II Fórum de Informação em Saúde
IV Encontro da Rede BiblioSUS

Brasília, 22 a 25 de outubro de 2007

Objetivo do IV Encontro da Rede
BiblioSUS
Fortalecer as parcerias e proporcionar a
integração dos profissionais e das
instituições da Rede BiblioSUS, por meio da
educação continuada, com vistas a
promover a gestão cooperativa e
descentralizada para o acesso público à
informação em saúde.

Roteiro do
IV Encontro Rede BiblioSUS
• Avanços e conquistas da Rede BiblioSUS
– Sindkrei Oliveira – BVS MS
• Rede Brasileira de Bibliotecas da área de Psicologia
– Maria Imaculada – BVS Psicologia
• Projeto Casa Brasil
– Maria de Fátima Brandão – Casa Brasil
• Curso de Elaboração e Gestão de Projetos em Unidades de
Informação
– Lourdes de Souza – Sistema de Bibliotecas de São Carlos

Roteiro do
IV Encontro Rede BiblioSUS
• Relatos de experiências de projetos exitosos
– Paulo Marcelo – Secretaria Estadual de Saúde do Ceará
– Ivone Brito – Escola de Saúde pública da Bahia
• Relato de experiência de cooperação com a base ColecionaSUS
– Luis Cláudio – INTO
• Relato de experiência da Editora MS na expedição de
publicações/contratos e convênios
– William Santos e Andréa Torriceli – Editora MS
• Relato de experiência: padronizando o atendimento virtual da
Biblioteca do MS
– Veruska Costa – Biblioteca MS

Roteiro do
IV Encontro Rede BiblioSUS

• Curso sobre a Comunidade Virtual BVS no contexto da Rede
BiblioSUS
– Rosane Taruhn – Bireme/OPAS
• O cenário nacional e internacional da BVS
– Cláudia Guzzo – Bireme/OPAS
• Discussão e propostas para a 13ª CNS

Avanços e conquistas da Rede BiblioSUS
• Dimensões e objetivos da Rede BiblioSUS
• Quantitativo de bibliotecas participantes
• Projeto Estação BVS
• Base de dados ColecionaSUS
• Projetos e Parcerias de cooperação
• Expansão internacional

Avanços e conquistas da Rede BiblioSUS
– Expansão das Estações BVS
• 23 Estações BVS Estaduais
• 3 expansões estaduais
• 3 Estações nas Secretarias Municipais
• 2 expansões municipais
• 2 Estações BVS Psicologia (SP – BA)
– Criação de 06 Espaços de Informação nos Núcleos Estaduais de Saúde
– Inserção da produção estadual na Base ColecionaSUS
– Expansão Internacional
– Criação da Comunidade Virtual
• 100 profissionais cadastrados
– Projeto de Cooperação Técnica com a SES–Ceará e SES- Bahia
– Todas as bibliotecas federais do SUS como centros cooperantes da Rede
BVS Brasil

Rede Brasileira de Bibliotecas da área de
Psicologia
• Contexto da Rede de Psicologia
• Formas de atuação
• Principais produtos e serviços
• Foco na gestão descentralizada
• Inserção no projeto Estação BVS
• Expansão internacional

Projeto Casa Brasil
• Estrutura de gestão
• Modelos de inclusão digital e social
• Avaliação do Projeto Casa Brasil
• Estágios de implementação
• Cultura e desenvolvimento social

Curso de Elaboração e Gestão de Projetos em Unidades
de Informação
• Conceitos gerais
• Elaboração e apresentação de projetos
• Execução e conclusão de projetos
• Financiamento de projetos
• Prestação de contas dos projetos

Relatos de experiências de projetos exitosos

• Secretaria Estadual de Saúde do Ceará
– Projeto baseado na:
• Informação em Saúde
• Educação continuada
• Democratização do acesso
• Controle social

– Objetivos
– Metas
– Cronograma de execução

Relatos de experiências de projetos exitosos

• Escola de Saúde Pública da Bahia
– Objetivo
• Implantação do Sistema Integrado de Bibliotecas da SESAB

