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• Set. 2005 - Pontos focais do 
ePORTUGUÊSe se reúnem em GT durante 
o 9º Congresso Mundial de Informação em 
Saúde e Bibliotecas. 

• Junho 2007 - Seminário "Como melhorar o 
acesso a informação técnico e científica 
em saúde nos países de língua 
portuguesa: O modelo BVS“ – 
BIREME/OPAS/OMS

FATOS HISTÓRICOS



  

Resultados do Seminario en " Como melhorar o 
acesso a informação técnico e científica em saúde 
nos países de língua portuguesa: O modelo BVS " 
O seminário atingiu os três objetivos propostos:

• socialização do modelo da BVS para ser adotado por cada um dos 
países de língua portuguesa adaptado às condições locais, incluindo 
sua vinculação aos planos e sistemas nacionais de saúde, 
considerando as dimensões de promoção e atenção à saúde, 
educação e formação de recursos humanos e pesquisa;

• compartilhamento e intercambio das metodologias e tecnologias para a 
construção e operação das coleções nacionais de produtos, serviços e 
eventos de informação da BVS e sua relação e inter-relação com 
outras coleções regionais e internacionais;

• discussão das bases para a elaboração de planos de ação nacionais 
para a criação, implantação e desenvolvimento de BVSs e sua 
interação com redes regionais e internacionais. 



  

Países com compromisso de:
• Apoiar, promover e fortalecer a gestão das fontes e fluxos da 

informação e conhecimento científico em saúde de seus países por 
meio do modelo da BVS e reforçar a importância da BVS como 
estratégia para a capacitação profissional no acesso e uso das 
fontes de informação científica e técnica em saúde;

• Iniciar o desenvolvimento e a operação do portal nacional da BVS; 

• Desenvolver um plano de ação para a criação da BVS que deverá 
estar vinculado à promoção e atenção à saúde, capacitação 
profissional e a pesquisa científica e definir resultados alcançáveis, 
considerando a manutenção do portal nacional da BVS e a operação 
regular e atualizada de suas fontes de informação;

• Criar e operar um comitê consultivo nacional em cada país que terá 
a responsabilidade de buscar apoio político, divulgar a iniciativa e 
garantir a continuidade e controle de qualidade da BVS. 

Resultados do Seminario (1/2)



  

• Jun. 2008 -

• Set. 2008 -

• Mar. 2009 – 

Depois disso…

http://sao-tome-principe.eportuguese.org/

http://guine-bissau.eportuguese.org/

http://angola.eportuguese.org/
http://cabo-verde.eportuguese.org/

http://mocambique.eportuguese.org/
http://timor-leste.eportuguese.org/ 

Lançamento do Portal BVS ePORTUGUÊSe, disponível em 
http://eportuguese.bvsalud.org

http://sao-tome-principe.eportuguese.org/
http://guine-bissau.eportuguese.org/
http://angola.eportuguese.org/
http://eportuguese.bvsalud.org/


  

• Em 03 de abril de 2009, último dia do 
evento, os representantes de cada país 
reunidos na cidade de São Paulo, 
Brasil, assumiram o compromisso de:



  

• Iniciar/prosseguir com o desenvolvimento de bases 
bibliográficas reunindo a literatura científica e técnica 
nacional em saúde;

• Colaborar com ao menos 3 eventos e 3 sites ao mês 
para o Diretório de Eventos e o Catálogo de Sites da 
BVS ePORTUGUÊSe;

• Seguir com as atividades de desenvolvimento das 
BVS em seus países, estruturando suas Redes 
Sociais Nacionais (conformar o Comitê Consultivo e 
estruturar o trabalho cooperativo) para que ao final 
de 2010 estejam operando com seu potencial 
máximo;

• Apresentar os resultados destes avanços no II 
Seminário de Avaliação BVS ePORTUGUÊSe, a ser 
realizado em Moçambique, em novembro de 2009.



  

Os participantes renovaram o compromisso com as conclusões e 
recomendações do Seminário realizado em 2007 com a participação 
de todos os países (disponível em  
http://cspace.eportuguese.org/tiki-download_file.php?fileId=82) e 
registraram também os seguintes comprometimentos em prol da 
Iniciativa ePORTUGUÊSe:

– A OMS seguirá fortalecendo a rede ePORTUGUÊSe como espaço 
referencial de gestão e operação cooperativa de produtos, serviços e 
eventos de informação e conhecimento científica em saúde;

– A BIREME realizará visitas técnicas aos países para apoiar o 
desenvolvimento da Rede;

– O II Seminário de Avaliação BVS ePORTUGUÊSe será organizado pelo 
Instituto Nacional de Saúde de Moçambique e Representação da OMS 
em Moçambique, com apoio da unidade de eHealth (IER/KMS) da OMS e 
da BIREME/OPAS/OMS;

– A AHILA, atualmente representada pelo ponto focal de Moçambique, 
oferece seu apoio técnico para apoiar os países africanos no 
desenvolvimento de suas bases bibliográficas nacionais.

http://cspace.eportuguese.org/tiki-download_file.php?fileId=82
http://cspace.eportuguese.org/tiki-download_file.php?fileId=82
http://cspace.eportuguese.org/tiki-download_file.php?fileId=82
http://cspace.eportuguese.org/tiki-download_file.php?fileId=82
http://cspace.eportuguese.org/tiki-download_file.php?fileId=82


  

De abril a novembro de 2009

• Diretório de eventos: 36 eventos 
cadastrados;

• Catálogo de Sites (LIS): 71 sites 
cadastrados;

• 4, dos 8 portais de BVS atualizados;



  

Espaço Colaborativo

128 / 9.57956 / 4.167 Notícias / Leituras

25 / 470 / 17.071- / 461 / 15.921Coleções / Imagens 
/ Visualizações

38 / 152 / 8.267  - / 107 / 3.283Coleções / 
Documentos/ 
Downloads

147101Usuários

Em outubro 2009Até julho 2009

Funcionalidades mais utilizadas : Notícias, Imagens, 
Documentos



  

Espaço Colaborativo

- BIREME
- OMS

- Moçambique

- OMS
- Moçambique

- BIREME

- BIREME

- BIREME

- Brasil

- Angola



  

Obrigada!

ePORTUGUÊSe

Cláudia Hofart Guzzo
Coordenadora de Projetos BVS

BIREME/OPS/OMS

Claudia.guzzo@bireme.org
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