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A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) é um modelo desenvolvido pela
OMS/OPAS/BIREME, a partir de 1998, para atuar no espaço da Internet como uma
coleção descentralizada e dinâmica de fontes de informação visando o acesso
eqüitativo ao conhecimento científico em saúde.
A BVS constitui uma oportunidade de ampliarmos a visibilidade da nossa
produção científica, socializando-a em escala mundial. Pautados nesse parâmetro,
com o objetivo de dinamizar a gestão técnica e administrativa da BVS e propor um
plano de trabalho estratégico, baseado em ações compartilhadas entre as
bibliotecas da UFF, a Seção de Informação Referencial(SIRE), em consonância com
o

seu Plano de Trabalho para o Biênio 2013-2014,

posteriormente

propôs a criação de um

apresentou um projeto e

Grupo de Trabalho para dar

prosseguimento às ações que possam ser desenvolvidas de forma cooperativa,
visando o avanço das BVS com o compartilhamento de recursos e competências
da equipe.
Dentre as Bibliotecas que atendem ao escopo da BVS, recrutou-se
bibliotecários do Sistema com perfil para atuar nesta frente de trabalho. Para tanto, o
Grupo de Trabalho para dinamização da Biblioteca Virtual em Saúde foi criado e
oficializado através da Determinação de Serviço SDC, nº 07 de 04 de junho de 2013,
com os seguintes bibliotecários: Maria Margareth Vieira Pacheco Rodrigues (SIRE) –
coordenadora do Projeto, Geisa Meirelles Drumond (BCG), Josimara Dias Brumatti
(BCG) e Thaíssa Lage Matias (BFM).

Caberá ao grupo alimentar os seguintes diretórios da BVS Integralidade:
1) Base de dados Integralidade - com informações referenciais ou em texto
completo de todo o material bibliográfico (monografias, revistas, artigos,
separatas, vídeos, CD-ROM, documentos em arquivos eletrônicos, etc.),
produzido na Universidade sobre os temas descritos;
2) LIS – Localizador de Informações em Saúde (catálogo de sites e fontes de
informações disponíveis na Internet) – com sites e fontes de informação
disponíveis na Internet relativas ao assunto, produzidas na UFF e no Estado
do Rio de Janeiro;
3) Diretório de Eventos – com informações sobre eventos relativos ao tema
que acontecerão na UFF ou Estado do Rio de Janeiro.

.

O que já foi realizado:
•

Mapeamento das áreas temáticas contempladas pela BVS, as bibliotecas da
UFF que custodiam os acervos que abrangem a área da BVS integralidade e
contato com as mesmas;

•

Contato com os representantes da BVS Integralidade no Instituto de Saúde
da Comunidade na UFF para localização das produções e decisão sobre qual
biblioteca podem concentrá-las;

•

No mês de maio o grupo integrou o Primeiro Mini-Congresso e Sétima
Reunião dos Comitês Consultivo e Executivo da BVS Integralidade,
participando das discussões e de treinamento no Laboratório da Rede Sirius.

•

Foram criados e-mails para que sejam enviados os documentos eletrônicos
para alimentação, quatro novas senhas, uma cartilha e um treinamento nos
dias 02 e 15 de julho para os operadores.

