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Sumário Executivo
Este projeto descreve o programa de operação e ampliação da Biblioteca Virtual
em Saúde Pública Brasil – BVS SP Brasil (http://saudepublica.bvs.br) para o
biênio 2006-2007, por meio da cooperação técnica firmada entre o Ministério da
Saúde e a Organização Pan Americana de Saúde, por meio do Centro Latino
Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde – BIREME. Essa
proposta segue as diretrizes de implantação de uma política nacional de
informação em saúde.. Os subprojetos apresentados a seguir detalham as
atividades e resultados esperados para a concretização da BVS SP Brasil.
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Sobre a BVS Saúde Pública Brasil
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 (MS), a
Organização Pan-Americana da Saúde - Representação Brasil (OPAS) e o Centro LatinoAmericano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - 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 subprojetos cujas formas de participação são
estabelecidas e registradas na matriz de responsabilidades da BVS-SP Brasil.

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
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Universidade de São Paulo
Faculdade de Saúde Pública

•

OPS / OMS
Representação Brasil

•

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

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;

•

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.

Em 04 de maio de 1999 foi realizada a primeira reunião da Biblioteca Virtual em Saúde
Pública Brasil, momento em que foi apresentada a primeira "Proposta de Projetos para a
Biblioteca Virtual em Saúde Pública 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 nove vezes após
esta data:

I Reunião do Comitê Consultivo da BVS-SP Brasil
Brasília, 04 de maio de 1999
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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.

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/l
evel3.xsl&lang=pt&tab=collection&item=132&graphic=yes

Justificativa
O acesso à informação é cada vez mais fundamental para os envolvidos em atividades de
gestão em saúde que, para a tomada de decisões, necessitam ampliar seus
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conhecimentos sobre a situação de saúde e condições de vida da população, por meio da
busca e análise de informação disponível. Essa informação existe nos mais diferentes
formatos e, não raro, é de difícil acesso e não suficientemente conhecida e divulgada.

Considerável tempo e recursos são investidos em pesquisas, mas proporcionalmente
pouco é direcionado para garantir que seus resultados sejam amplamente conhecidos e
implementados. A forma tradicional de disseminação de informação, por meio de
relatórios e recomendações técnicas, é a abordagem mais utilizada pelas instituições na
divulgação dos resultados alcançados e, por ser passiva, nem sempre encontra
correspondência na prática.

A disseminação dos resultados de pesquisas a gestores, profissionais da saúde e
população em geral é um pré-requisito essencial para possibilitar mudanças nas práticas
de saúde, reconhecer se esses resultados estão sendo transformados em ações efetivas e
estabelecer políticas sociais e de saúde.

A situação de saúde de uma população é uma importante medida para identificar se esta
população está se beneficiando com resultados de compromissos assumidos por seus
líderes nacionais e gestores, indivíduos responsáveis por cumpri-los.

Utilizar o poder da pesquisa para alcançar as metas de tratamento e construir sistemas de
saúde que respondam às complexas questões de saúde requer uma abordagem inovadora
para reunir e compartilhar informação. Os métodos clássicos de pesquisa e disseminação
de novo conhecimento – ainda que necessários – não serão suficientes para alcançar
essas metas. É imprescindível o rápido compartilhamento da informação para que os
países possam se beneficiar mutuamente das mais recentes e relevantes experiências e
adaptá-las às circunstâncias locais.

No Brasil a situação da saúde se agrava devido às desigualdades socioeconômicas, à
situação de pobreza, à dificuldade no acesso a serviços básicos de saúde, constituindo-se
uma ameaça ao desenvolvimento humano e ao crescimento econômico. Nos últimos anos,
a construção da cidadania, a maior participação de indivíduos na tomada de decisões, na
formulação de políticas públicas, vem se firmando como elementos importantes no
combate às desigualdades e pobreza.
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Neste contexto, o acesso à informação em saúde é essencial não só à profissionais da
área, gestores e tomadores de decisão, como também para a população em geral, que
cada vez mais é exigida a participar na tomada de decisão em relação a sua saúde e bem
estar social.

