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O conceito de rede social existiu desde sempre e que se conhece 

há muito. A rede formada pelos colegas de uma classe de 

faculdade, os amigos que se reúnem em um clube, os que praticam 

esportes, caridade, atendimento, as famílias, todas são redes 

sociais que têm determinados interesses comuns como elo de 

união.

Redes sociais



Análise de redes sociais

Associado ao conceito de rede social há um outro, a Análise de Redes 
Sociais (Social Networks Analysis (SNA), correspondente à expressão em 
inglês). A Análise de Redes Sociais consiste no mapeamento das relações 
interpessoais em um grupo ou comunidade. Em sua representação gráfica,  
cada pessoa é representada por um nó, e as relações são representadas 
por linhas que conectam os nós (Storch, 2007).









Quem somos? O que sabemos? Como descobrir o que sabemos? 



Redes 
sociais

Redes 
fontes info

Redes 
AAI



Internetbvs

Rede de fontes e 
fluxos de informação

1 2 3 4 5 usuario

Rede de produtores, 
intermediários, usuários

No modelo da BVS a rede de instituições produtoras, intermediárias e usuárias de 
informação científica, técnica e factual operam redes de fontes de informação no espaço 
virtual da BVS. Em 2007 mais de 2000 instituições operam direta ou indiretamente 
produtos e serviços da BVS

Para promover o acesso eqüitativo à informação e conhecimento atualizado e desenvolver 
ambientes aprendizes e informados, a BIREME vem desenvolvendo uma metodologia 
baseada em linhas de ação para que organizações, redes, sistemas, unidades, 
ambientes e contextos estejam plenamente informados, operando seus fluxos locais 
de informação integrados à rede de fontes e fluxos de informação da BVS





Comunidades Virtuais – Ambientes Colaborativos

• Termo utilizado para os agrupamentos humanos que surgem no

ciberespaço, através da comunicação mediada pelas redes de

computadores.

• É uma iniciativa inerente às organizações baseadas em

conhecimento

• Identificam interesses comuns e valores da comunidade;

• Viabilizam contribuições variáveis

• Possibilita conexões entre indivíduos independente de localização

geográfica

• As participações podem ser assíncronas

• Sua essência é o compromisso e a ética dos seus participantes





Recursos
• Forum
• Noticias
• Documentos
• Wiki
• Imagens
• Chat
• Minhas preferencias
• Blog
• Newsletter
• FAQ



Estatisticas

• 2008, Julho: 20 espaços colaborativos
 
• 7,000 visitas/mensais

• 8,000 usuarios registrados

• 14 espacos em desenvolvimento



Regular 196

ComunidadesComunidades Estado atualEstado atual UsuariosUsuarios

Regular 3.723

Regular 78

Regular 513

Regular 2.410

Regular 8

Sub-TotalSub-Total >>>>>>>>>>>>>> 6.9286.928

http://cv-acolhimento.bvs.br/
http://comvisa.anvisa.gov.br/
http://cvirtual-bvs.bireme.br/
http://cvdii.bireme.br/
http://telessaude.bvs.br/
http://cv-ripsa.bvs.br/news-ripsa/tiki-index.php


Regular 39

ComunidadesComunidades Estado atualEstado atual UsuariosUsuarios

Regular 36

Regular 20

Regular  5

Regular 29

Sub-TotalSub-Total >>>>>>>>>>>>>> 467467

Regular 338

http://cspace.eportuguese.org/
http://cvirtual-ex-func-nu.bvs.br/
http://cspace.globalhealthlibrary.org/tiki-index.php
http://cvirtual-ccs.bvsalud.org/
http://cv-enfermagem.bvs.br/


Regular 79

ComunidadesComunidades Estado atualEstado atual UsuariosUsuarios

Regular 40

Regular  47

Regular 509

Sub-TotalSub-Total >>>>>>>>>>>>>> 902902

Regular 203

Regular 24

http://www.cv-hispalc.bvs.br/
http://cspace.fch.bvsalud.org/
http://cv-saludmental.bvsalud.org/redmaristan/
http://cspace.evipnet.bvsalud.org/tiki-index.php
http://cvirtual-economia.saude.bvs.br/
http://cv-hpcs.bvs.br/


Regular 75

ComunidadesComunidades Estado atualEstado atual UsuariosUsuarios  

Regular 31

Regular 511

Sub-TotalSub-Total >>>>>>>>>>>>>> 1.0221.022

Regular 354

Regular 51

No. USUARIOS T O T A LNo. USUARIOS T O T A L >>>>>>>>>>>>>> 9.3199.319

http://cspace.tdrkp.org/
http://cv-redebibliosus.bvs.br/
http://comnuvis.saude.ce.gov.br/
http://www.cv-scienti.bvsalud.org/
http://espacio.sde.bvsalud.org/


ComunidadesComunidades Estado atualEstado atual

Terminada

Terminada

Em desenvolvimento

Em desenvolvimento

Terminada

Em desenvolvimento

Em desenvolvimento

http://cvirtual-colombia.bvsalud.org/
http://cv-redadmops.bvsalud.org/tiki-view_articles.php


Telessaude
• Objetivo: facilitar o gerenciamiento de documentos (, 

informes, atas de reuniões, noticias, imagens etc) e 
promover comunicação e interação eentre os 
coordenadores do “Programa Nacional de Telessaúde” e 
outros representantes envolvidos na impalntação do 
Programa

• Integração com a BVS: aceso aos conteúdos  como 
Noticias e Documentos de interesse público



Doenças Inflamatorias Intestinais 

• Espaço que visa faciltar e viabilizar o 
acesso dos pacientes e professionais da 
saúde com informação sobre Doenças 
Inflamatórias  Instestinais. Que tem como 
objetivo a troca de informação e 
conhecimento entre os membros da rede 
de associados da ABCD e todo o público 
interessado em DII.

Compartilhar preocupação, 
problema evidenciam suas 
emocoes, experiencias, contam 
suas historias



Cooperantes da BVS

Espaço facilitador de 
aproximação 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 relevante para 
fortalecer os trabalhos em 
cooperação. 



Objetivo
Espaço de comunicação e compartilhamento de informação entre os 
colaboradores da Representação da OPAS no Brasil, de forma a facilitar o 
cumprimento da missão e objetivos dessa instituição em prol da saúde e 
qualidade de vida da população. 



http://fi5-install.homolog.bvsalud.org/ecos/ecopasbrasil/http://fi5-install.homolog.bvsalud.org/ecos/ecopasbrasil/





Imagens



Documentos





Muito Obrigada!

fernanda.cintra@bireme.org

rosane.taruhn@bireme.org

mailto:fernanda.cintra@bireme.org
mailto:rosane.taruhn@bireme.org
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