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1967  2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

Convênio de Manutenção e Desenvolvimento  

da BIREME 

 Organização Pan Americana da Saúde (OPAS)  

 Ministério da Saúde (MS) 

 Ministério da Educação (MEC) 

 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES SP) 

 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

São realizadas duas reuniões anuais com os membros signatários do 

Convênio, que constituem o Comitê Assessor Nacional (CAN) da BIREME 
 



Reforma Institucional da BIREME 

 Processo conduzido pela OPAS nos últimos 7 anos, em 

coordenação interna e com os Estados Membros, 

particularmente com o Brasil, por meio do Ministério da Saúde 

 

 CD 49 aprova o Novo Estatuto da BIREME,  

   vigente desde 2010 

 

 Transição 2010-2013 – coexistência com o Convênio de 

Manutenção e Desenvolvimento do Centro 

   vigente desde 1967 



Novo Estatuto da BIREME 
 

Comitê Assessor (CA)  assessora a Direção da OPAS 

• Membros Permanentes: Brasil e OPAS 

• Membros: CD-49 Argentina, Chile e República Dominicana (2010-2012) 

  [México e Jamaica (2010-2011)] 

       CD-51 Bolívia e Suriname (2012-2014) 

      CSP-28  [Puerto Rico, Cuba e Ecuador (2013-2015)]   

 

Comitê Científico (CC)  assessora a Direção da OPAS e o CA  

• Especialistas na área de Informação Científica indicados pelos Estados 

Membros e nomeados pela Direção da OPAS e pelo CA 

• Membros: CA-3 Canadá, Honduras, Trinidade e Tobago, Brasil e NLM 

 

Secretaria 
• Diretor da BIREME e equipe 

2010  2013 



Novo Estatuto da BIREME 
 

Acordo de Sede no Brasil (OPAS – Brasil – MS)  
 

Estabelecimento do Acordo de Sede da BIREME no Brasil por meio de 

consultas entre a OPAS e o Governo do Brasil, representado pelo MS 

• Em processo 

• Previsto estabelecimento de um Comitê Coordenador Nacional (CCN) 

composto por sete membros nomeados pela OPAS e MS 
     

Acordo de Instalações na UNIFESP (OPAS – UNIFESP)  
 

Estabelecimento do Acordo de Instalações e funcionamento da BIREME na 

UNIFESP por meio de consultas entre a OPAS, o MS e a UNIFESP 

•  Coordenação com a Comissão UNIFESP 

•  Previsto plano de trabalho anual 
 

2009-2010  2011  2012  2013 



Linhas de ação para a plena implementação do  

novo marco institucional da BIREME em 2013 

Renovação do Convênio de Manutenção e Desenvolvimento da BIREME 
• Em processo 

• Assinatura de MS, MEC, SES/SP e UNIFESP 

 

Estabelecimento do Acordo de Sede da BIREME no Brasil  
• Em processo 

• Estabelecimento de um Comitê Coordenador Nacional (CCN) 

• Agendamento da Reunião inaugural, incluindo a aprovação do regulamento interno 

 
Estabelecimento do Acordo de Instalações da BIREME na UNIFESP 

• Coordenação com a Comissão UNIFESP 

• Finalização do Plano de trabalho anual 

 
IV Reunião Ordinária do Comitê Assessor da BIREME   

• Agendamento (II sem 2013) 

 

Estabelecimento do Comitê Científico da BIREME   
• Formalizados os especialistas nomeados na III Reunião Ordinária do CA   

• Agendamento da Reunião inaugural (I sem 2013), incluindo a aprovação do regulamento interno 

 

Em paralelo, no marco institucional vigente: 
• I e II Reuniões de 2013 do Comitê Assessor Nacional (CAN) da BIREME 

 







Profissional de informação que contribui para o 
desenvolvimento da  BVS 

Usuário que busca informação em 
saúde nas instâncias da BVS 

Usuário que busca informação no site 
institucional da BIREME 

2.787 Bibliotecas  (56% Brasil) 

• Rede LILACS - 873  

• Rede SCAD - 593  



lilacs.bvsalud.org  

LILACS 
Bem Público Regional de Informação Científica 



lilacs.bvsalud.org  

 
 Coordenada pela BIREME no contexto da BVS, é resultado da 

colaboração de 870 instituições de 40 países da AL&C 
 

 Contribuição dos países – novos registros/ano: 
2009 - 33 mil  
2010 - 35 mil  
2011 - 39 mil  
2012 (até outubro ) - 46 mil  

 
 Artigos de 848 títulos de revistas da área da saúde, 

publicadas em 19 países da AL&C 
 

LILACS 
Bem Público Regional de Informação Científica 



Novo Portal de Pesquisa da BVS 
pesquisa.bvsalud.org 



 

63 bases de dados distribuídas em coleções  
21,5 milhões de referências de documentos  
2,6 millhões de links para o texto completo 



Pesquisa Integrada - 2 milhões de visitas 
com 22 milhões interações  
 11 interações/visita  

