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Avanços da BVS MS:








Substituição do sistema gerenciador de conteúdos BVS Site pelo Wordpress
e da nova versão do Direve acessível e sua hospedagem na estrutura do
DATASUS/MS em Brasília, trazendo como principal melhoria a
acessibilidade do site, facilidade de atualização de conteúdos e oferta de
interfaces adaptadas para dispositivos móveis;
Disponibilização de e-books no formato .epub para leitura em tablets e
smartphones.
Disponibilização de leiaute responsivo do site da BVS MS para acesso via
dispositivos móveis;
Início da oferta de dois novos formatos de arquivo “Compilado e
Consolidado” na área de Legislação da Saúde tornado a pesquisa de atos
normativos mais precisa, uma vez que reúne, num só arquivo, todas as
alterações de portarias publicadas até a data da pesquisa.
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Leiaute responsivo do site da
BVS MS para acesso via
dispositivos móveis
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Formato de arquivo
Compilado

Compartilhamento/fortalecimento de outras BVS:


Compartilhamento de notícias, eventos e destaques;



Administração e suporte técnico da Base de Dados ColecionaSUS;



Compartilhamento da Legislação em Saúde e do Alerta Legis;









Curso de capacitação de acesso às fontes de informação em saúde e
LILDBI;
Fomento a mudança de tecnologia das instâncias BVS Brasil e Saúde Pública
para a plataforma Wordpress (acessível) nos moldes da BVS MS;
Fomento na atualização tecnológica EC, LIS e Direve da BVS Enfermagem;
Fomento para o desenvolvimento de fonte de informação sobre a história
da Enfermagem;
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Compartilhamento/fortalecimento de outras BVS:










Fomento para a atualização tecnológica da interface de busca utilizando o
IAHx na BVS Homeopatia;
Fomento para a tradução do site da BVS Homeopatia (espanhol e inglês) e
atualização tecnológica da interface de busca com a implantação do IAHx;
Atualização tecnológica dos aplicativos do BVS Site, LIS e DIREVE da BVS
Odontologia;
Implantação do IAHx na BVS Adolec;
Fomento a hospedagem de 8 instâncias das BVS (Brasil, SP, Adolec,
Homeopatia, Odontologia, Enfermagem, Enfermería Regional e Hanseníase)
nos ambientes de homologação e de produção da BIREME.

Acessos da BVS MS em 2013:
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Total de acessos: 2.664.274
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Estatísticas de serviços disponíveis na BVS MS em 2013:


Saúde Legis: 201.897 acessos;



Alerta Legis: 17.800 acessos;



Políticas e Diretrizes do SUS: 12.733 acessos.

Números da Terminologia:


11 Glossários com 2.613 termos definidos sendo:


2 bilíngues e 2 trilíngues;



6 em processo de produção;



1.067 termos traduzidos: sendo: 691 em inglês , 376 em espanhol;



2.117 siglas.

Fragilidades da BVS MS:


Rotatividade de profissionais devido a precarização nas relações
contratuais.

Desafios e perspectivas:


Converter a produção institucional do MS (livros e folhetos) desde 2009
para os formatos “.e-pub” (dispositivos móveis) e “.html” (acessível);



Regionalizar a Rede BiblioSUS;



Adaptar a interface de pesquisa IAHx para dispositivos móveis;



Fomentar o uso do SCAD nas escolas técnicas do SUS e hospitais próprios.
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Sustentabilidade da BVS MS:


Ação: Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e
ao Patrimônio Cultural da Saúde da CGDI, prevista no orçamento público da
União:






Repasse de recursos para o Termo de Cooperação 50 com a
OPAS/BIREME visando o desenvolvimento da BVS MS;
Repasse de recursos para o Convênio de manutenção da BIREME, que
será substituído pelo Acordo de Sede.
Manutenção da infra estrutura da Divisão de Biblioteca Virtual em
Saúde do MS.

Obrigada!
SANDRA CRISTINA TEIXEIRA
Chefe da Divisão de Biblioteca Virtual em Saúde do MS
sandra.teixeira@saude.gov.br
(61) 3315-3269
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