– Metodologia de trabalho
– Resultados esperados

Relato de experiência de cooperação com a base
de dados ColecionaSUS

• Histórico da biblioteca do INTO
• Produtos e serviços
• Perfil dos usuários
• Atuação junto à Rede BiblioSUS

Relato de experiência da Editora MS na expedição de
publicações/contratos e convênios
• Política Editorial do MS
• Rotinas de trabalho
• SIED
• Recorte prioritário de bibliotecas
• Responsabilidades do CONED

Relato de experiência: padronizando o atendimento
virtual da Biblioteca do MS

• Contextualização do atendimento virtual
• Diversidade de solicitações e de perfis dos usuários
• Co-Gestão do conhecimento no atendimento virtual
• Atendimento virtual x Gestão do Conhecimento
• Competência informacional no atendimento virtual

Curso sobre a Comunidade Virtual BVS no contexto da
Rede BiblioSUS
• Evolução da comunicação
• Comunidades virtuais – ambientes colaborativos
• Importância das comunidades virtuais
• Apresentação da comunidade virtual da Rede BiblioSUS
– Demonstração das opções no Menu
– Exemplos de inserção de conteúdos

O cenário nacional e internacional da BVS
• O conceito da BVS
– é uma coleção descentralizada e dinâmica de fontes de
informação que tem como objetivo propiciar o acesso ao
conhecimento científico atualizado em saúde

• A Biblioteca Virtual em Saúde
– Como surgiu
– Desafios e desenvolvimento
– Modelo do cooperação em Rede

• Bibliotecas como difusoras de informação
• Números da BVS: no mundo e no Brasil
• A Rede brasileira e a cooperação nacional para a LILACS
• Iniciativas de BVS nos países
• Rumo a BVS Brasil

13ª Conferência Nacional de Saúde
•

Eixo I: Desafios para a Efetivação do Direito Humano à Saúde no
Século XXI: Estado, Sociedade e Padrões de Desenvolvimento.
– Fortalecer o registro, o acesso, a comunicação e a disseminação das informações
em saúde do modelo BVS com vistas a consolidar a estruturação da BVS Brasil e
Temáticas.
– Viabilizar para os profissionais dos serviços de saúde acesso livre aos conteúdos
do portal CAPES/MEC, por meio de um consórcio público do SUS.
– Expandir as Estações BVS para todos os postos de saúde dos estados brasileiros
com recursos financeiro do FUST, incluindo um profissional capacitado para o
atendimento de demandas por informações dos usuários dos serviços públicos de
saúde.
– Possibilitar a participação de todas as escolas técnicas do SUS e instituições em
saúde das regiões brasileiras na BVS, estruturando e ampliando os espaços de
acesso com equipamentos, inserindo e qualificando bibliotecas e profissionais de
suporte técnico.

13ª Conferência Nacional de Saúde
•

Eixo II: Políticas Públicas para a Saúde e Qualidade de Vida: o SUS
na Seguridade Social e o Pacto pela Saúde.

– Assegurar a consolidação de mecanismos de comunicação, de controle
bibliográfico, de acesso a legislação, de terminologia, e disseminação da
informação fomentando seu acesso livre e gratuito.

13ª Conferência Nacional de Saúde
•

Eixo III - A Participação da Sociedade na Efetivação do Direito
Humano à Saúde
– Regularizar e aperfeiçoar as condições de preservação, guarda e acesso aos
acervos do SUS, ampliando o financiamento de projetos em todos os estados.

– Divulgar e consolidar e Rede de Bibliotecas e Unidades de Informação
Cooperantes da Saúde – Brasil (Rede BiblioSUS) e a memória técnica do SUS;
Coleção Nacional das Fontes de Informações do SUS (ColecionaSUS) e demais
fontes de informação.

– Proporcionar para os trabalhadores do SUS capacitações em relação ao acesso à
informação, promovendo e fortalecendo dessa forma o controle social

Contato
bibliotecas.sus@saude.gov.br
www.saude.gov.br/bibliosus
(61) 3315-2537

