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Introdução
Este documento descreve o projeto para o desenvolvimento do modelo da BVS no âmbito
institucional do Ministério da Saúde de modo a identificar, indexar, organizar, preservar, dar
visibilidade e acessibilidade às fontes de informação que são geradas ou demandadas pelas
diferentes secretarias e instâncias do MS e do SUS em âmbito federal. A aplicação do modelo
da BVS permitirá a operação descentralizada das fontes e fluxos de informação permitindo ao
usuário a navegação e pesquisa no conjunto das fontes de informação assim como será possível
a produção de relatórios e estatísticas da produção documental e do uso e impacto da mesma.
Este projeto é parte integrante do programa para o fortalecimento da BVS Saúde Pública
Brasil, aprovados pelo Comitê Consultivo Nacional da BVS Saúde Pública em reunião
realizada na BIREME, em 2 de agosto de 2004.

Justificativa
A proposta de desenvolvimento e operação da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) significa
uma mudança de paradigma na cooperação técnica em informação científico-técnica em saúde
no Brasil e demais países da América Latina e Caribe.
O novo paradigma determinado pela Internet afeta sensivelmente o modo como produtores,
intermediários e usuários tratam ou se relacionam com as fontes de informação. A
característica principal do novo paradigma é a interação direta dos usuários com redes de
fontes de informação e/ou com outros usuários, independentemente de restrições de espaço e
tempo. Essa característica abre possibilidades para responder às demandas de informação
científico técnica em saúde por parte da comunidade de profissionais da saúde e do público em
geral.
Aos produtores e intermediários se apresenta o desafio de mover seus produtos e serviços de
informação para operarem em rede na Internet e especialmente no contexto da BVS. Aos
usuários se apresenta o desafio de adotar o novo paradigma como solução e/ou expansão das
possibilidades de resposta às suas demandas de informação.
No âmbito do Ministério da Saúde, a Biblioteca MS vinculada a CGDI é o setor responsável
pelo envio sistemático da produção institucional da esfera federal do SUS, principalmente pela
administração direta às bases de dados LILACS, LILACS-SP e LIS SP. Desta forma, é
imprescindível dotar esta unidade dos recursos necessários para o efetivo cumprimento dessas
responsabilidades. A partir de 2001 a CGDI desenvolve o projeto BVS MS,
www.saude.gov.br/bvs, que atualmente conta com mais de 720.000 acessos ao site e mais de
18.000 usuários atendidos (fale conosco).
A BVS MS é ainda articulada para garantir e facilitar o acesso gratuito da produção literaria do
SUS (nível federal) propiciando a preservação da informação digital. Sendo uma das páginas
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mais consultadas do Portal da Saúde (www.saude.gov.br) a BVS MS torna-se um importante
pólo de tecnologia da informação, favorecendo nesse sentido a expansão do uso das
ferramentas do modelo BVS e o próprio fortalecimento da Bireme no nível institucional do
Setor Saúde. A BVS MS promove ainda, por meio de projetos específicos a capitania de
publicações institucionais veiculadas na Internet de forma aleatória no sentido de que toda a
produção se dê de forma centralizada.

Objetivos
Gerais
•
•
•
•

Contribuir para ampliação do uso modelo da BVS no âmbito institucional do Ministério
da Saúde.
Contribuir para a expansão do Modelo BVS para todas as unidades de informação da
esfera federal do 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.
Contribuir para a efetivação da Política Nacional de Informação e Informática do SUS
que estabelece a BVS como espaço de acesso eqüitativo ao conhecimento em saúde e
propõe a universalização do uso de bibliotecas virtuais em saúde para a disseminação
de informações técnico-científicas, promovendo a ampliação do acervo e facilitando o
acesso dos usuários.
(http://politica.datasus.gov.br/PoliticaInformacaoSaude29_03_2004.pdf)

Objetivos Específicos
•
•
•
•

Contribuir para identificação, indexação, organização e preservação das fontes de
informação geradas ou demandadas pelo Ministério da Saúde e suas entidades
vinculadas e unidades descentralizadas.
Expandir a representatividade da literatura gerada pela esfera federal do SUS nas bases
especializadas da BVS SP Brasil.
Propiciar por meio da BVS MS a visibilidade dos projetos financiados pelo Governo
Brasileiro frente ao desenvolvimento de bibliotecas virtuais temáticas.
Integrar esforços de disseminação da informação institucional no âmbito da esfera
federal do SUS consolidando a BVS MS como sitio centralizador dessa produção, com
principal foco nos textos completos, cuja premissa é respaldada na Política Editorial do
Ministério da Saúde.

Resultados esperados
•

Operar, descentralizadamente, as fontes e fluxos de informação institucionais, a partir
da aplicação do modelo da BVS.
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Permitir que os usuários naveguem e pesquisem no conjunto de fontes de informação,
obtendo resultados de busca integrados nas diferentes fontes.
Utilizar de forma efetiva as tecnologias utilizadas no modelo BVS de forma
descentralizada e institucional.
Produzir relatórios e estatísticas da produção documental do uso e impacto das fontes
de informação.

Principais marcos de controle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formação de equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto
Mapeamento e identificação de um conjunto mínimo de fontes de informação a serem
desenvolvidos e representados na BVS MS.
Aperfeiçoamento das áreas temáticas existentes na BVS MS e mapeamento de novas
áreas.
Instalação de tecnologias ainda nao utilizadas na BVS MS.
Capacitação dos recursos humanos em modelo da BVS e tecnologia Isis, se necessária;
Acompanhamento e crescimento dos números de registros bibliográficos e entrada de
dado nas distintas fontes de informação da BVS.
Mapeamento de instituições que possam ser responsáveis pelo registro das fontes de
informação institucionais. Esse núcleo deverá ser formado pelas instituições vinculadas
ao MS.
Mapeamento de um novo conjunto de fontes de informação que possa ser agregado a
BVS MS em uma segunda fase do projeto.
O Conselho Editorial do Ministério da Saúde terá o compromisso de representar essa
iniciativa no âmbito do SUS.
O Comitê Consultivo Nacional discutirá e avaliará periodicamente o desenvolvimento
do projeto.

Cronograma básico
A implantação do projeto está estimada em 07 meses, de acordo com o seguinte cronograma:
Macro-atividades
01

Formação de equipe
responsável pelo
desenvolvimento do
projeto
Mapeamento e
identificação de um
conjunto de fontes de

02

03

04

05

06

07

x

x

x
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informação
Aperfeiçoamento das
áreas temáticas
existentes na BVS
MS e mapeamento de
novas áreas
Instalação de
tecnologias ainda nao
utilizadas na BVS
MS
Capacitação dos
recursos humanos
Acompanhamento e
crescimento dos
números de registros
bibliográficos e
entrada de dado nas
distintas fontes de
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