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1. Introdução - sobre a importância do acesso 
à informação científica e técnica em saúde

2. Acesso e publicação - sobre o desenvolvimento 
de capacidades e infraestruturas – a Biblioteca

3. Desafios – sobre problemas, barreiras e 
caminhos para a solução



  

1
Introdução



  

conhecimento científico
produto da pesquisa científica

comunicado – 
ciência é a ciência comunicada 

periódicos científicos e outros meios

     controle de qualidade
          peer-review, indexação, 
            avaliação de uso e impacto

     novas pesquisas
         registro, memória y citações

- livros, monografias
- teses, dissertações
- trabalhos em congressos
- blogs
- rapid research notes
- outros ...



  

O futuro das publicações 
científicas acontecerá 
online-em rede naa Web.

Como na máxima de McLuhan
“o meio é a mensagem”, a rede 
conformará progressivamente 
novas formas de produção do 
fluxo de informação científica.

se não está na Web não existe !
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o livro eletrônico 
chegou – que fazer?

ignorar
aceptar y esperar
publicar eLivros 
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conhecimento científico

acesso e uso essencial – alimentar revisões - evidência

 tomada de decisão  - políticas informadas, gestão, ação
     educação – formação de profissionais e pesquisadores

tecnologias e inovação

integração nas drogas, equipamentos, técnicas, cuidados, 
processos, políticas, legislação, etc.   

difusão para a sociedade 

... transferência /
tradução

do conhecmento 
científico

                         promoção da saúde



  

conhecimento

informação

saúde capacidade
de ação

o acceso à informação e ao conhecimento
 é um determinante social da saúde
      a ausência reforça os outros determinantes 



  

conhecer é um ato individual que 
ocorre em procesos sociales
gestão de informação e o 
intercâmbio de conhecimento 
científico em saúde é diminuir 
contínua e sistematicamente a 
lacuna entre o conhecimento 
existente e o que se usa e pratica



  

fontes de informação /
evidências --- BVS



  

2
Acesso e 

publicação



  

a importância e o significado da 
Biblioteca estão no contexto em 
que existe/opera

instância essencial e crítica na 
educação/aprendizagem, pesquisa,
tomada de decisão, inclusão i+d 

políticas, programas  recursos  



  

... a biblioteca é parte 
integral do fluxo de 
produção científica [cultural, 
científica e técnica], que 
hoje em dia se realiza 
predominantemente online 
na web/Internet



  

funções
coleções – preservação - serviços

instância social, e funciona como 
extensão da memória do ser humano

locais – papel ou digital
remotas - online

para o usuário o que importa
é o acesso 
independente do lugar ou coleção



  



  

funções
coleções – preservação - serviços

instância social, e funciona como 
extensão da memória do ser humano

para compartilhar informação e 
conhecimento com nossos semelhantes 
contemporâneos, antepassados e 
decendentes



  

a web / Internet 
renova, inova, 
expande, universaliza, 
eterniza a biblioteca
[ as bibliotecas ]



  

conhecimento

informação

saúde

todos
podem / poderão
publicar/contribuir:
- textos clássicos
- wiki, blog, listas, 
- etc.

todos podem /poderão acessar 
a informação que necessitem

utopia?



  

objetivo da 
Biblioteca Virtual em Saúde

equidade de acesso e 
publicação

infraestrutura de 
informação científica

Convergência de 
produtores, intemediários 
e usuários



  

estratégia de cooperação técnica 
em informação e comunicação 
científica e técnica em saúde

modelo de gestão de informação 
e intercâmbio de conhecimento

marco de trabalho em redes



  

trabalho cooperativo em rede

obediência a padrões 
internacionais

orientada ao acesso aberto e 
tecnologias de acesso livre

qualidade



  

BVS
3 dimensões de redes
redes sociais de instituções e individuos 
produtores, intermediários e usuários de 
informação, conhecimento e evidência científica

redes de conteúdos – fontes e fluxos de 
informação científica e técnica --- produtos, 
serviços e eventos de informação

redes de ambientes de colaboração, 
informados e aprendizes 



  

o mundo / a sociedade online
o efeito web no acesso [aberto] à 
informação científica em saúde

