, contempladas no 

Projeto Estação BVS, inicialmente patrocinado pelo Departamento de Ciência e 

Tecnologia do Ministério da Saúde (DECIT/SCTIE/MS), que ainda participa do projeto. 

 

Em 2006, as instituições federais, Instituto Nacional do Câncer (INCA), Instituto 

Nacional de Tráumato-Ortopedia (INTO), Centro de Referência Professor Helio Fraga 

(CRPHF) e Hospital Geral de Bonsucesso (HGB) foram contempladas com consultorias 

para a inserção da literatura institucional na base de dados ColecionaSUS. A 

elaboração do manual de cadastramento, seguindo as diretrizes e premissas do 

documento “Controle Bibliográfico da Esfera Federal do SUS”, elaborado pela 

CGDI/MS, em parceria com a BIREME/OPAS, ficou para o ano de 2007. 

 

 
 

Base de dados ColecionaSUS. Total de registros do acervo = 11.675 
 

A inserção dos acervos informacionais na base ColecionaSUS, sendo o foco prioritário 
a produção institucional e a Literatura Cinzenta existente já é uma rotina para as 
seguintes instituições: 
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? Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina 
? Secretaria de Estado de Saúde do Pará 
? Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia 
? Centro de Referência Professor Helio Fraga 
? Agência Nacional de Saúde Suplementar 
? Hospital Geral Bonsucesso 

 
Esse trabalho permitiu ainda a criação de bases de dados locais para o aprimoramento 
dos serviços das bibliotecas, prestados internamente aos usuários de suas instituições 
e também para o processamento tecnico da literatura componente dos acervos 
bibliográficos dessas bibliotecas. 
 

 
Base de dados local do Hospital Geral Bonsucesso 

Total de registros na base ColecionaSUS = 144. Total de registros do acervo = 749 
 
 

 
Base de dados local do Centro de Referência Professor Helio Fraga 

Total de registros na base ColecionaSUS = 298. Total de registros do acervo = 298 
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Base de dados local da Secretaria de Estado de Saúde do Pará 

Total de registros na base ColecionaSUS = 302. Total de registros do acervo = 1.036 
 
Mesmo sem a criação de bases de dados locais disponíveis na internet, outras 
instituições contribuem com a ColecionaSUS, como: 
 
Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina 
Total de registros na base ColecionaSUS = 106 
Total de registros do acervo = 106 
 
Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia 
Total de registros na base ColecionaSUS = 496 
Total de registros do acervo = 1.128 
 
O LILDBI Web ColecionaSUS é utilizado por algumas instituições com a finalidade de 
gerenciar seus acervos locais e disponibilizá-los na internet, como: 
 

? Instituto Nacional de Câncer,  
? Fundação Nacional de Saúde,  
? Instituto Municipal Nise da Silveira, 
? Centro Cultural da Saúde. 
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Base de dados local do Instituto Nacional do Câncer 

Total de registros do acervo = 115 
 

 
Base de dados local da Fundação Nacional da Saúde 

Total de registros do acervo = 832 
 

O acesso diretamente da internet, facilita o trabalho das instituições que utilizam a base, 
exclusivamente para organização do acervo local. 
 
Base de dados local do Instituto Municipal Nise da Silveira 
Total de registros do acervo = 2.695 
 
Base de dados local do Centro Cultural da Saúde 
Total de registros do acervo = 43 
 
 
Foram também criadas bases de dados bibliográficas para atender as necessidade de 
algumas instituições que ainda não contribuem para a base ColecionaSUS, como:  
 

? Centro de Documentação em DST/Aids - Prefeitura de São Paulo,  
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? Centro de Referência e Treinamento DST/Aids da SES/São Paulo,  
? Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids. 

 

 
Base de dados local do Centro de Doc. em DST/Aids - Prefeitura de São Paulo 

Total de registros do acervo = 372 
 
 

 
Base de dados local do Centro de Ref. e Trein. DST/Aids da SES/São Paulo 

Total de registros do acervo = 1.481 
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Base de dados local Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids  

Total de registros do acervo = 1.846 
 
 
A equipe da BVS MS, organizou cursos, treinamento e reuniões técnicas para o 
acompanhamento dos trabalhos dos profissionais dessas instituições, dando destaque à 
capacitação para membros da Rede BiblioSUS, realizado de 31.7 a 4.8.2006, 
considerando: Metologia LILACS (Lildibi/web, critérios de seleção para ColecionaSUS e 
LILACS), Indexação (DeCS e Tesauro MS), Legislação (Saúde Legis e Visa Legis). 22 
profissionais participaram do evento. 
 

