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BIREME/OPAS/OMS  

 Estabelecido em São Paulo, Brasil desde 1967 como a Biblioteca 
Regional de Medicina  

 A partir de 1982 foi denominado Centro Latino-Americano e do Caribe 
de Informação em Ciências da Saúde 

 Forma parte do Departamento de Gestão do Conhecimento, Bioética e 
Pesquisa (sigla KBR em ingles de Knowledge Management, Bioethics 
and Research) da OPAS  



Lembrando 
Juan Manuel Sotelo -  BIREME/OPAS/OMS, Diretor a.i. 
Grupo de Coordenação Programática Ampliado 
Brasília, 12 de Julho de 2016 

Transferência de Diretores 



BIREME/OPAS/OMS  
 

Contribuir para o desenvolvimento da saúde nos 
países da América Latina e Caribe por meio da 
democratização do acesso, publicação e uso da 
informação, conhecimento e evidência científica 

Nosso papel principal 



Linhas de ação 

Visibilidade da 
produção 

científica em 
saúde 

Indexação 
trilíngue em 

fontes temáticas,  
nacionais e 

internacionais 

Acesso aberto 

Comunicação 
científica 

Interfaces de 
busca e 

recuperação 

Decisões 
informadas por 

evidencias 

Desenvolvimento 
de capacidades no 

acesso e uso de 
evidências 

Recursos 
educacionais e 

cursos a 
distância 

integrados ao 
CVSP 

Gestão do 
Conhecimento 

Políticas e 
estratégias 

nacionais  de 
saúde 

fortalecidas 

Produtos e 
serviços de 
informação 

orientados aos 
objetivos de 

saúde e 
prioridades 
estratégicas 

Descobrimento 
do 

Conhecimento 

Melhorar a 
qualidade dos 

dados nas fontes 
de informação da 

BVS 

Mineração de 
dados e textos 

Visualização de 
dados 

Análises 
infométricas 

Tradução do 
Conhecimento 

Busca, análise e 
síntese de 
evidencias 

Aplicação de 
conhecimento 
científico nos 
processos de 
tomada de 

decisão 

Plataforma de 
Conhecimento 

Desenvolvimento 
de portais 

Integração de 
informação 

bibliográfica, 
dados de 

pesquisa e 
indicadores 

Conhecimento 
contextualizado 

nos temas 
prioritários de 

saúde 



 Gestão de informação e desenvolvimento de metodologias e 
tecnologias para manipular bases de dados bibliográficas e de 
texto completo. 

 Desenvolvimento de interfaces de recuperação de informação, 
análise bibliométrica da produção científica e busca 
bibliográfica. 

 Desenvolvimento de portais e plataformas de conhecimento 
científico e técnico, gestão de terminologia em saúde e 
desenvolvimento de capacidades para produção, acesso e uso 
do conhecimento científico.  
 

Capacidades profissionais 



Rompendo paradigmas 

 BIREME está localizada no Brasil, mas sua  
     cobertura de trabalho é internacional 



Projetos e ações conjuntas 
 

• BVS RIC-Rede informação e 
conhecimento da Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo  

• BVS Brasil e Rede BiblioSUS 
• Plataforma de Conhecimentos do 

Programa Mais Médicos (PMM) 
• Portal de Saúde Baseada em Evidências 

(PSBE) 
• Programa Telessaúde Brasil 
• EvipNet Brasil 
• RedNutri 
• BVS RIPSA 
• BVS Prevenção e Controle do Câncer 
• Ações de gestão de informação e 

comunicação como Boletim Interno, 
Boletim Fica a Dica e Mural Histórico 

Magnetic Resonance Imaging (MRI)  



Presença da BIREME no mundo 







Colombia 

Panamá 

México 



Rompendo paradigmas 

 BIREME não é sinônimo de Biblioteca Virtual 
 
 A BVS é um produto da cooperação técnica, modelo 

de gestão da informação desenvolvido pela BIREME, 
mas o Centro tem muitas capacidades para explorar 

Tradução do conhecimento 





BVS 

Tradução do conhecimento 



 
• Serviços de informação- personalizados 
 
• Interfaces de busca – melhor classificação do 

resultado  
 

• Biblioteca Virtual em Saúde –consolidação, espaço 
cada vez mais amigável 
 

• Rede de Cooperação – capacitação, fortalecimento 
 

Os desafios 



• Produtores de conhecimento: autores, 
pesquisadores e editores de publicações técnicas e 
científicas. 
 

• Intermediários do conhecimento: bibliotecários, 
informáticos e outros profissionais interessados na  
área de gestão de informação e conhecimento. 
 

• Usuários da informação e conhecimento: 
estudantes, pesquisadores, profissionais, 
tomadores de decisão tanto da área da saúde 
como de outros setores e comunidades.  

Com quem a BIREME trabalha?  