 
Pesquisa IAH - 8,7 milhões de visitas  

com 18,7 milhões interações   
 2,1 interações/visita 



13,2 milhões de visitas de  
213 países do mundo 

Distribuição das visitas 
por País 

Visitas ao Portal Regional da BVS e Serviço de 
Pesquisa (IAH + IAHx) 

jan-out 2012 



Rede BVS 



Rede BVS Brasil 

32 Instâncias de BVS no Brasil 



Cooperação Técnica no Brasil - MS 



Cooperação Técnica no Brasil – BVS Brasil 



Cooperação Técnica no Brasil – UNIFESP 



18 bases de dados 
 

54.800 registros entre 
produção científica e 
acervo da SES-SP 
 

14,4% crescimento das 
bases de dados da 
Secretaria nos 
últimos 12 meses 
 

49% crescimento do 
acesso comparado a 
2011 
 

Portal Revistas SES-SP 

     5 revistas 

101 fascículos 

975 artigos 

37% crescimento 
artigos nos 
últimos 6 meses 
 

Cooperação Técnica no Brasil – SES-SP 



Cooperação Técnica – Projetos Especiais 



Medlist 
Lançamento maio 2012 

Listas disponíveis 

o Essential Medicines 

(OMS) 

o Strategic Fund (OPAS) 

o Estados: Brasil, Bolivia e 

Colombia 

 

378 medicamentos com 817 

formas farmacêuticas 

 

Navegação hierárquica pelas 

seções da lista 

Cooperação Técnica – Projetos Especiais 



Cooperação Técnica – Projetos Especiais 

Lançamento  - março/2012 
248 livros com mais de 3.434 capítulos 

disponíveis ( em nov/2012)  

http://books.scielo.org  

http://books.scielo.org/
http://books.scielo.org/


Cooperação Técnica – Redes Associadas 



Atividades de Cooperação Técnica  (jan-out 2012) 



Cooperação Técnica  

por meio de salas virtuais 

44 

118 
92 89 

419 

919 1102 

2414 

1
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2009 2010 2011 2012

Web meetings using  

Blackboard Collaborate service 

# web meetings # atteendees

Source: recorded BC sessions organized by BIREME 



• 5 Projetos em 2012-2013 

 

• 37 Produtos/Serviços 

 

 

• 135 Tarefas até fevereiro de 2013 

 

• 338 Subtarefas 

Plano de Trabalho da BIREME  

2012-2013 



BIREME – PTB 2012.13 
(orçamento e programa 

de trabalho) 

Agenda de Saúde 
das Américas 

2008-17 

Plano Estratégico 
da OPAS 2008-12 

Recomendações 
do Comitê 

Assessor Nacional 

PTB de KMC 

Recomendações da 
CoP Internacional 

da BIREME 

Recomendações do 
Comitê Assessor 

(Internacional) de 
BIREME 

Estratégia de 
Cooperação 

Técnica com Países 

Recomendações das 
instituições coordenadoras 

das BVS´s nacionais 



Código Produto/Serviço 

1 Gestión y coordinación 

1.01 
Plan de fortalecimiento institucional y financiero de BIR como centro de excelencia en CT en info. 
C&T implementado  

1.02 
Sistema de Gestión de acuerdo con la nueva institucionalidad, recomendaciones y reglas de OPS 
implementado 

1.03 Plan general de acciones y apoyo ADM implementado en conformidad con la OPS 

1.04 
Infra de TI disponible de acuerdo con las normas y métodos de gestión de los sistemas y servicios 
orientadas por la OPS  

1.05 
Política de comunicación de BIR (imagen, productos, servicios y eventos) elaborada e implantada, 
alineada a la OPS 

1.06 
Metodología de Gestión de Proyectos actualizada de acuerdo con la nueva institucionalidad y las 
recomendaciones de OPS 

1.07 Informes periódicos de presentación de resultados de BIREME publicados 

Plano de Trabalho da BIREME 2012-2013 



Código Produto/Serviço 

2 Comunicación Científica y Visibilidad de la Producción Científica  

2.01 
FI's producidas por la Red BVS y Redes Asociadas y los indicadores informétricos disponibles en 
la BVS 

2.02 
Metodología para el desarrollo y gestión en Red de colecciones de FIs disponible y aplicada en los 
portales de la BVS  

2.03 
Fortalecimiento de la red LILACS para ampliar la cobertura de comunicación científica en el 
índice  LILACS 

2.04 
Informe sobre el panorama de la producción científica publicado en el Observatorio Regional de 
Salud de la OPS 

2.05 Producción científica y técnica de AL&C indizada en índices regionales e internacionales 

Plano de Trabalho da BIREME 2012-2013 



Código Produto/Serviço 

3 Sistemas de Información Científica y Técnica en Salud  

3.01 
Estrategia y planes regionales de gestión de la información C&T definidos en coordinación con 
KMC  

3.02 
Modelo de la BVS diseminado y aplicado como estrategia de gestión de información C&T en los 
paises de la región  

3.04 Las FI's inter-operando con redes regionales e internacionales de información científica y técnica 

3.05 
Alianzas y acuerdos establecidos para mejorar la producción, registro y diseminación de la 
información C&T en los países 