7.3 Portal SciELO SUS 
Responsabilidade: CGDI/MS 

O Portal de Artigos Eletrônicos do SUS é uma iniciativa da BVS Ministério da Saúde 
(BVS MS), que vem se estruturando desde 2004. A proposta foi submetida e aprovada 
pelos membros do Comitê Consultivo da BVS MS, o Conselho Editorial (Coned). 

O Portal reunirá os periódicos institucionais e de instituições parceiras do Ministério da 
Saúde que cumpram minimamente alguns dos requisitos editoriais, uma vez que a meta 
é dar visibilidade ao conteúdo da obra, e contribuir para a qualificação da 
revista/informativo. Contemplará o uso da metodologia e da tecnologia adotada para a 
construção do Portal SciELO.  Os principais objetivos do Portal são: 

- Efetividade do Controle Bibliográfico e gestão de coleção institucional. 
- Qualificação editorial dos periódicos produzidos pela esfera federal do SUS. 
- Aumento da representatividade da produção nas bases especializadas. 
- Adoção e adequação de metodologias e tecnologias do modelo BVS. 
- Expansão do acesso gratuito e remoto às fontes de informação da esfera federal 

do SUS. 
- Apropriação índices bibliométricos e demandas dos leitores. 

Benefícios do Portal aos usuários de informação em saúde: 
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- Acesso ágil aos principais artigos publicados nos periódicos institucionais. 
- Democratização do conhecimento gerado pelas instâncias do SUS, explicitadas 

em artigos até então disponíveis somente na mídia impressa. 
- Maior transparência institucional e controle social sobre ações e políticas do 

estado. 
- Maior visibilidade do periódico por meio da BVS MS nas áreas temáticas e no 

sítio da área técnica.  

Resultados alcançados 

No decorrer de 2006, algumas dificuldades organizacionais dificultaram o 
desenvolvimento do Projeto aos moldes do que foi idealizado. Questões de instalação 
dos aplicativos tecnológicos, de formação de equipe de trabalho e de seleção das 
revistas, fizerem com que o projeto fosse adiado para 2007.  

Ainda assim e mesmo não sendo uma atividade prevista no projeto, foi realizada em de 
29/11/06 à 01/12/06 uma nova capacitação em Brasília para os profissionais do 
Ministério da Saúde sobre metodologia SciELO, ministrada por profissional da 
BIREME/OPAS/OMS. Na capacitação foi repassado um ciclo completo de publicação 
de uma revista até a geração do site final atingindo assim os objetivos propostos, 
apesar da disponibilidade de apenas 1 equipamento para os exercícios (pois o outro 
equipamento não estava formatado para receber a instalação SciELO) e da pequena 
participação dos técnicos de informática ( responsáveis pela manutenção e 
transferência de arquivos para o site final). Estabeleceu-se um canal de comunicação 
com o MS e BIREME para suporte nas atividades que irão desempenhar. 

As revistas já em processo de firmação de parceria são: 

Revistas indicadas: 
 

- Revista Brasileira de Cancerologia, do Instituto Nacional de Câncer (Lilacs), 
- Revista do Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia (não Lilacs), 
- Informe Epidemiológico para o SUS (Lilacs) – novo título: Epidemiologia e 

Serviços de Saúde (Lilacs); 
- Revista Baiana de Saúde Pública (Lilacs), 
- Revista Formação (Não Lilacs), 
- Cadernos de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa/MS (Não Lilacs), 
- Brasília Médica (Lilacs), 
- Comunicação em Ciências da Saúde da Secretaria de Saúde do DF (Lilacs). 

 

7.4 Estação BVS 
 
A meta inicial do Projeto Estação BVS, foi instalar nos 26 estados e no Distrito Federal, 
um espaço dotado de infra-estrutura tecnológica (computadores e ponto de rede), e 
mobiliário adequado (cadeiras e mesas) para que profissionais, gestores, 
pesquisadores e sociedade em geral, tenham acesso às fontes de informação 
disponíveis nas bibliotecas virtuais em saúde do Brasil, destacando-se a BVS Saúde 
Pública, BVS Economia e BVS Ministério da Saúde. 
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A implantação deu-se em distintas etapas: a primeira fase, onde foram implantadas XX 
estações durante o ano de 2005, a segunda etapa, iniciada em 2006 por meio do 
Projeto BVS Economia da Saúde, financiado pelo Departamento de Economia da 
Saúde, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do 
Ministério da Saúde e ainda em fase de implantação.  
 
Via projeto BVS SP Brasil 2006-2007, está prevista a atuação nas esferas municipais do 
SUS, com mais 15 Estações BVS.  
 
