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A informação científico-técnica é 
essencial para a Saúde  

As decisões em Saúde são mais 
eficientes quando baseadas em 
informação científico-técnica relevante

A informação deve subsidiar os 
processos de tomada de decisão em 
Saúde, incluindo a formulação de 
políticas, planificação, gestão, pesquisa, 
educação e atenção à saúde

Fundamentos





 
fortalecer e ampliar o fluxo de informação 
científico-técnica em Saúde na AL&C


 

acesso eqüitativo à informação

decisões em saúde baseadas no 
conhecimento

A cooperação técnica busca:

Fundamentos



2009 – BVS 11 anos!


 
Espaço e instância de referência para a cooperação 
técnica em informação científica em saúde na 
América Latina e no Caribe.


 

Bem público construído pelo esforço colaborativo de 
todos os países da Região em um contexto de 
globalização, de mudanças tecnológicas e de 
permanentes desafios aos sistemas de saúde e às 
políticas públicas que buscam a promoção da 
equidade em saúde. 


 

Promovida e coordenada pela BIREME



 Evitar duplicações


 

Facilitar o intercâmbio/cooperação com iniciativas 
internacionais


 

Promover as capacidades locais na adoção, 
desenvolvimento e adaptação de tecnologias de 
informação


 
Contribuir na elaboração de políticas nacionais de 

informação científico-técnica sincronizadas com o 
paradigma da informação e comunicação da internet

BVS – modelo de cooperação 
técnica em rede



BVS – modelo de cooperação 
técnica em rede

A Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS) registra, organiza, preserva, 

relaciona e dissemina os 
conteúdos das fontes de 

informação



Alcance da BVS
A construção da BVS se realiza nos âmbitos 
geográficos, temáticos e institucionais.

Exemplos:


 

BVS México (geográfico nacional)


 
BVS Saúde Pública (temático regional)


 

BVS Adolec México (temático nacional)


 
BVS Adolec América Latina y Caribe (temático regional)


 

BVS Ministério da Saúde do Brasil (institucional)

Apresentador
Notas de apresentação
No âmbito geográfico, nacional ou regional e  prevê a participação de todos os países com a operação de suas fontes de informação de modo compatível e em rede com outros países.

No âmbito temático ela pode ser nacional ou regional e faz uso de recursos e iniciativas que favorecem o desenvolvimento e operação e de redes de fontes de informação especializadas. 



3 dimensões da BVS

Redes Sociais (construção coletiva)

Instituições e usuários, produtores intermediários 
de informação científica e técnica em saúde.

InternetWeb/Internet

1 2 3 4 5 usuario

BVS
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Redes de Conteúdos (bens públicos)

Coleções  de produtos, serviços,  eventos de 
informação e fontes e fluxos de informação.

3 dimensiones de la BVS

InternetWeb/Internet

1 2 3 4 5 usuario

BVS
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3 dimensões da BVS

Redes de Ambientes Aprendizes e 
Informados - AAI

3

Ambientes em que predominam o intercâmbio 
de informação, experiências e conhecimento 
entre seus participantes, são os chamados 
espaços colaborativos [online].

InternetWeb/Internet

1 2 3 4 5 usuario

BVS



Coleção de fontes de Informação

Des
taq

ue
s, 

no
tíc

ias
, 

ev
en

to
s

Área de busca nas fontes de informação da 
BVS

Rede BVS: 

Portais

nacionais e 

temáticos



Redes sociais:

• Nacionais;

• Regionais;

• Internacionais;

• Temáticas e

• Institucionais

Redes sociais:

• Nacionais;

• Regionais;

• Internacionais;

• Temáticas e

• Institucionais



Rede BVS



Rede BVS



Rede BVS



Rede BVS



Rede BVS



Rede BVS



Rede BVS



A operação da BVS é assistida por Comitês Consultivos, 
Comitês Executivos e Secretarias Executivas, 
conformados por representantes e usuários de informação 
em áreas específicas. 

A operação do conjunto de Fontes de Informação é 
descentralizada, segue a critérios de qualidade, adota as 
metodologias e tecnologias públicas e eficientes (Modelo 
da BVS).

Como se desenvolve a BVS?



Como se desenvolve a BVS?

Instituições articuladas e em busca de 
objetivos comuns

Instituições trabalhando cooperativamente e 
desenvolvendo suas capacidades locais com 

metodologias e tecnologias gratuitas e 
abertas



Três instâncias básicas para a 
construção da BVS

Comitê Consultivo

Comitê Executivo

Secretaria Executiva

1
2
3

http://www.cepis.ops-oms.org/indexpor.html


Comitê Consultivo
Formado por instituições fundamentais do eixo 
temático, tem como principais funções:
 Tomar decisões políticas;
 Estabelecer e aprovar o plano de trabalho;
Coordenar a divisão de trabalho entre as 
instituições;


 
Identificar oportunidades e “gaps” 

informacionais;
 Definir e orientar os critérios de qualidade;
 Definir prioridades;
 Aprovar projetos específicos;
 Controlar e avaliar o desempenho da BVS;


 
Obter fontes de financiamento para projetos 

específicos;
….
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Comitê Executivo

O Comitê Executivo, formado pelas bibliotecas, centros de 
informação (bibliotecários e informáticos) ligados às instituições 
que formam o Comitê Consultivo, também chamado Comitê 
operacional tem como principais funções:


 

Operar as fontes de informação descentralizadamente a partir 
da metodologia BVS;

 Manter atualizados os conteúdos das fontes de informação;


 

Atender capacitações técnicas para acompanhar os ajustes e 
desenvolvimento metodológico e tecnológico da BVS.
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Secretaria Executiva

Em geral representada por uma instituição com condições 
(políticas, institucionais, econômicas, de recursos humanos e de 
tecnologias de informação) para assumir a liderança na operação 
da BVS. Tem como principais funções: 


 

Promover o funcionamento efetivo do Comitê Consultivo,  
organizando reuniões periódicas;

 Desempenhar funções de coordenação e promoção da BVS; 


 

Assegurar a atualização e funcionamento da matriz de  
responsabilidades.
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Matriz de responsabilidades


 

Faz parte do plano de desenvolvimento da BVS e 
indica, para cada fonte de informação da BVS, qual a 
instituição coordenadora e quais as cooperantes. 