A quantidade de informação na área de saúde vem aumentando em ritmo surpreendente
e os processos de armazenamento, recuperação e disseminação de informação encontram
na Internet um espaço privilegiado para seu acesso e intercâmbio, estando ao alcance dos
mais diferentes públicos. Considerando o volume de informação que instituições privadas,
governamentais, associações e indivíduos agregam todos os dias na Internet, muitas
vezes de modo desorganizado e não necessariamente científico, se faz necessária a
utilização de critérios de qualidade que diferenciem e legitimem a informação relevante.

O rápido e simultâneo progresso das tecnologias de informação nos apresenta caminhos
inovadores e começa a ultrapassar os processos tradicionais de publicação de pesquisa e
outras formas convencionais de divisão de conhecimento. Uma abordagem moderna de
gestão do conhecimento pode fortalecer as redes de pesquisa por meio da Internet e de
outros meios de comunicação, além de construir novas redes que permitirão o rápido
compartilhamento de conhecimento e de experiências práticas entre médicos,
pesquisadores, trabalhadores da saúde e outros.

A BVS representa a expansão do modelo de cooperação técnica da OPAS. Considera
diferentes cenários e atores para promover a produção e operação descentralizada de
uma rede de fontes de informação científica e técnica, com acesso direto e universal na
Internet, sem limitações geográficas ou de horário, e obedecendo a controles de
qualidade.

Como modelo de gestão do conhecimento, a BVS permite que as ações individuais e
coletivas sejam baseadas em informação atualizada, promova uma maior interação entre
indivíduos e participação nos processos de tomada de decisão.
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Objetivos do Programa
Geral
Contribuir para o desenvolvimento da Saúde no Brasil por meio da promoção do acesso
eqüitativo à informação em saúde, e o fortalecimento do modelo da Biblioteca Virtual em
Saúde - BVS.

Específicos
Proporcionar o fomento, 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, por meio da realização de seus subprojetos específicos,
consolidando as recomendações da 12. Conferencia Nacional de Saúde acerca da adoção
do Modelo BVS para a gestão da informação em saúde.

Subprojetos
O Programa de Ampliação da BVS Saúde Pública Brasil – biênio 2006-2007 será
desenvolvido por meio de oito subprojetos específicos, que envolvem as instituições
componentes do Comitê Consultivo e instituições cooperantes (produtoras, intermediárias
e usuárias de informação da área de saúde pública no Brasil). A perspectiva de
continuidade da BVS SP Brasil é o desenvolvimento de novos marcos de metodologia e
tecnologia que simbolizarão a atualidade do Modelo BVS, que por sua vez poderá ser
replicado em outras BVS temáticas nacionais e de outros paises.

1 Fortalecimento da cooperação para desenvolvimento e ampliação
da rede de fontes de informação da BVS Saúde Pública
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.
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Fortalecer e formalizar a rede de instituições cooperantes com as fontes de
informação da BVS Saúde Pública Brasil e revisão de critérios de seleção.

Macro-atividades:
•

LILACS
o

Realização de um evento para discussão de continuidade da LILACS-SP
e níveis de responsabilidade dos centros cooperantes;

o

Suporte a atualização da metodologia LILACS e LILDBI-Web para
instituições do Comitê Consultivo da BVS SP Brasil;

o

Mapeamento e avaliação da distribuição geográfica de cooperação
nacional na LILACS, considerando seus percentuais de produção
intelectual;

o

Processamento e inclusão dos registros enviados pelas instituições do
Comitê Consultivo na LILACS;

•

LIS
o

Estudo de viabilidade de Integração do LIS Saúde Pública com o LIS
Regional, mantendo sua alimentação descentralizada e interface própria;

o

Atualização da interface do LIS Saúde Pública, buscando refletir a nova
estrutura temática da BVS SP Brasil;

o

Manutenção, atualização da base de dados e atendimento de usuários
do LIS por meio do serviço de referência virtual;

o
•

Monitoramento e acompanhamento do volume de crescimento do LIS;

Coleção de Periódicos
o

Atualização do aplicativo SECS em funções de necessidades
apresentadas pela rede;

o

Revisão das revistas, reindexação e revisão dos critérios de seleção das
revistas que compõem o portal de revistas da BVS Saúde Pública e
SciELO SP;

o
•

Manutenção do Portal de Periódicos da BVS SP Brasil;

Legislação
o

Manutenção de uma área com legislação na BVS SP;

o

Estudos para implementação de interoperabilidade entre os sistemas TC
Legis e Saúde Legis;
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Realização de 1 (um) encontro com representantes da rede em saúde pública
para discussão de estratégias de fortalecimento da mesma e estabelecimento
de compromissos e níveis de responsabilidades das instituições.