O processo de ampliação da participação dessas unidades tanto na Rede BiblioSUS 
quanto no Projeto Estação BVS, favorecerá, por conseguinte, a expansão e 
consolidação da base de dados Coleção Nacional das Fontes de Informação do SUS 
(ColecionaSUS) como a Memória Técnica do Setor Saúde. De igual importância, 
ampliará a participação das instituições governamentais do Brasil nas bases de dados 
bibliográficas em saúde, latino-americanas e do Caribe tais como a LILACS, uma vez 
que esta é a meta da Rede. 
 

A primeira etapa de implantação das estações BVS previu a seleção das secretarias 
estaduais de saúde que mais se destacavam nos seguintes aspectos: existência de 
projetos de ciência e tecnologia em saúde, a existência de centros de documentação e 
informação estruturados e o alinhamento com a agenda de prioridades do Governo 
Brasileiro: Região Norte e Nordeste. Na primeira fase do projeto foram instaladas as 
estações BVS nos seguintes estados: AC, AM, PA, SE, AL, PB, CE, PI, BA, MG, MT, 
MS e SC. Os resultados de implantação dessas estações são bastante expressivos e 
possibilitaram a aproximação das secretarias com o público cidadão.  
A segunda etapa do projeto prevê a instalação das Estações BVS nos seguintes 
estados: RR, RO, AP, MA, RN, PE, SP, RJ, ES, TO, GO, PR, RS e DF. Além disso, 
prevê a capacitação das secretarias estaduais para uso das metodologias e tecnologias 
de descrição bibliográfica da BVS (LILDBI Web). 

 
Objetivos Específicos  
? Garantir a acessibilidade às fontes de informação produzidas pelas entidades 

acadêmicas e de serviços em saúde pública.  
? Fortalecer o uso da Biblioteca Virtual em Saúde no âmbito das secretarias estaduais 

em saúde.  
? Capacitar profissionais de informação e informática para o atendimento das 

demandas informacionais dos profissionais das secretarias bem como do público em 
geral.  

? Fomentar o uso da informação científica pelos profissionais que atuam em Ciência, 
Tecnologia e Economia em Saúde.  

? Potencializar as unidades de informação e documentação das secretarias estaduais 
enquanto setores estratégicos dessas secretarias, cadastrando esses na Rede de 
Bibliotecas e Unidades de Informação Cooperantes da Saúde – Rede BiblioSUS 
Brasil.  

? Garantir a adoça das tecnologias e metodologias, em longo prazo para a gestão do 
conhecimento gerado no âmbito de cada secretaria estadual/distrital.  

Próximas atividades previstas  
 
Até o segundo semestre de 2007 CGDI/MS espera consolidar um plano de apoio à 
qualificação dos serviços prestados de seis estações BVS (treinamento e capacitação 
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para uso do Lildbi web) e também da instalação das estações BVS no Rio de Janeiro, 
Goiânia, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia e Maranhão. Esses estados já foram 
contatados desde 2006. 
 

7.5 Terminologia em Saúde 
Responsabilidade: CGDI/MS e BIREME/OPAS/OMS 

Glossário do Ministério da Saúde 

Resultados alcançados 
 
Durante o ano de 2006 a BIREME trabalhou ativamente na elaboração de uma nova 
versão do aplicativo para disponibilizar o Glossário Eletrônico do Ministério da Saúde. A 
solução foi apresentada em reunião em Brasília no dia 04/12/2006, e os dados de 
acesso (url, login e senha para testes encaminhados no dia 16/12/2006.  
 
O aplicativo “Glossário Eletrônico” possui uma interface pública de consulta aos seus 
termos, sendo possível acessar suas respectivas definições, relacionamentos com 
outros termos e fontes de verificação por meio de busca por palavras nestes metadados 
e busca alfabética. Nesta versão desenvolveu-se também um módulo de administração 
do Glossário, permitindo ao usuário acrescentar novos termos e editar os existentes, 
além da importação de arquivos txt e ISO. Foram disponibilizados também Módulos de 
Cadastro e Login de Usuário.   
 
No âmbito do Ministério da Saúde esse aplicativo será implantado na BVS MS 
potencializando o uso e a disseminação dos termos, siglas e conceitos coletados pela 
equipe do Projeto Terminologia da Saúde (CGDI/Coordenação de Biblioteca/BVS MS) e 
disponibilizados no Glossário de Termos e Siglas do Ministério da Saúde.  
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Protótipo Glossário Eletrônico – Interface Pública 

 

 
Protótipo Glossário Eletrônico – Interface Administração 
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Atividades em andamento  
Ajustes nas interfaces gráficas do aplicativo.  
 

Próximas atividades previstas  
O recebimento dos resultados dos testes do Ministério da Saúde acerca do aplicativo 
Glossário para finalização e homologação do sistema.  
 

