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AAPREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  EE  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAA   PR  
 

Dar continuidade ao Projeto de Parceria firmado em 2003 entre Programa 
Nacional de DST/Aids da Secretaria de Vigilância em Saúde (PN-DST/Aids/SVS) e a 
Coordenação-Geral de Documentação e Informação da Subsecretaria de Assuntos 
Administrativos (CGDI/SAA), por meio da Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde (BVS 
MS).  

Atualmente, na 3.ª etapa de trabalho, o referido projeto busca fundamentalmente 
o resgate da produção técnico-científica, normativa, educativa e cultural em DST e Aids, 
com vistas a dar visibilidade à essa produção por meio da “Área temática DST e Aids” da 
BVS MS. 

A partir desta iniciativa garante-se também o fluxo efetivo da produção 
institucional do PN-DST/Aids para a complementação da Memória Técnica do MS, cuja 
gestão é de responsabilidade da Biblioteca MS, instituída pelas Portarias n.º 586 e n.º 
587 de 3/10/1979 (Anexo I). Cumpre-se ainda a Resolução do Conselho Editorial do 
Ministério da Saúde (Coned) n.º 1 de 25/3/2004 (Anexo II) que estabelece a BVS MS 
como repositório oficial das publicações (livros, cartazes, vídeos, folhetos, etc.) em 
formato digital, sinalizando-a como espaço de convergência e acesso à coleção 
institucional do Ministério da Saúde, via web. 

Com o desenvolvimento dos trabalhos foi iniciada também a estruturação de uma 
rede colaborativa de instituições governamentais e organizações da sociedade civil 
produtoras e disseminadoras de informações sobre os temas de interesse.  

 

ÁÁREAASS  EENNVVOOLLVVIIDDAASS RE
 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  DDSSTT//AAIIDDSS 

A resposta brasileira à epidemia da aids iniciou-se de forma efetiva a partir da 
década de 80, com a construção coletiva de uma política nacional para enfrentamento 
das DST e da Aids, tendo como atores principais a sociedade civil e a organização das 
pessoas vivendo com HIV/Aids, obtendo um significativo avanço na segunda metade da 
década de 90. 

A política atual, calcada na premissa de que a prevenção à aids e a assistência às 
pessoas vivendo com HIV/Aids não podem estar dissociadas, é o resultado desse projeto 
coletivo, cujas bases sociais e políticas deram forma à estrutura e à organização do 
Programa Brasileiro de Aids. 

Os princípios gerais que orientam o Programa são: descentralização, integralidade 
das ações, universalidade de acesso aos bens e serviços de saúde e o controle social. A 
estes princípios acrescentem-se as diretrizes que norteiam a resposta brasileira à 
epidemia: 
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1) A garantia da cidadania e direitos humanos das pessoas com HIV/Aids; 
2) A garantia de acesso aos insumos de prevenção e assistência para toda a 

população; 
3) O direito de acesso ao diagnóstico para o HIV/Aids; 
4) O direito ao acesso universal e gratuito a todos os recursos disponíveis para o 

tratamento da doença. 

 

CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO--GGEERRAALL  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  EE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  
 

Setor vinculado à Subsecretaria de Assuntos Administrativos (Secretaria 
Executiva) atua no sentido de garantir o tratamento e o acesso aos documentos do MS, 
promovendo o intercâmbio e a disseminação das informações em saúde, necessárias à 
efetividade do SUS e à participação social. 

O esforço das áreas que integram a CGDI: Arquivo, Biblioteca, Centro Cultural da 
Saúde e Editora (Figura 1), respaldou-se nas atividades de Gestão da Informação 
perfazendo desde as rotinas de tratamento da informação como organizar, classificar e 
catalogar, até as interfaces mais estratégicas como projetos de Gestão do Conhecimento 
e participação nas discussões de Políticas e Planos de Ação do MS. A atuação da CGDI 
respalda-se ainda em sua capacidade de disseminar a importância da informação 
institucional como um Bem-Público junto às áreas de documentação e informação do 
Setor Saúde.  
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à Saúde
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Figura 1. Organograma formal do Ministério da Saúde detalhando os vínculos da Coordenação-Geral de Documentação 
e Informação. 

 

Integrante do Comitê Assessor Nacional para manutenção do Centro Latino-
Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme/Opas) e também 
dos comitês nacionais de BVS temáticas (Saúde Pública e Adolescente), a CGDI vem 
atuando desde 2003 no sentido de expandir o Modelo BVS (ver Apêndice I) para toda a 
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esfera federal do SUS visando o resgate da produção institucional e a ampliação dos 
serviços de informação.  

A perspectiva da CGDI em atuar mais próxima aos produtores de informação no 
âmbito do MS também parte da necessidade e do interesse em garantir maior 
representatividade e visibilidade da produção bibliográfica institucional nas bases de 
dados especializadas em saúde tais como LILACS, MEDLINE, SciELO e LIS 
empreendendo em parceria com o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação 
em Ciências da Saúde (Bireme/Opas) projetos de construção de bibliotecas virtuais 
temáticas, tais como a BVS Saúde Pública Brasil (financiada pelo MS), as BVS 
Aleitamento Materno e Doenças Infecto-Contagiosas (desenvolvidas pela Fiocruz/MS), a 
BVS Vigilância Sanitária e o Portal de Conhecimentos da Anvisa. 

