
 
Rio de Janeiro recebe espaço de informação em saúde 
 
Projeto é resultado da parceria entre a Coordenação-Geral de Documentação e 
Informação e o Núcleo Estadual, ambos do Ministério da Saúde (MS) 
 
Brasília, 29 de novembro – Um novo pólo de difusão de informação estará disponível 
aos cariocas. Amanhã (30/11), às 11 horas, será inaugurado o Espaço de Informação do 
Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (RJ). O local possibilitará a 
cidadãos, pesquisadores, estudantes, profissionais, gestores e sociedade em geral o 
acesso físico e virtual ao conhecimento em saúde pública.  
 
O ambiente abriga um conjunto de publicações na área de saúde pública, além de três 
computadores conectados à Internet e uma impressora. Mobiliário e acervo viabilizarão 
atividades de consulta, leitura e pesquisa. O espaço também está apto para atender aos 
deficientes visuais. Um dos computadores – dotado de dois programas sintetizadores de 
voz – será destinado exclusivamente para esta parcela da comunidade.  
 
Com a orientação de um profissional, os cidadãos poderão navegar por mais de 15 
milhões de referências de consulta e conhecer melhor seus direitos e deveres como 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a legislação vigente. Dicas em 
saúde, informações sobre a rede pública de atendimento, exposições virtuais, as 
principais políticas públicas e projetos de gestão da saúde pública no Brasil e a base de 
dados Saúde Legis também estão disponíveis. 
 
O Espaço da Informação do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde é uma parceria 
entre a Coordenação-Geral de Documentação e Informação e o Núcleo Estadual de 
Saúde do Estado. Para o ano de 2008 estão previstas oito novas unidades do projeto nos 
núcleos estaduais do MS. 
 
Estação BVS – O Espaço de Informação conta com a Estação Biblioteca Virtual em 
Saúde (Estação BVS), que permite aos usuários acesso livre e gratuito ao conhecimento 
técnico-científico geradas pelas instituições do SUS e acadêmico disponíveis na BVS. 
 
A unidade integra também a Rede de Bibliotecas e Unidades de Informação 
Cooperantes da Saúde (Rede BiblioSUS), que dissemina a produção editorial do 
Ministério e fomenta o debate, a interação, a pesquisa e a promoção da saúde. A Rede 
BiblioSUS conta atualmente com 1.179 centros cooperantes (unidades interligadas), 
sendo 109 no Estado do Rio de Janeiro. 
 
O objetivo do Espaço de Informação é levar aos Estados a produção bibliográfica do 
Ministério da Saúde e entidades vinculadas. Fornece informações tanto em meio 
impresso quanto virtual e busca estimular o registro e a difusão do conhecimento em 
saúde por meio da descentralização do acesso e do atendimento presencial ao público. 
 
Serviço: 
Inauguração do Espaço de Informação do Estado do Rio de Janeiro 
Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro 
Rua México 128 – 10º andar anfiteatro – Rio de Janeiro – RJ 
 



Mais informações: 
 
Marcus Vinícius O. dos Santos 
Assessor de Comunicação 
Coordenação-Geral de Documentação e Informação 
Ministério da Saúde 
Esplanada dos Ministérios, Bl "G" 
Ed. Anexo B, Sala 406B 
CEP: 70.058-900 - Brasília / DF 
Tel: (61) 3315-2431 
Fax: 3321-3731 
marcus.santos@saude.gov.br 
 