8 Promoção e Desenvolvimento de Evidências para Tomada de 
Decisão e Aperfeiçoamento da Gestão Estratégica e 
Participativa nas Instâncias do SUS 

8.1 Participação no Portal de Evidências em Saúde na BVS 
As decisões relacionadas com a saúde incluem e afetam os indivíduos, as comunidades 
e a sociedade em geral. O conhecimento científico é um processo cumulativo que evolui 
continuamente trazendo evidências para apoiar os processos de tomada de decisão. A 
prática da Medicina Baseada em Evidências busca promover a integração da 
experiência clínica às melhores evidências disponíveis, considerando a segurança nas 
intervenções e a ética nas ações.   
 
Neste contexto a BIREME/OPAS/OMS vem promovendo o acesso livre à Biblioteca 
Cochrane, inicialmente (em 2002), aos profissionais de saúde do Brasil e nos últimos 4 
anos a todos os países da América Latina e Caribe, com o apoio do Centro Cochrane 
do Brasil e do Centro Cochrane Iberoamericano.  
 

Resultados alcançados 

Seminário HEN 
 
Nos dias 10 e 11 de abril de 2006 em São Paulo, ocorreu o workshop sobre a Rede de 
Evidências em Saúde na BVS dedicado à análise da metodologia HEN (Health 
Evidence Network - http://www.euro.who.int/hen/  ), para a identificação, organização e 
disseminação de evidências para apoiar decisões políticas em saúde pública. A Rede 
HEN é promovida e coordenada pelo Escritório Regional da OMS (Organização Mundial 
da Saúde) para a Europa (Euro), e foi apresentada por Anca Dumitrescu, Coordenadora 
Científica e Diretora do Programa Especial sobre Publicação em Saúde Pública da 
Euro/OMS.  
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Site do Workshop HEN 

 
 
O workshop foi realizado no contexto da Biblioteca Virtual em Saúde Pública Brasil 
(BVS SP). Contou com a colaboração do Ministério da Saúde (MS), por Márcia 
Rollemberg, Coordenadora Geral de Informação e Documento do Ministério da Saúde 
(CGDI), representada por Eliane Santos, Gerente do Projeto BVS SP (CGDI/MS), da 
Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade (SBMFC), por Eno Dias de 
Castro Filho, Diretor Científico e do Centro Cochrane Brasil, por Álvaro Atallah, Diretor. 
 
Além das organizações que colaboraram com a realização do evento, também 
estiveram presentes, representantes convidados de Instituições Públicas, Acadêmicas e 
Conselhos: Conselho Federal de Medicina (CFM), Conselho Regional de Medicina 
(CRM), Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), 
FIOCRUZ, Ministério da Educação e Cultura (MEC, Portal Periódicos CAPES), 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (SES SP), Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade de 
São Paulo (FMUSP). Acesse o site do evento, em particular a lista dos representantes 
das várias instâncias das instituições participantes. 
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O objetivo do workshop foi reunir organismos nacionais atuantes no âmbito da medicina 
baseada em evidências e saúde pública, para que pudessem conhecer a metodologia 
HEN, visando sua adoção, adaptação e extensão no Brasil e posteriormente na América 
Latina e Caribe (AL&C), como parte da rede de fontes de informação em evidências 
científicas em saúde na BVS. 
 
A iniciativa também resultou em subsídios importantes para a construção do Portal de 
Evidências na BVS. Ana Costa, Coordenadora de Programas da Secretaria de Gestão 
Participativa (MS), afirmou que as discussões e recomendações ao priorizar a 
disseminação do uso das evidências entre os políticos e gestores do SUS, assim como 
profissionais de atenção básica e ao público em geral vem de encontro às prioridades 
do MS para o fortalecimento do SUS (Sistema Único de Saúde). 
 

  
  

  

  
Workshop Health Evidence Network, São Paulo, SP - Fotos: BIREME 

 
 
Mais informação:  
Newsletter BVS 041 20/abril/2006  
http://espacio.bvsalud.org/boletim.php?newsletter=20060420&newsLang=pt&newsNam
e=Newsletter%20BVS%20041%2020/abril/2006&articleId=04132049200627  
 
Programa do Evento, apresentações e participantes 
http://www.eventos.bvsalud.org/HEN/  
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Atividades em andamento  
Identificação de temas prioritários  em saúde pública para o desenvolvimento de 
conteúdos (evidências).  
 

Próximas atividades previstas  
? Contribuições com o Serviço Disque Saúde do Ministério da Saúde 
? Identificação de fontes de informação de experiências de gestão estratégica e 

participativa nas instancias do SUS 
? Desenvolvimento de estratégias de comunicação para para divulgação da BVS 

entre conselheiros de saúde 
? Publicação de um Diretório de Instituições de interesse e Controle Social na BVS 

SP Brasil 