 

OO
 
BJEETTIIVVOO  GGEERRAALL

 
BJ

Favorecer e facilitar o acesso à produção institucional do PN-DST/Aids, de órgãos 
vinculados ao MS e instituições de interesse, por meio da “Área Temática DST & Aids” da 
BVS MS. (ver Apêndice II) 

 

OOBJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS BJ
 

Sistematizar o envio da produção bibliográfica do PN-DST/Aids para a 
composição da Memória Institucional do MS e Acervo Geral da Biblioteca do 
MS; 

 

 

 

 

 

Identificar e divulgar as fontes de informação produzidas pelo MS sobre a 
temática DST e Aids; 
Promover o intercâmbio de informações e o resgate da produção técnico-
científica de instituições parcerias do PN-DST/Aids; 
Garantir a representatividade do PN-DST/Aids nas bases de dados 
internacionais de saúde, tais como Medline, LILACS e LIS/Bireme; 
Criar a área temática “DST e Aids” na BVS MS constituindo-se num veículo 
para a divulgação da produção PN-DST/Aids e instituições parceiras. 

 

EXECCUUÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO EXE
 

É realizado por meio da parceria entre a CGDI/SAA e o PN-DST/Aids, estando a 
coordenação técnica do projeto sob a responsabilidade da BVS MS e equipe técnica 
desse Programa.  
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E
 
TAPPAASS  RREEAALLIIZZAADDAASS TAE  

1. ª Etapa - Resgate da produção do Ministério da Saúde, com pesquisa, coleta, 
cadastramento e digitalização dos títulos prioritários. 

Escopo: publicações, projetos de pesquisas, pesquisas científicas, vídeos, 
cartazes, folders e atos normativos publicados/editados pelo Ministério da 
Saúde referente ao tema “Aids”; 

 

 

 

 

 

 

Duração: 3 Meses. 

2. ª Etapa - Compilação dos documentos bibliográficos produzidos por outras 
instituições governamentais, não-governamentais relacionadas aos temas de interesse 
do projeto; Desenvolvimento e implantação da área temática DST e Aids na BVS MS. 

Escopo: publicações produzidas por outras instituições governamentais, não-
governamentais relacionadas à temática DST e Aids; 
Duração: 4 Meses. 

3. ª Etapa - Compilação dos documentos bibliográficos produzidos por outras 
instituições governamentais, não-governamentais relacionadas aos temas de interesse 
do projeto além de dissertações e teses produzidas pelas universidades federais 
brasileiras. Reestruturação da área temática DST e Aids na BVS MS. 

Escopo: publicações produzidas por outras instituições governamentais, não-
governamentais, dissertações e teses produzidas pelas universidades federais 
relacionadas à temática DST e Aids; 
Duração: 5 Meses. 

 

PPARCCEERRIIAASS    OOFFIICCIIAALLIIZZAADDAASS AR
 

 
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  BBRRAASSIILLEEIIRRAA  IINNTTEERRDDIISSCCIIPPLLIINNAARR  DDEE  AAIIDDSS

                                                

 1 

Criada em 1986 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e por um grupo de 
profissionais de diversos setores da vida política e do movimento social nacional, a ABIA 
é uma Organização Não-Governamental (ONG) que tem o intuito mobilizar a sociedade 
brasileira para enfrentar o HIV/AIDS.  

A proatividade é uma marca do trabalho da ABIA, que procura desenvolver 
alternativas para a democratização da informação sobre HIV/AIDS, contribuindo com os 
esforços governamentais e, principalmente da sociedade civil, na área de educação e 
prevenção. Com isso, torna-se cada vez mais, uma referência nacional e internacional no 
cenário do HIV/AIDS, consolidando-se como uma fonte divulgadora de informações sobre 
a epidemia. 

Presente em vários fóruns de discussão com o objetivo de colaborar com o 
desenvolvimento de estratégias mais eficazes para o combate ao HIV/AIDS, a ABIA 

 
1 Texto retirado de: www.abiaids.org.br  

http://www.abiaids.org.br/
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integra, hoje, diferentes redes nacionais e internacionais, como o Internacional Council of 
AIDS-Service Organizations (ICASO), o Latin American and Caribbean Council of AIDS 
Services Organizations (LACCASO), a Rede Brasil sobre Instituições Financeiras 
Multilaterais, a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais (ABONG), a 
Comissão de Cidadania e Reprodução (CCR) e Fórum de ONGs/AIDS do Estado do Rio 
de Janeiro. O objetivo é sempre reforçar e ampliar as possibilidades de parceria e 
cooperação com financiadores, ONGs, entidades governamentais, universidades e 
movimentos sociais no Brasil e no exterior. 

Desde 1991, a ABIA conta com o apoio do seu Centro de Documentação e 
Recursos (CEDOC), desenvolvendo atividades ligadas à conscientização da população 
em relação à epidemia de HIV/Aids, objetivando ser dinâmico no sentido de sempre 
oferecer o maior número possível de informações à sociedade brasileira; apresentando-
se como uma importante interface da ABIA com a comunidade. Conta com formas de 
atendimento que vão da visita à sede da ABIA até contatos por telefone, e-mail, fax e 
correio postal. 

 
BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  DDEE  MMAANNGGUUIINNHHOOSS//CCEENNTTRROO  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  CCIIEENNTTIIFFIICCAA  EE  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA//FFIIOOCCRRUUZZ  2   

Em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde - representação Brasil 
(Opas), por meio da  Bireme, a Biblioteca de Manguinhos vem desenvolvendo o projeto 
da  BVS Doenças Infecciosas e Parasitárias (BVS-DIP), http://www.bvsdip.bvs.br/. Tem por 
objetivo proporcionar o acesso on-line eficiente, universal e eqüitativo a toda informação 
relevante para a saúde na área de Doenças Infecciosas e Parasitárias na América Latina 
e Caribe.  