(1000s)

140%

35% p/ano



  

Visitas e pesquisas BVS
 jan/2002 a jun/2008
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2009: 16 milhões de visitas mensais, 
           incluindo buscas e downloads na BVS e SciELO



  



  



  

acceso 
abierto 
multilingue a 
fuentes de 
información 
referencial

MEDLINE

COCHRANE LIBRARY

WHOLIS

LILACS

tematicas 

18 milliones de registros bibliogáficos 
6.1 milliones de búsquedas por més

links a 
textos en 
acceso 
abierto

BVS redes de contenidos



  

acceso 
abierto a 
textos 
completos 
online

LILACS    – 131.858

WHOLIS  –   26.620

Cochrane Reviews   - 3.444 

SciELO total – 208.304

SciELO Public Health – 18.804

MEDLINE links a SciELO – 27.808

MELINE total links – 1,2 millones
También:
acceso por licensia a las colecciones de los Publishers 

HINARI

BVS redes de contenidos
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redes
instâncias / nós

espaços de     
colaboração

minha biblioteca



  

3
Desafios



  

1 montagem e operação das redes 

as instituições e as pessoas participam 
das redes de diferentes modos, segundo 
suas responsabilidades e interesses

•  frequente - constante – sistemáticamente
•  frequência relativa
•  raramente
•  circunstancialmente
•  nunca 

 a participação depende de:

-  tempo de existência da rede 

-  massa crítica de conteúdos, 
   serviços, capacidade de 
   solução de problemas

-  liderança - referência 



  

Que fazer?
integrar uma rede maior

marketing - serviços
apoios – parcerias: autoridades, 
instituições chaves

persistência – foco 
avaliação

liderança e gestão compartilhada 

inovação, sim
“Maria vai com as 
outras”, não !    



  

2 operação das redes de conteúdos 

as instituições, individuos e grupos de 
indivíduos produzem conteúdos 
continuamente

•  controle bibliográfico – índice bibliográfico
•  obedecer padrões de publicação
•  controle de qualidade: forma e conteúdo  
•  publicar texto completo online
•  acesso aberto 
•  .... o mesmo para outros tipos de fi



  

Que fazer ? 

três linhas de ação complementares

• disseminar os conteúdos locais, nacionais 
junto com os conteúdos regionais e globais

• promover, aumentar e manter a 
visibilidade, acessibilidade, credibilidade, 
uso e impacto dos conteúdos locais
• promover a melhoria dos conteúdos locais 

programa de cursos de 
acesso à BVS



  

3 Espaços de cooperação online, 
contextualização e transferência 
de conhecimento 

as instâncias de política, gestão, pesquisa, 
educação, promoção, atenção à saúde 
necesitan contextualizar a informação e o 
conhecimento científico para que seja 
aplicável

as experiências, lições aprendidas, procesos 
e decisões necesitan ser compartilhados



  

Que fazer ? 
capacitar comunidades na busca bibliográfica
desenvolver áreas temáticas na BVS
Exemplos:

  - saúde pública

  - atenção primária da saúde

  - enfermagem

  - história e patrimônio cultural

  - psicologia

  - .... 



  

Que fazer ? 
capacitar comunidades na busca bibliográfica

portal de evidências – portal temáticos
definir questões e recuperar evidências 
capacidade local de publicar

portais temáticos
ECOs

blog

desenvolver áreas temáticas na BVS

. . .



  

conhecimento

informação

saúde

fluxo de informação
produtos
serviços 
e eventos
   de informação

fontes de informação

infraestrutura de 
informação

metodologias

tecnologias

Sistemas de
- pesquisa
- ensino
- atenção à saúde

Sociedade

- barreiras
- filtros
- conectividade



  

redes
Instâncias /nós

espaços de    
colaboração

minha biblioteca    



  

Consenso do século XX

o acesso à informação e ao conhecimento 
científico é essencial para o desenvolvimento 
em geral e da saúde em particular

informa políticas, processos, 
decisões e inovação em 
saúde coletiva e individual



  

Obrigado !
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