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Nesta apresentação
•O conceito da BVS

•A BIREME

•Bibliotecas como difusoras de informação

•Números da BVS: no mundo e no Brasil

•Rumo a BVS Brasil



a A BVS  é uma coleção descentralizada e dinâmica de 
fontes de informação* que tem como objetivo propiciar o 
acesso ao conhecimento científico atualizado em saúde.

O Modelo da Biblioteca Virual em Saúde (BVS)

* Fonte de informação: Qualquer produto, serviço, organização
ou pessoa que gera informação relevante

As Fontes de informação são agrupadas em:
•Bases clássicas e serviços (bases de dados referenciais)
•Publicações eletrônicas
•Educação e tomada de decisão
•Disseminação seletiva (perfis de interesse, newsletter)
•Comunicação (notícias, comunidades de prática, fóruns)
•De integração (terminologia, catálogo LIS, metodologias)



a Opera como uma rede de produtos e serviços na
Internet, de maneira a atender às necessidades de 
informação em saúde de autoridades, administradores, 
investigadores, professores, estudantes, profissionais e 
público em geral.

a Se diferencia do conjunto de fontes de informação da 
Internet por obedecer a critérios de seleção e controle de 
qualidade. 

A Biblioteca Virual em Saúde (BVS)



Referencias bibliográficas com enlace para 
texto completo y revisiones 

sistemáticas completas

Localizador de sitios
LIS

Texto completo
SciELO

Referencias bibliográficas 
con resumen

Acceso a documentos 
a través de fotocopias  - SCAD

Bases de datos:
Medline, Lilacs,
Cochrane, etc

Portal de revistas científicas 

Revistas electrónicas
Acceso Libre

Colección de las biblioteca

Biblioteca 
Cochrane

Biblioteca Virtual en Salud

www.bvs.br

Exemplo de pesquisa
na BVS

http://www.scielo.org/


Como surgiu? 

BVS: um dos modelos mais avançados de 
gestão de informação e conhecimento

científico



BVS - Biblioteca Virtual em Saúde

A criação e desenvolvimento da Biblioteca Virtual em
Saúde caracteriza-se como o quarto período na evolução   
da BIREME e do Sistema Regional significando a 
expansão de um modelo de cooperação técnica 

Estratégia adotada pela BIREME para a promoção da          
cooperação técnica em informação em sintonia com o 
novo paradigma organizacional  e de tratamento de 
informação estabelecido pela Internet 



O que é a BIREME

Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde – BIREME
Centro especializado da OPAS de informação em
ciências da saúde

Missão: contribuir  para o desenvolvimento da saúde
fortalecendo e ampliando o fluxo de informação em
ciências da saúde

Foi criada em 1967 através de um convênio entre o
Governo do Brasil e da OPAS  como Biblioteca Regional
de Medicina



BVS - Biblioteca Virtual em Saúde

A trajetória da BIREME – 4 grandes períodos

1967 – 1976: serviços da biblioteca regional de medicina com vistas
a responder  de modo prioritário às necessidades de acesso à
literatura científica das bibliotecas médicas da Região

1977 – 1986: desenvolvimento da rede de bibliotecas na Região, em
busca da racionalização e uso compartilhado de suas coleções
e inicia do controle bibliográfico das revistas latino-americanas
reunidas na publicação Index Medicus Latino-Americano

1982: Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde.

1987 – 1997: desenvolvimento do Sistema Latino-Americano e do
Caribe de Informação em Ciências da Saúde, com a participação
ativa das bibliotecas e centros de documentação.  



BVS - Biblioteca Virtual em Saúde

Modelo da Biblioteca Virtual em Saúde

http://bvsmodelo.bvsalud.org

1998  
Na VI Reunião do Sistema Latino-Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde, na Costa Rica,
a rede se compromete a construir de forma cooperativa a 
Biblioteca Virtual em Saúde 

http://bvsmodelo.bvsalud.org/


O sucesso da BVS depende 
da Rede de Bibliotecas!

E o qual o papel das bibliotecas 
neste contexto?

Desafio: 

Aproveitar as oportunidades oferecidas pela Internet e 
pelas tecnologias de informação que a ela convergem
para que até 2015 alcancemos (ou nos aproximemos) 
da equidade no acesso a informação científica e de 
tomada de decisão.