Trata-se de projeto de construção coletiva de âmbito nacional, orientado pelo 
Comitê Consultivo Nacional, promovendo o desenvolvimento de fontes de informação, 
definindo critérios de seleção, analisando as fontes de informação disponíveis na Internet, 
certificando-as para que possam integrar a BVS-DIP, estabelecendo critérios para a 
operação de listas de discussão. 

 
 
CCEENNTTRROO  DDEE  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  EE  TTRREEIINNAAMMEENNTTOO  DDSSTT//AAIIDDSS  DDEE  SSÃÃOO  PPAAUULLOO  3    

                                                

O Programa Estadual de DST/Aids de São Paulo (PE-DST/AIDS) foi criado em 
1983 com quatro objetivos básicos: vigilância epidemiológica, esclarecimento à 
população para evitar o pânico e discriminação dos grupos considerados vulneráveis na 
época, garantia de atendimento aos casos verificados e orientação aos profissionais de 
saúde. 

Em 1988, cria-se o Centro de Referência e Treinamento em Aids (CRT-A), 
vinculado ao gabinete do Secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Em 1993, o CRT-
A incorpora os Programas de DST, transformando-se em Centro de Referência e 
Treinamento em DST/Aids (CRT-DST/Aids). Em 1995, a unificação da direção desse 
centro com a Coordenação do Programa Estadual de Controle das DST/Aids, delimitou 

 
2 Texto retirado de: http://www.bvsdip.bvs.br/dol/docsonline/2/0/002-sobreabvsdip.htm  
3 Texto retirado de: http://www.crt.saude.sp.gov.br/  
 

Área Temática “DST  & Aids”  - Etapa 4   
7/27 – documento atualizado em 21/2/2005 

http://www.bvsdip.bvs.br/
http://www.bvsdip.bvs.br/dol/docsonline/2/0/002-sobreabvsdip.htm
http://www.crt.saude.sp.gov.br/


Ministério da Saúde 
Secretaria Executiva / Subsecretaria de Assuntos Administrativos 
Coordenação-Geral de Documentação e Informação  
Coordenação de Biblioteca 

 

Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde 
 
com maior precisão, o papel estratégico da instituição como referência técnica e sede do 
Programa Estadual de DST/AIDS. 

Em 1996 o CRT-DST/Aids passa a ser vinculado à Coordenação dos Institutos de 
Pesquisa (CIP), órgão responsável pela definição das políticas de saúde pública no 
âmbito da Secretaria de Saúde do Estado. O Programa Estadual de DST/Aids, apoiado 
na estrutura do CRT-DST/Aids, é responsável pela implementação, coordenação e 
supervisão das políticas e estratégias relativas às DST/Aids, nas áreas de Prevenção, 
Assistência, Vigilância Epidemiológica e Gerência, em todo o Estado de São Paulo.  

Conta em sua estrutura com a primeira Biblioteca especializada em acervos 
bibliográficos em DST/HIV/Aids no Estado de São Paulo, criada em março de 1989, 
devido à necessidade de informação mais ágil que acompanhasse o crescimento da 
epidemia. A Biblioteca do Programa Estadual DST/AIDS-SP, conta com um amplo acervo 
de publicações nacionais e internacionais relacionados às DST/HIV/AIDS. Disponibiliza 
para profissionais e estudantes interessados em informações sobre DST/HIV/IDS, os 
sites Medline e LILACS.  

 

Prefeitura da Cidade de São Paulo 4 

A Área Temática de DST/AIDS da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo 
(DST/AIDS Cidade de São Paulo) está estruturada em uma coordenação central e uma 
rede de serviços que têm como objetivo a prevenção e o controle da epidemia de Aids e 
das DST e a atenção à saúde e à qualidade de vida das pessoas com DST/AIDS.  

A área de DST/AIDS Cidade de São Paulo atua dentro dos princípios da defesa 
dos direitos humanos, respeito à diversidade, construção da cidadania, defesa dos 
princípios do SUS - Sistema Único de Saúde (universalidade, hierarquização, 
descentralização e participação da sociedade) e parcerias com Organizações da 
Sociedade Civil, universidades e empresas. 

Entre as prioridades estabelecidas destacam-se a integração ao SUS, ênfase na 
prevenção e a humanização dos serviços. A coordenação geral organiza-se por áreas de 
atuação: Prevenção, Assistência, Articulação com a Sociedade Civil, Vigilância em 
Saúde, Pesquisa, Treinamento e Desenvolvimento, Administrativo e Financeiro e 
Comunicação.  

É responsável pela coordenação do CEDOC - Centro de Documentação em 
DST/AIDS Dr. David Capistrano Filho inaugurado em dezembro de 2003. O CEDOC tem 
como objetivo facilitar o acesso à produção de conhecimento realizada nas mais diversas 
fontes, incluindo os numerosos projetos de intervenção e de pesquisa, que constituem 
um acervo de importância. Ele é uma unidade cooperante da Bireme/Opas. 

 

 

 

                                                 
4 Texto retirado de: http://www10.prefeitura.sp.gov.br/dstaids/novo_site/  
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R 
 
ESULLTTAADDOOSS  AALLCCAANNÇÇAADDOOSS  EE  PPRRIINNCCIIPPAAIISS  IIMMPPAACCTTOOSS   ESU  

 

No primeiro diagnóstico do Projeto (fase inicial) verificou-se que grande parte da 
literatura em mídia impressa estava devidamente inserida nos acervos da Biblioteca MS. 
No entanto, a literatura disponível em mídia digital era somente veiculada na página 
institucional do Programa (www.aids.gov.br) e em muitos casos substituídas por outras mais 
recentes. Desta forma, a equipe da BVS MS copiou para seus servidores todas as 
publicações disponíveis nessa página. 

