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Este documento apresenta o informe sobre o desenvolvimento do Programa de 
Ampliação da BVS Saúde Pública 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 imediato, 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.  
 
XI Reunião do Comitê Consultivo da BVS SP Brasil  
São Paulo, 09 de novembro de 2007 
Pauta: Apresentação dos resultados obtidos no projeto de ampliação da BVS Saúde Pública - 
Biênio 2006-2007. 
 
 
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 envolve 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 desenvolvimen to e 
ampliação da rede de fontes de informação da BVS Sa úde 
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 
 
Após análise da situação da base de dados LILACS-SP - cujo resultado foi apresentado 
na Décima Reunião do Comitê Consultivo da BVS SP, realizada em 14/08/2006 - o 
Comitê decidiu pela descontinuidade desta base de dados.  O estudo completo foi 
divulgado no como anexo do informe técnico de atividades desenvolvidas de 2006 do 
Programa de Ampliação da BVS Saúde Pública Brasil, disponível em 
http://saudepublica.bvs.br/xml2html/xmlRoot.php?xml=xml/pt/bvs.xml&xsl=xsl/level3.xsl
&lang=pt&tab=collection&item=147&graphic=yes   
 

b) LILDBI Web 
 
No dia 01/12/2006 ocorreu o lançamento oficial da nova versão do LILDBI-Web, 
adaptada à nova Metodologia LILACS. Nesta versão podem ser descritos novos tipos 
de documentos, como registros sonoros não musicais, mapas, vídeos, entre outros. 
Além disso, o ingresso de dados em campos e subcampos foram aprimorados com a 
inclusão do botão “Assistente”. Devido às necessidades atuais de intercâmbio de dados, 
o sistema também está gerando registros em formato MARC21. 
 
Como atividade do Programa de Ampliação da BVS Saúde Pública Brasil biênio 2006-
2007 a BIREME realizou a atualização do aplicativo para nova versão nas instituições 
do Comitê Consultivo Nacional: 

 
CGDI/MS 11 e 12 dezembro 2006 

OPAS Representação 13 dezembro 2006 
ENSP/CICT/FIOCRUZ 13 e 14 fevereiro 2007 

FSP/USP Devido a questões de infra-estrutura a FSP/USP optou 
por não realizar a atualização até a data de fechamento 
deste informe, e segue aguardando o pregão da USP 

para aquisição de novos servidores.   
  
 
 

c) Contribuição Nacional na LILACS 
Ao final de 2006 e primeiro semestre de 2007 a BIREME realizou uma análise da 
contribuição da Rede Brasileira para a Base de Dados LILACS (Anexo  1), dos quais 
destacam-se alguns resultados.   
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Estados x Centros Cooperantes (CC's) - por Região
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Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

Estados que possuem CC Estados que não possuem CC

No período de janeiro de 2000 
a dezembro de 2006 a 
contribuição brasileira para a 
LILACS foi de 82.934 
registros , ingressados por  
83 Centros Cooperantes  dos 
seguintes Estados: BA, CE, 
DF, ES, GO, MG, MS, PA, 
PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, 
SP  

Quantidade de registos enviados para LILACS pelos 
CCS Brasileiros por tipo de material (janeiro/2000 a 

dezembro/2006)

13,28%

0,46%

75,55%

10,72%

Monografia

Não convencional

Seriados

Tese

Embora concebida para 
registrar também outros 
materiais a presença de artigos 
de revistas (seriados) é 
predominante na LILACS  

A perspectiva de registrar 
materiais governamentais e 
não convencionais (além de 
artigos de periódicos) é o 
grande diferencial da LILACS 
com relação a outras bases 
de dados, caráter que a 
fortalece em situações de 
apoio a políticas de saúde e 
informação  

Categoria Institucional dos Centros Cooperantes que  
efeturam contribuição (janeiro/2000 a dezembro/2006 )

9,64%

16,87%

69,88%

3,61%

Sociedades/Associações Profissionais e Científicas/Conselhos de Classe 

Instituições públicas (governamentais e internacionais, incluindo Centros de Pesquisa)

Instituições de ensino superior (públicas e privadas)

Hospitais
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Estes resultados foram também parcialmente apresentados na palestra: “O cenário 
Nacional e Internacional da BVS”, realizada por Cláudia Guzzo (BIREME/OPAS/OMS) 
durante o II Fórum de Informação em Saúde (Brasília, 22 a 25 de novembro de 2007 - 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/fis2/ ).  
 
 

d) Indicadores de conteúdos na LILACS 
 
Em paralelo, durante o período foi também realizado pela BIREME o processamento e 
inclusão dos registros enviados a LILACS pelas instituições participantes do Comitê 
Consultivo.  
 
 
 

Resultados da cooperação das instituições do CC BVS  SP Brasil  

 
Centro Cooperante 

 
Número de registros 

enviados à LILACS em 
2006 

 
Número de registros 

enviados à LILACS em 
2007 

BR1.1 4507 10835 

BR526.1 1122 779 

BR67.1 898 1114 

BR599.1 113 468 

BR351.1 99 58 

BR56.1 - - 

Total 6739 13254 

Fonte: LILACS 

 

Indicadores da colaboração países/período 

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

TOTAL 449342 360988 79202 27237 21073 30892 

ARGENTINA 32362 26643 5414 2436 1501 1477 

BARBADOS 13 13        

BOLÍVIA 6641 5594 1047 940 60 47 

BRASIL 245112 184171 54072 16903 14193 22976 

BAHAMAS 10 10        

BELIZE 132 48 84 84     

CHILE 34549 29239 4649 1806 1202 1641 
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COLÔMBIA 20812 15869 4287 853 1773 1661 

COSTA RICA 5143 4650 493 353 140   

CUBA 14838 12041 2613 843 342 1428 

REPÚBLICA DOMINICANA 1920 1920        

EQUADOR 6166 6049 117   87 30 

GRANADA 1 1        

GUATEMALA 2208 2143 65 44 21   

HONDURAS 1395 1172 163 98   65 

JAMAICA 1051 1051        

SANTA LÚCIA 5 5        

MÉXICO 20857 20770 87 87     

NICARÁGUA 2587 1816 771 377 195 199 

PANAMÁ 1553 1384 162 77 30 55 

PERU 10738 9837 583 296 119 168 

PARAGUAI 1290 1105 185 24 110 51 

EL SALVADOR 77 77        

TRINIDAD E TOBAGO 393 393        

ESTADOS UNIDOS 17613 17096 517 214 303   

URUGUAI 4174 3517 579 221 45 313 

VENEZUELA 17702 14374 3314 1581 952 781 

 
Fonte: http://bvsmodelo.bvsalud.org/site/lilacs/P/Plilbvs5.htm 

 
 

Contribuição dos Centros Nacionais por País de Publ icação:  

País de Contribuição  País de Publicação Total 1982-2006 2007 

BRASIL ARGENTINA 10324 9938 338 

BRASIL BOLÍVIA 41 41   

BRASIL BRASIL 169789 145959 18476 

BRASIL CHILE 4506 3986 427 

BRASIL COLÔMBIA 907 820 73 

BRASIL COSTA RICA 905 725 162 

BRASIL CUBA 947 899 28 

BRASIL 
REPÚBLICA 
DOMINICANA 200 200   

BRASIL EQUADOR 224 224   
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BRASIL GUATEMALA 38 38   

BRASIL HONDURAS 61 61   

BRASIL JAMAICA 1363 1006   

BRASIL MÉXICO 5288 5108 155 

BRASIL NICARÁGUA 24 24   

BRASIL PANAMÁ 771 771   

BRASIL PERU 127 127   

BRASIL PORTO RICO 2008 1873 14 

BRASIL PARAGUAI 172 172   

BRASIL EL SALVADOR 42 42   

BRASIL ESTADOS UNIDOS 1242 1064 149 

BRASIL URUGUAI 395 395   

BRASIL VENEZUELA 1970 1933 11 

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

e) Atividades de promoção da LILACS junto à rede Br asileira 
 
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 
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02 a 06/10/2006 – Curso para Bibliotecários 09 e 11/10/2006 – Curso para Analistas de Sistemas 
Fotos: BIREME 

 
Durante o ano de 2007 , foram realizados os seguintes cursos de capacitação em 
metodologia LILACS para bibliotecários:  
 

Local: FIOCRUZ/RJ 
Workshop “Desenvolvimento do Modelo BVS” 13 julho 2007 

25 participantes de vários centros da Instituição (mais informação: item 6.2 – Programas 
de Capacitação – Capacitação na Administração de Fontes de Informação) 

 
Local: FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA/SP 03 a 05 dezembro 2007 
Treinamento para a REBAP/BVS-Psi 
25 participantes de 15 instituições 
 

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

Local: FIOCRUZ 
Workshop “Desenvolvimento do Modelo BVS” 13 julho 2007 
07 participantes de vários centros da Instituição 
 
Local: BIREME/SP 27 a 29 novembro 2007 
Workshop “Qualificação de Suporte Técnico aos Aplicativos do Modelo BVS” 

12 participantes de 08 instituições (mais informação: item 6.2 – Programas de 
Capacitação – Capacitação na Administração de Fontes de Informação) 

 
 

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 
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Information Locator Service) e no formato Dublin Core, com alguns campos de dados 
adicionais.  
 

 
http://saudepublica.bvs.br - LIS 

Resultados alcançados 
 
São atividades permanentes desenvolvidas pela FSP/USP a manutenção dos registros, 
que inclui a inserção de novos links, a verificação dos links ativos e a exclusão dos 
inativos, além do atendimento aos usuários remotos por meio do serviço de referência 
virtual.  A FSP realiza também o monitoramento do crescimento do LIS.  
 
Registros processados para a fonte de informação LI S 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 841 27 29 897 

2007* 136 0 30 211 

 *  até 15 de outubro 
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**Em 2007 os links inativos dos registros não foram verificados pelo programa Xenu, devido às 
atividades de compatibilização do LIS SP com o LIS Regional. 
 
 
Contribuição por Instituição em número de registros  

No. Registros Instituição 

 

Sigla  

2005 2006 2007 total 

Faculdade de Saúde Pública da USP CIR/FSP 653 850 126 1.629 

FUNASA - Fundação Nacional de 
Saúde 

FUNASA 45 0 0 45 

OPAS - Organização Pan-Americana 
da Saúde 

OPAS 2 0 0 2 

Centro de Pesquisas Aggeu 
Magalhães (CPqAM) 

CPqAM 1 0 0 1 

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

GHC - Grupo Hospitalar Conceição GHC 1 0 0 1 

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

ESP-RS 3 0 0 3 

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

ESP-MT 0 0 0 0 

Escola de Saúde Pública do Estado do 
Paraná 

ESP-PR 1 0 0 1 

Fiocruz Fiocruz 0 0 45 45 

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

CGDI-MS 40 47 40 127 

Total  747 897 211 1.855 
 Dados obtidos do campo 305 – fonte 

 
 
Indicadores de acesso (consultas) -  jan. a fev. de 2007 – a partir de fevereiro, 
devido aos estudo para a integração dos registros LIS-SP para o LIS-Regional, os 
logs não foram contabilizados.  
 

Mês 
Visitantes 
únicos 

Número de 
visitas 

Páginas Hits Bytes 

Jan 2006 3006 4272 65356 102054 563.74 MB 

Fev 2006 4166 5599 98594 152019 809.95 MB 

Mar 2006 5945 7956 147399 225656 1.12 GB 

Abr 2006 7059 8914 174047 272091 1.39 GB 

Mai 2006 5731 7332 137795 214698 1.10 GB 

Jun 2006 5115 6437 122137 192511 998.59 MB 

Jul 2006 4486 5752 111725 182108 981.11 MB 

Ago 2006 6078 7714 149879 245326 1.32 GB 

Set 2006 5421 6892 125323 202593 1.07 GB 

Out 2006 4957 6411 141902 210301 1.09 GB 



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

 17 

Nov 2006 3943 4848 87228 136975 728.79 MB 

Dez 2006 2469 3296 64582 95902 471.10 MB 

Total 2006 58376 75423 1425967 2232234 11.55 GB 

Jan 2007 2962 3797 73548 113526 575.52 MB 
Fev 2007 3939 4863 90225 146488 766.67 MB 
Total 6901 8660 163773 260014 1.31 GB 

Fonte: http://logs.bireme.br/cgi-bin/awstats.pl?config=fsp-lis 
 
Em 2007 a FSP/USP realizou também a atualização das áreas temáticas, buscando 
reproduzir a nova estrutura temática utilizada pela BVS-SP. Foram inseridas estratégias 
para recuperar os registros cadastrados na base.  Foram os seguintes os temas: 
 

 

 AMBIENTE E SAÚDE 
Saúde Ocupacional 
Poluição Ambiental 
Desenvolvimento Sustentável 
Saneamento Básico 
Resíduos Sólidos 

 ATENÇÃO À SAÚDE 
Saúde de Grupos Específicos 
Prevenção em Saúde 
Serviços de Saúde 

 CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM 
SAÚDE 

 COMUNICAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO EM SAÚDE  

 

 EPIDEMIOLOGIA 
Epidemiologia das Doenças 
Transmissíveis 
Epidemiologia das Doenças 
Não Transmissíveis 
Demografia em Saúde Pública 

 NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 
EM SAÚDE PÚBLICA 

 POLÍTICAS, PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE 
Recursos Humanos em Saúde 
Economia da Saúde 

 SAÚDE E SOCIEDADE 
Ciências Sociais em Saúde 
História da Saúde Pública 
Direito à Saúde 
Promoção da Saúde 
Violência 
Uso Social de Drogas 

 VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
 
 

Também atendendo a uma meta do projeto,a FSP/USP realizou a análise comparativa 
dos critérios de seleção do LIS SP e do LIS Regional. Este estudo foi enviado a 
BIREME e complementado e em 19/06/2007 a BIREME recebeu a base de dados LIS 
SP 5945 com registros dos quais: 

Admitidos: 4315 
Pendentes 10 
Recusados: 1039 
Eliminados: 581 

 
Após a análise detalhada da base LIS SP, constatou-se a viabilidade de integração 
desta com o LIS Regional com o objetivo de fortalecer a cooperação técnica.  
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LIS SP 
 
Após análise detalhada desta base a BIREME diagnosticou alguns itens relevantes para 
o processo de migração, que foram realizados pela FSP/USP: eliminação de registros 
duplicados (inclusive os recusados) e correções nos campos 314 (localidade), 318 (ID), 
321 (tesauro) e Tipo de LIS.  
 
Outro fator observado foi que os registros iniciais do LIS SP foram importados do LIS 
Regional. Deste modo a migração destes registros ocasionaria uma nova sobreposição 
destes dados, aumentando o número de registros duplicados. Neste caso, os registros 
provenientes de BR 1.1 não serão migrados novamente ao LIS Regional. 
 