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 publicas e 
eficientes (Modelo da 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



evitar duplicações

facilitar o intercambio/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

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

preserva, relaciona e dissemina os 
conteúdos das fontes de 

informação



Rede BVS



Rede BVS



Rede BVS



Rede BVS



Rede BVS



Rede BVS



Rede BVS



Vários países alcançaram notáveis avanços no 
desenvolvimento das capacidades nacionais

e institucionais em informação científico 
técnica em saúde

Contribuiram para estes avanços:

• O posicionamento crescentes das autoridades sanitárias em
favor do papel decisivo da informação

• O aumento da disponibilidade de informação em todo mundo, 
produto do avanço da investigação cientifica e do 
desenvolvimento massivo das TIs e,

• A persistencia e evolução das atividades de cooperação entre 
os países, consolidada hoje em dia por uma rede de produtos
e serviços cooperativos de informação operados nas BVS.



No Brasil, 
Política Nacional de Informação e Informática 

do SUS de 2004 

Estabelece a BVS como espaço de acesso equitativo 
ao conhecimento em saúde e propõe a universalização
do uso de bibliotecas virtuais em saúde para a 
disseminação de informações técnico-científicas, 
promovendo a ampliação do acervo e facilitando o 
acesso dos usuários (Brasilia, 29 de março de 2004).

(http://politica.datasus.gov.br/PoliticaInformacaoSaude29_03_2004.pdf) 

http://politica.datasus.gov.br/PoliticaInformacaoSaude29_03_2004.pdf


Números no Brasil

Base de dados 
que compreende a 
literatura relativa 
às Ciências da 
Saúde publicada 
nos países da 
Região da 
América Latina e 
Caribe a partir de 
1982;

LILACS - Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde



• Destinada a pesquisadores e profissionais da 
área da saúde;

• Contém artigos de revistas, teses, livros, 
capítulos de livros, anais de congressos ou 
conferências, relatórios técnico-científicos e 
publicações governamentais, com enlaces para 
textos completos de documentos disponíveis em 
acesso aberto. 



• O controle bibliográfico da LILACS é realizado 
em rede por instituições nacionais e de modo 
descentralizado;

• Assim as instituições cooperam com envio de 
seus registros bibliográficos para a base de 
dados LILACS por meio de suas bibliotecas ou 
centros de documentação (dando-lhes mais 
visibilidade);

• Estas instituições são denominadas Centros 
Cooperantes (CCs) da LILACS.



http://bvsmodelo.bvsalud.org



A rede brasileira e a cooperação 
nacional para LILACS

Estados x Centros Cooperantes (CC's) - por Região
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Estados que possuem CC Estados que não possuem CC

Período: 2000-2006

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 



A rede brasileira e a cooperação 
nacional para LILACS

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 



A rede brasileira e a cooperação 
nacional para LILACS

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 Científ icas/Conselhos de Classe 

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

Instituições de ensino superior (públicas e privadas)

Hospitais



Iniciativas de BVS nos países



Iniciativas de BVS por país
Pais Iniciativas

ARGENTINA 6

BARBADOS 1
BOLÍVIA 5
BRASIL 33
BELICE 1
CHILE 1

COLÔMBIA 4

COSTA RICA 4
CUBA 9

REPÚBLICA 
DOMINICANA 3

EQUADOR 1

ESPANHA 1

GUATEMALA 6

Pais Iniciativas

GUIANA 1

HONDURAS 3
JAMAICA 1
MÉXICO 3

NICARÁGUA 6
PANAMÁ 1

PERU 4

PARAGUAI 2

EL SALVADOR 5
TRINIDAD E 

TOBAGO 2

URUGUAI 4

VENEZUELA 2

BVS-TEMATICAS 
REGIONAIS 20

Dados de 13/09/2007



Ou seja…

• 109 iniciativas nacionais, temáticas-
nacionais e institucionais

• 20 iniciativas temáticas-regionais

• 129 BVS em diferentes fases de 
desenvolvimento



Estado atual de desenvolvimento
das iniciativas temáticas e nacionais

Dados de set.07

Piloto
12

Certif icada
36

Institucional
12

Em 
Desenvolvimento

69

Piloto Certificada Em Desenvolvimento Institucional





Brasil Hoje – 33 iniciativas
Piloto Certificadas

Em 
desenvolvimento Institucional

4 12 6 7

http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=INSTITUCIONAL/(9)%20and%20BRASIL/(1)
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/(9)%20and%20BRASIL/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=CERTIFICADA/(9)%20and%20BRASIL/(1)
http://bvs-net-info.bvs.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=bvs-net&nextAction=lnk&&exprSearch=PILOTO/(9)%20and%20BRASIL/(1)


Muito Obrigada!

Cláudia Guzzo
BVS/PFI/BIREME/OPAS/OMS

guzzo@bireme.br

mailto:guzzo@bireme.br
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