Por meio da tabela 1, abaixo, é possível visualizar a totalidade de fontes de 
informação inseridas na área temática BVS MS – DST/Aids, composta da produção 
literária e normativa do Ministério da Saúde, em especial o PN-DST/Aids e instituições 
mapeadas nas primeiras etapas do Projeto. 

Tabela 1: demonstrativo das fontes de informação inseridas na área temática DST e Aids. 

Fontes de Informação Min. Saúde* ABIA* CRT-DST/Aids Outros* TOTAL 
Títulos de Monografias 422 1689 - 2111 

Publicações em texto completo 61 1 

Fase de migração de 
registros 

2 64 

Teses (mestrado e doutorado) - 115 Fase de coleta de dados 237 352 

Cartazes 92 - - 14 106 

Vídeos 104 - - - 104 

Títulos de periódicos 2 - - -  2 

Legislação (SUS, direitos humanos, 
direitos civis) Legislação federal e estadual 83 

Terminologia (termos e siglas) 87 - - - 87 

Links interessantes - - - - 277 

TOTAL GERAL      
Nota: * Dados cadastrados nas bases de dados da Biblioteca do Ministério da Saúde. 
 

Gráfico 1: Impactos no acervo da Biblioteca do Ministério da Saúde 
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As informações descritas na tabela acima se encontram disponíveis para consulta 
por meio das bases de dados da Biblioteca MS ou também pelo site da área temática 
DST & Aids da BVS MS (http://dtr2001.saude.gov.br/bvs/aids/index.asp).  

Dos trabalhos desenvolvidos até o momento foi organizada uma rede de 
cooperação para manutenção do Projeto que já conta com a participação da ABIA e da 
Biblioteca de Manguinhos/Fiocruz. 

Outro resultado das atividades desenvolvidas foi a criação e o aperfeiçoamento da 
interface gráfica da área temática DST & Aids iniciada na segunda etapa e aprimorada 
com novos conteúdos e serviços na etapa seguinte.  

Com isso, foi estabelecida uma estrutura e interface-padrão para as áreas 
temáticas da BVS MS. Dentre os novos produtos e serviços criados estão a “Linha do 
Tempo” apresentando uma cronologia do avanço da epidemia a qual contou com o apoio 
da pesquisadora Jane Galvão5, e o serviço “Onde Encontrar” que se constitui em um 
catálogo com informações para serviços de interesse de portadores de HIV e Aids como 
CTAs, serviços de atendimento médico e órgãos de apoio.  

Outro ponto a ser considerado é o impacto que o Projeto terá também em suas 
instituições parceiras, pois, uma vez que se propõe a criação de uma rede de instituições 
cooperantes, surge a necessidade da utilização de metodologias e tecnologias comuns o 
que demandará projetos específicos de modernização e uniformização de infra-estrutura. 

Também se faz necessário ressaltar algumas dificuldades enfrentadas no decorrer 
da 3.ª etapa uma vez que, com a saída da responsável técnica do PN-DST/Aids, algumas 
atividades foram comprometidas. Outro ponto importante é o estabelecimento de um 
fluxo de manutenção com a equipe da ASCOM do PN-DST/Aids que, devido ao projeto 
de reestruturação do portal do Programa, não pôde ainda participar mais efetivamente do 
Projeto. 

Ressalta-se ainda como ponto negativo, a instabilidade dos contratos dos 
consultores que na última etapa enfrentaram atrasos nos pagamentos e mudanças nos 
tipos de contratação em pleno desenvolvimento das atividades ocasionado em 
determinados momentos, a desmotivação da equipe. Dessa forma, são necessários 
novos contratos que possibilitem o desenvolvimento das atividades de forma mais estável 
e por um período mais extenso.  

 

P ROPOOSSTTAA  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  PPAARRAA  AA  44..ªª  EETTAAPPAA 

 

ROP
 

AATTIIVVIIDDAADDEESS  PPRREEVVIISSTTAASS::  

                                                
 

 
5 Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Medicina Social. 
Coordenou o Apoio Religioso contra a AIDS (ARCA), um programa do Instituto de Estudos da Religião 
(ISER), de 1988 a 1992. Foi coordenadora geral da ABIA, de 1993 a 1999. De 1999 até 2001, trabalhou na 
Coordenação Nacional de DST e Aids (CN-DST/AIDS), primeiro chefiando a Unidade de Articulação com 
ONG (atual Unidade de Articulação com a Sociedade Civil e de Direitos Humanos), e depois na Assessoria 
de Cooperação Externa. Atualmente está como pesquisadora visitante na Universidade da Califórnia, 
Berkeley, Escola de Saúde Pública, Fogarty International AIDS Training Program (2001 a 2002). 
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Participação no Projeto Artigos Selecionados do MS, articulado pela BVS MS 

e em fase de elaboração; 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar o mapeamento e o cadastramento do acervo da biblioteca do CRT-

DST/Aids; 

Realizar o mapeamento e o cadastramento do acervo da biblioteca da 

prefeitura de São Paulo; 

Realizar levantamento de conteúdos de interesse junto ao CRT-DST/Aids e à 

prefeitura de São Paulo para disponibilização na área temática DST & Aids da 

BVS MS; 

Revisão e atualização dos registros referentes ao acervo da ABIA; 

Manutenção e atualização dos conteúdos da área temática DST & Aids da 

BVS MS; 

Tratamento do acervo de folders da biblioteca do MS; 