Da mesma forma, registros marcados com o status “RECUSADO” não serão migrados 
(pois representam duplicações ou registros que não atendem aos critérios LIS).  
 
 
LIS Regional 
 
Também no LIS Regional ocorreram algumas adaptações para receber os dados do LIS 
SP. Foram elas 

1) Todos os registros marcados como LIS BR 5 (SP) no Regional foram 
marcados como LIS BR 8 (Salud Publica Regional). 

2) Foi criado o campo 326 – Descritores Locais para o uso de descritores não 
DeCS e marcações. No caso do LIS SP todas as áreas temáticas e 
marcações relativas ao ITD serão transferidas para este campo. 

3) Foi criado o Tipo de LIS ITD, para que os registros pertencentes a este 
subconjunto sejam marcados como este tipo de LIS. 

4) Alterada a FST para recuperação de termos do LIS Regional, com a inclusão 
de novos termos na FST e prefixos para recuperação no administrador. 

a. Para buscar os identificadores originais, deve se digitar o prefixo IO= 
b. Para buscar duplicatas (campo 905) deve-se usar o prefixo DP= 
c. Para buscar termos não DeCS (campo 326) deve-se usar o prefixo 

ND= 
 

Além disso, uma relação dos registros existentes no LIS SP, provenientes de BR1.1 e 
que constavam como admitidos foi emitida e BIREME realizaou a marcação destes 
registros como LIS BR5, colocando descritores locais e marcações ITD nos campos 
respectivos para que não houvesse perda de dados.  
 
A base de dados revisada foi re-enviada pela FSP/USP a BIREME para realização do 
procedimento de integração em 19/10/2007. Este procedimento consistiu em:  
 

PREPARAÇÃO E REVALIDAÇÃO DA BASE LIS SP 
a) Verificação se não há registros duplicados and not BR1.1 
b) Verificação se não há registros que não estão marcados com o campo BR5 
 
em caso afirmativo 
 
c) Eliminação todos os registros com status recusados or BR1.1 
e) Transferência dos termos não DeCS do 323 para o 326 
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f) Verificação para ver se existem duplicados com o Lis-Regional através do campo 351 
(URL), campo todo. Quando for constatado que é duplicado cria o seguinte campo na 
base lis-SP:  

 
v905 com os subcampos^*DUPLICADO-REGIONAL,i(ID), t(title) u(url) 
Muda o campo 399 como status 2 (recusado) 
 

g) Adição do numero de identificação (v301) seqüencial ao ID do Lis-regional 
 
A base encontrar-se-á então preparada para unificação.  
 
 
UNIFICAÇÃO DOS REGISTROS - Processamento no Lis regional 
 
a) verificação dos duplicados com o Lis-SP e Marcado no lis regional:  
 
Todos os registros duplicados que não contenha a String 'LISBR5' no campo v302 (Tipo 
de LIS) 
  é adicionado no campo v302 "^cLISBR5^tSaúde Pública^aBR" 
     
  são transferidos os termos não DeCS para o campos 326 
   
  é adicionado o campo 905 com os subcampos^*DUPLICADO-LIS-SP,i(ID), t(title) u(url) 

  
c) São adicionado os Registros do Lis-Saúde Pública no Lis-regional 
 
D) Os registros são formatados para LINUX e carregados no servidor. 

 
Uma vez concluídos estes procedimentos será finalizada a integração dos registros. 
 
 

* Realizar os ajustes na interface pública do LIS SP para realizar a leitura de dados no 
servidor onde está hospedado o LIS Regional.  
 
* Informar a rede de instituições cooperantes das alterações realizadas 
 

 
O procedimento de integração do LIS SP com o LIS Regional foi finalizado em 08/01/2008. Em 
07/02/2008 foi realizada visita técnica da BIREME à FSP/USP onde foram dadas  orientações a 
equipe da biblioteca em relação a migração dos dados do LIS SP para LIS Regional e do novo 
modus operandi dos dados  inseridos e de responsabilidade da equipe da BVS SP. 

 
Considerações Importantes 
 
1 – Instâncias de Administração 
A colaboração descentralizada no LIS pressupõe diferentes URLs para administração da 
interface e administração dos registros. 
 
O endereço da administração da interface se mantém: 
 
http://www.bvs-sp.fsp.usp.br/lis/ 
 
O endereço para ingresso de conteúdos passa a ser: 
 
http://lis.bvs.br/lis/ 
 
Nota: usuários e senhas destas instâncias não são compartilhados. 
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2 – Regras de bom uso do LIS 
Um administrador de um LIS Temático pode aproveitar registros de outro LIS Temático. 
Basta solicitar a edição do registro e selecionar, em tipo de LIS o LIS correspondente 
(com o cuidado de manter a tecla Ctrl selecionada para não se perder o conteúdo 
anterior). Registros criados por outras BVS Temáticas não podem ter seus outros 
campos editados.  
 
Da mesma forma os registros do LIS SP poderão começar a ser aproveitados por outras 
BVS, que também recebem a instrução de não editar seus registros. 
 
 
3 – Rede de Colaboração descentralizada 
A rede de colaboradores do LIS SP pode ser mantida e transferida para o LIS Regional. 
Neste sentido a FSP/USP deverá encaminhar uma relação de usuários para que os 
mesmos sejam criados no LIS Regional.  
 
Estes usuários terão status de editores. Assim, é importante que seja dada a eles as 
seguintes instruções: 
 A – os registros criados deverão ser mantidos com status de pendentes 
 B – não deverão ser editados registros já admitidos 
 C – editores não devem selecionar registros de outros LIS Temáticos para seu 
LIS Temático 
 D – Não deverá ser marcado em Tipo de LIS outros Tipos de LIS para os quais 
estes usuários não estejam diretamente envolvidos na rede 
 
Caso um profissional colabore para vários tipos de LIS com diferentes status: 
administrador de um LIS, Editor de outro (por exemplo caso do Ministério da Saúde). 
 
 Este usuário irá marcar no campo Tipo de LIS somente o LIS no qual o mesmo é 
administrador (BVS MS). É responsabilidade da instituição administradora do LIS no qual 
ele é editor (FSP/USP) de buscar periodicamente os registros inseridos por este usuário 
e, caso atendam-se os critérios exigidos, marcar estes registros também para seu 
LIS(LIS BR5).  
 
 

 

1.3 Coleção de periódicos  
Responsabilidade: BIREME/OPAS/OMS e  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 a 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. 
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SciELO Saúde Pública 

A partir de abril de 2007, a coleção SciELO Saúde Pública passou a disponibilizar novos 
serviços de informação, destinados ao público geral. Estes novos serviços estão 
disponíveis nas páginas dos artigos científicos, seguindo as mesmas ações 
desenvolvidas para a coleção SciELO Brasil.   

Atualmente, o usuário da coleção SciELO Saúde Pública pode contar com os seguintes 
serviços públicos de informação: 
 

• RSS feed  : disponível nas páginas iniciais dos periódicos e no sumário dos 
fascículos. O cadastro do RSS feed, identificado pelo símbolo acima, permite que 
os usuários acessem os artigos do fascículo atual ou dos fascículos antigos 
utilizando seu leitor de RSS feeds preferido. 

• Artigo em formato PDF : permite visualizar o artigo no formato PDF, imprimi-lo e 
salvá-lo em seu equipamento.  

• Artigo em formato xml : permite visualizar o artigo em formato xml que é o 
formato que possibilita compartilhamento de informações na Internet. Permite 
imprimir e salvá-lo em seu equipamento.  

• Referências do Artigo : apresenta a lista das referências do artigo que está sendo 
acessado com links para outras fontes de informação a ela relacionadas.  

• Curriculum SciENTI : permite acessar o currículo dos autores do artigo que estão 
cadastrados na base CV Lattes.  

• Como citar este artigo : apresenta a referência bibliográfica do artigo nos 
formatos: ABNT, ISO e Vancouver. Permite exportá-la para os diferentes tipos de 
gerenciadores de referências, tais como: Bib Tex, Pro Cite e outros apontados na 
caixa de serviços desde que o usuário possua o programa compatível a cada um 
deles.  

• Acessos : apresenta gráfico com a evolução dos acessos ao artigo e permite a 
escolha do período desejado.  

• Citado por SciELO : apresenta as citações do artigo por outros artigos disponíveis 
na SciELO.  

• Citado por Google : apresenta as citações ao artigo por outros artigos disponíveis 
no site Google Acadêmico.  

• Similares em SciELO : apresenta a listagem e o acesso ao texto completo a 
artigos que tratam do mesmo assunto disponíveis no site SciELO.  

• Similares em Google : apresenta lista de artigos similares ao artigo consultado 
disponíveis através do Google Acadêmico.  

• Enviar este artigo por email : ferramenta que possibilita encaminhar, por email, 
metadados do artigo seleciona com opções de acessá-lo em html ou pdf.  
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Caixa de serviços públicos de um artigo 

 

Além dos serviços destinados ao público geral, a coleção SciELO Saúde Pública 
também passou a disponibilizar, a partir de agosto de 2007, serviços para usuários 
cadastrados que poderão ser utilizados a partir das páginas dos artigos científicos: 
 

• Adicionar à minha coleção; 
• Avise-me quando for citado; 
• Envie-me estatísticas de acesso. 

Os serviços personalizados elaborados para os usuários cadastrados incluem a 
possibilidade de o usuário selecionar artigos para sua coleção personalizada (“minha 
coleção”), categorizá-los e classificá-los em diferentes níveis de relevância e por pastas. 
Baseando-se num perfil pré-definido, é oferecido de forma automática, serviços de 
informação baseados em disseminação seletiva de informação, como artigos do meu 
perfil, artigos novos do meu perfil e alertas (avise-me quando um artigo for citado, 
estatísticas de acesso de um artigo, etc). 
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Caixa de serviços personalizados de um artigo 

Vale destacar que o usuário cadastrado no site SciELO Saúde Pública será reconhecido 
automaticamente por todas as instâncias da Rede SciELO - que inclui além do site 
SciELO Saúde Pública, as coleções de periódicos científicos de 13 países: Argentina, 
Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Espanha, Portugal e Venezuela,  como sites em 
operação regular; Costa Rica, México, Paraguai, Peru e Uruguai, como sites em 
desenvolvimento; além da coleção temática SciELO Social Science English Edition - 
possibilitando desta forma que seus serviços personalizados estejam sempre 
disponíveis em qualquer uma destas instâncias. 

Informação complementar sobre os novos serviços de informação da Rede SciELO 
pode ser acessada a partir da URL: http://features.homolog.scielo.org/php/index.php. 

 

Resultados alcançados 
O site SciELO Saúde Pública vem operando de forma regular desde 2000 e, 
atualmente, conta com uma coleção composta por 11 periódicos científicos da área 
de saúde pública, 871 fascículos e 10368 artigos científicos, disponíveis em acesso 
aberto na Rede SciELO. 

No período de 2006 a 2007, a coleção SciELO Saúde Pública passou a disponibilizar - 
além dos periódicos publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e por periódicos do Brasil, Colômbia, 
Espanha e México - 3 novos periódicos científicos que já pertenciam a uma coleção 
SciELO nacional certificada." 
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A ampliação da coleção SciELO Saúde Pública ocorreu em resposta as alterações 
implementadas nos Critérios SciELO Saúde Pública que foram discutidas na III Reunião 
do Comitê Consultivo SciELO Saúde Pública, realizada 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.  

Além da inclusão de periódicos científicos que já pertenciam a uma coleção SciELO 
nacional certificada, a alteração nos Critérios SciELO Saúde Pública permite que 
periódicos da área de saúde pública de outras regiões do mundo sejam incluídos na 
coleção, após serem submetidos ao processo de seleção e avaliação da Coleção 
SciELO Saúde Pública. 

Os dados referentes ao acesso aos periódicos da coleção SciELO Saúde Pública, no 
período de 1999 à dez.2007, encontram-se relacionados na tabela abaixo: 

  number of requests  

journal title  
∆∆∆∆ 

start date 
  

home  
∇∇∇∇ 

toc  
∇∇∇∇ 

articles  
∇∇∇∇ 

other  
∇∇∇∇ 

Bull World Health Organ Aug28, 2001 119135  104416  1541193  132928  

Cad. Saúde Pública July02, 1999 197009  164916  5148815  241008  

Gac Sanit July16, 2002 22294  18208  361410  17396  

Rev. Esp. Salud Publica Oct20, 1999 102442  113065  1071096  70326  

Rev. salud pública May21, 2004 35735  22146  260665  16031  

Rev. Saúde Pública Apr30, 1998 198683  171244  4235194  276487  

Rev Panam Salud Publica Jan27, 1998 188744  269795  3615776  192539  

Salud pública Méx June08, 1999 84313  108977  3096631  124143  

Bull World Health Organ Aug28, 2001 119135  104416  1541193  132928  

Cad. Saúde Pública July02, 1999 197009  164916  5148815  241008  

Gac Sanit July16, 2002 22294  18208  361410  17396  
Dados atualizados em 31/mar/2008.   Disponível em: 
http://www.scielosp.org/scielolog.php?script=sci_journalstat&lng=pt&nrm=iso 

 
 

Portal de Periódicos da BVS SP Brasil 
Responsabilidade: FSP/USP e BIREME/OPAS/OMS 
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/ .  
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Portal de Periódicos da BVS SP Brasil, disponível em http://saudepublica.bvs.br/portalrev/ 

 

Resultados alcançados 
Durante o ano de 2007 foi realizada a revisão dos títulos de revistas que compõem o 
Portal de Revistas da BVS SP.  Esta atividade, executada pela FSP/USP em conjunto 
com a BIREME consistiu em:  
 
* Definição de critérios para seleção de periódicos  para o portal 
Elaboração do documento “Critérios para seleção de periódicos para o Portal da BVS-
SP”, contendo os critérios utilizados para a seleção de revistas para o Portal. (anexo 2)  
 
 
* Revisão das áreas temáticas e assuntos - 392 títu los 
Foram acrescentados termos da área temática da “Tabela das áreas do conhecimento 
do CNPq”, e também os assuntos da “List of journals indexed for Medline 2006” 
publicada pela National Library of Medicine.  
 
* Recomendação de títulos para exclusão – 128 títul os 
Foram relacionados títulos para exclusão do portal, por fatores diversos ( falta de 
atendimento aos critérios de seleção estabelecidos, continuidade comprometida, falta 
de pertinência a temática para a área de saúde pública). 
 
