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A Fiocruz  e o Acesso à Informação  Científica

INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE – ICICT

Missão:

Participar da formulação, implementação e avaliação de

políticas públicas, desenvolver estratégias e executar ações

de informação e comunicação no campo da ciência,

tecnologia e inovação em saúde, objetivando atender às

demandas sociais do Sistema Único de Saúde (SUS) e de

outros órgãos governamentais.

Desenvolve estratégias e executa ações para ampliar o

campo da informação científica, da comunicação, da ciência

e tecnologia em saúde, visando fortalecer a política de

acesso livre ao conhecimento científico no Brasil e em

outros países de língua portuguesa.



BVS como iniciativa da Fiocruz na disseminação da 
Fiocruz – Acesso Aberto

CONSTRUÇÃO

COLETIVA

COMPARTILHAMENTO DE 

SABERES

REDE DO

CONHECIMENTO
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BVS como iniciativa da Fiocruz na disseminação da 
Fiocruz – Acesso Aberto

Os avanços alcançados e o reconhecimento obtido se devem à :

 Entendimento de que a BVS é um bem público;

Entendimento de que a BVS se constitui no apoio fundamental para

valorização e qualificação dos profissionais da saúde;

[Re]Organização de processo de trabalho envolvendo os principais

atores institucionais;

Construção de parcerias institucionais;

Avaliação dos processos de trabalho, consolidando avanços;

Capacidade de adaptação a novas realidades institucionais;

Mobilização de esforços para a elaboração de produtos informacionais

coletivos.
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O início da BVS Fiocruz - 2007

A BVS como projeto que busca a democratização e 
ampliação do acesso à informação científica e técnica 
em saúde

Estratégia:

Infra-estrutura 
tecnológica

+
equipe técnica 

dedicada 
e capacitada

+ (trabalho cooperativo)²

=  Desenvolvimento e Manutenção de BVS
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OBJETIVOS

• Promover e coordenar o planejamento, execução, 

acompanhamento e avaliação técnico-científica, no 

desenvolvimento da Biblioteca Virtual em Saúde Fiocruz;

• Fortalecer a Fiocruz como organização pioneira em gestão de 

informação técnico-científica em saúde trabalhando em rede;

• Atuar como potencializador do modelo BVS para disseminação 

em ICTS;

• Encorajar a troca de experiências e consolidação das áreas 
temáticas;

• Facilitar a propagação da informação;

• Promover o acesso à informação como um direito humano.
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COOPERAÇÃO TÉCNICA

Fortalecer a Rede de Bibliotecas da Fiocruz e a Rede BVS 

com vistas ao desenvolvimento e operação de produtos e 

serviços cooperativos de informação;

Consolidar a fusão do trabalho colaborativo entre a 

diversidade de plataformas de comunicação, repositórios e 

observatórios de saúde;
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ANTECEDENTES

Evolução da BVS Fiocruz com base no trabalho descentralizado e 
colaborativo

• ••
2006 2007 2008

•

BVS Arouca

BVS Adolfo Lutz

BVS Carlos Chagas

BVS HPCS

BVS Violência e Saúde

BVS Aleitamento Materno

BVS DIP
BVS Integralidade

BVS EPS

BVS Saúde Pública

2013 2018

CRICS8

BVS DSS

BVS Envelhecimento

BVS Bioética e Diplomacia

BV Pensamento Social

BVS Carga de Doença

Edital BVS Fiocruz

BVS Saúde dos Povos 

Indígenas

BVS Linhas do Tempo
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• 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 

PROJETOS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE APOIO ÀS 
BIBLIOTECAS VIRTUAIS EM SAÚDE DA FIOCRUZ



• 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

PROJETOS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE APOIO ÀS 
BIBLIOTECAS VIRTUAIS EM SAÚDE DA FIOCRUZ



WWW

Comitê 
Executivo

Comitê 
Executivo

Comitê 
Executivo

Secretaria
Executiva

Servidor

Comitê 
Consultivo

Comitê 
Consultivo

Comitê 
Consultivo

Disponibiliza

Internet

Modelo Operacional da BVS



BVS DIP 
Biblioteca de Doenças –
Infecciosas e Parasitárias
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https://www.bvsdip.icict.fiocruz.br/


Quais as vantagens para ter uma BVS?

Plano de trabalho

30 países

Rede com propósitos e 
objetivos definidos

125 instâncias Objetivos 
acordados

coletivamente

28 milhões de 
referências 

bibliográficas

Estruturas de gestão

10 milhões de 
textos 

completos
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A BVS DIP

• Conhecer, articular e fortalecer a área;
• Pesquisadores, acervos, cursos, eventos, linhas de pesquisa (...)
• Capacidade de reunir as fontes de informação (pessoas, eventos, documentos,...)

• Tornar a rede visível, tangível, autônoma, bem como fortalecer a 
capacidade de, gerar conexões e criar novas oportunidades;

• Criar mecanismos para o trabalho cooperativo em rede;

• Tomar decisões de forma estruturada e estimular a cultura do 
compartilhamento;

• Ampliar os mecanismos e sistemas de representação da produção do 
conhecimento em saúde;

A visibilidade como estratégia para acesso e disseminação da 
informação



BVS DIP

Vai atuar como instrumento 
de visibilidade para 
fortalecer as conexões entre

Aids, Cólera, Coqueluche, 
Difteria, Doenças de Chagas, 
Escabiose, Esquistossomose, 
Febre Amarela, Filariose, 
Hanseníase, Hepatite, Herpes, 
Histplasmose, Malária, Peste, 
Poliomelite, Raiva, Rubéola, 
Sarampo, Tétano, Toxoplasmose, 
Tuberculose, Zika e Chicungunha
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produção de conhecimento

memória e cultura no campo das Ciências da Saúde

produção de subsídios de informação e comunicação

divulgação científica



15/04/2019 Reunião IRR 16

DESAFIOS

Promover ações conjuntas com os produtores, usuários da 

informac ̧ão e disseminadores da BVS;

Aumentar a visibilidade da BVS e desenvolver um plano de ac ̧ão 

integrado com as instituições participantes;

Mobilizar esforços para a elaboração de novos produtos 

informacionais trabalhados coletivamente pelas instituições 

participantes, cada qual contribuindo com a sua expertise e 

recursos próprios;

Gerar outras formas de participação de editais e estratégias de 

fomento para gestão de projetos de desenvolvimento nas BVS
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DESAFIOS

Avaliar com os indicadores de qualidade os objetivos propostos 

pela BVS;

Fomentar o uso de outras tecnologias de acesso à informação e 

comunicação (celular, tablet, TVs, etc.);

Utilizar as redes sociais como plataforma para interagir com os 

usuários e atender as demandas, assim como, para o 

compartilhamento de conteu ́dos especi ́ficos;

Fortalecer a política do acesso aberto ao conhecimento em 

consonância com a Educação Aberta e a Ciência Aberta.



Perspectivas 

Novas BVS que estão chegando para compor a Rede 
BVS Fiocruz:

Ampliar a entrada de dados e potencializar o papel 
da BV PS junto ao observatório de pesquisa da 
Fiocruz;

BVS Saúde dos Povos Indígenas

BVS  Linhas do Tempo - Memória e História da 
Rede BVS Brasil (criada para ser implementada pelo 
Edital VPEIC 2014 – Programa de Apoio as BVS)
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OBRIGADA!
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luciana.danielli@icict.fiocruz.br
Luciana Danielli de Araujo
Seção de Informação – CTIC/FIOCRUZ
BVS Fiocruz
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