 
 
IINNFFRRAA--EESSTTRRUUTTUURRAA  NNEECCEESSSSÁÁRRIIAA::  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tecnológica: 
 

01 (hum) microcomputador com sistema operacional Windows 95 ou 98, 

programa CorelDraw instalado e conectado a Internet; 

Sistemas LILDBI web e IAH Engineer (disponíveis no servidor interno BVS 

MS); 

Servidor para hospedagem dos sistemas relacionados acima (BVS MS); 

01 (hum) Impressora lazer colorida; 
 
 
Recursos humanos: 

02 (dois) bibliotecários, experiência mínima de 1 ano em  processamento 

técnico de publicações; 

01 (hum) consultor líder para supervisão e acompanhamento do projeto 

(equipe BVS MS); 

01 (hum) técnico do PN-DST/Aids para acompanhamento do projeto; 

01 (hum) Web designer para desenvolver o ambiente Internet (equipe BVS 

MS). 
 
 
Materiais de insumo: 

Materiais para escritório; 
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Publicações especializadas em processamento técnico;  

 

 

NLM - National Library of Medicine classification e 

 

Deslocamento (Passagens e Diárias): 

Passagens e diárias para os consultores realizarem atividades inerentes ao 

Projeto. 

 

PPRROOPPOOSSTTAASS  PPAARRAA  MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO::  
 

 
Contratação de Recurso Humano: 

Visando proporcionar a continuidade do fluxo já estabelecido e a manutenção 
dos produtos e serviços desenvolvidos faz-se necessária a contratação de um 
profissional da informação, preferencialmente Bibliotecário, que atuará 
também no desenvolvimento de novos produtos e levantamento de novos 
conteúdos para a Área Temática. 

 

Definição da Matriz de Responsabilidade: 

Também será preciso estabelecer uma matriz de responsabilidades para a 
manutenção do projeto após a sua finalização, definindo os responsáveis e contribuições 
para a manutenção de cada produto e serviço que compõe a área temática. Dessa forma 
será estruturado o comitê mantenedor do projeto ao qual deverá ser submetida cada 
nova proposta referente à área temática, quer seja a criação de um novo produto ou 
serviço, modificações na estrutura já existente ou proposição de nova parceria. 

  
PPAARRCCEERRIIAASS  EEMM  PPOOTTEENNCCIIAALL::  

                                                

 
 

Grupo de Apoio e Prevenção À Aids 6 

O Grupo de Apoio à Prevenção à Aids (GAPA) surgiu como resposta à epidemia 
que se instalou, na tentativa de minimizar os danos causados pela sua disseminação. 
Diferentemente dos outros movimentos associativos e populares, o GAPA, pela urgência 
e imediatismo de respostas inaugurou uma nova cara dentro do movimento social: a 
ONG/AIDS e cujo nascimento foi marcado pelas transições histórico político social e 
econômica em condição específica, e enfrentando à estrutura de uma política de saúde 
mais doente do que a própria doença que tentava enfrentar. 

Dentro dessa ótica, a discussão principal do grupo foi apresentar para a 
sociedade uma proposta bem definida: não se tornar um braço armado do Estado, mas 

 
6 Texto retirado de: http://www.gapabahia.org.br  
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que tivesse a função de agente crítico, para as políticas estatais voltadas à questão da 
saúde, e especificamente em relação à Aids. 

Atuando em todo o território nacional, o Gapa é uma das entidades mais ativas no 
combate à Aids, principalmente nas áreas de prevenção e assistência ao cidadão. As 
páginas abaixo também dados estatísticos, debates, informações sobre HIV/AIDS, sexo 
seguro em diversos Estados/cidades: 

Bahia (http://www.gapabahia.org.br/);   
Baixada Santista (http://usuarios.cmg.com.br/~gapabs/);   
Minas Gerais (http://gapamg.skynet.com.br/);   
Norte de Minas Gerais (http://www.connect.com.br/gapa/);   
Pará (http://www.ufpa.br/gapa/);  
Rio Grande do Sul (http://www.gapars.com.br/);   
São José dos Campos (http://www.gapasjc.org.br/);   
Sergipe (http://www.infomidia.com/gapase/).  

 
Núcleo de Estudos para prevenção da Aids 7 

O Núcleo de Estudos para Prevenção da Aids (NEPAIDS) tem como objetivo 
auxiliar profissionais interessados e a população em geral a lidar de modo mais seguro 
com as questões que a epidemia do HIV suscita.  

Realiza palestras, participações em seminários e oferece cursos e treinamentos 
com a finalidade de disseminar informações sobre os meios adequados de prevenção, 
com a perspectiva de enfocar medos e preconceitos, possibilitar a manifestação das 
diferentes orientações sexuais, ideológicas, de modo a facilitar a elaboração de respostas 
particulares e criativas frente às ameaças da epidemia. 

Constitui-se em um local de pesquisa que serve de referência para consulta de 
material, para discutir projetos e divulgar pesquisas, de modo a dar o maior acesso 
possível à informação a todos os envolvidos na luta contra o HIV. O NEPAIDS é produto 
do esforço de pesquisadores, servidores públicos e representantes de ONG’s que 
trabalham com a infecção primária ou secundária da Aids, reunidos desde 1991 para 
pensar e agir sobre o impacto psicossocial da Aids, as questões éticas e de Direitos 
Humanos, envolvidas com a análise dos rumos da epidemia; a comunicação e a 
educação relativa à sua prevenção. 