* Recomendação de títulos para inclusão – 8 títulos  
Durante a realização do estudo foi observado que alguns títulos importantes, com 
temática pertinente a saúde pública, não fazem parte do Portal. Uma relação de títulos 
para inclusão no portal foi elaborada também no contexto deste projeto. 
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* Recomendações de ajustes e consistências – 21 tít ulos 
No decorrer do trabalho foram encontradas algumas incorreções nos dados disponíveis 
no Portal, como: 

• grafia incorreta ou falta de dados dos títulos 
• ausência de links 
• falta de informação sobre descontinuidade 
• encerramento não comprovado 
• menção em duplicidade no Portal 

 
 
Após o recebimento destes dados da FSP/USP em maio de 2007, a BIREME iniciou as 
atividades de atualização destes dados e publicação dos resultados no portal. A revisão 
final das revistas foi finalizada em 28/09/2007. Atualmente o portal de revistas da BVS 
Saúde Pública conta com 282 títulos.  
 

Atualização do Aplicativo SECS 
Uma das atividades previstas no Projeto BVS Saúde Pública Brasil - Biênio 2006-2007, 
subprojeto 1 – Fortalecimento da Cooperação para o desenvolvimento da rede de 
fontes de informação da BVS Saúde Pública, é a atualização do aplicativo SECS, 
desenvolvido pela BIREME e destinado ao controle automatizado de coleções de 
publicações periódicas. 
 
Este sistema é utilizado na Rede Latino-Americana e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde para o controle dos acervos dos subcentros integrantes da Rede e 
para alimentação do Catálogo Regional de Publicações Periódicas na área de saúde. 
Desenvolvido no início da década de 90 o sistema tem suas bases operadas pelo 
MicroISIS e por um aplicativo desenvolvido com a interface CISIS (MS-DOS) (Fonte: 
Manual do Sistema SeCS versão 1.1, 1992) 
 

Resultados Alcançados 
Durante o segundo semestre de 2007 a equipe da BIREME/OPAS/OMS trabalhou na 
especificação e detalhamento desta aplicação.  Foram definidos os objetivos, resultados 
esperados e premissas da apliação. Foi também desenvolvida a Estrutura Analítica do 
Projeto (EAP) e os protótipos de Wireframes.  
 
Em 13 de fevereiro, em reunião entre BIREME e CGDI/MS nas dependências do 
Ministério da Saúde foram apresentadas as estruturas de interfaces do sistema. 
 
Em 28 de março foi disponibilizada para testes a primeira versão do sistema, disponível 
em http://secs-admin.ms.bvs.br/secs-web/  
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http://secs-admin.ms.bvs.br/secs-web/  - SeCS Web 

 
 
 

1.4 Legislação 
Responsabilidade: CGDI/MS  com a colaboração da BIR EME/OPAS/OMS 
Esta linha de ação busca garantir a atualização permanente da área de legislação em 
saúde da BVS SP Brasil.  

Resultados alcançados 
A página de legislação tem sua seleção de conteúdos realizada pela CGDI/MS, e 
atualização realizada pela BIREME. A última atualização, considerando inclusão e 
alteração de conteúdos foi realizada em julho de 2007. 
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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 

 
Este webservice foi atualizado durante o ano de 2007 de forma cooperativa com o 
Ministério de Saúde, com o objetivo de atender demandas e melhorar o desempenho do 
sistema. 
 
 

1.5 Fortalecimento da Rede de Instituições Cooperan tes 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 
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de informação da BVS Saúde Pública. A reunião foi realizada conjuntamente à III 
Reunião de Coordenação da BVS Brasil. 
 
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.  
 

O ata do encontro foi divulgada no como anexo do informe técnico de atividades 
desenvolvidas de 2006 do Programa de Ampliação da BVS Saúde Pública Brasil, 
disponível em 
http://saudepublica.bvs.br/xml2html/xmlRoot.php?xml=xml/pt/bvs.xml&xsl=xsl/level3.xsl
&lang=pt&tab=collection&item=147&graphic=yes   
 
 
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 Temátic as 
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. 

 

2.1 XI Reunião da Rede Brasileira de Informação em Ciências da 
Saúde 

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.  
 
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. 
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http://www.eventos.bvsalud.org/BVSBR2006/   

 
 
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.  
 
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. 
 
As recomendações das reuniões estão publicadas em Informe disponível no site SNBU-
BVS Brasil Reunião da Rede Brasileira (http://www.eventos.bvsalud.org/BVSBR2006/ ). 
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Mesa oficial de abertura da reunião 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abel Packer, Diretor da BIREME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verônica Abdala, Gerente SCI, BIREME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Público presente na reunião 

Fotos: BIREME 
 
  
 
 
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  
 

2.2 Portal BVS Brasil 

Resultados Alcançados  
Em 2007 foi realizada a construção do primeiro protótipo do Portal BVS Brasil, com o 
objetivo de convergir e dar visibilidade as iniciativas de BVS temáticas nacionais.  
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Protótipo portal BVS Brasil – http://brasil.bvs.br 

 
Durante o decorrer do ano de 2007, novas metodologias e tecnologias foram estudadas 
como forma de disponibilizar os conteúdos no portal, aprimorando recursos de 
recuperação por meio de filtros selecionados de acordo com cada tipo de fonte de 
informação e utilizando taxonomia para indicação de termos relevantes para refinar as 
pesquisas dos usuários.   
 
Assim, em outubro de 2007 foram contatados responsáveis de BVS Temáticas 
Nacionais que tinham como produto fontes bibliográficas especializadas atendendo aos 
seguintes critérios: ser fonte de informação de uma BVS Temática Nacional Certificada 
e comprovadamente resultado de trabalho cooperativo interinstitucional. Os 
coordenadores destas BVS foram convidados a enviar um arquivo ISO contendo todos 
os registros de sua base de dados, por meio de FTP a áreas especificas criadas nos 
servidores da BIREME para cada BVS.  
 
Desta forma, as fontes de informação estão sendo integradas em um índice único, da 
mesma forma que opera o Google e outros buscadores da Internet, de forma que uma 
pesquisa dará como resultados registros originários das diferentes fontes.  
 
O portal apontará também para cada fonte de informação individual de modo a manter a 
indentidade e integridade de cada uma.  
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Visualização de resultados da pesquisa – BVS Brasil 

 
Após a aprovação do protótipo, estas instituições deverão manter estes arquivos 
atualizados semanalmente nesta área de trabalho, e um processamento em lote 
procederá com a atualização das fontes de informação desta BVS.  
 
Esta iniciativa foi divulgada na palestra: “O cenário Nacional e Internacional da BVS”, 
realizada por Cláudia Guzzo (BIREME/OPAS/OMS) durante o II Fórum de Informação 
em Saúde (Brasília, 22 a 25 de novembro de 2007 - 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/fis2/).  
 
A I Reunião do Comitê Consultivo da BVS Brasil está programada para ocorrer em maio 
de 2008. 
 

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 
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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. 

 
 

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.  
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: 
 



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

 37 

• 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 foi divulgada no como anexo do informe técnico de atividades 
desenvolvidas de 2006 do Programa de Ampliação da BVS Saúde Pública Brasil, 
disponível em 
http://saudepublica.bvs.br/xml2html/xmlRoot.php?xml=xml/pt/bvs.xml&xsl=xsl/level3.xsl
&lang=pt&tab=collection&item=147&graphic=yes   
 

 
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.  
 

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 
 
A Política Editorial foi divulgada no como anexo do informe técnico de atividades 
desenvolvidas de 2006 do Programa de Ampliação da BVS Saúde Pública Brasil, 
disponível em 
http://saudepublica.bvs.br/xml2html/xmlRoot.php?xml=xml/pt/bvs.xml&xsl=xsl/level3.xsl
&lang=pt&tab=collection&item=147&graphic=yes   
 

3.2 Mapeamento/criação de programas de áudio e víde o 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 
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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 

 

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.  
 
Durante o ano de 2007, a produção de áudio das teses na FSP/USP foi interrompida 
por não haver o profissional técnico para as atividades previstas. A Biblioteca da 
FSP/USP elaborou ainda um documento com proposta de conteúdos para construção 
de um Portal de Áudio e Vídeo, com a finalidade de ser integrado a BVS-SP. 
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As iniciativas em áudio na BVS SP foram também divulgadas pela Biblioteca da 
FSP/USP no evento:  
 

4 Seminário sobre Bibliotecas Digitais , São Paulo, 18 - 20 set. 2007 – 
apresentação oral : 
Delbucio, Hálida Cristina Rocha Fernandes; Noronha, Grace Peixoto; Santos, Cibele 
Araújo Camargo Marques dos. Inserção de mídia em áudio no site da Biblioteca/CIR 
da Faculdade de Saúde Pública da USP. 12p.  

 

Após reuniões de intercâmbio de experiências e repasse de metodologias com a 
FSP/USP, também o ICICT/FIOCRUZ iniciou a produção de áudios de teses para 
disponibilização na BVS.  Estão disponíveis para acesso on-line 8 entrevistas/ 
depoimentos na base Thesis, outras 2 estão gravadas e em fase de edição (dados set. 
2008). 

 

Também o Ministério da Saúde iniciou o trabalho de divulgação de vídeos institucionais 
sobre Saúde na BVS. Em conjunto com a BIREME foi criada uma estrutura onde estes 
vídeos estão disponíveis em um servidor streamming para acesso ao público. Em 
28/03/2008 foi recebido e disponibilizado o primeiro lote de vídeos, disponível em : 
http://bvsms.saude.bvs.br/videos/  

  
 

3.3 Publicação de informação em novos formatos na B VS 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, 
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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.  

 

Durante o ano de 2007, sob a supervisão da CGDI/MS foi elaborada a descrição 

bibliográfica de 400 títulos de vídeos para sua disponibilização na BVS. A expectativa é 

que outras instituições dos SUS, já consolidadas como centros cooperantes possam dar 

seguimento à ação de mapeamento, seleção, processamento técnico e divulgação dos 

vídeos institucionais e de relevância para a saúde pública do Brasil. 

 
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  
 
 

4 Patrimônio Cultural da Saúde   
Responsabilidade: CGDI/MS 
 
Este subprojeto busca o fortalecimento da história da saúde no Brasil, por meio 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. 
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Principais objetivos 2007: 
− 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. 
 
Principais eventos de 2006 e 2007: 
− I Fórum de Informação em Saúde realizado em Brasília de 5 a 7.12.2006. 

o Os integrantes da I Oficina de Patrimônio Cultural fizeram 
recomendações a serem encaminhadas ao Comitê Gestor do Termo de 
Cooperação firmado entre os Ministérios da Saúde e da Cultura, 
destacando-se: 

� Estratégias para Implantação de Oficinas de História Oral para o 
recolhimento da memória oral de áreas profissionais da saúde – 
práticas e saberes com foco na capacitação de pessoas para 
desenvolvimento de projetos. 

� Definição de diretrizes de uma política nacional do patrimônio 
cultural da saúde, indicando as linhas de ação a serem seguidas, 
quando da elaboração dos planos, programas e projetos, que 
operacionalizarão a política.  

� Realização de diagnóstico da situação patrimonial no Brasil, 
incluindo a história natural no leque de temas a ser estudado e 
das coleções identificadas.  

� Valorização dos princípios que regem a segurança patrimonial 
dos acervos documentais, bibliográficos e museológicos, 
fundamentada em normas internacionais (Escudo Azul).  

� Realização de pesquisas e coleta de materiais das ex-Colônias 
como também material fotográfico e iconográfico com vistas à 
montagem do Museu da Hanseníase.  

� Institucionalização dos arquivos das Santas Casas de 
Misericórdia existentes no Brasil. 

� Restauração e reestruturação do Centro Cultural da Saúde.  
 

− II Fórum de Informação em Saúde realizado em Brasília de 22 a 25.10.2007. 
o O resultado foi a realização da II Oficina do Patrimônio Cultural da Saúde 

contemplando os representantes da Rede Brasileira de História e 
Patrimônio Cultural da Saúde e representantes do Chile. A meta do 
evento foi atualizar a Rede com os projetos conduzidos pelas instituições 
bem como de inserir recomendações estratégicas para a 13.ª 
Conferência Nacional de Saúde a realizar-se em novembro de 2007 na 
cidade de Brasília. 

o Apresentou-se ainda a Matriz de responsabilidade da BVS HPCS, com 
prazo estipulado de contribuições e avaliações das instituições que farão 
parte do Comitê Consultivo daquela BVS temática. 

 
− I Reunión de Coordenación Regional de la Red de la BVS Historia y Patrimonio 

Cultural de la Salud, realizada entre os dias 1, 2 e 3.8.2007, em Santiago de Chile, 
com o seguinte objetivo: 



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

 42 

o Avaliar e dar seguimento às ações realizadas com a liderança ativa do 
Ministério da Saúde do Chile, por meio da Unidade de Patrimônio 
Cultural e do Ministério da Saúde do Brasil (CGDI/SAA/SE), Casa de 
Oswaldo Cruz/Fiocruz e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), 
com a coordenação regional da BIREME. 

 
− Curso sobre Patrimônio Cultural da Saúde ministrado nos dias 26 e 27.7.2007 em 

Vitória/ES para os vinte e sete alunos do Curso de Especialização de Políticas 
Públicas e Gestão Estratégica em Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo. 

 
− Vídeo Conferência, realizada em 24.7.2007 interligada às cidades de Brasília, Rio 

de Janeiro e São Paulo com o objetivo avançar na constituição da Rede Brasileira 
de História e Patrimônio Cultural da Saúde (RBHPCS). 

o O resultado foi a criação do Grupo de Trabalho integrado pela BIREME, 
Instituto de Saúde/SES SP, Ministério da Saúde/SE/SAA/CGDI, Museu 
de Imagens do Inconsciente e Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, 
objetivando elaborar o Termo de Constituição da Rede Brasileira de 
História e Patrimônio Cultural da Saúde.  

 
− I Simpósio do Patrimônio Cultural da Saúde, ocorrido nos dias 30 e 31.5.2007 no 

Rio de Janeiro/RJ. 
o O resultado foi a criação da Rede Brasileira de História e Patrimônio 

Cultural da Saúde (RBHPCS).  
 

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 e Redemocratização. 
 

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 
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(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. 
  
 

4.2 Construção da BVS História e Patrimônio Cultura l da Saúde 
 
A BVS da História e Patrimônio Cultural da Saúde (BVS HPCS) deverá promover a 
operacionalização cooperativa e descentralizada da rede de fontes de informação que 
será desenvolvida a partir do estabelecimento da Rede HPCS. A BVS HPCS deverá 
incorporar a BVS História da Saúde e da Medicina, já existente, passando a abranger o 
tema do patrimônio cultural, incluindo fontes de informação, metodologias e tecnologias 
inerentes ao Modelo BVS.  
 

Resultados alcançados 
 
− Criação da Página do Portal História e Patrimônio Cultural da Saúde consolidando 

as iniciativas do Projeto e também da Rede Brasileira de História e Patrimônio 
Cultural da Saúde. 