3.06 Evaluación de instancias de la BVS y actualización de criterios ejecutados 

3.07 Desarrollo de capacidades locales en el modelo de la BVS 

3.08 Eventos para impulsar el desarrollo de la red BVS y sistemas de ICTS realizados  

3.09 6a Reunión de Coordinación Regional de la BVS (BVS6) realizada 

3.10 9o Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud (CRICS9) realizado 

Plano de Trabalho da BIREME 2012-2013 



Plano de Trabalho da BIREME 2012-2013 

Código Produto/Serviço 

4 Acceso y uso de la información C&T por los sistemas y servicios de salud 

4.01 Programa de desarrollo de capacidades en el uso de ICT en las decisiones de salud realizado  

4.02 
Red de Capacitadores desarrollada y consolidada para la producción y uso de la información C&T 
en salud  

4.03 
Espacios de colaboración e intercambio de conocimiento para promover el acceso y uso de ICTS 
desarrollados 

4.04 
Servicios de información de la BVS orientados a atender a las prioridades de salud nacionales y 
regionales 

4.05 Portales temáticos de información en Salud desarrollados y publicados  

4.06 Servicio Cooperativo de Acceso a Documentos (SCAD) en operación regular  

4.07 
Evaluaciones y estudios sobre el uso de los servicios de la BVS y necesidades de los usuarios 
realizados y publicados  

4.08 Servicio Cooperativo de Referencia de la BVS desarrollado y en operación 

4.09 
Información científica y técnica en salud promovida en los principales eventos científicos en el 
área  



Código Produto/Serviço 

5 Infraestructura y Metodologías Adecuadas y Sostenibles 

5.01 
Metodologías y herramientas abiertas disponibles para productores, intermediarios y usuarios de 
ICT en salud 

5.02 
Terminología estructurada en el tesauro DeCS compatible con MeSH, actualizada, ampliada y 
diseminada en ES (y Español de España), PT y EN 

5.03 
Red de desarrollo de aplicaciones y soporte (RedDes), para productos y servicios de ICT 
establecidas y operando  

5.04 
Plan de evaluación, adopción y actualización de TI para gestión de los P/S de ICT desarrollado e 
implementado  

5.05 
Terminología y taxonomía estructurada y armonizada para otros productos y servicios de 
información 

5.06 Servicio de soporte técnico de los aplicativos desarrollados por BIREME en operación 

5.07 
Standards de usabilidad e identidad visual para los productos y servicios de BIREME 
implementados 

Plano de Trabalho da BIREME 2012-2013 





85 Palestrantes e 20 Moderadores  

5 Sessões Plenárias e 15 Painéis 

6 Workshops 

 

87 pôsteres eletrônicos de 17 países 

400 participantes de 41 países 

Exposição do Brasil sobre o SUS  

750 visitantes para as 711 

conexões disponibilizadas em 22 

horas de transmissão por 

LiveStream e Blackboard 

 

482 fotos e 30 entrevistas 

publicadas http://blog.crics9.org/  

http://blog.crics9.org/


A programação do CRICS9 promoveu um 

fórum aberto para a Saúde Pública nas 

Américas  

 
• Integração da evidência científica nas decisões de 

saúde; 

 

• Intercâmbio de experiências e boas práticas em 

telessaúde nas Américas; 

 

• Políticas públicas e alianças estratégicas em eSaúde; 

 

• Uso das tecnologias de informação em busca de 

soluções aos problemas de saúde em particular das 

populações vulneráveis; 

 

• Desenvolvimento de capacidades, especialmente para 

os serviços de saúde e em resposta à emergências e 

desastres 

 

http://programa.crics9.org/ 

 

Sesión de Afiches 

Sesión Plenaria 

http://programa.crics9.org/




220 Representantes da Rede BVS e Redes 

Associadas 

 

Promover uma ampla discussão sobre o 

desenvolvimento da BVS orientado aos 

objetivos das Estratégias sobre eSaúde e 

Gestão do Conhecimento e Comunicação 

para América Latina e Caribe e às 

recomendações da BVS Encontros 2011 

Premio BVS para Bolivia 

Reunión Desarrolladores de la BVS 
Reunión de Editores LILACS 



Para antecipar o debate e as discussões sobre os 

principais desafios para o desenvolvimento da 

BVS, foram criados 3 Grupos de Trabalho.  

 

18 reuniões virtuais em 3 meses  

participação da Rede  média 72 

participantes/reunião 

 

As recomendações dos Grupos de Trabalho da 

BVS6 deverão subsidiar o plano de trabalho da 

Rede BVS nos anos 2013 e 2014 e serem 

consideradas no plano de trabalho da BIREME 

com o apoio da Comunidade de Prática 

Internacional da BIREME (CoP-BIREME) 

 
http://bvs6.crics9.org/es/category/grupos-de-trabajo/ 

http://bvs6.crics9.org/es/category/grupos-de-trabajo/
http://bvs6.crics9.org/es/category/grupos-de-trabajo/
http://bvs6.crics9.org/es/category/grupos-de-trabajo/
http://bvs6.crics9.org/es/category/grupos-de-trabajo/
http://bvs6.crics9.org/es/category/grupos-de-trabajo/





















