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A história da BVS Fiocruz começa 
em 2002, com o lançamento da 

BVS Saúde Pública, 
concretizando o projeto de 

1999 que envolvia Ministério 

da Saúde, OPAS/OMS, 

Fiocruz, Faculdade de Saúde 

Pública da USP e BIREME



Em novembro de 2006, o Instituto de Comunicação e 
Informação Científica e Tecnológica em Saúde - ICICT, reúne 
uma equipe de seis profissionais (três bibliotecárias e três 
analistas de sistema) para gerenciar as diversas instâncias 
da BVS existentes na instituição, até então de modo 
fragmentado. Essa institucionalização das diversas 
iniciativas foi denominada BVS Fiocruz.



(Biográfica Sergio Arouca)

(Educação Profissional em Saúde)

(História da Saúde e da Medicina)

(Aleitamento Materno)

(Doenças Infecciosas e Parasitárias)

(Saúde Pública)

Inicialmente, são seis as 
instâncias da BVS 

existentes na Fiocruz



Já em 2007, são criadas três novas Bibliotecas Virtuais em Saúde:

BVS Violência e Saúde

BVS Integralidade em Saúde

BVS Adolpho Lutz



Em novembro do mesmo ano é lançado o portal BVS Fiocruz, reunindo através 
de pesquisa integrada não só as instâncias da BVS existentes até então, mas 

também várias outras fontes de informação científica em saúde



A partir de 2007, a BVS Fiocruz passa 
também a oferecer o curso Acesso a 
Informação Científica e Tecnológica 
em Saúde, com ênfase na utilização 
das fontes de informação baseadas 
em metodologia LILACS. Realizado 
sempre durante o segundo semestre, 
oferece anualmente 20 vagas a 
alunos das mais diversas áreas, já 
tendo certificado cerca de 300 
profissionais.



Em setembro de 
2008, no 8º 

Congresso Regional 
de Informação em 
Ciências da Saúde 

(CRICS 8), são 
apresentados sete 

posters tendo as 
BVS como tema, seis 

deles com 
participação direta 
dos integrantes da 

BVS Fiocruz



A BVS Fiocruz promoveu ainda

I Fórum da Rede BVS Brasil
Abril de 2013

II Fórum da BVS Fiocruz
Dezembro de 2013

III Fórum da BVS Fiocruz
Outubro de 2014



Além das atividades de manutenção, suporte e desenvolvimento, a 
BVS Fiocruz atua também

• Na organização periódica de reuniões dos Conselhos Consultivos e 
Executivos das BVS sob sua responsabilidade

• Nos Grupos de Trabalho da Rede de Bibliotecas da Fiocruz sobre

 Implantação do sistema integrado de gerenciamento de 
bibliotecas
 Acessibilidade física e online
 Padronização terminológica 



Em tempos mais recentes, somaram-se à BVS Fiocruz

BVS Bioética e Diplomacia em Saúde

BVS Determinantes Sociais em Saúde

BVS Carlos Chagas

BVS História e Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde (anteriormente, História da Saúde e 
da Medicina)



A adoção da plataforma WordPress, 
em substituição à BVS-Site, 

permitiu uma maior liberdade 
estética na criação dos sites das 

BVS. Um exemplo disto, é a 

BV Pensamento Social

que se diferencia das demais 
bibliotecas, tanto no conteúdo 

quanto na forma.



A BV Pensamento Social conta com a participação de vinte e duas 
instituições e se propõe a cartografar, organizar e disponibilizar a 

produção intelectual sobre o pensamento social, isto é, as pesquisas 
dedicadas ao estudo das interpretações do Brasil em suas diferentes 
linguagens – intelectual, científica, artística - e através de diferentes 
disciplinas – ciências sociais, história, literatura e artes - envolvendo 

ainda comparações com outras sociedades.



Em abril de 2014, sob a coordenação da Vice-Presidência de Ensino, 

Informação e Comunicação (VPEIC) e do ICICT, é lançado o Programa 

de Apoio às Bibliotecas Virtuais em Saúde da Fiocruz.

Objetivo: Estimular iniciativas que colaborem para a inovação, manutenção, 

desenvolvimento e integração dos serviços e produtos das instâncias de BVS sob a 

coordenação ou que contem com participação da Fiocruz.

Linhas de ação: Estudo de usuários, Representação temática, Educação continuada, 

Inovação tecnológica, Ações de divulgação da BVS e  História e memória das BVS 

Fiocruz.

Apoio financeiro: R$20K para financiamento de, no máximo, um projeto por 

instância de BVS e R$60K para a BVS Fiocruz para ações matriciais.



Projetos contemplados pelo Programa de Apoio às Bibliotecas 
Virtuais em Saúde da Fiocruz
Integração da Representação Temática das BVS Biográficas da Casa de Oswaldo Cruz: revisão crítica da indexação 

dos descritores das BVS Adolpho Lutz e Carlos Chagas

Atividades para o desenvolvimento da BVS Bioética e Diplomacia em Saúde

Memória e História da Rede BVS Brasil: iniciativa-piloto junto às BVS Fiocruz

Fortalecimento e Divulgação da BVS Carga de Doença

Biblioteca Virtual em Saúde em Doenças Infecciosas e Parasitárias (BVS-DIP): estratégia de divulgação científica e 

tecnológica

A Biblioteca Virtual em Saúde da Educação Profissional em Saúde: a construção coletiva das áreas temáticas

Desenvolvimento de competências, inovação e ações de divulgação: elementos para promoção da informação em 

saúde

Um novo olhar, um novo fazer: Proposta de uma nova Arquitetura de Informação para o Portal da Rede BVS HPCS e 

Revisão Crítica de seu conteúdo informacional

Gestão Solidária do Conhecimento Sobre Integralidade em Saúde no Âmbito dos Países do Mercosul

Identidade Visual e acesso aos recursos da BVS Pensamento Social

Estudo de Usuários da BVS Saúde Pública Brasil: Um Estudo Piloto

Biblioteca Virtual em Saúde Violência e Saúde: Projeto de reestruturação e regionalização de comitês consultivo e 

executivo e divulgação



Memória e História da Rede BVS Brasil: iniciativa-piloto junto às BVS Fiocruz

Um dos projetos contemplados pelo Programa de Apoio às BVS deu 
origem a uma nova biblioteca:

BVS Memória e História da Rede BVS Brasil



Encontra-se também em fase de desenvolvimento a

BVS Saúde Indígena

Fruto da cooperação técnica entre o grupo de pesquisa Saúde, 
Epidemologia e Antropologia dos Povos Indígenas (GPSI) da Escola 

Nacional de Saúde Pública (ENSP) e a BVS Fiocruz.



Desafios

BVS Envelhecimento
BVS Carga de Doenças

BVS Inovação e Propriedade Intelectual

2 - Bibliotecas Virtuais em stand by

Projetos que tiveram início mas não tiveram continuidade

1 - Interoperabilidade com o sistema de gerenciamento integrado 
da Rede de Bibliotecas da Fiocruz (Aleph)



Desafios

O que torna a BV Sergio Arouca tão atraente?
O portal BVS Fiocruz cumpre sua função?

Como ampliar o número de usuários?
Como manter o interesse do usuário pela biblioteca?

O interesse do usuário tem aumentado ou diminuído ao longo do tempo?

3 - Autocrítica permanente



BVS Fiocruz
Aleitamento Materno
Bioética e Diplomacia em Saúde
Determinantes Sociais em Saúde
Doenças Infecciosas e Parasitárias
Educação Profissional em Saúde
História e Patrimônio Cultural da Saúde
Integralidade em Saúde
Saúde Pública
Violência e Saúde

Adolpho Lutz
Carlos Chagas
Sergio Arouca

Pensamento Social

bvsfiocruz.fiocruz.br
www.bvsam.icict.fiocruz.br
bvsbioeticaediplomacia.fiocruz.br
bvsdss.icict.fiocruz.br
www.bvsdip.icict.fiocruz.br
www.bvseps.icict.fiocruz.br
hpcs.bvsalud.org
www.bvsintegralidade.icict.fiocruz.br
saudepublica.bvs.br
www.bvsvs.icict.fiocruz.br

www.bvsalutz.coc.fiocruz.br
www.bvschagas.coc.fiocruz.br
bvsarouca.icict.fiocruz.br

bvsps.fiocruz.br

Acesse!



Obrigado!

Contatos

Adilson Júnior
adilson.junior@icict.fiocruz.br

Secretaria Executiva BVS Fiocruz
bvsfiocruz@icict.fiocruz.br

55-21-3865-3285