 

 
Antiga página do Projeto Patrimônio Cultural da Saúde. 

 
 
Com a inserção dos conteúdos do Projeto Patrimônio Cultural da Saúde no Modelo BVS 
será possível potencializar os recursos informacionais com outras bibliotecas virtuais e 
também de alinhar esse projeto com os preceitos e as diretrizes da cooperação técnica 
firmada com a BIREME/OPAS/OMS. 
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De igual importância, será possível ingressar de forma mais estratégica as contribuições 
do Brasil na BVS Regional a ser construída com a participação de outros países da 
América Latina e Caribe nos próximos períodos. É possível verificar o uso do BVS SITE 
versão 4.0  para a construção do Portal História e Patrimônio Cultural da Saúde.  
 
A matriz de responsabilidade já foi elaborada e discutida com as instituições parceiras 
no decorrer do II Fórum de Informação em Saúde. Tão logo a matriz e o Portal sejam 
homologados os mesmos serão amplamente disponibilizados na Internet por meio da 
BVS SP Brasil e BVS Ministério da Saúde. 
 
 

 
Protótipo do Portal História e Patrimônio Cultural da Saúde. 

Nota: esta página está em desenvolvimento / URL provisória: www.saude.gov.br/bvspatrimonio  
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Figura 3: Atual Serviço da Linha do Tempo do Portal História e Patrimônio Cultural da Saúde. 

 

4.3 Linha do Tempo da Saúde 
Responsabilidade: BIREME/OPAS/OMS 
No segundo semestre de 2007 a BIREME trabalhou na construção da fonte de 
informação linha do tempo da saúde, que foi disponibilizada em dezembro de 2007, 
com os conteúdos dados pela CGDI/MS. 
 

 
Linha do Tempo da Saúde - http://linhadotemposaude.bvs.br/timeline 
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4.3 Patrimônio Arquitetônico da Saúde no Brasil 
Responsabilidade: BIREME/OPAS/OMS 
Em reunião realizada entre MS e BIREME em 13 de fevereiro de 2008 foi apresentada e 
debatida a primeira versão da interface pública do sistema do sistema. Em 28 de março 
de 2008 foi entregue a primeira versão do aplicativo, trabalhado sob a mesma 
metodologia das bases de dados bibliográficas da BIREME. 
 
 

 
FI Patrimônio Arquitetônico - interface pública: http://patrimonioarquitetonico.homolog.bvs.br/ 
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FI Patrimônio Arquitetônico - interface administração: 
http://patrimonioarquitetonico.homolog.bvs.br/lildbi/ 

 
Anexo a este informe está a documentação sobre a estrutura de dados usada para o 
sistema. 
 

5 Desenvolvimento e atualização da terminologia em saúde 
 
Este subprojeto previu 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. 
 
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.  
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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 trabalhou na elaboração do Guia de Critérios 

para Inclusão/Alteração de termos no DeCS, que define metodologia para 

proposição/alteração de termos.  Este guia encontra-se disponível no Portal do Modelo 

da BVS http://bvsmodelo.bvsalud.org/php/level.php?lang=pt&component=27&item=1  

 

Após estas iniciativas, em reunião realizada na BIREME em 18 de abril de 2007, com 

BIREME e Ministério da Saúde, este subprojeto sofreu alterações no escopo de suas 

macroatividades. O projeto passou então a ser composto pelas seguintes macroa-

atividades:  

 
1 Envio de uma cópia do Tesauro do Ministério da Saúde à BIREME – 

Responsabilidade do Ministério da Saúde (CGDI) 
 
2 Mapeamento de todos os termos do Tesauro Ministério da Saúde no DeCS – 

Responsabilidade da BIREME (Unidade DeCS)  
 

3 Identificação de termos similares no tesauro do Ministério da Saúde – 
Responsabilidade da BIREME (Unidade DeCS) 

 
4 Identificação de definições similares (nota de escopo) no tesauro do Ministério 

da Saúde – Responsabilidade da BIREME (Unidade DeCS)  
 

5 Realização de uma reunião de profissionais de terminologia para intercâmbio de 
experiências – Responsabilidade da BIREME (Unidade DeCS) e Ministério da 
Saúde (CGDI) 

 
6 Envio de uma cópia da base de legislação com identificação, título, ementa e 

descritores utilizados - Responsabilidade do Ministério da Saúde (CGDI) 
 

7 Levantamento dos termos que já foram utilizados para indexar na base de 
legislação, através de indexação automática das ementas - Responsabilidade da 
BIREME (Unidade DeCS)  
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8 Envio de uma listagem ao Ministério da Saúde com os resultados destas 

análises - Responsabilidade da BIREME (Unidade DeCS)  
  

A reunião para intercâmbio de experiências (item 5) foi realizada no dia 21/08/2007, 

tendo como participantes Adalberto Tardelli, Eliane Santos, Rogério Pacheco e Ana 

Karla Souza De Oliveira. Foram apresentados e discutidos a estrutura do DeCS, seus 

mecanismos de manutenção e políticas de atualização, bem como a oportunidade das 

macro-atividades 2 a 4 acima. 

 

Em virtude da aquisição do software Multithes pelo Ministério da Saúde, em 26/10/2007, 

em reunião no MS a BIREME recebeu a comunicação de que as demais atividades 

poderiam ser suspendidas, pois o Ministério poderia evoluir internamente no 

desenvolvimento destas atividades.   

 

Também durante o ano de 2007, a BIREME seguiu com o trabalho de manutenção 

regular do DeCS, recebendo propostas de inclusão e alteração de termos de seus 

usuários, e encaminhando-as para validação junto a profissionais da área.  A Faculdade 

de Saúde Pública da USP realizou avaliação técnica de 12 consultas terminológicas 

junto a Unidade DeCS durante este período (até set. 2007). 

 

6 Gestão, coordenação e atualização da BVS Saúde Pú blica, 
com a administração e manutenção de sua rede de fon tes 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. 
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• 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.   
 

 
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. 
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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. 
 

Resultados alcançados 
As estatísticas de acesso ao site saúdepublica.bvs.br estão disponíveis na própria 
BVS, em Sobre a BVS – estatísticas 
 

 
 
 
Além disso a partir de 20 de julho de 2007 passou a ser utilizado o Google Analytics 
para monitorar os acessos ao portal da BVS SP.  Esta nova ferramenta permite a 
realização de novas análises acerca do acesso ao portal: 
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a) Procedência do Acesso (agosto e setembro 2007) 

 
 
 

 Origem/mídia – 10 primeiras posições Visitas  
1. google   25.177  31,69% 
2. bvsms.saude.gov.br  18.013  22,67% 
3. Acesso direto (saudepublica.bvs.br) 12.113  15,25% 
4. regional.bvsalud.org 4.720  5,94% 
5. fiocruz.br 1.753  2,21% 
6. bulario.bvs.br 1.112  1,40% 
7. bvs.isciii.es 1.046  1,32% 
8. fsp.usp.br 990  1,25% 
9. enfermagem.bvs.br 981  1,23% 
10. yahoo 921  1,16% 

 
 

 
b) 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/respondidas/encaminhadas.  
 
Durante o ano de 2007 (até setembro) foram 70 mensagens 
recebidas/respondidas/encaminhadas. 
 
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. 
 



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

 53 

 
Portal de Textos Completos da BVS Saúde Pública Brasil - http://textocsp.bvs.br/ 

 
 

Resultados alcançados 
 

b) Números de visitas 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 

2007 2439 2893 5058 3014 3257 2756 1882 2792 2511 2624   2440 1334  
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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, via RSS, integrada ao serviço de notícias da 
BVS SP Brasil. 
 
Buscando melhorar o desempenho e a qualidade de acesso, o portal de textos 
completos da BVS Saúde Pública foi transferido de servidor em março de 2007, tendo 
sido realizadas atualizações em tecnologia e conteúdo. 
 
 

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.  
 



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

 55 

 

 
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 
 
a) Centros Cooperantes 
Rede de Bibliotecas da Fiocruz  

Biblioteca de Saúde Pública / ICICT 
Biblioteca de Ciências Biomédicas / ICICT  
Biblioteca da Saúde da Mulher e da Criança / ICICT 
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  
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  
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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 

 
b) Número de Visitas ao Portal  
 

Visitas ao Portal de Teses e Dissertações 

Mês Visitas em 2006 Visitas em 2007 

janeiro 1.003 740 
fevereiro 1.111 2.213 
março 1.627 3.737 
abril 1.484 3.854 
maio 1.754 4.443 
junho 1.122 4.088 
julho 1.240 3.097 
agosto 3.062 4.041 
setembro 1.827 3.866 
Outubro 1.749 4.094 
Novembro 1.556 3.775 
Dezembro 1.057 2.391 
Total 18.592  40.339 
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Total de visitas: 58.931 (18.592 no ano de 2006 e 40.339 no ano de 2007) 
Page views:  499.589 (26.266 no ano de 2006 e 473.323 no ano de 2007) 
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c) Total de Registros disponíveis 
 

a) Teses em Saúde Pública na LILACS – 8.170 Registr os, sendo 880 com 
texto completo 
 

 
http://bases.bireme.br/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/bvsSP/?IsisScript=iah/iah.xis&base=TESESSP&lang=p 

 
b) Base Thesis  - 4.404 Registros, sendo 1.386 tese s com texto completo   

 
Contribuição por Instituição em número de registros  ( até 31/12/2007)  
 

CC/Ano  1985 2005 2006 2007 Total 
BR1.1 0 0 0 2 2 
BR1.2 0 2 0 1 3 
BR11.1 0 0 0 2 2 

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

BR15.1 0 107 30 124 261 
BR1719.1 0 0 6 27 33 
BR1731.1 0 0 26 17 43 

BR21.1 0 1 0 3 4 
BR275.1 0 0 85 7 92 
BR305.1 0 0 17 25 42 
BR310.1 0 2 0 0 2 
BR351.1 0 2 0 1 3 
BR41.1 0 11 0 0 11 
BR433.1 0 476 79 64 619 
BR442.1 0 12 0 1 13 
BR526.1 2 2482 44 348 2876 
BR599.1 0 2 0 0 2 
BR663.1 0 60 55 35 150 
BR67.1 0 30 0 186 216 
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BR734.1 0 2 0 0 2 
BR8.1 0 2 0 0 2 
BR85.1 0 1 0 0 1 
BR91.2 0 1 0 0 1 

Total 2 3206 352 843 4403 
 
 
c) Diretório de Defesas de Teses e Dissertações 
 
O diretório de Defesas de Teses e Dissertações reúne dados sobre defesas, indicando: 
autor, título, orientador, banca, local, data e horário, e link para o texto completo, 
quando disponível.  Atualmente 178 defesas já fazem link para o texto c ompleto.  
 

 
 

Contribuição por Instituição em número de registros  (até 31/12/ 2007)  
 

Instituição Defesas 
Casa de Oswaldo Cruz 24 
Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães 21 
Centro de Pesquisa René Rachou 22 
Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz 45 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 214 
Faculdade de Saúde Pública 250 
Instituto de Medicina Social 59 
Instituto de Pesquisa Evandro Chagas 6 
Instituto Fernandes Figueira 29 
Instituto Oswaldo Cruz 148 
Total 838 
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Portal de Notícias em Saúde Pública 
Responsabilidade: BIREME/OPAS/OMS com a colaboração  da ENSP/CICT/FIOCRUZ e 
FSP/USP 

Resultados alcançados 
 
A área de destaques publica notícias em saúde pública atualizadas regularmente. Além 
da BIREME/OPAS/OMS e ENSP/CICT/FIOCRUZ, a partir de 2007, a FSP/USP passou 
a colaborar com o sistema de notícias e cadastrar contribuições on-line e de forma 
cooperativa. Também são divulgadas pela BIREME/OPAS/OMS colaborações 
encaminhadas por e-mail pela Assessoria de Imprensa da CGDI/MS.  
 

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

 
 
Buscando aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos, o aplicativo de gerenciamento 
de notícias da BVS SP foi atualizado em março de 2007, oferecendo novos recursos e 
dados estatísticos.  
 
 

Instituição/Período 2006 2007 
BIREME/OPAS/OMS 46 123 
ICICT/FIOCRUZ 84 35 
FSP/USP - 19 
Estatísticas total de registros cadastrados na Área de Notícias da BVS SP 

 
 
Esta nova versão passa a gerenciar múltiplos canais RSS, o que permite aos editores 
indicar em quais portais da BVS SP a notícia será publicada e atualizada 
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dinâmicamente. Atualmente são disponíveis 4 canais RSS, que geram conteúdo para 3 
diferentes portais: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área 
 
 
 
 
 
Ainda durante o ano de 2007 foi desenvolvido o manual de operação desta fonte de 
informação, e distribuído as instituições cooperantes. Também em novembro de 2007 
foi criado usuário, senha e enviadas as instruções para que a Assessoria de 
Comunicação CGDI/MS inicia-se sua cooperação técnica cadastrando notícias 
diretamente nesta fonte de informação. 

Diretórios 
Responsabilidade: ENSP/CICT/FIOCRUZ e BIREME/OPAS/O MS 
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).  
 
O Diretório de eventos da BVS SP Brasil conta 819 eventos cadastrados, dos quais 185 
referentes ao ano de 2006 e 202 referentes ao ano de 2007. Permite também acessar 
dados de eventos já ocorridos (anos anteriores).  
 
Esta fonte de informação é atualizada periodicamente e de forma descentralizada por 
um grupo de instituições cooperantes sob coordenação do ICICT/FIOCRUZ. Como 
aprimoramento desta fonte de informação e com o objetivo de obter indicadores da 
cooperação técnica, a partir de fevereiro de 2007 passaram a ser registrados os dados 
da proveniência do registro (criador do registro).    
 
 

 

http://saudepublica.bvs.br 

http://textocsp.bvs.br/ 

http://thesis.cict.fiocruz.br/ 
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http://saudepublica.bvs.br/ - Diretório de Eventos 

 

Resultados alcançados 
Como aprimoramento do diretório de eventos, foi disponibilizada pela 
BIREME/OPAS/OMS em maio de 2007 uma atualização da interface pública do 
diretório, que passou a exibir os anos disponíveis para busca na área da direita da em 
caixas retráteis, melhorando sua visualização. 
 
