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> Biblioteca Virtual em Saúde

Conheça a Estação BVS
e a Rede BiblioSUS
em sua cidade.

A ESTAÇÃO BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE garante
acesso livre e gratuito às informações em saúde.
O usuário, com orientação de um profissional especializado,
pode pesquisar em mais de 15 milhões de referências e textos completos
de publicações nacionais e internacionais.
O serviço atende a gestores, pesquisadores, estudantes, profissionais de saúde e a todos os cidadãos. Na Estação BVS, os usuários conhecem os seus direitos, a legislação vigente, dicas de prevenção, eventos
e informações sobre a rede de serviços e atendimento em saúde.

BVS Saúde Pública
saudepublica.bvs.br

A coleção e as bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde
Pública – www.saudepublica.bvs.br – são geradas por entidades
científicas e técnicas e instituições do Sistema Único de Saúde
(SUS). A produção local também pode ganhar visibilidade ao ser
indexada na base ColecionaSUS.

BVS Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs
Rede BiblioSUS
www.saude.gov.br/bibliosus

A iniciativa de democratizar o acesso às fontes de informação
no campo da Saúde Pública é uma parceria entre o Ministério da
Saúde, as secretarias estaduais e municipais de saúde e o Centro
Latino-Americano e do Caribe em Ciências da Saúde (Bireme/Opas)
e integra as políticas de inclusão digital do Governo Federal.

Secretaria de Estado da Saúde do
Amazonas
Gerência de Documentação Técnica/DETEC
Av. André Araújo, nº 701, Aleixo
Manaus/AM
CEP: 69060-001
Fone: (92) 3643-6341/6300
Fax: (92) 3643-6345
gedoc@saude.am.gov.br

Cada Estação BVS participa da Rede de Bibliotecas e Unidades
de Informação Cooperantes da Saúde (Rede BiblioSUS) e trabalha com
o compromisso de disseminar o conhecimento, fomentar o debate,
a pesquisa e a promoção da saúde no País.
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