 

Os projetos específicos deverão ser detalhados 
para uma ou mais fontes de informação, facilitando 
sua implantação descentralizada. 



Matriz de Responsabilidades
Exemplo: BVS Saúde Pública



Indicadores de evolução de uma 
BVS


 

Comitê Consultivo estabelecido e ativo


 
Instituições coordenadoras e executoras


 

Plano de desenvolvimento


 
Matriz de responsabilidades 


 

Infra-estrutura e recursos tecnológicos 


 
Página principal e fontes de informação operando de 
modo atualizado e descentralizado


 

Conjunto mínimo de conteúdos



Sobre o Modelo da BVS
http://bvsmodelo.bvsalud.org



Iniciativas de BVS nos países



Iniciativas por país
País Iniciativas

ANGOLA 1
ARGENTINA 9
BARBADOS 1

BELICE 1
BOLÍVIA 5
BRASIL 34

CABO VERDE 1
CHILE 1

COLÔMBIA 4
COSTA RICA 4

CUBA 9
EL SALVADOR 6

EQUADOR 1
ESPANHA 1

GUATEMALA 6
GUIANA 1

GUINÉ BISSAU 1

País Iniciativas

HONDURAS 3

JAMAICA 1

MÉXICO 3

MOÇAMBIQUE 1

NICARÁGUA 6

PANAMÁ 2

PARAGUAI 1

PERU 15

REPÚBLICA DOMINICANA 4

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 1

TIMOR LESTE 1

TRINIDAD E TOBAGO 2

URUGUAI 7

VENEZUELA 3

BVS-TEMATICAS 
REGIONAIS 27

http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=ARGENTINA/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=BARBADOS/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=BELICE/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=BOL�VIA/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=BRASIL/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=CHILE/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=COL�MBIA/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=COSTA%20RICA/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=CUBA/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=EL%20SALVADOR/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=EQUADOR/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=ESPANHA/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=GUATEMALA/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=GUIANA/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=GUIN�%20BISSAU/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=HONDURAS/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=JAMAICA/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=M�XICO/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=NICAR�GUA/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=PANAM�/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=PARAGUAI/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=PERU/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=REP�BLICA%20DOMINICANA/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=S�O%20TOM�%20E%20PR�NCIPE/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=TRINIDAD%20E%20TOBAGO/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=URUGUAI/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=VENEZUELA/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=BVS-TEMATICAS%20REGIONAIS/(1)


Ou seja…

 98 iniciativas nacionais e temáticas-nacionais

 19 institucionais

 20 iniciativas temáticas-regionais

 137 BVS em distintas fase de desenvolvimento



Estado atual de desenvolvimento 
das iniciativas

Piloto
9%

Em 
desenvolvimento

63%

Certificada
28%

Tipo Quantidade
Certificada 39

Em desenvolv. 85
Piloto 13
Total 137

http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=CERTIFICADA/%289%29
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=EM%20DESENVOLVIMENTO/%289%29
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=PILOTO/%289%29


No Brasil, hoje...

34 iniciativas

Fonte: BVS Net, jan. 2009





A Rede BVS no Brasil


 
Posição decisiva, de alto impacto e liderança no desenvolvimento e 
operação da BVS e de suas Redes associadas;



 
Marco legal para estabelecimento da política de informação em saúde 
forma parte das diretrizes das Conferências Nacionais de Saúde e da 
Política Editorial do Ministério da Saúde, publicadas em 2004;



 
Como resultado, houveram avanços programáticos e orçamentários para 
estabelecer uma política comum de informação em saúde para os três 
níveis do Sistema Único de Saúde e apoio para a implementação dos 
projetos da BVS Brasil; 



 
Além disso, o Brasil participa de forma destacada na gestão da 
comunicação científica e técnica em saúde na Região, sendo o maior 
produtor e usuário de informação em saúde e o principal signatário da 
OPAS/OMS no convênio de criação e manutenção da BIREME;



 
Cooperação estratégica com a maioria dos países da Região e com 
países de língua portuguesa da África. 

Fonte: Informe de Avaliação da BVS em seus 10 anos de operação. / Grupo de Trabalho 
para Avaliação da BVS. São Paulo : BIREME / OPAS / OMS, Setembro 2008. 



Na Rede...

Todos os centros 
cooperantes têm 
liberdade para agregar / 
criar / desenvolver novas 
fontes de informação, 
que por sua vez, podem 
passar a fazer parte do 
Modelo da BVSMais de 900 

instituições 
Cooperantes 
da BVS



http://cvirtual-bvs.bireme.br/



A BIREME acompanha e orienta as 
instituições em desenvolvimento da 

BVS, realiza capacitações promovendo 
a transferência e adoção do modelo



Muito obrigada!

Joanita Barros
Juliana Sousa

joanita.barros@bireme.org
juliana.sousa@bireme.org

Projetos e Instâncias da BVS - PFI
BIREME/OPAS/OMS
http://www.bireme.br

mailto:joanita.barros@bireme.org
http://www.bireme.br/
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