
Rede da Biblioteca Virtual História e Patrimônio Cultural da Saúde: 
Análise e perspectivas para a promoção da integração com a Rede 

de Bibliotecas Virtuais FIOCRUZ 
 
Reunião realizada em 28 de novembro de 2008, no auditório do ICICT – Rio de Janeiro. 
 
Participantes: 
 

Nome Unidade 

Adilson Almeida ICICT / BVS 

Augusto Vinhaes  Brabosa ICICT /BVS 

Carolina Sacramento COC / BVS HPCS 

Diones R. da Silva ICICT / DIP 

Jussara Long ICICT / BVS 

Luaciana Danielli de Araújo ICICT / BVS 

Luciene Soares Paes COC/ BVS HPCS 

Maria de Fátima Martins ICICT / SP 

Maria Stella R. Diezel ICICT / BVS DIP 

Monica Garcia ICICT / BVS DIP 

Patrícia Henning COC/ BVS HPCS 

Paula Xavier COC/ BVS HPCS 

Regina Gandara ICICT / BVS 

Regina M.R. de Carvalho UERJ / Integralidade 

Rosangela dos Santos Lima EPSJV / BVS EPS 

Sarah  T. Pimenta Mesquita EPSJV / BVS EPS 

Sergio Ricardo F. Síndico ICICT / BVSAM 

Viviane S. O. Veiga ICICT / BVS AM 

Wanda Weltman COC/ BVS HPCS 

 

Como parte da iniciativa de integração das BVS  em uma grande rede colaborativa, foi 

realizada  uma reunião entre a Coordenação de Bibliotecas Virtuais / Fiocruz   e a  

Coordenação da BVS História e Patrimônio Cultural  da Saúde. 



A pauta desse evento baseou-se na análise e perspectivas das BVS HPCS, tendo como 

objetivo a promoção da sua integração com a Rede de Bibliotecas Virtuais FIOCRUZ. 

Esta apresentação buscou socializar a construção e o estado da arte da Biblioteca Virtual 

História e Patrimônio Cultural da Saúde. A partir do debate, que se seguiu das 

apresentações da Coordenadora .Paula Xavier e de Patrícia Henning (ver anexos), foram 

discutidas as possíveis linhas de trabalho cooperativo e ações iniciais para o fortalecimento 

Fiocruz como uma das principais instituições na área de informação em saúde. 

Propostas de Ação: 

 - Criar o Espaço Colaborativo/Comunidade Virtual das Bibliotecas Virtuais da Fiocruz, 

utilizando a ferramenta e metodologia BIREME (Tikiwiki), visando a maior integração e 

construção coletiva destas BVS. Este Espaço Colaborativo/Comunidade Virtual deverá 

estar integrado à Biblioteca Virtual Institucional da Fiocruz, sendo restrito o acesso a 

alguns de seus conteúdos. 

Os participantes interessados farão seu cadastramento no Espaço Colaborativo da BVS 

HPCS com a finalidade de conhecer e propor instrumentos de ação que viabilizem essa 

proposta. 

 - Criar um Grupo de Estudos formado pelos profissionais das Bibliotecas e BVSs Fiocruz, 

além da participação de profissional da BIREME, para discutir e ampliar as áreas e 

categorias do DECS. 

Já em março do próximo ano, a Biblioteca de SP/ICICT e da COC, apresentarão uma 

proposta para a agenda de debates com profissionais da área de informação e da área 

científica. Essa agenda deverá ser posta em avaliação em reunião do grupo que está sendo 

formado para discussão de terminologia. Serão convidados a participar os integrantes do 

Portal Fiocruz e do Portal COC. 

 - Avaliar a utilização da ferramenta de automação de Arquivos que está sendo 

desenvolvida pela COC e pela BIREME, para o tratamento dos acervos arquivísticos da 

Fiocruz. Foram citados os exemplos do arquivo de patentes depositadas pela FIOCRUZ, 

hoje sob a guarda da Presidência e o arquivo de Patologia sob a guarda do IFF. 



Wanda informou sobre o Tesauro Patrimônio Cultural da Unesco, para apoio à indexação 

da FI de  Bens Arquitetônicos. 

Foi proposto ainda que as demais BVSs da FIOCRUZ passassem a enviar registros 

pertinentes à área da História da Saúde para a Base HISA, como forma de se estabelecer 

mais um meio de colaboração. 

As coordenações das BVSs se pronunciaram sobre o interesse em algumas das Fontes de 

Informação da BVS HPCS, assim como sinalizaram possíveis colaborações, descritas a 

seguir: 

1) BVS AM (Viviane) 

Tem interesse em implementar na BVS AM: 

- o segmento Infanto Juvenil 

- Comunidade Virtual 

- NewsLetter 

2) BVS DIP (Mônica) 

Tem interesse em implementar 

- Segmento infanto juvenil, com a finalidade de adapta-lo e implementá-lo no segmento 

para as mães 

- