
no projeto da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), liderado pela  Re





BVS Adolpho Lutz

lvida pela Casa de Oswaldo Cruz - COC, essa BVS inaugur

a Saúde. Mostra a trajetória do cientista Adolpho Lutz (1

que realizou trabalhos significativos nas áreas de zoologia

ca, bacteriologia, helmintologia, entomologia, dermatolo

asitologia, com destaque para os estudos sobre a hansení





BVS Sergio Arouca

em 2005, a BVS Sérgio  Arouca  preserva a memória do m

sanitária  brasileira, que se confunde com a vida de Arouc

idente da Fiocruz após o fim da ditadura militar,  foi  resp

eração e redemocratização institucional , cuja autonomia

ca e política está hoje garantida em Estatuto. Seu desenv

ulta da parceria entre a Biblioteca de Saúde Pública do CI

ordenadoria de Comunicação Social da Presidência da Fio





m 2005, a BVS AM resulta da parceria entre o CICT pela  B

ulher e da Criança, o Banco de Leite Humano do Instituto

Centro de Referência da Rede Nacional de BLH -, ambos d

mpliação da Rede BLH para a América Latina, a BVS AM a

o no seu Comitê Consultivo e incluiu conteúdo de institui

as como a Sociedade Uruguaia de Pediatra  e os grupo de

BVS Aleitamento Materno (AM)





005, resulta da parceria entre o CICT pela Biblioteca de Manguinho

uz e o Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz – Unidades da FIOCRUZ-,

agas, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a Universidade

so do Sul e  o Ministério da Saúde. A BVS DIP apresenta ainda dois

ra a Dengue e Malária, dois segmentos temáticos que se configura

problemas de saúde pública no Brasil.

BVS Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP)



BVS Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP)

A BVS DIP contempla os seguintes sub-temas:

• AIDS

• Cólera

• Coqueluche

• Dengue

• Difteria

• Escabiose

• Doença de Chagas

• Esquistossomose

• Febre Amarela

• Filariose

• Hanseníase

• Histoplasmose

• Leishmaniose

• Leptospirose

• Malária

• Meningite

• Peste Bubônica

• Poliomielite

• Raiva

• Rubéola

• Sarampo

• Tétano





2002, essa BVS, com versão em Espanhol, é coordenada pela Casa

rceria com a ABEM – Associação Brasileira de Educação Médica -, a

tano Heredia, a Universidade Nacional de Córdoba e a Universidad

s da Argentina. Articulado com essa BVS, está sendo desenvolvido 

História e Patrimônio Cultural da Saúde.   

BVS História da Saúde e da Medicina





m 2002, essa BVS busca traduzir a amplitude temática que

Saúde Pública, especialmente nos países em desenvolvim

rasil. Sob a coordenação direta da BIREME, o desenvolvim

corado na Biblioteca de Saúde Pública do Cict/Fiocruz e n

de de Saúde Pública da USP, em parceria com o Ministério

BVS Saúde Pública (SP)





ção do Portal de Teses e Dissertações se configura, hoje, na princi
talecimento da  BVS Saúde Pública. Seu site abriga três bases de d

· Teses em Saúde Pública na LILACS 

· Base Thesis

· Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD)

O que pretende esse Portal:

acilitador do trabalho colaborativo entre as instituições acadêmica

a, oferecendo uma visão de conjunto das dissertações e teses de sa

Utilizar ferramentas de gestão de conteúdos e de serviços via web.

ormação contida nos diversos sites de teses na área de saúde públi

rtal de Teses e Dissertações em Saúde Públi



ência de uma ferramenta que articule o conjunto de informações e

produzidos e veiculados nas dissertações e teses de saúde públic

s de busca e recuperação diversificadas e ausência de organização

sseminação da cultura de trabalho colaborativo entre instituições a

adores com linhas e pesquisas similares e entre pesquisadores com

pesquisa complementares.

d ( li i ) d á i

rtal de Teses e Dissertações em Saúde Públi
Justificativas:





ando certificação, essa BVS está sendo desenvolvida pela

de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), Secretaria Técnica 

cnicas do Sistema Único de Saúde (RET-SUS). A BVS visa 

as Escolas e Centros formadores do SUS por um espaço d

ção de trabalhadores e de interação entre estudantes, doc

res e profissionais da saúde. Um espaço que possibilite a

de conhecimentos e o acesso a novas tecnologias, novos

BVS Educação Profissional em Saúde



Bibliotecas Virtuais em desenvolvimento

a e Patrimônio Cultural da Saúde

Latino-Americana de História e Patrimônio Cultural da Saúde foi cr
or iniciativa da Casa de Oswaldo Cruz em parceria com outras insti
as quais destacam-se a BIREME, o Ministério da Saúde do Brasil e a
nio Cultural de la Salud do Ministério de la Salud do Chile. Como ca
ão dessa Rede, está sendo desenvolvido o segmento de  História e 
da Saúde articulado com a BVS História da Saúde e da Medicina.

lidade  - Parceria do CICT com a UERJ - LAPPIS

ia - Parceria do CICT com o Centro Latino Americano de Violência e S



Principais desafios:

lecimento da rede de cooperação para ampliação das parcerias ext

- Regionalização das BVS temáticas;

- Integração das BVS temáticas no Portal BVS Fiocruz;

gração com a área técnica da BIREME visando ampliar o conhecime

uso das ferramentas da BVS;

- Certificação das BVS em desenvolvimento;

r a ampliação do acesso eqüitativo à informação científica e técnica

potencializada  pelo trabalho em rede.



Recomendação

endo o desenvolvimento da BVS como projeto inovador na democra

ampliação do acesso à informação cientifica e técnica em Saúde 

damos o fortalecimento da BIREME, instituição líder no desenvolvi

BVS no  Brasil e demais países da América Latina e Caribe.



Obrigada!

Ilma Noronha
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