Contribuição por Instituição em número de registros  (23/02/2007 a 10/10/2007))  
 

Instituição detentora Total Registros 
BIREME/OPAS/OMS 12 
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 0 

Escola de Saúde Pública do Paraná - SES PR 0 
Escola de Saúde Pública do RS 37 

Escola de Saúde Pública Dr. Agricola Paes de Barros - 
SES MT 0 

Faculdade de Saúde Pública da  USP 22 
FIOCRUZ/ENSP 24 
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA 0 
Grupo Hospitalar Conceição - RS 31 
Instituto de Saúde Coletiva da Bahia 6 

MS/Cordenação Geral de Informação e Documentação 0 
OPAS Representação 0 
Total 132 

 
(nota: não contabilizados eventos ingressados por meio da opção “sugira um evento” disponível 
na interface pública do diretório) 
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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 e 2007 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 

São Paulo – SP 
 

UNIFESP - Mestrado em Economia e Gestão 
da Saúde – UNIFESP 
 

06, 13, 20, 27 Março de 
2007 
 

Caratinga – MG 
*** 
 

Centro Universitário de Caratinga /MG – 
Estação BVS 
  

23 de Março de 2007 
 

Goiânia – GO * 
 

SES/GO - Secretaria de Estado da Saúde de 
Goiás – Estação BVS 
 

23 de Abril de 2007 
 

Teresina – PI 
 

UFPI - Ciclo de Estudos de Saúde Coletiva em 
Odontologia  
 

03, 04, 05 de Maio de 
2007 
 

Natal – RN * 
 

SES/RN - Secretaria de Estado da Saúde do 
Rio Grande do Norte– Estação BVS 
 

09 de Maio de 2007 
 

São Paulo – SP 
 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - 
Centro de Formação e Desenvolvimento dos 
Trabalhadores da Saúde – CEFOR 
 

05 de Julho de 2007 
 

Brasília - DF 

XXII CBBD - Congresso Brasileiro de 
Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 
Informação   

08 a 11 de Julho de 2007 
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Salvador – BA 
 

UFBA - Instituto de Saúde Coletiva   
19 de Julho de 2007 

Salvador – BA ** 
 

Hospital Juliano Moreira – Estação BVS 
 

27 de Agosto de 2007 
 

Porto Velho – RO 
* 
 

SES/RO - Secretaria de Estado da Saúde – 
Estação BVS e Universidade Federal de 
Rondônia  
 

12 de Setembro de 2007 
 

São Paulo – SP 
 

UNIFESP - Mestrado Profissional em Avaliação 
da Tecnologia em Saúde 03 de Outubro de 2007 

 
Muriaé – MG *** 
 

Secretaria Municipal de Saúde de Muriaé /MG - 
Estação BVS 

05 de Outubro de 2007 
 

Vitória da 
Conquista - BA ** 
 

Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da 
Conquista/BA - Estação BVS 17 de Outubro de 2007 

 

Araxá – MG*** 
Centro Universitário do Planalto de Araxá – 
Estação BVS 30 de Outubro de 2007  

São Paulo - SP 
UNIFESP - Mestrado Profissional em Avaliação 
da Tecnologia em Saúde 07 de Novembro de 2007 

Boa Vista - RR 
Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista - 
Estação BVS 22 de fevereiro de 2008 

São Paulo - SP 
UNIFESP - Mestrado Profissional em Economia 
da Saúde 18 de março de 2008 

 
*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.  
 
**Cursos de BVS Saúde Pública ministrados na ocasião do lançamento das Estações 
BVS Municipais (veja capítulo específico neste informe).  
 
***Cursos de BVS Saúde Pública ministrados na ocasião do lançamento de Expansões 
das Estações BVS.  
 
 
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. 
 

31/01/2006 

Programa de Verão FSP – Curso de Atualização para Profissionais da Saúde 06 a 10/02/2006 
Aula Inaugural de Pós-Graduação em Saúde Pública 08/03/2006 
 
 
 
 
 
 
 

14/03/2006 
17/03/2006 
20/03/2006 
22/03/2006 
28/03/2006 
31/03/2006 
06/04/2006 
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Curso Básico de uso da Biblioteca Virtual em Saúde - divulgação da BVS-SP  

18/04/2006 
26/04/2006 
09/05/2006 
24/05/2006 
30/05/2006 
08/08/2006 
24/08/2006 
14/09/2006 
26/09/2006 
05/10/2006 
18/10/2006 

Apresentação da Biblioteca para alunos de pós-graduação 08/03/2006 
Curso de Especialização Interdisciplinar em Saúde Pública 11/03/2006 
 
Biblioteca Virtual em Saúde Pública para curso de Graduação em Nutrição 
(integral e noturno) 

 
16/03 e 

06/04/2006 
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 

 
05/04/2006 

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

 
03 e 10/05/2006 

HSM 105 - Saúde Coletiva para Graduação em Biologia. - diurno e noturno 18/05/2006 
Curso do Programa Educativo: Biblioteca Virtual em Saúde Pública / LILACS / 
SciELO 

23/03/2006 
04/04/2006 
17/04/2006 
25/04/2006 
16/05/2006 
12/06/2006 
19/07/2006 
16/08/2006 
01/09/2006 
18/09/2006 
26/12/2006 
07/11/2006 

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

01 e 15/09/2006 

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

29/09/2006 
 

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

19/10/2006 

Total de usuários e alunos 2006: 992 
Carga horária total em divulgação e treinamento 2006: 137h  

Programa de Verão FSP – Curso de Atualização para Profissionais da Saúde 5 a 9/02/2007 
Aula Inaugural de Pós-Graduação em Saúde Pública 08/03/2007 
Aula em Disciplina de Graduação da FSP (HSM 109) 31/5 e 01/6/2007 

Curso do Programa Educativo: 23 cursos Básico de uso da Biblioteca Virtual em 
Saúde – inserido módulo para divulgação da BVS-SP 

5,7,13,15,19, 21,30/03 
4,10,13,17, 19/04/2007 

8, 16, 24/05/2007 
25/06/2007 

7,15,23/08/2007 
17, 28/09/2007 
3, 16/10/2007 

Curso do Programa Educativo: Biblioteca Virtual em Saúde Pública / LILACS / 
SciELO  

13/03/2007 
11/04/2007 
15/05/2007 
19/06/2007 
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20/08/2007 
11/09/2007 
10/10/2007 

Curso Biblioteca Virtual em Saúde Pública / LILACS / SciELO/Medline para 
disciplina  de pós-graduação  da FSP  (HSM5606-2) 

23/03/2007 

Curso Biblioteca Virtual em Saúde Pública / LILACS / SciELO/Medline/ 
Cochrane para disciplina  de pós-graduação da FSP (HSM5731-2) 

27/03/2007 
 

Aula para curso Especialização em Saúde Pública da FSP 19/05/2007 
26/05/2007 

Curso no CEFOR sobre Biblioteca Virtual de Saúde Pública 05/08/2007 
Curso da Biblioteca Virtual de Saúde Pública no Instituto Adolfo Lutz 01/10/2007 

Total de usuários e alunos 2007: 486 
Carga horária total em divulgação e treinamento 2007: 78h  

 
 
E as seguintes atividades de capacitação sobre BVS SP realizada pela ENSP/ICICT no 
ICICT/FIOCRUZ (Rio de Janeiro, RJ) em 2006: 
 
 

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  

 
 

 
E o projeto do Treinamento para o Acesso à Informação Científica e Tecnológica em 
Saúde, previsto para outubro/novembro de 2007 
http://bvsfiocruz.fiocruz.br/php/level.php?lang=pt&component=41&item=9 
 
Além destes, destacam-se também as atividades de capacitação realizadas nos 
formatos de mini-cursos em eventos (ver item Marketing e Divulgação desta seção).  
 

Curso Virtual de Acesso a BVS Saúde Pública  
Responsabilidade:  BIREME/OPAS/OMS 

 
Durante o biênio 2006-2007, o Programa de Capacitação da BVS SP Brasil teve como 
meta a elaboração e realização de duas turmas de curso a distância de pesquisa na 
BVS. Para isso contou com o apoio do Ministério da Saúde, da Representação 
OPAS/OMS do Brasil, da Faculdade de Saúde Pública da USP e da Escola Nacional de 
Saúde Pública na elaboração de conteúdos, e teve como base o Curso a distância de 
pesquisa na BVS.  A coordenação ficou sob a responsabilidade da BIREME.  
 
O curso tem como foco o universo de profissionais de saúde, em especial de saúde 
pública, objetivando capacitá-los para construir estratégias de busca eficientes e 
efetivas para recuperar informação relevante e de qualidade, sabendo explorar os 
recursos de navegação e pesquisa disponíveis na BVS SP Brasil.  
 
A implementação do curso foi realizada através de convênio com a  Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP) por meio do Laboratório de Educação a Distância 
(LED) que é um expoente em ensino/aprendizagem a distância no Brasil.  
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1º Turma do Curso a distância de Pesquisa na BVS SP  Brasil 
 
Durante um ano de 2006, nos meses de fevereiro e março a BIREME trabalhou na 
preparação de conteúdos para o curso.  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. 
 
Em agosto de 2006 foi disponibilizada a primeira versão para testes do curso a 
distância, disponibilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem e Módulo 1 para 
divulgação. Ainda neste mês o curso foi divulgado no Congresso Mundial de Saúde 
Pública (apresentação da interface do curso e sorteio de vagas).  
 

 
Curso a Distância – BVS SP Brasil – turma 1 - 2006 

 
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: 
- 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 22/09/06 a 30/10/06, foi 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). Foi realizado também o cadastramento 
dos alunos no ambiente do curso, o envio dos usernames e senhas de acesso.  
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Nesta primeira edição do curso das 230 convidadas, apenas 73 pessoas confirmaram 
sua participação e foram inscritas no curso. Algumas instituições colaboradoras do 
projeto indicaram um tutores para o curso (um tutor da FIOCRUZ - ENSP e um da FSP 
– USP).  
 
No dia 30/10/06 foi 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 20/12/06 foi realizado o encerramento da turma piloto do curso a distância  

 
Análise dos Resultados Alcançados 
 
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. 
 
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 ampliou a 
oportunidade de participação, por outro descompromete o participante de cumprir o 
curso até o fim.  
 
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 da primeira turma 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 
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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". 

 
 
2º Turma do Curso a distância de Pesquisa na BVS SP  Brasil 
 
As atividades de inicio da Segunda Turma iniciaram em maio de 2007, com a troca de 
servidores e hospedagem do ambiente virtual na BIREME, contemplando a instalação, 
customização, atualização e ajustes de lay-out do aplicativo. 
 
O conteúdo também sofreu revisão e atualização devido às mudanças ocorridas no site 
da BVS SP Brasil desde o curso anterior. Além disso, foi realizada uma revisão 
pedagógica que resultou em uma nova apresentação das páginas com novas imagens, 
cores e destaques que possibilitaram melhor compreensão do conteúdo. 
 
A abertura das inscrições para o curso foi divulgada da seguinte forma: 

 
� Promoção do Curso para usuários BVS - Mala direta enviada para 1300 usuários 

da BVS 
� Promoção do Curso para Instituições do Comitê Consultivo da BVS SP Brasil – 

Mala direta com informação e anexo solicitando divulgação. 
  

Foram elaborados formulários eletrônicos para inscrição dos participantes, realizada de 
18/05 a 15/06/2007. O procedimento de atendimento aos interessados no curso resultou 
em 203 mensagens respondidas - cursovirtual@bireme.br e várias ligações telefônicas 
não contabilizadas.   
 
A taxa de inscrição foi estipulada em: 
- R$100,00 para pessoas de instituições vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
- R$ 200,00 para os demais inscritos 
 
O curso teve um total de 100 inscritos, dos quais 7 9 vinculados ao SUS . Todos os 
participantes do curso receberam também código BVS que permite acesso ao Serviço 
Cooperativo de Acesso ao Documento (SCAD). 
 
No período de 20 de junho a 24 de agosto de 2007 foi oferecida a segunda turma do 
Curso a distância de pesquisa na BVS Saúde Pública Brasil, disponível em 
http://saudepublica.bvs.br/curso-pesquisa   
 
Os módulos e materiais de apoio foram disponibilizados semanalmente. Esse processo 
exigiu adaptação e “empacotamento” do conteúdo para disponibilização no ambiente 
virtual de aprendizagem, tendo início uma semana antes da abertura do curso e 
finalização uma semana antes do término, ou seja, durante todo o período do curso. 
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Curso a Distância – BVS SP Brasil – turma 2 - 2007 

 
Metodologia 

O conteúdo foi disponibilizado em módulos, formato html, com imagens e figuras 
animadas de personagens criados exclusivamente para este curso; vídeos interativos 
em flash, simulando ambiente de pesquisa da BVS SP Brasil, e outros materiais 
complementares como glossário, biblioteca (bibliografia do curso) etc. Todo o conteúdo 
pôde ser impresso em formato PDF. 

 
Curso a Distância – BVS SP Brasil – turma 2 - 2007 

 
Para comunicação com os alunos foram utilizados os seguintes recursos do ambiente 
virtual de ensino: fóruns de discussão,envio e recebimento de mensagens, sessões 
programadas de chat. Também foram utilizadas contas de e-mail para tutoria de 
conteúdo tutoriavirtual@bireme.org e apoio técnico cursovirtual@birem.org . 
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O curso foi composto por 8 módulos semanais. O conteúdo foi exposto em 6 módulos 
explicativos e interativos com exemplos de pesquisa, desafios a serem realizados no 
site da BVS SP Brasil e exercícios de consolidação. Na primeira semana foi 
disponibilizado um módulo introdutório sobre a Adaptação ao ambiente virtual , com 
um tutorial de navegação e na última semana um módulo final composto de Chat e 
Avaliação do curso. 
 
Esta Turma teve 2 tutores da BIREME. Os tutores exerceram atividades de tutor-
monitor  e tutor- professor . 
 
A função do tutor-professor  ou tutor de conteúdo é a orientação centrada no estudo e 
aprendizagem do aluno. É ele quem elucida as questões referentes às dificuldades de 
conteúdo, dúvidas quanto à metodologia e/ou aspectos estruturais do curso. 
 
A função do tutor-monitor , como o próprio nome diz é monitorar o curso referente à 
freqüência às aulas e participação dos alunos nos fóruns e deve animar, estimular os 
alunos no ambiente virtual, solucionar outras questões relacionadas com o ambiente e 
os alunos. 
 
A tutoria foi oferecida em período integral, incluindo finais de semana e feriados. Todas 
as mensagens enviadas pelos alunos foram respondidas/comentadas pelos tutores 
imediatamente ou em menos de 24 horas, sempre de maneira assertiva. 
 

Mensagens 
via Moodle 

Mensagens via conta: 
tutoriavirtual@bireme.br 

Mensagens via conta: 
cursovirtual@bireme.br 

Total de 
Mensagens 

 
1993 

 
93 

 
209 

 
2295 

 
  
O recurso de chat  foi utilizado em três momentos pré-determinados, com horários 
variados: boas vindas/discussão do conteúdo/formatura virtual 
 
O Curso contou também com 7 fóruns , sendo um para cada módulo,  divididos em 2 
tópicos – Comentários sobre o conteúdo e Comentários sobre exercícios e desafios. 
 

