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Introdução
Este documento descreve o projeto para o fortalecimento do sistema de controle bibliográfico
da legislação nacional em saúde pública. O desenvolvimento da Biblioteca Virtual em Saúde
requer rapidez e exaustividade na coleta e seleção de documentos, das formas de registro
bibliográfico e indexação de conteúdo da legislação brasileira em saúde, assim como de sua
correspondente divulgação.
Este projeto é parte integrante do programa para o fortalecimento da BVS Saúde Pública
Brasil, aprovados pelo Comitê Consultivo Nacional da BVS Saúde Pública em reunião
realizada na BIREME, em 2 de agosto de 2004.

Justificativa
A proposta de desenvolvimento e operação da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) significa
uma mudança de paradigma na cooperação técnica em informação científico-técnica em saúde
no Brasil e demais países da América Latina e Caribe.
O novo paradigma determinado pela Internet afeta sensivelmente o modo como produtores,
intermediários e usuários tratam ou se relacionam com as fontes de informação. A
característica principal do novo paradigma é a interação direta dos usuários com redes de
fontes de informação e/ou com outros usuários, independentemente de restrições de espaço e
tempo. Essa característica abre possibilidades para responder às demandas de informação
científico-técnica em saúde por parte da comunidade de profissionais da saúde e do público em
geral.
A proposta da BVS requer um controle bibliográfico exaustivo, eficiente e rápido da legislação
nacional em saúde pública. Nesse sentido, o presente projeto é formulado para superar as
falhas e ineficiências no controle bibliográfico da legislação nacional em saúde pública que
existe atualmente. O desenvolvimento do novo paradigma requer um esforço para capacitar
produtores, intermediários e usuários de informação.

Objetivos
Geral
Promover a interoperabilidade de sistemas de controle da legislação nacional em saúde,
permitindo sua visibilidade e acessibilidade nacional e internacional.

Específicos
•

Estabelecer mecanismos de intercâmbio de dados entre os sistemas SISLEGIS (em uso
no Ministério da Saúde) e TC-Legis (em uso na ANVISA)
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Publicar uma área de Legislação em Saúde dentre as fontes de informação da BVS SP
Brasil, permitindo a recuperação de seus conteúdos através da pesquisa livre.
Promover de discussões sobre as ferramentas utilizadas através de um grupo focal,
liderado pelo CGDI/MS.

Resultados esperados
•

Obter um sistema de controle bibliográfico da legislação nacional em saúde pública,
operando de modo exaustivo, rápido e eficiente, a legislação nacional em saúde e que
será acessível de modo universal na Biblioteca Virtual em Saúde;

•

Estabelecer um grupo de Centros Cooperantes - bibliotecas e centros de documentação
- responsáveis pela operação do controle bibliográfico e das coleções de legislação em
saúde pública.

Premissas
•

A publicação de uma área de Legislação em Saúde dentre as fontes de informação da
BVS SP está diretamente vinculada a publicação on-line do SISLEGIS, sob
responsabilidade do Ministério da Saúde.

Principais marcos de controle
O projeto será desenvolvido de acordo com a seguinte metodologia e macro-atividades:
a) Formação de equipe responsável pela condução do projeto e desenvolvimento de
atividades
b) Estudos e desenvolvimento de mecanismos de intercâmbio de dados entre os sistemas
SISLEGIS (em uso no Ministério da Saúde) e TC-Legis (em uso na ANVISA)
c) Publicação de uma área de Legislação em Saúde dentre as fontes de informação da
BVS SP Brasil
d) Estudos e desenvolvimento de mecanismos para realização de metabusca na fonte de
informação Legislação em Saúde
e) Formação de um grupo focal para discussões sobre as ferramentas utilizadas e
realização de recomendações e implementações metodológicas/tecnológicas. Este
grupo será liderado pelo CGDI/MS.
f) Estruturação do projeto (metodologias, tecnologias) priorizando a institucionalização e
atualização da legislação em saúde.
g)

O Comitê Consultivo Nacional discutirá e avaliará periodicamente o desenvolvimento
do projeto.
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Cronograma básico
A implantação do projeto está estimada em 07 meses, de acordo com o seguinte cronograma:

Macro-atividades
01
Formação de equipe
responsável pela condução do
projeto e desenvolvimento de
atividades
Estudos e desenvolvimento de
mecanismos de intercâmbio de
dados entre os sistemas
SISLEGIS e E-Legis
Publicação de uma área de
Legislação em Saúde dentre as
fontes de informação da BVS
SP Brasil
Estudos e desenvolvimento de
mecanismos para realização de
metabusca na fonte de
informação Legislação em
Saúde
Formação de um grupo focal
para discussões sobre as
ferramentas utilizadas e
realização de recomendações e
implementações
metodológicas/tecnológicas
Operação regular do controle
bibliográfico e alimentação da
fonte de informação

02

03
X

X

04

05

06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

07

X

X

X

X

X
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