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Introdução 
Este documento descreve o projeto para o desenvolvimento do Controle Bibliográfico no 
âmbito do SUS, sendo parte integrante do programa para o fortalecimento da BVS Saúde 
Pública Brasil, aprovado pelo Comitê Consultivo Nacional da BVS Saúde Pública em reunião 
realizada na BIREME, em 2 de agosto de 2004. 
 

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

A comunicação entre as instituições participantes do projeto dar-se-á através de uma lista de 
discussão dedicada ao projeto e de reuniões periódicas de avaliação em conjunto com as 
reuniões do grupo focal.  

 

Objetivos 

Gerais 
• Ampliar a capacidade institucional para efetivar o amplo controle bibliográfico da 

literatura e dos produtos informacionais de caráter técnico-científico, educacional, 
normativo e/ou cultural, geradas pela Administração Direta e entidades vinculadas ao 
MS, por meio do registro exaustivo, eficiente e ágil em bases de dados, compartilhado 
pela rede de bibliotecas institucionais, garantindo sua preservação (memória técnica), 
seu acesso e sua difusão. 
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• Fortalecer e renovar o sistema de controle bibliográfico da literatura científico-técnica 
da esfera federal do SUS (Sistema Único de Saúde) através da formação de um grupo 
de instituições responsáveis pelo registro bibliográfico, denominada Rede BiblioSUS, 
utilizando-se da metodologia LILACS para composição da base Coleciona SUS. 

• Contribuir para efetivação da Politica Editorial do Ministério da Saúde, que estabelece 
a BVS MS como espaço de convergência e acesso a coleção institucional via Web.  

 
 

Específicos 
• Fortalecer a gestão, o acompanhamento, a coordenação e o controle das fontes de 

informações no âmbito do MS e entidades vinculadas, por meio da criação da Rede de 
Bibliotecas Cooperantes do SUS, primeira etapa – federal. 

• Integrar e expandir os produtos e serviços do modelo BVS às unidades de 
documentação e informação das instituições integrantes da esfera federal  do SUS. 

• Intensificar a inserção de documentos institucionais em bases de dados bibliográficas e 
multimídias e a veiculação dessa produção em formato eletrônico na Web. 

• Aperfeiçoar e capacitar os profissionais das bibliotecas da esfera federal do sus no uso 
de aplicativos de gestão de acervos. 

• Aumentar a representatividade das instituições federais do SUS nas bases de dados 
internacionais de saúde, tais como a LILACS e o SciELO. 

• Garantir o fluxo institucional e maior efetividade no depósito legal de todas as 
publicações na Biblioteca Central do MS bibliotecas da Rede de Bibliotecas Federais 
do SUS e na Biblioteca Nacional. 

• Cumprir as responsabilidades estabelecidas na Política Editorial e dotar o Conselho 
Editorial do MS de informações mais ágeis e fidedignas quanto ao controle 
bibliográfico da produção institucional. 

• Garantir a distribuição da produção institucional junto às bibliotecas da Rede. 
• Aperfeiçoar os veículos de disseminação dos produtos institucionais, tais como 

catálogos, alertas e boletins informativos. 
• Criar uma base de dados especializada abrangendo toda a literatura científico-técnica 

no âmbito do SUS. 

Resultados esperados 

• Sistema de controle bibliográfico da literatura científico-técnica no âmbito do SUS, 
operando de modo exaustivo, rápido e eficiente e sendo acessível de modo universal na 
Biblioteca Virtual em Saúde; 

• Grupo de Centros Cooperantes - bibliotecas e centros de documentação - responsáveis 
pela operação do controle bibliográfico e das coleções de documentos no âmbito do 
SUS.  
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Principais marcos de controle 
O projeto será norteado a partir dos seguintes marcos de controle: 

a. Elaboração das estratégias de implementação do controle bibliográfico no MS. 
b. Identificação de Fontes Federais do SUS Produtoras de Informação. 
c. Criação da Rede de Bibliotecas Federais do SUS. 
d. Definição e implantação da metodologia e tecnologia a ser utilizada. 
e. Dotação do núcleo de Centros Cooperantes responsáveis pelo registro bibliográfico 

com recursos humanos e infra-estrutura de tecnologias de informação necessários ao 
cumprimento das suas responsabilidades. Esses recursos são baseados 
fundamentalmente em recursos já existentes nas instituições e serão complementados 
por recursos adicionais aportados por este projeto. 

f. Operação regular do controle bibliográfico no âmbito do Ministério da Saúde e SUS. 
g. O Comitê Consultivo Nacional da BVS SP discutirá e avaliará periodicamente o 

desenvolvimento do projeto. 

Cronograma básico 
A implantação do projeto está estimada em 7 meses, de acordo com o seguinte cronograma: 
  

Macroatividades 
01 02 03 04 05 06 07 

Elaboração das 
estratégias de 
implementação do 
controle bibliográfico 

x       

Identificação das 
instituições 
produtoras de 
literatura 

x       

Criação da Rede de 
Bibliotecas 

x       

Definição e 
implantação da 
metodologia e 
tecnologia a ser 
utilizada 

x x x     

Dotação de recursos 
ao núcleo de Centros 
Cooperantes 

   x x x  

Operação regular do 
controle bibliográfico  

     x x 

 
 