Fórum Número de Mensagens 
Módulo Introdutório 119 
Módulo 1 114 
Módulo 2 180 
Módulo 3 148 
Módulo 4 185 
Módulo 5 175 
Módulo 6 204 
Total 1125 

 
 
O curso contou com o suporte técnico de um profissional para solucionar problemas 
relacionados com a interface de ensino, geração relatórios semanais dos acessos e 
atividades executadas pelos alunos. 
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Cronograma de aulas 
20/06 a 26/06  - Módulo Introdutório : Adaptação ao ambiente virtual 
27/06 a 03/07  - Módulo 1  – Fontes de pesquisa na BVS 
04/07 a 10/07  - Módulo 2  - Pesquisa nas bases de dados bibliográficas da BVS SP 
                          Parada Obrigatória  - Operadores lógicos booleanos  
11/07 a 17/07  - Módulo 3  - O vocabulário controlado DeCS e as áreas temáticas da 

BVS 
18/07 a 24/07  - Módulo 4  - Pesquisa avançada nas bases de dados 
25/07 a 31/07  - Módulo 5  - Pesquisando por autor e revistas 
01/08 a 07/08  - Módulo 6  - Tira-Teima  
05/08 a 10/08 -  Módulo Final: Avaliação do curso e Chat Formatura Virtual  
 
24/08 - Prazo para o encerramento prorrogado para que todos pudessem concluir os 

módulos 
 

Análise dos Resultados Alcançados 
 
Os alunos foram avaliados por sua participação e navegação pelas páginas do curso, 
nos fóruns e realização de exercícios. Relatórios de atividades e navegação foram 
gerados pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem.  
 
A avaliação do curso constou de perguntas abertas e fechadas. A tabulação do 
resultado apresenta o grau de satisfação e as sugestões dos alunos.  
 
Foram aprovados 81 alunos (81%) que completaram pelo menos 70% das atividades 
propostas e utilizaram os recursos de navegação disponíveis que foram medidos pelas 
ferramentas disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Foram emitidos 81 
certificados personalizados, impressos em papel couchê matte colorido, e enviados por 
correio.  
 
Comparando o aproveitamento dos alunos da Turma 2 em relação a Turma 1 foi 
possível constatar que a da taxa de inscrição gera mais comprometimento nos 
participantes. Para um curso a distância o aproveitamento pode ser  considerado 
excelente, uma vez que a taxa de evasão ou alunos q ue não concluíram as 
atividades do curso foi de 19%.  
 
Foi comprovada a importância da tutoria em tempo integral, pois muitos alunos 
acessaram o curso no período noturno e nos finais de semana. 
 
Perfil dos participantes:  
Os 100 alunos do curso foram classificados de acordo com os critérios abaixo: 

Área de atuação dos alunos
 
Área de atuação Alunos 

 
Área de atuação Alunos 

Antropologia 
 1 Enfermagem 25 

Assistência Social 
 1 Ensino médio 1 
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Biblioteconomia 
 9  Estatística  1 

Biologia 
 1 Farmácia 2 

Computação 
 1 Fisioterapia 5 

Comunicação Social 
1 Medicina 9 

Educação 3 Odontologia 5 

Educação Física 1 Não informado 34 

 

Distribuição geográfica dos alunos 

Região Estado Município Participantes 

Amazonas (3) Manaus 3 
Norte 

Rondônia (1) Ariquemis 1 

Bahia (1) Salvador 13 

Fortaleza 4 
Ceará (5) 

Caucaia 1 

João Pessoa 1 
Paraiba (2) 

Santa Luzia 1 

Pernambuco (2) Recife 2 

Piauí (1) Teresina 1 

Nordeste 

Sergipe (2) Aracaju 2 

Distrito Federal (2) Brasília 2 

Cuaibá 3 

Rondonópolis 3 

Centro-

Oeste Mato Grosso (8) 

Paranaita 2 

Baixo Guandu 1 
Espirito Santo (2) 

Conceição do Castelo 1 

Belo Horizonte 4 

Bom Despacho 1 

Diamantina 1 

Juiz de Fora 3 

Montes Claros 1 

Minas Gerais (11) 

Vespasiano 1 

Niterói 2 

Nova Iguaçú 2 

Rio de Janeiro 12 

Teresópolis 1 

Sudeste 

Rio de Janeiro (18) 

Três Rios 1 
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Baurú 1 

Campinas 2 

Paulínia 1 

Penápolis 1 

Ponte Preta 1 

Presidente Prudente 1 

Santo André 1 

Sto. Antonio de Posse 1 

Santos 1 

São Paulo 4 

Sorocaba 1 

São Paulo (15) 

    

Curitiba 1 
Paraná (2) 

Londrina 1 

Porto Alegre 12 
Sul 

Rio Grande do Sul (13) 
Santa Maria 1 

Total de participantes 100 

 

 
 

A distribuição geográfica dos alunos comprova a eficácia do curso a distância em 
capacitar profissionais que estão mais afastados das capitais (onde costumam ser 
realizadas a maioria das atividades de capacitação e eventos de divulgação)  
 

Capacitação na Administração de Fontes de Informaçã o 
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 
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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/. 
 
 
Apresentação e convite a colaboração nas Fontes de Informação do portal de 
teses  
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  
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 i ntegração com PHL  
 
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 
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• 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 LILACS para bibliotecários:  
 

Ministério da Saúde – 04 profissionais 
Local: Universidade Católica de Brasília/DF 08-11 maio 2006 

 
ENSP/ICICT/FIOCRUZ – 01 profissional 
Local: BIREME/SP 22-26 maio 2006 

 
LILDBI-Web para analistas:  
 

ENSP/ICICT/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 

 
Workshop “Desenvolvimento do Modelo BVS” 
 
Em 13/07/2007, no ICICT/FIOCRUZ foi realizado o workshop “Desenvolvimento do 
Modelo BVS”, com ênfase no modelo de cooperação técnica,  versão 1.6a do aplicativo 
LILDBI-Web e critérios de certificação de BVS.  
 

Participantes: 32 profissionais de diferentes centros da FIOCRUZ, que foram 
divididos em dois grupos: profissionais de informação e profissionais de 
informática.  
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13/07/2007 – Workshop “Desenvolvimento do Modelo BVS” – foto: FIOCRUZ 

 
O workshop, organizado pela Unidade de Suporte a BVS do ICICT/FIOCRUZ, foi 
ministrado por diferentes profissionais da BIREME. A organização do evento 
(ICICT/FIOCRUZ) realizou uma pesquisa de avaliação do evento que foi respondida por 
31 participantes, cujos resultados seguem: 
 

Qual a sua opinião sobre esse treinamento?

65%

35%

Muito bom Bom Indiferente Ruim Muito ruim
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Quanto você estima que as informações foram úteis 
para o desenvolvimento das suas atividades?

55%
29%

13%0%
3%

Muito mais do que eu esperava Mais do que eu esperava
O que eu esperava Menos do que eu esperava
Muito menos do que eu esperava

 

Os materiais de apoio estão disponíveis em: 
http://bvsfiocruz.fiocruz.br/php/level.php?lang=pt&component=41&item=9  
 
Visita de Cooperação técnica 
 
Nos dias 13 e 14/08/2007 a BIREME recebeu o analista de sistemas do MS para 
esclarecimento de dúvidas e intercâmbio de experiências. O encontro contou com a 
seguinte pauta:  

Migração do LILDBI Web para a versão 1.6  
Técnicas de indexação em bases ISIS 
Aplicativos CISIS (MX) 
Atualização de formatos de exibição do IAH 
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Qualificação de Suporte Técnico para os Aplicativos  do Modelo da BVS 
 
O Workshop – Qualificação de Suporte Técnico para os Aplicativos do Modelo da BVS, 
foi realizado de 27 a 29 de novembro de 2007, com o objetivo de capacitar profissionais 
e fomentar a formação de um grupo de Suporte Técnico qualificada para atender a 
iniciativas brasileiras de desenvolvimento do Modelo da BVS. A agenda do evento 
encontra-se anexa a este informe.  

Participantes 
1. BIREME/OPAS/OMS: Cláudia Guzzo, Marcos Mori, Diego Ucha, Rogério Stopa, 
Jamil Atta 
2. Ministério da Saúde/CGDI: Zandhor Ferreira da Silva Cavalli Pradi, Hilton Pinheiro 
Mendes Sobrinho 
3. Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Lucas Araujo Pereira 
4. Agência Nacional de Saúde Suplementar: Kedson Kede 
5. FIOCRUZ/ICICT/Setor BVS: Adilson de Almeida Júnior, Augusto Vinhaes Barbosa 
6. Faculdade de Psicologia da USP: Antônio Marcos Amorim 
7. Instituto Lauro Souza Lima: Adriano Aparecido Lorrencetti 

 

   
 
Como resultado do evento foi também criado o fórum: http://forum.opas.org.br/bvs/  para 
dar continuidade ao debate e a comunicação entre estes profissionais.  
 

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: 
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• 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) 

 
Em 2007 a BVS SP foi promovida com stands em 06 eventos,  tendo sido realizados 

nestas ocasiões um total de 16 mini-cursos presenciais (perfazendo um total de 110 
horas/aula). 

 
• III Fórum Brasileiro de AIDS e I Fórum Brasileiro de Hepatites Virais – Guarujá - 

SP (09 a 11 de Maio) 

• XXII CBBD - Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência 
da Informação – Brasília – DF (08 a 11 de Julho)  

• IV Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde/ XIV 
Congresso da Associação Internacional de Políticas de Saúde/ X Congresso 
Latino-Americano de Medicina Social /Salvador – BA (13 a 18 de Julho) 

• XXII Congresso Brasileiro Multidisciplinar e Multiprofissional em Diabetes –São 
Paulo – SP (27 a 29 de Julho) 

• XXII Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental. 
Águas de Lindóia (22 a 25 de Agosto) 

• Simpósio Brasileiro de Hansenologia – Instituto Lauro Souza Lima. São Paulo 
(25 a 27 de Outubro) 

• Congresso Paulista de Saúde Pública. São Paulo (27 a 31 de Outubro) 

• Seminário Internacional Inovações na gestão do Setor Saúde - I Mostra SES/SP 
Local:Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês. São Paulo (28 a 
30 de Novembro) 
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Stand no SNBU, em Salvador-BA, 2006 - Fotos: BIREME 

 
 
 

  
 

  
Stand no Congresso da ABRASCO, no Rio de Janeiro – RJ, 2006 - Fotos: BIREME 
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Stand no CBBD, em Brasília-DF, 2007 - Foto: BIREME 
 

Stand • III Fórum Brasileiro de AIDS e I Fórum Brasileiro de 
Hepatites Virais – Guarujá - SP, 2007 - Foto: 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, em 2006 foram elaboradas e distribuídas 2500 sacolas promocionais 
de divulgação da BVS SP Brasil, de onde cerca de 1500 foram distribuídas no 
Congresso da ABRASCO, e 500 no SNBU. Foram também encaminhadas 200 sacolas 
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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 e veiculação de notícias 
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). 
 
 
Newsletter BVS  
O veículo Newsletter BVS, lançado em Maio de 2005, tem o objetivo específico de 
promover e disseminar as ações, inovações, projetos e atividades no contexto da 
Rede de Notícias BVS, desenvolvidas pela BIREME e por instituições, usuários e 
intermediários colaboradores e correspondentes das Redes Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Rede Internacional de 
Fontes de Informação e Conhecimento para a Gestão de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (ScienTI), como modelo consolidado de gestão da informação científica e 
técnica, para as autoridades e representantes das instituições parceiras e 
conveniadas atuais e potenciais das três Redes. 
 
Cada Newsletter BVS em geral é composta por seis matérias informativas. Desde a 
edição número 028, de 5 de janeiro de 2006, a Newsletter BVS passou a ser 
publicada também nos idiomas inglês e espanhol, atendendo à missão da BIREME 
de disseminação de informação para a América Latina e Caribe.  
 
A Newsletter BVS é enviada a mais de 11.000 endereços de e-mail cadastrados, 
entre individuais e institucionais. Todas as publicações Newsletter BVS também 
podem ser acessadas, nos três idiomas, no site regional da BVS em 
http://newsletter.bireme.br/new/  
 

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 durante o biênio, e seus resultados são 
citados no decorrer deste informe, de acordo com a temática do evento. 
 

7 Desenvolvimento do Modelo da BVS no Âmbito Instit ucional 
do SUS 
Responsabilidade: CGDI/MS 
 
Este subprojeto é fruto do esforço da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde em 
fomentar o uso da informação institucional como ferramenta de gestão e da participação 
e controle da sociedade. No ano de 2007 importantes realizações foram conquistadas 
principalmente no cenário das políticas e programas estratégicos e prioritários para a 
esfera federal do Sistema Único de Saúde.  
 
A articulação da Coordenação-Geral de Documentação e Informação ( CGDI - 
Ministério da Saúde) para a inserção do Eixo Informação, Comunicação e 
Documentação no Plano de Aceleração do Crescimento na Saúde (PAC Saúde) ratifica 
a consolidação do Modelo BVS para a gestão informacional no SUS, recomenda a 
expansão da Rede BiblioSUS e a participação estratégica do Ministério da Saúde em 
projetos de cooperação internacional como o ePORTUGUESe, projeto de iniciativa da 
Organização Mundial da Saúde. A atuação do coaduna-se com a perspectiva de 
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ampliar o acesso à literatura institucional do Ministério da Saúde de caráter educativo e 
técnico também a outros paises, destacando-se a cooperação técnica com o projeto 
Biblioteca Azul em Português (projeto também da OMS). 
 

7.1 BVS Ministério da Saúde 
 

 
Site da BVS Ministério da Saúde - http://www.saude.gov.br/bvs  

Resultados alcançados 
 
Os principais impactos para a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde que 
conta com a parceria da BIREME e também do Departamento de Informática do SUS 
foram (DATASUS): 
 
• Gestão de conteúdos (bases de dados referenciais e textos completos): 

o Acervo Bibliográfico – Coleção da Biblioteca do MS = 15.858 registros. 
o Acervo Digital – base de dados de textos completos do MS = 1.808 registros. 
o Coleção de Periódicos = 2.050 títulos. 
o Bases de dados e-Glossário = 869 termos/siglas. 
o Inserção de link direto para as BVS nacionais e temáticas de 

responsabilidade de instituições federais do SUS (BVS RIPSA, BVS Adolec, 
BVS Economia, BVS Aleitamento Materno, BVS Doenças Infecciosas e 
Parasitarias, BVS Toxicologia etc.). 