Premissas
A implementação de interoperabilidade entre os sistemas TC Legis e Saúde Legis depende
de uma análise de viabilidade técnica e acordos entre as instituições responsáveis pelos
respectivos desenvolvimentos.

2 BVS-Brasil – Portal de integração das BVS Temáticas Nacionais
Este subprojeto está relacionado com a criação, operação, administração e atualização de
um Portal Nacional que reúna as iniciativas brasileiras de desenvolvimento do Modelo da
BVS, a BVS Brasil, assim como de suas coleções de fontes de informação. Considera
também, a coordenação técnica e executiva relativa ao desenvolvimento da BVS Brasil.
Tem como objetivos:


Integrar a rede brasileira de fontes de informação em saúde e as BVS temáticas de
iniciativa do Brasil, através da construção de uma BVS Nacional, a BVS Brasil.



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

Macro-atividades:
•

Promoção da BVS Brasil
o

Participação de 2 profissionais de instituições do Comitê Consultivo Nacional
em até 2 reuniões/eventos para compartilhamento de experiências sobre
desenvolvimento de BVS Nacionais e promoção da BVS Brasil;

•

Formação do Comitê Consultivo Nacional
o

Formação de um Comitê Nacional, através da participação de instituições
representantes de cada BVS Temática Nacional;

o

Realização de reuniões para articulação e fomento da BVS Brasil;

o

Definição de um Plano de Trabalho para BVS Brasil e detalhamento de
atividades;

o

Realização da XI Reunião da Rede Brasileira de Informação em Ciências da
Saúde, durante o SNBU (23 a 27 de outubro – Salvador, BA)


Definição do Programa do Evento;
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Preparação de Infra-estrutura;



Elaboração de informes da cooperação brasileira;

Construção e publicação da BVS Brasil
o

Instalação e customização de aplicativo para construção da página principal
da BVS Brasil;

o

Seleção e ingresso de conteúdos na BVS Brasil;

o

Desenvolvimento de uma área de notícias e de eventos de escopo nacional;

o

Estudo de viabilidade para desenvolvimento e implementação de ferramenta
de busca em múltiplas BVS;

o

Lançamento da BVS Brasil.

Premissa
O desenvolvimento de ferramenta de busca em múltiplas BVS depende de resultado
satisfatório no estudo de viabilidade especificado na macro-atividade. Em caso de
inviabilidade, o Comitê Nacional definirá as fontes de informação das BVS Temáticas
Nacionais que serão integradas na metabusca (meta-IAH).

3 Promoção da acessibilidade, inovação de conteúdos, novos
formatos, linguagem e comunicação
Este subprojeto está relacionado com atividades de inovação de formatos e conteúdos na
BVS. Envolve o desenvolvimento de critérios e metodologias para produção,
armazenamento e publicação de documentos multimídias como áudios e vídeos para
publicação na BVS Saúde Pública Brasil.
Tem como objetivos:
•

Fomentar pesquisas e experimentos para exposição dos conteúdos da BVS Saúde
Pública em novos formatos buscando atingir novos públicos.

Macro-atividades:
•

Formação de um Grupo Focal para identificação de fontes, validação de conteúdos
e definição de diretrizes de trabalho para promover a acessibilidade, inovação de
conteúdos, novos formatos, linguagem e comunicação na BVS SP Brasil;

•

Mapeamento/criação de programas de áudio e vídeo sobre temas relevantes em
saúde pública, para veiculação na internet, TV e rádio contemplando:
o

Resumos de Teses;
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o

Relatos de Experiências;

o

Informes de Evidência para os principais problemas de saúde do Brasil;

Publicação de informação em novos formatos na BVS SP Brasil.

4 Patrimônio Cultural da Saúde
Este subprojeto busca o fortalecimento da história da saúde no Brasil, através da
recuperação de acervos arquitetônicos, de documentos, e da história oral que resgatem
esta temática. Considera também o desenvolvimento da BVS História e Patrimônio
Cultural da Saúde, e suas fontes de informação.

