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Livre acesso às principais fontes de 
informação em saúde pública

Estação BVS

BIREME • OPAS • OMS
b i b l i o t e c a
vir tual em saúde
b i b l i o t e c a
vir tual em saúde

Ministério da
Saúde

Iniciativa do Ministério da Saúde, a expansão do Modelo BVS para o Sistema Único de
Saúde (SUS) visa a democratizar o acesso às fontes de informação no campo da Saúde
Pública e tem como estratégia consolidar a Rede de Bibliotecas e Unidades de Informação
Cooperantes da Saúde - Rede BiblioSUS Brasil.
A meta é a implantação de uma Estação Biblioteca Virtual em Saúde - Estação BVS em
cada Secretaria Estadual de Saúde. Gestores, profi ssionais e usuários contarão com uma
unidade de atendimento que permite acesso livre e gratuito às informações técnico-
científi cas de saúde geradas por instituições do SUS e acadêmicas disponibilizadas na
Biblioteca Virtual em Saúde.

Espaço de acesso público com computadores, impressoras e mobiliário adequado para a realização de
pesquisas na Internet com orientação de profi ssionais de informação.
A ação de cooperação institucional do Ministério da Saúde com a BIREME/OPAS e os países da América
Latina e Caribe apresenta como resultado mais de 13 milhões de referências e textos completos
disponíveis na rede BVS, dispondo de bases de dados nacionais e internacionais como:

Lilacs - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
SciELO - Base de dados internacional de revistas científi cas na Internet
Medline - Literatura Internacional em Ciências da Saúde e Biomédica
LIS - Catálogo de sítios em saúde pública
Catálogos de bibliotecas - Acervos de bibliotecas especializadas em saúde pública
Fontes de Informação para Tomada de Decisão
ColecionaSUS - Coleção Nacional das Fontes de Informação do SUS

BVS Saúde Pública - Brasil
http:saudepublica.bvs.br

Estação BVS
http://www.saude.gov.br/estacaobvs

Rede BiblioSUS
http://www.saude.gov.br/bibliosus

BVS Ministério da Saúde
http://saude.gov.br/bvs

Estação BVS

A Estação Biblioteca Virtual em Saúde – Estação BVS é um local 
com computadores, impressoras e internet que proporciona ao 
cidadão acesso livre e gratuito a informações técnico-científicas de 
Saúde geradas por instituições do Sistema Único de Saúde - SUS e 
acadêmicas disponibilizadas na Biblioteca Virtual em Saúde Pública 
- Brasil - BVS SP - Brasil.
 
Sua finalidade é democratizar o acesso às fontes de informação no 
campo da Saúde Pública, na qual o usuário pode navegar por mais 
de 15 milhões de referências disponíveis na BVS SP - Brasil que 
dispõe de bases de dados nacionais e internacionais como:

ColecionaSUS - Conjunto de acervos das instituições federais do SUS; 
Lilacs - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde;
Medline - Literatura Internacional em Ciências da Saúde e Biomédica;
SciELO - Base de dados internacional de revistas científicas na internet; 
LIS – Catálogo de sítios em saúde pública. 
Catálogos de bibliotecas – Acervos de bibliotecas especializadas em 
saúde pública
Fontes de Informação para Tomada de Decisão

Implantar uma Estação BVS em cada Secretaria Estadual de Saúde 
é a meta do Ministério da Saúde  em  parceria  com o Centro 
Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 
(Bireme/Opas) e  com as  Secretarias Estaduais de Saúde.

Livre acesso às principais fontes de  
informação em saúde pública

BVS Saúde Pública - Brasil
www.saudepublica.bvs.br

Estação BVS
www.saude.gov.br/estacaobvs

Rede BiblioSUS
www.saude.gov.br/bibliosus

BVS Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs


