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Missão da Fiocruz
“ Produzir, disseminar e compartilhar
conhecimentos e tecnologias voltados
para o fortalecimento e consolidação
do Sistema Único de Saúde e que
contribuam para melhoria da saúde e
da qualidade de vida da população
brasileira, para a redução das
desigualdades sociais e para a
dinâmica nacional de inovação, tendo
a defesa do direito à saúde e da
cidadania
ampla
como
valores
centrais”” (Aprovado no VI Congresso Interno da Fiocruz, 2010).
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A Fiocruz como instituição do conhecimento em Ciência,
Tecnologia e Inovação
•

Desenvolvimento de pesquisas

•

Profissionais: 12.000 / 1.000 PHD

•

Ensino e formação de recursos humanos

•

Orçamento: 2,5 milhões

•

Prestação de serviços hospitalares e ambulatóriais de
referência em saúde

•

Pesquisa: 1.400 projetos por ano

•

Produção e inovação (vacinas, medicamentos,
reagentes, kits de diagnóstico, etc.)

•

Publicações: 1.000 artigos/ano

•

Serviços de vigilância e referência

•

Estudantes: 7.000

•

Informação e comunicação em saúde, ciência e
tecnologia

•

Meio Ambiente e Promoção da Saúde

•
•
•
•
•
•
•

Bibliotecas físicas: 17
BVS: 14
Repositório Institucional: ARCA
Monitores e observatórios
Audiovisuais: VídeoSaúde, Canal Saúde, etc.
Redes
Canais de comunicação: PenseSus

•

Controle de qualidade de produtos e serviços

•

5 milhões de kit de diagnóstico

•

Implementação de programas sociais e

•

1 bilhão de medicamentos

•

Fortalecimento de sua presença no país e no mundo

BVS como um bem público
CRICS 9 – Declaração de Washington, 2012
Compromete-se:
• Sensibilizar as autoridades nacionais sobre a necessidade de
promover o acesso ao conhecimento e incorporar o uso de
tecnologias de informação e comunicação às políticas e
programas de saúde;
• Fortalecer o portal da BVS regional através da
interoperabilidade que inclua todos os recursos de
informação em saúde provenientes das instituições nacionais
e regionais;
• Expandir o vocabulário controlado DeCS como elemento
integrador dos recursos de informação;
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BVS como um bem público
CRICS 9 – Declaração de Washington, 2012
Compromete-se:
• Fortalecer as alianças com os editores de revistas científicas
para aumentar a visibilidade da produção científica da
Região, alicerçada em critérios de qualidade e
confiabilidade, e no reconhecimento de LILACS como a
principal fonte de informação da literatura científica
regional; e
• Fomentar entre as instituições da Rede BVS a prática da
cooperação técnica alinhada à programação estratégica do
Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde e às estratégias de cooperação técnica
com os países da Região.

BVS como iniciativa na Saúde na disseminação da
informação – Acesso Aberto
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BVS - INSTÂNCIAS

1 GEOGRÁFICAS
Instâncias

inter-operan
em rede

2 TEMÁTICAS

3 INSTITUCIONAIS

Modelo da Biblioteca Virtual em Saúde
Trabalho cooperativo em rede - três dimensões

Redes
Sociais

Redes de
Conteúdos

Ambientes
Aprendizes
e
Informados
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Construção coletiva
Liderança compartilhada
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O Acesso à Informação e as Iniquidades em Saúde
 É essencial o mais rápido fluxo e compartilhamento de informação
para que os países possam se beneficiar das mais recentes e
relevantes experiências desenvolvidas em contextos mais
desenvolvidos, e adaptá-las às circunstâncias locais. Métodos
clássicos de pesquisa e difusão de novos conhecimentos não são
suficientes para vencer as profundas iniquidades em saúde (OMS,
2004).
 Ciente de compromisso social e de seu papel central para a
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Política de Acesso Aberto ao
Conhecimento da Fiocruz
Processo de consolidação:
Aprovada em março de 2014 pelo Conselho Deliberativo (CD), a
Política é resultado de um processo iniciado em 2010, quando foi
considerada como prioridade pelo 6º Congresso Interno da Fiocruz;

2011 - ENSP aderiu ao Movimento Internacional de Acesso Livre ao
Conhecimento e o ICICT lançou o
;

 Conselho Deliberativo (CD) aprovou os princípios norteadores da
Política e a criação de um Grupo Técnico para aprofundar os princípios.
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Política de Acesso Aberto ao
Conhecimento da Fiocruz
Diretrizes iniciais:
Se aplica a toda obra intelectual de autoria e co-autoria de
profissionais da Fiocruz e de qualquer forma vinculados à
Instituição no momento da produção;
Reconhece e respeita os direitos do autor;
Inicialmente mandatório para teses, dissertações e artigos
científicos;
Principal instrumento:
http://portal.fiocruz.br/acessoaberto
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Desafios (continuação)
 Avaliar com os indicadores de qualidade os objetivos propostos
pela BVS;
 Fomentar o uso de outras tecnologias de acesso à informação e
comunicação como a implementação do Iahx, mudança
tecnólogica para wordpress e a tecnologia móvel (celular, tablet,
TVs, etc.);
 Redefinir os produtos e serviços para que possam responder as
demandas dos profissionais da saude;
 Utilizar as redes sociais como plataforma para interagir com os
usuários e atender as demandas, assim como, para o
compartilhamento de conteudos especificos;
 Promover a cultura de que as decisoes em saude sejam baseadas
em conhecimento;
 Fortalecer a política do acesso aberto ao conhecimento em ações
conjuntas das BVS e RI.

Muito Obrigada!
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