 
• Principais ações do biênio: 

o Uso das normas de acessibilidade em parceria com a equipe técnica da 
BIREME e do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). 

o Aumento do acervo digital (publicações institucionais em texto completo). 
o Elaboração de produtos destinados ao cidadão tais como as Dicas em 

Saúde, Palestras Virtuais e Exposições Virtuais sobre os dias comemorativos 
da saúde (de alcance nacional ou internacional). 
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o Aprimoramento tecnológico do site (em processo de instalação do BVS Site 
versão 4.0 – lançamento da nova interface BVS MS para fevereiro de 2008). 

o Implantação de novas bases de dados tais como a Coleção de Periódicos da 
Biblioteca e o e-Glossário.  

o Inserção da metodologia DIREVE na composição das fontes de informação 
da BVS MS para divulgação dos eventos promovidos pelo Ministério da 
Saúde e de relevância para o setor saúde. 

o Inserção da metodologia LIS para a divulgação dos sites institucionais. 
Previsão de operação regular desta fonte prevista para 2008 considerando 
alterações/aprimoramento do fluxo de inserção de conteúdos pela BIREME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores de acesso à BVS MS em 2007 
 

Acessos em 2007: 1.933.529 - Acessos em 2006: 912.018 
Total geral: 4.117.813  (set.2001 a out.2007) 

 
Participação/Organização de eventos 
 
Os índices de acesso da BVS MS podem ser também considerados como resultado das 
estratégias de divulgação dos produtos e serviços da BVS MS, projetos vinculados e 
também das bibliotecas virtuais temáticas da Rede BVS Brasil. Embora já tenham sido 
apresentados os resultados alcançados com a Divulgação e Marketing (capítulos 
anteriores) faz-se aqui destaque para os eventos em que houve atuação direta do MS 
para a divulgação das fontes de informação disponíveis na Rede.  
 
Principais Eventos de 2006 

o IV Congresso de Biblioteconomia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro/RJ). 
o I Fórum de Informação em Saúde (Brasília/DF). 
o III Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(Brasília/DF). 
o 1ª Expogest - Mostra Nacional de Vivência Inovadora de Gestão no SUS 

(Brasília/DF). 
o VII Congresso Nacional da Rede Unida (Curitiba/PR). 
o VIII Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e XI Congresso Mundial da 

Saúde Pública (Rio de Janeiro/RJ). 
o 6. Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, 
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o Prevenção e Controle de Doenças (Brasília, 2006). 
 
Principais Eventos de 2007 

o IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Salvador/BA). 
o XXII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (Brasília/DF). 
o Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (Brasília/DF). 
o Congresso Brasileiro de Adolescentes e Jovens (Foz do Iguaçu). 
o II Fórum de Informação em Saúde (Brasília/DF). 
o 13. Conferência Nacional de Saúde (Brasília/DF). 
o V Senabraille — Seminário Nacional de Bibliotecas Braille (Florianópolis/SC). 
o 7. Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, 

Prevenção e Controle de Doenças (Brasília/DF). 
o I Congresso Ibero-Americano de Comunicação em Saúde (Brasília/DF). 

 

7.2 Efetivação do Controle Bibliográfico 
 
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 fase de 
elaboração de 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. 
 
Esta base possui grande relevância, pois proporciona a “visibilidade do conhecimento 
conforme o escopo e abrangência de instituições que contribuem na definição do 
caráter público, intra e trans-institucional, dos produtos do conhecimento e facilitam a 
ampliação regulada de sua disseminação. Atividade e saberes que têm essas 
finalidades reúnem-se sob a denominação de Organização do Conhecimento.”1 
 

 

                                                 
1 GOMES, Maria Nélida; MACHADO, Rejane. A ciência invisível: o papel dos relatórios e as questões de 
acesso à informação científica. DataGramaZero –Revista de Ciência da Informação, v.8, n.5, out. 2007. 



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

 90 

Base de dados ColecionaSUS. Total de registros do a cervo = 6.386 
 
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: 

• 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. 

 
Da mesma forma em que são coletados os registros institucionais das bases de dados 
das seguintes instituições: 

• Ministério da Saúde. 
• Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
• Fundação Oswaldo Cruz. 
• Grupo Hospitalar Conceição. 

 
No ano de 2007 os fluxos de contribuição para a base de dados foram revistos e as 
duplicadas foram retiradas da base. Desta forma, apesar da diminuição dos registros 
houve uma melhora significativa das informações registradas. 
 
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 técnico da literatura componente dos acervos 
bibliográficos dessas bibliotecas. 
 
As telas abaixo são um exemplo das bases de dados locais geradas para as instituições 
parceiras. 
 

 
Base de dados local do Hospital Geral Bonsucesso 
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Base de dados local do Centro de Referência Profess or Helio Fraga 

 
 
 

 
Base de dados local Associação Brasileira Interdisc iplinar de Aids 
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Base de dados local da Secretaria de Estado de Saúd e do Pará. 

 
Mesmo sem a criação de bases de dados locais disponíveis na internet, algumas 
instituições contribuem com a ColecionaSUS, como: 
 
• Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina 

o Total de registros na base ColecionaSUS = 106 
o Total de registros do acervo = 106 

 
• Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia 

o Total de registros na base ColecionaSUS = 496 
o Total de registros do acervo = 1.128 

 
O acesso diretamente da internet, facilita o trabalho das instituições que utilizam a base, 
exclusivamente para organização do acervo local. 
 
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 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. 
 
Durante a realização do II Fórum de Informação em Saúde, aconteceu no dia 
23/10/2007 ocorreu uma reunião técnica entre as bibliotecas federais do SUS para 
discutir a Política Editorial do Ministério da Saúde e o papel das bibliotecas federais do 
SUS. Os participantes receberam a documentação do controle bibliográfico institucional 
de 2006 e 2007 que foi organizada pela Secretaria Técnica do Conselho Editorial do 
MS. 
 
A meta é que cada instituição responda no prazo estipulado a existência dessa literatura 
nos acervos técnicos bem como informe sobre títulos não constantes das listagens. Foi 
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ratificado ainda que as bibliotecas federais e também as estaduais exercem papel 
fundamental para a consolidação daquela política. A participação em rede e a ampla 
divulgação da literatura técnica institucional faz-se preponderante para a consolidação 
da base de dados ColecionaSUS  - Coleção Nacional das Fontes de Informação do 
SUS. Após a atualização tecnológica e a reformulação dos processos de trabalho, cada 
instituição cooperante daquela base recebeu nova senha e os registros foram avaliados, 
retirando-se as duplicidades de títulos idênticos. 
 
Espera-se para 2008 que haja um significativo investimento do Ministério da Saúde para 
a qualificação da ColecionaSUS e inserção de mais centros cooperantes tais como as 
bibliotecas de saúde do Estado de Santa Catarina que receberam treinamento da 
metodologia LILACS/LILDBI web (10 a 12 de dezembro de 2007). 
 
O fluxo de cadastramento da base de dados ColecionaSUS encontra-se no anexo  4 
deste Informe. 
 

7.3 Consolidação da 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. 
 
São objetivos fundamentais da Rede BiblioSUS: 
 
• Oferta de serviços de atendimento ao público. 
• Distribuição e intercâmbio de publicações. 
• Qualidade e democratização do acesso à informação. 
• Gestão da informação e do conhecimento institucional. 
• Adoção e compartilhamento de tecnologias e metodologias. 
• Registro e acesso ao conhecimento científico, técnico, normativo e cultural. 
• Valorização, Intercâmbio e educação de profissionais e usuários. 
• Espaço de debate, exposições e promoção da saúde. 
• Unidades de informação como áreas estratégicas da instituição. 
• Acesso aos sistemas de informação do SUS e portais científicos. 
• Aperfeiçoamento da terminologia em saúde. 
• Implantação da Estação BVS nos estados e municípios. 
 
Resultados 2006: 

Em 2006, a Rede BiblioSUS consolidou-se a partir da inserção das secretarias 
estaduais de saúde que foram contempladas com as Estações. Além disso, houve a 
adesão de 181 novas unidades e distribuiu-se em todo o território nacional cerca de 
36.085 exemplares entre 120 e 130 títulos.  
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Adesões 2006 - Volutárias
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Indicadores de instituições credenciadas na Rede Bi blioSUS – adesão voluntária em 2006 

Outro aspecto significativo foi a parceria internacional firmada com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), para a contribuição do Governo do Brasil no Projeto e-
PORTUGUESe, destacando-se o Subprojeto Biblioteca Azul (Blue Trunk Library). A 
Rede BiblioSUS distribuiu, em 2006, 190 títulos e 1.136 exemplares de publicações aos 
países beneficiados com o projeto. 

Além da expansão geográfica, a Rede BiblioSUS teve, em 2006, relevante participação 
em eventos nacionais do setor saúde e Ciências da Informação com destaque ao I 
Fórum do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a I Mostra Nacional de Vivências 
Inovadoras de Gestão no SUS – Expogest, o 2º Congresso Internacional de Arquivos, 
Bibliotecas, Centros de Documentação e Museus – Integrar e o XIV Seminário Nacional 
de Bibliotecas Universitárias (SNBU). 

Por fim, houve a realização do III Encontro da Rede BiblioSUS (realizado como 
atividade integrante do I Fórum de Informação em Saúde - Brasília, de 5 a 7/12/2006), 
onde foi abordada a proposta acerca da gestão administrativa e organizacional da 
Rede, a integração e comunicação das bibliotecas, e principalmente, fazer uma análise 
dos pontos fortes e fracos da Rede. O evento contou com a participação de 60 
profissionais representando 31 instituições. 
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Página principal da Rede BiblioSUS - www.saude.gov. br/bibliosus  

 
 

 
Página principal da Comunidade Virtual da Rede Bibl ioSUS - http://cv- redebibliosus.bvs.br 

 
 
 
Resultados 2007 

Em 2007, a Rede BiblioSUS teve uma inserção mais política voltada para a 
concretização da sua terceira dimensão de atuação: a integração de projetos do 
governo do Brasil relacionados às áreas de informação e documentação. Com isso, foi 
firmada parceiras de cooperação técnica com as secretarias estaduais de saúde da 
Bahia e do Ceará, com a Ouvidoria do MS e com o Conselho Nacional de Secretarias 
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Municipais de Saúde – CONASEMS (em processo de oficialização, aguardando retorno 
dos técnicos daqueles conselhos). 

A Rede BiblioSUS inaugurou, em 2007, treze Estações BVS, sendo três nas secretarias 
estaduais de saúde, cinco na secretarias municipais de saúde, três em universidades e 
duas nos Conselhos Regionais de Psicologia. Estas últimas foram frutos da parceria 
com a Biblioteca Virtual em Psicologia. 

Além disso, teve a adesão de 180 novas bibliotecas (entre janeiro e novembro) e 
distribuiu em todo o território nacional cerca de 85.458 exemplares.  

Além da inserção política, a Rede BiblioSUS teve, em 2007, relevante participação em 
eventos nacionais do setor saúde e Ciências da Informação com destaque à 13ª 
Conferência Nacional de Saúde, ao XXII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e 
Documentação – CBBD e o 4º Encontro de Bibliotecas Biomédicas do Rio de Janeiro . 

Por fim, houve a realização do IV Encontro da Rede BiblioSUS, com objetivo de 
fortalecer as parcerias e proporcionar a integração dos profissionais e das instituições 
participantes, por meio da educação continuada, com vistas a promover a gestão 
cooperativa e descentralizada para o acesso público à informação em saúde. 

O IV Encontro da Rede BiblioSUS ocorreu durante o II Fórum de Informação em Saúde 
em Brasília, de 22 a 25 de outubro de 2007, e contou com a participação de 81 
profissionais representando 69 instituições. 
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Indicadores de instituições credenciadas na Rede Bi blioSUS – adesão voluntária em 2007. 
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Mapa atual da Rede BiblioSUS – total de 1.177 unida des cadastradas. 

 
 

7.4 Estação Biblioteca Virtual em Saúde 
Responsabilidade: CGDI/MS com participação da BIREM E/OPAS/OMS 
 
O Projeto Estação Biblioteca Virtual em Saúde – Estação BVS, é uma iniciativa do 
Ministério da Saúde executado por meio da Secretaria Executiva/SAA/Coordenação-
Geral de Documentação e Informação, com o apoio da BIREME. 

Busca democratizar o acesso gratuito às fontes de informação no campo da Saúde 
Pública e do Setor Saúde (instâncias institucionais) na qual o usuário pode navegar por 
milhões de referências disponíveis na BVS, considerando mais especificamente o 
desenvolvimento da BVS Saúde Pública e temas relevantes. 

As primeiras etapas do Projeto foram dedicadas à instalação de estações BVS em doze 
secretarias estaduais de saúde. As fases seguintes foram respectivas à finalização das 
instalações nas doze secretarias estaduais e na secretaria distrital e na seleção de 
quinze instituições municipais do SUS. 

De igual importância a equipe do Projeto Estação BVS atua com o objetivo de 
potencializar parcerias com instituições de ensino, pesquisa e controle social da mesma 
forma em que prevê o acompanhamento periódico das estações estaduais já 
implantadas. 

Para a finalização do projeto nas secretarias estaduais faltam os estados: AP, RR, MA e 
RJ. 

Estrutura de uma Estação BVS 
• 2 computadores completos (sistemas operacionais e tecnologia de acordo com a 

data de aquisição dos equipamentos). 
• 2 bancadas para apoio dos computadores (poderão ser adequadas ao layout da 

biblioteca da secretaria estadual/municipal). 
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• 2 banners de identificação da Estação BVS (lay out definido pelo MS e BIREME). 
 
Público Alvo 
As estações BVS destinam-se aos profissionais de saúde, estudantes, gestores, 
representantes do Controle Social, pesquisadores, professores, profissionais de 
informação e sociedade em geral. 
 
Alinhamento estratégico com a Rede BiblioSUS 
Cada Estação BVS instalada será considerada um membro da Rede de Bibliotecas e 
Unidades de Informação Cooperantes da Saúde – Rede BiblioSUS. 

 
A unidade receberá um código de centro cooperante da BIREME para integrar também 
a Rede BVS Brasil podendo participar da cooperação técnica para o fomento às 
bibliotecas virtuais em saúde (controle bibliográfico, notícias, divulgação de eventos, 
realização de cursos de capacitação, atendimento a solicitações de copias de artigos – 
SCAD). 
 
Institucionalização da Estação BVS 
Para garantir que se cumpra a missão de democratizar o acesso à informação e em 
consonância com os recursos investidos no projeto, as instâncias municipais 
interessadas em receber uma Estação BVS deverão enviar documento formal ao 
Ministério da Saúde ratificando as responsabilidades institucionais, constantes do 
Projeto que é enviado pelo MS. Após o recebimento e da validação do cumprimento dos 
requisitos do projeto, o Ministério da Saúde enviará ofício garantindo a instalação da 
Estação BVS. 
 