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

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

•

Promover estudos, pesquisas, projetos e parcerias.

Macro-atividades:
•

Realização de pesquisa histórica
o

Identificação de marcos institucionais relacionados à história da saúde
pública do Brasil (documentos bibliográficos, arquivísticos, históricos,
museológicos e iconográficos) e pesquisa iconográfica dos fatos
institucionais da Saúde (personalidades, imagens, prédios etc.);

o

Pesquisa histórica e bibliográfica para seleção de documentos referentes a
conferências, políticas, programas e projetos relacionados à história da
saúde por meio de bases de dados e acervos de documentos (por exemplo:
LILACS, ColecionaSUS, UFBA, IEC, ANM, Fiocruz, CPPII, Nise da Silveira,
Fundação NESP etc.);

•

Construção da BVS História e Patrimônio Cultural da Saúde
o

Página do Portal


Instalação, inserção de conteúdos e desenvolvimento design gráfico
para BVS História e Patrimônio Cultural da Saúde;
14
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Implementação de ferramenta de busca dinâmica (Meta-IAH) que
possibilite a pesquisa simultânea nas fontes de informação da BVS;

o

Catálogo de Sites


Instalação e customização do aplicativo LIS para o desenvolvimento
de uma fonte de informação para hospedagem de sites nacionais e
internacionais de museus, casas de cultura, bibliotecas, sites
biográficos, relacionados à História e Patrimônio da Saúde;

o

Linha do Tempo da Saúde


Análise de necessidades e do tipo de informação a ser trabalhada ;



Desenvolvimento de metodologia/tecnologia para elaboração da
linha do tempo;



Realização de design gráfico da Linha do Tempo da Saúde;



Inserção de conteúdos a partir dos produtos de consultorias já
realizadas;

o

o

Diretório de Eventos


Instalação e Customização do DirEve;



Ingresso de conteúdos com datas e eventos importantes;

Galeria do Patrimônio Arquitetônico da Saúde Pública do Brasil


Análise de necessidades e do tipo de informação a ser trabalhada;



Pesquisa e identificação de metodologias/tecnologias;



Desenvolvimento/adoção de metodologias/tecnologias;



Seleção e ingresso de conteúdos;



Projeto gráfico;



Publicação na BVS História e Patrimônio Cultural da Saúde.

Premissas
As pesquisas históricas e o levantamento de conteúdos serão executados e coordenados
pela CGDI/MS. A BVS História e Patrimônio Cultural da Saúde será desenvolvida pela
CGDI/MS, com a cooperação da BIREME no desenvolvimento específico de metodologia e
tecnologia para as fontes de informação “Linha do Tempo da Saúde” e “Galeria do
Patrimônio Arquitetônico da Saúde Pública do Brasil”.
O site será hospedado nos servidores do DATASUS contando com a colaboração das
instituições parceiras para a manutenção do mesmo.
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5 Desenvolvimento e atualização da terminologia em saúde
Este subprojeto preve a atualização da terminologia em gestão da saúde pública assim
como a metodologia para atualização/criação de categorias já existentes no Vocabulário
Controlado DeCS – Descritores em Ciências da Saúde.
Tem como objetivos:
•

Aperfeiçoar a metodologia de atualização do DeCS.

•

Aperfeiçoar a terminologia em gestão da saúde pública de forma a garantir a
melhoria da indexação das fontes de informação geradas pelas instituições
vinculadas ao SUS.

Macro-atividades:
•

Comitês de Avaliação
o

Realização de uma reunião com CGDI/MS, FSP/USP e BIREME para
respaldar a metodologia e discutir o conceito e como funcionarão os
Comitês de Avaliação;

o
•

•

Criação de Comitês de Avaliação para cada uma das categorias do DeCS;

Atualização da Terminologia
o

Validação da categoria SP por especialistas (Comitê de Avaliação);

o

Finalização e validação da categoria Sistemas Públicos de Saúde;

DeCS estendido
o

Documentação da metodologia e dos critérios para criação de categorias
estendidas no DeCS;

o

Definição de como será integrado o DeCS estendido aos aplicativos da BVS.