 

Programa das Nações Unidas para HIV/AIDS88

                                                

 

O Programa das Nações Unidas para HIV/Aids (UNAIDS) constitui-se em um dos  
principais agentes para a ação global contra a epidemia e como principal promotora da 
ação mundial contra a aids. 

 
7 Texto retirado de: http://www.usp.br/nepaids/  
8 Texto adaptado de http://www.unaids.org  
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Visa à reforçar uma resposta ampliada destinada à prevenção ao HIV, assistência 
e apoio aos soropositivos e a diminuir o impacto da epidemia fornecendo o cuidado e a 
sustentação necessários para a redução da vulnerabilidade dos indivíduos e das 
comunidades a HIV/Aids. 

A UNAIDS propõe uma resposta global mais eficaz contra a Aids da seguinte 
forma: 

Liderança e orientação para uma ação eficaz contra a epidemia;  
 
 
 
 

Informação estratégica para guiar a rede mundial de esforços contra a Aids; 
Seguir, monitorar e avaliar o avanço da epidemia e as respostas contra ela; 
Acoplamento da sociedade e desenvolvimento de parcerias civis; 
Mobilização de recursos para dar suporte a uma resposta eficaz. 

Publica em escala extensiva uma variedade de materiais que tratam de tópicos 
relacionados a HIV/Aids, das quais muitas estão disponíveis online.no Web site do 
UNAIDS e podem ser procurados pelo tópico e/ou por país/região por meio da busca de 
palavras-chave.  

 

DDIIVVUULLGGAAÇÇÃÃOO  EE  MMAARRKKEETTIINNGG  

 
 

 
 
 

Criação de folheteria específica, padrão BVS MS (ver anexo III); 
Participação em eventos específicos promovidos pelo Ministério da Saúde ou 
de interesse do PN-DST/Aids; 
Promoção da Área Temática para a equipe de trabalho do PN-DST/Aids; 
Promoção de cursos de acesso às fontes de informação da BVS AL&C; 
Solicitação de inserção do link da Área Temática em sítios relacionados ao 
tema DST e Aids. 
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Apêndice I 
Contextualização do Modelo BVS para América Latina e Caribe 
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Biblioteca Virtual em Saúde para a América Latina e Caribe – BVS AL&C 

A BVS é uma iniciativa do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde (Bireme/Opas – www.bireme.br), desenvolvida a partir de 1998 e 
concebida como uma coleção descentralizada e dinâmica de fontes de informação que 
tem como objetivo o acesso ao conhecimento científico em saúde.  

Opera como rede de produtos e serviços na Internet, de modo a atender às 
necessidades de informação em saúde de autoridades, administradores, pesquisadores, 
professores, estudantes, profissionais e do público em geral. Distingue-se do conjunto de 
fontes de informação de Internet por obedecer a critérios de seleção e controles de 
qualidade. As iniciativas para o desenvolvimento de uma BVS podem ser trabalhadas em 
três eixos: 

Iniciativas por País:  
o Os países da América-Latina e Caribe, componentes da Rede BVS, 

desenvolvem páginas centrais permitindo a divulgação dos temas 
prioritários de saúde a serem trabalhados e as temáticas que são 
gerenciadas em parceria com outros países. 

 

Iniciativas por Temas Específicos:  
o Organização temática das fontes de informação, por meio da cooperação 

técnica entre a Bireme/Opas e instituições do setor saúde. No Brasil, cita-
se a BVS Saúde Pública – Brasil (www.saudepublica.bvs.br), a BVS 
Vigilância Sanitária (http://anvisa.bvs.br/html/pt/home.html) e a BVS História 
da Saúde e da Medicina (http://www.bvshistoria.coc.fiocruz.br).  

Ressalta-se que a BVS SP Brasil conta com apoio técnico-
financeiro do MS, por meio do Departamento de Ciência e 
Tecnologia (Decit/SCTIE) e CGDI/SAA/SE, e ainda com a 
colaboração da Abrasco, ENSP/Fiocruz, Faculdade de Saúde 
Publica (FSP/USP) e Opas – Representação Brasil.  

 

 

 

Iniciativas Regionais: 
o Esses temas podem ser desenvolvidos simultaneamente e por mais de um 

país, transformando-se numa Iniciativa Regional como no caso da BVS 
Adolec (www.adolec.org) e BVS Ciências y Salud 
(http://cys.bvsalud.org/html/pt/home.html).  

Por meio da Figura 1, abaixo, é possível visualizar um modelo de estrutura da 
Rede BVS no âmbito da América-Latina e Caribe. Ressalte-se que atualmente, são mais 
de 1.700 centros cooperantes que atuam na atualização, utilização e manutenção do 
modelo. Especialmente no Brasil, somam-se mais de 90 unidades de informação e 
documentação. 
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 Figura 1: Figura esquemática da Rede BVS AL&C.

 
 
Biblioteca Virtual em Saúde – Ministério da Saúde (BVS MS) 
 

O projeto de desenvolvimento da Biblioteca Virtual em Saúde, no âmbito do MS 
iniciou-se em setembro de 2000, por meio do Sistema Nacional de Informações em 
Saúde (SNIS), agenciado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD – Prodoc BRA 97/024). Contou ainda com o apoio do Decit/SCTIE e da 
Bireme/Opas para sua estruturação técnico-financeira. 

 
A finalidade da BVS MS, www.saude.gov.br/bvs, é organizar e disseminar num 

espaço democrático e dinâmico, as coleções de publicações monográficas e periódicas, 
folheterias, cartazes, vídeos e legislação produzidas pelo MS e entidades vinculadas. 
Além do compromisso de realizar e gerenciar o Controle Bibliográfico na instituição, 
fortalecendo e ampliando a Memória Técnica do MS, a CGDI busca dotar as áreas 
técnicas de recursos informacionais que possibilitem o desenvolvimento de novos 
conhecimentos e a tomada de decisão.  