 

 
Página principal das Estações BVS - www.saude.gov.b r/estacaobvs  
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Resultados alcançados 
 

Local Instituição Data 

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 
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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 
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Curitiba – PR * 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - Estação 
BVS 

 
 

 
 

27 de Novembro de 2006 
 
 
 
 
 
 

Caratinga – MG *** 
 
 
 
 
 
 

Centro Universitário de Caratinga /MG – Estação 
BVS 

 
 

23 de Março de 2007 
 
 
 
 
 
 

Goiânia – GO * 
 

SES/GO - Secretaria de Estado da Saúde de Goiás 
– Estação BVS 

 
 

23 de Abril de 2007 
 

Natal – RN * 
 
 
 
 
 
 

SES/RN - Secretaria de Estado da Saúde do Rio 
Grande do Norte – Estação BVS 

09 de Maio de 2007 
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São Paulo - SP *** 
 
 
 
 
 

Conselho de Psicologia São Paulo 

 
 

21 de Agosto de 2007 
 
 
 
 
 
 

Salvador - BA *** 
 

Conselho de Psicologia Salvador 
 

24 de Agosto de 2007 
 

 
 
 

Salvador – BA ** 
 
 
 
 
 
 

Hospital Juliano Moreira – Estação BVS 

 
 

 
 
 

27 de Agosto de 2007 
 
 
 
 
 
 

Porto Velho – RO * 
 

SES/RO - Secretaria de Estado da Saúde – Estação 
BVS e Universidade Federal de Rondônia 

 

12 de Setembro de 2007 
 

Teixeira de Freitas – 
BA ** 

Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas 
- Estação BVS 19 de Setembro de 2007 

 
 
 
 
 

Prado – BA ** 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria Municipal de Saúde de Prado - Estação 
BVS Prado 

 

 
 
 
 
 

20 de Setembro de 2007 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Faculdade de Minas Gerais – FAMINAS -Muriaé  - 
Estação BVS 
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Muriaé – MG *** 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

05 de Outubro de 2007 
 
 
 
 
 
 

Vitória da Conquista 
- BA ** 

 

Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da 
Conquista/BA - Estação BVS 

17 de Outubro de 2007 
 

Araxá - MG *** 
 

Centro Universitário de Araxá - Estação BVS 

 

30 de Outubro de 2007 
 

Florianópolis – SC** 
Hospital Nereu Ramos 

13 de dezembro de 2007 

Boa Vista – RR** 

Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista – RR – 
Estação BVS 

 

22 de fevereiro de 2008 

São Luis/MA* 
Escola Técnica do SUS 

09 de abril de 2008 

São Luis/MA** 
Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista 

09 de abril de 2008 

Ariquemes/RO*** 
Estação FAEMA 

15 de fevereiro de 2008 

Alfenas/MG*** 
Estação UNIFENAS 

20 de fevereiro de 2008 

 
 
 
* contexto do projeto BVS Economia da Saúde Brasil.  
 
** Estações BVS Municipais.  
 
*** Expansões das Estações BVS (recursos próprios) e ou Parceria BVS Psicologia.  



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

 104 

 
 
Metas da Estação BVS para 2008 
 

Secretarias Estaduais de Saúde  
Evento Local Data 

1. Estação BVS Amapá Macapá/AP CLD 
2. Estação BVS Rio de Janeiro Rio de Janeiro/RJ A confirmar 

 
Secretarias Municipais de Saúde 

Evento Local Data 
1. Estação BVS SMS Manaus/AM A confirmar 
2. Estação BVS CETAM Manaus/AM A confirmar 
3. Estação BVS HRS Brasília/DF A confirmar 
4. Estação BVS HRAS Brasília/DF A confirmar 
5. Estação CONASEMS Brasília/DF A confirmar 
6. Estação BVS NIDS Campo Bom/RS A confirmar 
7. Estação BVS DGES Palmas/TO A confirmar 
8. Estação BVS SMS  Tefé/ AM A confirmar 
9. Estação BVS SMS Santarém/PA A confirmar 

 
Esfera Municipal – Recurso Próprio 

Evento Local Data 
1. Estação BVS Centro Cultural da Saúde Rio de Janeiro/RJ A confirmar 

2. Estação BVS Academia Nacional de 
Medicina Rio de Janeiro/RJ A confirmar 

3. Estação BVS HGB Rio de Janeiro/RJ A confirmar 
4. Estação BVS ABO Palmas/TO A confirmar 

5. 
Estação BVS Universidade Vale do Rio 
Doce 
 

Governador 
Valadares/MG 

A confirmar 

6. 
Estação BVS Escola de Curso Técnico de 
Enfermagem – CEFAPs 

São Paulo/SP 
A confirmar 

7. Estação BVS NERJ Rio de Janeiro/RJ A confirmar 

8. Estação BVS UNIPINHAL Espírito santo do 
Pinhal/SP 

A confirmar 

9. 
Estação BVS Universidade Estadual de 
Campina Grande Campina Grande/PB 

A confirmar 

10. 
Estação BVS Escola Técnica do SUS – 
ETSUS 

Sergipe/SE 
 

A confirmar 

11. Estação HRT  Taguatinga/DF A confirmar 
12. Estação UNIFOR Formiga/MG A confirmar 
13. Estação CESAT Salvador/BA A confirmar 
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7.5 Portal de Revistas Eletrônicas do SUS - SciELO SUS 
Responsabilidade: CGDI/MS 

O Portal de Revistas Eletrônicas 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: 

- 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. 

Em 2007 o Ministério da Saúde firmou parceria com a Universidade de São Paulo – 
Biblioteca de Psicologia que exerce a atividade de Secretaria Executiva da BVS 
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Psicologia Brasil para construção do Portal de Artigos Eletrônicos do SUS. Essa 
parceria deu-se em contrapartida do projeto Estação BVS que será detalhado nos 
próximos tópicos.  
 
Ainda em 2007 Contatos importantes também foram firmados pelo Ministério da Saúde 
com o Instituto Evandro Chagas (IEC) vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde 
para que as revistas que compõem o portal do IEC também estejam linkadas no Portal 
SciELO SUS.  
 

 
Tela principal do Portal SciELO SUS 
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Tela das revistas já ingressadas no Portal SciELO S US 

 

 
Tela dos artigos de uma revista já ingressada no Po rtal SciELO SUS 
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7.6 Terminologia em Saúde 
Responsabilidade: BIREME/OPAS/OMS e CGDI/MS 

Resultados alcançados 
 
Durante o ano de 2006 a BIREME e o Ministério da Saúde trabalharam ativamente na 
elaboração/validação 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.  
 

 
Glossário Eletrônico – Interface Pública 
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Glossário Eletrônico – Interface Administração 

 
De igual importância a BVS do Ministério da Saúde disponibilizou como fonte de 
informação, o Glossário Eletrônico do Ministério da Saúde utilizando para tanto o IAH 
Eginee. O objetivo é que todos os glossários temáticos publicados pelo MS sejam 
disponibilizados nesta interface. 
 

 
Base de dados eGlossario do Ministério da Saúde. 

Tecnologia customizada pela equipe BVS MS utilizando as ferramentas do Modelo BVS. 
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7.7 Grupo Suporte Técnico 
Responsabilidade: BIREME/OPAS/OMS e CGDI/MS 

Resultados alcançados 
 
Esta etapa do projeto tinha como objetivo a formação de um grupo de profissionais 
capacitados no suporte técnico aos aplicativos do Modelo da BVS. Neste sentido foram 
identificados profissionais de informática com perfil para conformação deste grupo e 
realizado, de 27 a 29 de novembro de 2007 o Workshop – Qualificação de Suporte 
Técnico para os Aplicativos do Modelo da BVS. 
 
Participaram da atividade 
1. BIREME/OPAS/OMS: Cláudia Guzzo, Marcos Mori, Diego Ucha, Rogério Stopa, 
Jamil Atta 
2. Ministério da Saúde/CGDI: Zandhor Ferreira da Silva Cavalli Pradi, Hilton Pinheiro 
Mendes Sobrinho 
3. Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Lucas Araujo Pereira 
4. Agência Nacional de Saúde Suplementar: Kedson Kede 
5. FIOCRUZ/ICICT/Setor BVS: Adilson de Almeida Júnior, Augusto Vinhaes Barbosa 
6. Faculdade de Psicologia da USP: Antônio Marcos Amorim 
7. Instituto Lauro Souza Lima: Adriano Aparecido Lorrencetti 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Workshop Suporte Técnico, BIREME, São Paulo, 2007 - Fotos: BIREME 

 
O documento com as recomendações do encontro e a metodologia de trabalho 
proposta pelo grupo encontra-se anexa  a este informe.  
 



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

 111 

O Fórum criado pelo grupo encontra-se disponível na direção 
http://forum.opas.org.br/bvs  
 
 
 

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

8.1 Participação no Portal de Evidências em Saúde n a 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.  
 

Seminário HEN 

Resultados alcançados 
 
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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Lançamento do Portal de Evidências em Saúde e Porta l BVS 
Cochrane 
 
As autoridades de saúde da América Latina e Caribe (AL&C), os pesquisadores, os 
profissionais e o público em geral, ampliaram de maneira significativa sua capacidade 
para obter acesso às evidências da pesquisa científica, com a operação de novas 
iniciativas: o Portal BVS Cochrane e o Portal de Evidências da BVS. 
 

Resultados alcançados 
O Portal Cochrane BVS oferece aos profissionais em saúde da AL&C o acesso a uma 
coleção de fontes de evidências sobre os efeitos das intervenções na atenção à saúde. 
A coleção Cochrane na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) inclui a versão completa em 
língua inglesa da Biblioteca Cochrane, a versão completa da Biblioteca Cochrane Plus, 
produzida pela Rede Cochrane Ibero-americana, que inclui conteúdo em espanhol e o 
conjunto de resumos das Revisões Sistemáticas Cochrane, traduzidos para a língua 
portuguesa pelo Centro Cochrane do Brasil. 
 
 

 
Portal Cochrane BVS - http://cochrane.bvsalud.org/ 

 
 
Já o Portal de Evidências BVS foi lançado em outubro de 2007, durante o XV Cochrane 
Colloquium, realizado em São Paulo, Brasil. Neste novo portal  foram incluídos novos 
mecanismos de recuperação e fontes de informação de evidências, como guias, 
relatórios, terminologia e diretórios de instituições e eventos científicos.  
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Portal de Evidências da BVS - http://evidencias.bvsalud.org/ 

 
 
Mais informação:  
http://espacio.bvsalud.org/boletim.php?articleId=08130610200730  
 

Evidências em Saúde Pública  
Esta macro atividade é relacionada à seleção de até 10 temas prioritários e de grande 
demanda a partir do Serviço Disque Saúde, oferecido pelo Ministério de Saúde do 
Brasil, a busca e seleção evidências sobre estes temas e sua disponibilização na BVS.  

Resultados alcançados 
Foi enviado por CGDI/MS em 10/09/2007 a relação de conteúdos do Serviço Disque 
Saúde, com os números de acessos de cada tema. 
 
Com base nestes dados, foram identificados de 10 temas mais consultados para a 
busca de informes de evidencias e revisões sistemáticas e a publicação destes 
conteúdos na BVS. Iniciou-se a etapa de elaboração de estratégias de pesquisa e 
construção do portal. 
 
A primeira versão do portal foi apresentada a CGDI/MS em reunião realizada nas 
dependências do Ministério da Saúde em 13 de fevereiro de 2008, sendo oficialmente 
lançado e divulgado no dia 31 de março de 2008.  
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Portal de Evidências em Saúde Pública - http://evidenciassp.bvs.br/ 

 
 

8.2 Fontes de Informação de experiências de gestão estratégica e 
participativa nas instâncias do SUS 
Responsabilidade: CGDI/MS e BIREME/OPAS/OMS 
 
Este projeto tem por objetivo a divulgação de experiências de gestão estratégica e 
participativa nas instâncias do SUS com foco no controle social, tendo como público-
alvo os gestores do sistema de saúde que poderão replicá-las considerando o público e 
o ambiente em que se encontram. 

Resultados alcançados 
Em forma cooperativa CGDI/MS e BIREME/OPAS/OMS realizaram o levantamento de 
eventos, congressos e fontes secundárias que realizaram a divulgação de Experiências 
Exitosas em Saúde.  
 
Com base na análise deste material foi elaborado o Termo de Referência para 
constituição da Fonte de Informação “Experiências Exitosas de Gestão Estratégica e 
Participativa nas instâncias do SUS ” (anexo  3). 
 
Esta fonte de informação é um desdobramento da base de dados ColecionaSUS, 
todavia com sua identidade visual própria e vinculada a BVS SP tendo sido entregue 
para inicio de cadastramento de produção em janeiro de 2008.  



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

 117 

 

 
http://coleciona-sus.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/expe/?IsisScript=iah/iah.xis&lang=P&base=EXPE 
 

8.3 Diretório de Instituições de Controle Social no  Âmbito do SUS 
Responsabilidade: CGDI/MS 
 
Quando se fala em Controle Social no SUS, se está falando, fundamentalmente, no 
papel dos Conselhos de Saúde. Isto porque é neles que se dá a participação da 
comunidade na fiscalização e na condução das políticas de saúde, garantida a partir da 
Lei N° 8.142, de 28/12/1990, que instituiu os Conse lhos e as Conferências de Saúde 
como instância de controle social do SUS nas três esferas de governo - nacional, 
municipal e estadual (Fonte: 
http://www.sespa.pa.gov.br/Sus/Sus/sus_controlesocial.htm)  
 

Resultados alcançados 
Durante o decorrer do Projeto, foi desenvolvida uma iniciativa de divulgação de 
instituições de Controle Social no Âmbito do SUS pelo Conselho Nacional de Saúde 
(http://conselho.saude.gov.br/). O Conselho Nacional de Saúde é formado por 48 
conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, representantes de entidades e 
movimentos sociais de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), entidades de 
profissionais de saúde, incluída a comunidade científica, entidades de prestadores de 
serviço, entidades empresariais da área da saúde e entidades e instituições do governo. 
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Cadastro de Conselhos de Saúde: http://formsus.datasus.gov.br/cns/ 

 
Assim, num esforço de convergência de iniciativas CGDI/MS realizará a articulação com 
o Conselho Nacional de Saúde para buscar trabalhar conjuntamente e aprimorar 
interfaces de pesquisa.  
 
A fonte de informação “Cadastro de Conselhos de Saúde” foi incorporada a BVS SP 
Brasil em novembro de 2007, na seção de indicadores.  
 