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

Administrar e ampliar a BVS SP Brasil e suas fontes de informação, garantindo sua
atualização periódica e infra-estrutura.
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Coordenar o Projeto BVS SP Brasil 2006-2007, realizando acompanhamento e
evolução nas atividades especificadas no projeto e gerando indicadores para
avaliação de seu desenvolvimento.

•

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

•

Promover atividades de marketing e divulgação da BVS SP Brasil.

•

Promover atividades de capacitação no acesso as fontes de informação da BVS SP
Brasil.

•

Associar as estratégias de marketing com as diretrizes do SUS para divulgação da
BVS SP Brasil.

Macro-atividades:
•

Operação e atualização permanente do site da BVS SP Brasil;

•

Operação e atualização permanente do portal de textos completos;

•

Operação e atualização permanente do portal de bases de dados bibliográficas;

•

Operação e atualização permanente do portal de teses, considerando:
o

Documentação de como novas instituições podem participar do projeto;

o

Estabelecimento e ampliação da rede de cooperantes do portal de teses;

o

Estudo de viabilidade para criação de uma forma de interoperabilidade junto
a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (IBICT);

•

Atualização e operação do Portal de Notícias em Saúde Pública, desenvolvido por
ocasião dos projetos do Biênio 2004/2005:
o

Aperfeiçoamento do aplicativo para atender necessidades específicas da
BVS, com a criação de canais de notícias (RSS);

o

Realização de um evento de capacitação envolvendo as instituições do
Comitê Executivo e descentralização da atualização do Portal de Notícias da
BVS Saúde Pública Brasil;

•

Operação e atualização permanente dos Diretórios na BVS, considerando:
o

Realização de contatos com CNPq para evolução da disponibilização do
Lattes na BVS;

o

Aperfeiçoamento do diretório de eventos, com novas implementações
tecnológicas, permitindo extrair do sistema os indicadores da contribuição
descentralizada;

•

Operação e continuidade ao monitoramento das estatísticas de acesso e
indicadores de atualização das fontes de informação da BVS;

•

Programas de capacitação
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Realização de ao menos 15 cursos de acesso da BVS Saúde Pública durante

o Biênio, através de encontros presenciais, sendo 80% voltados ao SUS (Os
cursos voltados ao SUS serão organizados pela CGDI/MS e ministrados pela
BIREME/OPAS/OMS);
o

Disponibilizar o Curso a Distância de pesquisa na BVS Saúde Pública Brasil

em parceria com a UNIFESP/DIS, incluindo a plataforma de curso, elaboração
do conteúdo em 6 módulos e tutoria/monitoramento durante as aulas;
o

Promoção da 1ª turma do curso a distância no Congresso Mundial de Saúde

Pública, (21 a 25 de agosto, Rio de Janeiro) e a formação de ao menos duas
turmas;
o

Capacitação de profissionais de informática e de informação das instituições

cooperantes da BVS nas tecnologias e metodologias adotadas, mediante
demandas apresentadas pelo Comitê Consultivo;
•

Operação e continuidade as ações de marketing e comunicação da BVS Saúde

Pública Brasil e aplicação do PCM na BVS SP Brasil, considerando:
o

Participação em eventos com stands e distribuições de materiais;

o

Elaboração de material promocional;

o

Mapeamento de meios de comunicação e realização de contatos para
publicação de notícias e proposição de veiculação periódica:


Identificação e seleção de produtos institucionais e de Controle
Social (Conselhos) para a promoção da BVS SP Brasil;



Contato para a divulgação de matérias jornalísticas elaboradas
pela pelo Comitê Consultivo desta BVS;

•

Articulação das instituições participantes do Comitê Consultivo e Comitê
Executivo da BVS SP Brasil, realizando ao menos uma reunião ao ano do
Comitê Consultivo, e duas ao ano do Comitê Executivo desta BVS, com foco no
acompanhamento da evolução dos projetos e discussão das possibilidades de
ampliação do Comitê Consultivo da BVS.