 
Esta ação favorecerá a mudança cultural das áreas na gestão da informação 

institucional, permitindo ainda o aumento da capacidade de disseminação e divulgação 
das fontes de informação geradas pelo MS, de forma mais ágil e qualitativa. Às áreas 
técnicas será possível também obter agilidade no controle de sua produção editorial. No 
Anexo II, encontra-se a Resolução n.º 1 de 25/3/2004 do Conselho Editorial do Ministério 
da Saúde que estabelece a BVS MS como depositária oficial da literatura digital da esfera 
federal do SUS. 
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Apêndice II 
Contextualização das áreas temáticas da BVS MS 
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Biblioteca Virtual em Saúde – Desenvolvimento de áreas temáticas 

A nova estrutura da BVS MS proporciona ao usuário a localização ágil das 
fontes de informação institucionais de duas formas: pelo tipo da informação e por meio 
de áreas temática. Esta iniciativa possibilitou também a aproximação da Biblioteca MS 
junto às áreas produtoras de informação no âmbito do Ministério da Saúde.  

Desta forma os serviços da BVS MS tais como Bases de Dados, Eventos, 
Dicas, Exposições Virtuais e Glossário podem ser estruturados também por temas 
específicos, dando visibilidade à área técnica. Os principais resultados a estruturação 
das áreas temáticas da BVS MS são: 

Ampliação do acervo da Biblioteca MS por meio do resgate da literatura 
institucional – Memória Técnica; 

 

 

 

Expansão de informações disponíveis em texto completo (acervo digital) e 
o desenvolvimento de novas propostas de parceria junto à essas áreas; 
Criação de redes para a gestão da informação sobre o tema englobando 
conteúdos dos parceiros da área técnica. 

A Figura 1, abaixo, apresenta as iniciativas de composição das áreas temáticas 
na BVS MS. O formato de trabalho segue uma metodologia única onde a área técnica 
é responsável pela co-gestão desse espaço, contribuindo com novos conteúdos, 
serviços/ produtos e convite aos parceiros institucionais criando/expandindo a rede 
colaborativa de informação em saúde. 

 
 

 

Vigilância 
em  

Saúde 

 
 

Legenda: 

Iniciativas em 
desenvolvimento/
manutenção: 

 

Projetos em 
análise junto às 
áreas: 

-------------- 

 
DST/Aid Oncologia 

 
 

 
 

Saúde do 
Adolescente BVS MSTráumato-

Ortopedia  
 

 

 
Saúde Atenção 

 Básica  
Ciência e 

Tecnologia 

 
 Figura 1: Figura esquemática e exemplificativa dos projetos BVS MS. 
 
 

Apresentam-se abaixo (figuras 2 e 3) interfaces gráficas das áreas temáticas 
“DST e Aids” e “Saúde da População Negra” realizadas em parceria com o Programa 
Nacional de DST/Aids da SVS/MS e com a Secretaria Executiva, respectivamente. A 
proposta se constitui em apresentar o desenvolvimento gráfico e gestão de conteúdos 
de forma padronizada. As cores utilizadas são previamente propostas à Área Técnica, 
bem como a arquitetura do sítio que englobara páginas que compõe a estrutura 
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padrão das áreas temáticas enriquecidas com conteúdos específicos referentes ao 
tema.  

 
 

 
Figura 2: Área temática DST e Aids. 

 

 
Figura 3: Área temática Saúde da População Negra. 
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Anexo I 
Portarias de Depósito Legal  
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Portaria nº 586/Bsb, de 03 de outubro de 1979 

 
O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições e considerando a 

necessidade de promover a melhor e mais ampla utilização das informações técnicas e 

científicas produzidas pelas unidades que compõem o Ministério da Saúde, mediante o 

estabelecimento de um acervo centralizado da documentação que veicula essas 

informações, resolve: 

I – As unidades administrativas, autarquias e fundações vinculadas ao Ministério da 

Saúde estarão obrigadas a depositar no Centro de Documentação do Ministério da 

Saúde dois (2) exemplares de todos os documentos de caráter técnico ou científico 

produzidos em sua área de competência, sejam de autoria individual ou institucional, no 

menor prazo possível após seu aparecimento. 

II – De igual modo estarão sujeitos a depósito no Centro de Documentação do 

Ministério da Saúde os documentos produzidos por entidades que mantenham 

convênios ou sejam subsidiadas por esse Ministério. 

III – O Centro de Documentação do Ministério da Saúde publicará, periodicamente, 

a bibliografia dos documentos recebidos. 

IV – A responsabilidade pelo cumprimento da determinação da remessa dos 

documentos para o Centro de Documentação do Ministério da Saúde cabe às 

bibliotecas, centros de documentação, serviços de divulgação ou órgãos equivalentes 

das unidades que tenham produzido os documentos ou que tenham preparado de 

alguma forma sua elaboração, quando esta tiver cabido às entidades não vinculadas a 

este Ministério. 

V – Inexistindo na unidade um dos serviços mencionados no item IV, a 

responsabilidade pela remessa dos documentos ao Centro de Documentação do 

Ministério da Saúde ficará a cargo do Diretor da unidade produtora ou responsável, 

parcial ou totalmente, pelos documentos. 