A lacuna entre o 
saber e o fazer 



Cooperação técnica em projetos específicos 



http://aps.bvs.br  

Coleção de perguntas e respostas  desenvolvida a 
partir de dúvidas da Atenção Primária em Saúde, 
no formato de Segunda Opinião Formativa (SOF), 

em português, produzida pela  
Rede Telessaúde Brasil 

http://aps.bvs.br/




Infometria como ferramenta de inteligência 

Uso da infometria como ferramenta de apoio para a tomada de  
decisão e planejamento estratégico, com identificação de especialistas, 

grupos de pesquisa e estado da arte da produção científica 



Como promover a equidade da publicação científica sobre os 
temas prioritários dos países 



La BVS promoviendo la equidad del acceso 

¿Por qué las diferencias?  

Desconocimiento? 
Falta de capacitación para 
acceso? 
Calidad? 
Espacio no amigable? 
Barrera idiomática? 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic77iRsaPPAhVLTCYKHYH1AIEQjRwIBw&url=http://www.intecap.edu.gt/ingles/preguntas/pregunta.html&psig=AFQjCNGRBF0icFX6BS6Vb5PqXMBZNNwoYw&ust=1474647757047882


Water supply 

Water supply 
analysis 

Water   
purification 

methods 

Water 
microbiology 

Water 
quality 

Models  
theoretical 

Water  
pollutants  

analysis 

Environmental 
monitoring 

Conservation  
natural  

resources 

Water 
pollutants, 
chemical 
analysis 

Environmental 
Monitoring 

Methods 

Water  
supply  

standards 



Terminologia em ciências da saúde 
DeCS/MeSH 

Inglês | Espanhol 
Português | Francês 

Outras terminologias 

Sistemas de Informação em saúde 

Biblioteca Virtual em Saúde 



BIREME: Acompanhando as mudanças!!! 

Objetivos de Desenvolvimento do Milenio 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Desafios para BIREME 



Agenda 2030/ODS 
Un eje prioritario de trabajo para BIREME 



www.bvsalud.org/es 

Vitrines do 
Conhecimento 



• Busca bibliográfica 
• Documentos em 

texto completo 
• Resumos de 

evidência 
• Estudo 

infométrico 
• Recursos 

educacionais 



Ajudando a tratar uma 
deficiência: publicar pouco 

BIREME dispõe de Cursos de 
Comunicação e Redação Científica em 
Saúde destinados a pesquisadores, 
editores científicos, profissionais da 
saúde e estudantes de pós-graduação 
 



A base de nosso trabalho:  
As alianças 

Vamos fortalecer e  
melhorar algo que a  
BIREME sabe fazer  

muito bem 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja3Y64kIrPAhWDFx4KHU-HAGMQjRwIBw&url=http://protec.org.br/politicas-publicas-e-economia/29251/brasileiros-e-europeus-reforcam-cooperacao-em-ciencia-e-tecnologia&psig=AFQjCNFIsaAhYR_aTjWgtGcKiQUz46VbbA&ust=1473779952069758


Alianças com as 
contrapartes  
nacionais  

CGDI 
ANVISA 
Secretaria 
Municipal e 
Estatal de 
Saúde 



México: Dirección General de Promoción de la Salud 



Alianzas y trabajo estrecho con: 
 • Redes temáticas, redes de observatorios, otras 

 
 
 
 



Alianças 
Centro Cooperantes da BIREME  

1.134 Bibliotecas AL&C 

1134 

44 97 

91 

52 

134 
33 

39 

33 

21 

22 

12 
18 

36 

19 
5 

19 
11 

Centros Colaboradores da OPAS/OMS 



Trabalho con os países (PWR e técnicos) 

OPAS/OMS Panamá OPAS/OMS Brasil 

OPAS/OMS México 



Aliança com KBR (Oficina de Gestão do  
Conhecimento, Bioética e Pesquisa) tanto a nível 
Regional como dos países. 
 



Fortalecimento da aliança com o CVSP 



Cursos Virtuales en Salud  

https://mooc.campusvirtualsp.org/ 
course/view.php?id=10 

https://mooc.campusvirtualsp.org/
course/view.php?id=11 

Fase de publicación 

https://mooc.campusvirtualsp.org/c
ourse/view.php?id=9 

https://mooc.campusvirtualsp.org/course
/view.php?id=26 

https://cursos.campusvirtualsp.org/ 
enrol/index.php?id=184 



Biblioteca Virtual de Salud temática 
integrada a los cursos online 

 



Interfaces web adaptadas a 
dispositivos móveis 



http://www.paho.org/bireme/ 



• Boletín BIREME 
mensal 

 

A partir de  
Outubro/2016 



Muito Obrigado 
Diego González Machín 
gonzalezd@paho.org  

mailto:gonzalezd@paho.org
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