7 Desenvolvimento do modelo da BVS no âmbito institucional do
SUS
Subprojeto relacionado ao fortalecimento do modelo da BVS no âmbito do SUS, por meio
da consolidação da Rede BiblioSUS e da base de dados ColecionaSUS, do desenvolvimento
de fontes de informação para a BVS Ministério da Saúde e da implantação de 15 estações
BVS em secretarias municipais de saúde.
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Tem como objetivos:
•

Expandir a Rede BiblioSUS integrando-a com as redes especializadas da BVS Brasil,
incluindo as universidades públicas e privadas, secretarias estaduais e municipais
de saúde, conselhos estaduais e municipais de saúde, outros setores da Saúde e
entidades da sociedade civil, priorizando as regiões norte e nordeste do país.

•

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

•

Posicionar da base ColecionaSUS como fonte de Literatura Brasileira em Saúde.

Macro-atividades:
•

Efetivação do Controle Bibliográfico nas instituições vinculadas ao Ministério da
Saúde e Secretarias Estaduais em Saúde;
o

Seleção de 6 instituições federais e 6 secretarias estaduais (Projeto Estação
BVS) para o apoio ao controle bibliográfico e uso das metodologias e
tecnologias do Modelo BVS:


Registro dos compromissos e contrapartidas das instituições
contempladas;



Inserção dos acervos informacionais na base de dados
ColecionaSUS, sendo o foco prioritário a produção institucional e a
Literatura Cinzenta existente;



Realização de cursos, treinamento e reuniões técnicas para o
acompanhamento dos trabalhos dos profissionais;

•

Aperfeiçoamento da metodologia de atualização da base de dados Coleciona SUS,
de acordo com os procedimentos de atualização e gestão da base de dados
LILACS:
o

Elaboração de metodologia de gestão da base de dados ColecionaSUS;

o

Atualização tecnológica;

o

Treinamento de bibliotecários e analistas de sistemas responsáveis pela
gestão da base de dados ColecionaSUS;

•

Realização do III Encontro da Rede BiblioSUS:
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o

Identificação e definição da data e local do evento;

o

Participação de 2 técnicos da BIREME e 3 técnicos do Ministério da
Saúde/CGDI para a organização do evento;

o

Seleção de até 15 representantes de instituições para financiamento de
participação (diárias e passagens);

•

o

Organização do evento (palestras, convidados, coffee break etc.);

o

Elaboração de convites e materiais de divulgação do evento;

o

Avaliação do evento.

Atualização e inserção de novos conteúdos para a Comunidade Virtual da Rede
BiblioSUS e Coned;

•

Implementação do Projeto Portal de Artigos Eletrônicos do SUS:
o

Seleção das revistas que contemplarão a primeira etapa do projeto e
realização da marcação textual;

o
•

Lançamento do Portal na BVS MS;

Terminologia em Saúde:
o

Treinamento de profissionais (atualização em indexação);

o

Publicação do Glossário de Siglas e Termos do Ministério da Saúde;

o

Descentralização e documentação do Sistema Glossário para o Ministério da
Saúde/CGDI (estrutura tecnológica, fluxo e forma de atualização,
criação/exclusão de campos etc.);

•

Controle bibliográfico da legislação federal em Saúde:
o

Correção e avaliação de conteúdos do Sistema de Legislação da Saúde –
Saúde Legis e apoio à criação dos novos módulos do sistema: pesquisa
simultânea, edição automática e numeração seqüencial de atos normativos;

o
•

Publicação periódica do informativo eletrônico Alerta Legis;

Aquisição de até 25 licenças do software PHL com contrato de manutenção de 12
meses para o Ministério da Saúde;

•

Implantação de 15 estações BVS na esfera municipal do SUS:
o

Elaboração de Edital para a seleção dos municípios contemplados,
prevendo, critérios, obrigações, e contrapartidas das instituições, Ministério
da Saúde e BIREME;

o

Divulgação do Edital;

o

Organização de reunião com Ministério da Saúde – CGDI, DECIT e SGP,
BIREME e Conselhos de Saúde para a seleção dos municípios;

o

Publicação do resultado da seleção;
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o

Aquisição de equipamentos e infra-estrutura;

o

Inauguração das Estações Biblioteca Virtual em Saúde;

Fomento ao uso da informação por meio do envio de cópias de documentos
solicitadas ao serviço SCAD pela Rede BiblioSUS:
o

Elaboração de metodologia de trabalho que defina os critérios e forma de
distribuição dos créditos para a Rede;

o

Publicação dos critérios e contabilidade dos gastos em parceria com
SCAD/BIREME;

•

Formação de um núcleo de suporte técnico para a Rede BiblioSUS contemplando a
capacitação no uso, gestão, customização de todas as fontes de informação
utilizadas no Modelo BVS:
o

Identificar especialistas e instituições habilitados tecnicamente nas
tecnologias do modelo da BVS;

o

Realizar um evento do núcleo de suporte técnico para a Rede BiblioSUS;

o

Definir metodologia de trabalho, níveis de responsabilidade, sistematização
e acesso a documentação gerada.