Mário Augusto Jorge de Castro Lima 

 

     Fonte: D.O.U., Seção I, Parte I, pág. 14753. 
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Portaria nº. 587/BsB, de 03 de outubro de 1979 
 

 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, resolve: 

 

I – Consideram-se documentos, para os fins previstos na Portaria nº. 586/BsB, de 

03 de outubro de 1979, todos aqueles itens documentais reproduzidos por meios 

tipográficos, reprográficos, fotográficos ou afins, que versem sobre matéria técnica ou 

científica, a saber: livros e monografias em geral, folhetos, publicações periódicas, 

relatórios, programas de trabalho, planos e projetos, separatas de artigos, trabalhos 

apresentados em congressos e reuniões, relatórios de viagens e expedições científicas, 

relatórios de consultoria, listas, catálogos, bibliografias, materiais de divulgação, 

cartazes, mapas e cartas geográficas, levantamentos estatísticos e epidemiológicos, 

álbuns e outras obras ilustradas etc. 

 

II – Também são abrangidos os documentos audiovisuais produzidos em 

exemplares múltiplos, que não sejam meros complementos de atividades didáticas. 

 

III – Os documentos relacionados ficarão à disposição de todos os interessados, 

seja para consulta e empréstimo individual, seja para empréstimo interbibliotecário, 

ressalvados os casos de restrição a sua circulação, previstos em legislação específica. 

  
Mário Augusto Jorge de Castro Lima 

 

 

     Fonte: D.O.U., Seção I, Parte I, pág. 14753. 
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Anexo II 
RESOLUÇÃO CONED N.º 1 DE 25 DE MARÇO DE 2004 

(Tema: Depósitos legais, registros, catalogação na fonte e BVS)  
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RESOLUÇÃO CONED N.º 1 DE 25 DE MARÇO DE 2004 
(Tema: Depósitos legais, registros, catalogação na fonte e BVS) 

 
  O Plenário do Conselho Editorial do Ministério da Saúde, em sua Segunda Reunião 
Extraordinária, realizada no dia 2 de março de 2004, no uso de suas competências regimentais 
e atribuições conferidas pela Portaria n.º 1.722/GM, de 2 de setembro de 2003, considerando: 
 
1.A necessidade de cumprir as determinações legais determinadas pelo Decreto n.º 1.825, de 
20 de dezembro de 1907, pelas portarias n.º 586 e n.º 587, ambas de 3 de outubro de 1979, e 
pela Lei n.º 10.753, de 30 de outubro de 2003; 
2.A intenção de instituir no Ministério da Saúde rotinas capazes de assegurar os registros, a 
catalogação segundo critérios padronizados e a preservação do acervo informacional da 
instituição; e 
3.A importância da ampliação da disseminação da informação em saúde, usando todos os 
meios e suportes disponíveis; resolve: 
N.º 1 - 1. É responsabilidade exclusiva da Área de Documentação e Informação da instituição, 
atualmente denominada Coordenação-Geral de Documentação e Informação, da Subsecretaria 
de Assuntos Administrativos, da Secretaria-Executiva, executar e tomar as providências 
necessárias junto aos órgãos subordinados ao Ministério da Saúde para o: 
1.1 - Cumprimento do que determina o artigo 6.º da Lei n.º 10.753, de 30 de outubro de 2003, 
sancionada pelo Presidente da República, que obriga a adoção do Número Internacional 
Padronizado para Livros (ISBN) e inclusão da ficha de catalogação na publicação; 
1.2 - Cumprimento da obrigação legal de depósito na Biblioteca Nacional de um exemplar de 
cada obra editada sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, em conformidade com o 
Decreto n.º 1.825, de 20 de dezembro de 1907; 
1.3 - Cumprimento do depósito obrigatório na Biblioteca do Ministério da Saúde de dois 
exemplares dos produtos informacionais e correspondente cópia em mídia digital, em 
conformidade com as portarias GM/MS n.º 586 e n.º 587, ambas de 3 de outubro de 1979, 
inclusive dos documentos produzidos por entidades que mantenham convênios ou sejam, 
subsidiados por este Ministério; 
1.4 - Registro no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), após a 
circulação do terceiro número de títulos periódicos, para obtenção da Numeração Internacional 
para Publicações Seriadas (ISSN); 
1.5 - Registro das publicações (livros, cartazes, vídeos, folhetos, etc.) em formato digital no 
sistema da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), espaço de convergência e acesso à coleção 
institucional via web; 
2. É responsabilidade do autor, da área autora e, principalmente, do titular de cada órgão 
subordinado ao Ministério da Saúde e com representação no Conselho Editorial fazer cumprir o 
que determina esta resolução e, para isso, assegurar as condições requeridas e necessárias 
para a participação da Área de Documentação e Informação no cumprimento do que lhe cabe. 
3. É responsabilidade dos titulares das entidades vinculadas à estrutura organizacional do 
Ministério da Saúde encontrar mecanismos e formas internas para o cumprimento do que esta 
resolução estabelece, ou se for o caso, estabelecer meios de cooperação para que a Área de 
Documentação e Informação do Ministério assuma essa rotina. 
4. Para efetivação imediata do previsto nesta Resolução, ficam os conselheiros de cada área 
encarregados da promoção das gestões internas necessárias nas suas representadas para 
adoção dos procedimentos necessários. 
5. O não-cumprimento do que estabelece esta Resolução implicará, após avaliação do Coned, 
a princípio, suspensão da circulação da publicação ou outras providências definidas pelo 
colegiado. 

GASTÃO WAGNER DE SOUSA CAMPOS 
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Anexo III 

FOLDER PADRÃO - Áreas Temáticas BVS MS 
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Folder “Área Temática DST & Aids” – frente 

 
 

 
Folder “Área Temática DST & Aids” – verso 
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