Premissas:
•

A gestão da Rede BiblioSUS é de responsabilidade do Ministério da Saúde/CGDI e
da base de dados ColecionaSUS do Ministério da Saúde/CGDI em parceria com a
BIREME.

•

O site da BVS MS bem como o Portal da Rede BiblioSUS serão hospedados nos
servidores do Ministério da Saúde/DATASUS e serão mantidos pela equipe CGDI.

8 Promoção e desenvolvimento de evidências para tomada de
decisão e aperfeiçoamento da gestão estratégica e participativa nas
instâncias do SUS
Subprojeto que está relacionado ao desenvolvimento de uma nova fonte de informação
para BVS, relativo a elaboração e publicação de relatórios de evidências para facilitar os
processos de tomada de decisão em saúde.
Tem como objetivos:
•

Organizar e disponibilizar evidências para tomadas de decisão em saúde, a partir
da analise da produção técnica, científica e normativa do setor saúde.
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•

Identificar, analisar e divulgar experiências de gestão participativa do SUS.

•

Conformar uma fonte de informação sobre instituições de interesse para o controle
social.

Macro-atividades:
•

Formação de um grupo focal, envolvendo SGP/MS, CGDI/MS e BIREME para
definições e/ou validação de metodologias e estratégias de trabalho;

•

Participar do desenvolvimento um Portal de Evidências em Saúde para BVS,
realizando:
o

Um seminário para apresentação da rede HEN – Health Evidence Network a
profissionais e gestores da área da saúde, troca de experiências

o



Definição de local;



Seleção das instituições/profissionais participantes;



Definição do Programa do Evento;



Envio de convites;



Realização do seminário;

Sistematização das perguntas e respostas do Serviço Disque Saúde do
Ministério da Saúde, realizando o agrupamento dos temas que representam
a maior demanda de informação por parte do usuário;

o

Identificação das demandas de informação dos conselheiros de saúde a
partir dos serviços de informação existentes (Disque Saúde) e de outras
fontes secundárias: seminários de informação, anais de conferências,
pesquisas, etc.

o

Seleção de até 10 temas prioritários e de maior demanda para adaptação e
desenvolvimento de conteúdos:


Busca de evidências, guidelines e outros materiais em fontes de
informação já existentes, realizando traduções e produção de
conteúdos, quando necessário;


•

Inserção de conteúdos no Portal de Evidências da BVS;

Identificar fontes de informação de experiências de gestão estratégica e
participativa nas instancias do SUS com foco no controle social:
o

Levantamento de eventos, congressos e outras fontes secundárias;

o

Estudos de metodologia e tecnologia para registro e indexação destes
conteúdos;

o

Publicação de conteúdos na BVS SP Brasil e Portal de Evidencias;
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Conformar um diretório sobre instituições de interesse de controle social:
o

Levantamento das instituições;

o

Estudo da base de dados disponível na SGP/MS;

o

Desenvolvimento de solução tecnológica;

o

Atualização e manutenção;

Publicação e divulgação das fontes de informação geradas no subprojeto na BVS
Saúde Pública Brasil;

•

Desenvolvimento de estratégias de comunicação especificas para divulgação e
avaliação entre usuários e conselheiros;

•

Contribuição com os novos conteúdos desenvolvidos para o Serviço Disque Saúde.

Premissas
A BVS SP Brasil atuará como colaboradora no desenvolvimento de conteúdos para o Portal
de Evidências da BVS (projeto paralelo), não estando contempladas aqui o
desenvolvimento de metodologias e tecnologias. A publicação dos relatórios de evidências
gerados neste projeto na BVS depende da existência de aplicativo para armazenamento e
publicação dos dados na Web.

Cronograma
Em elaboração.
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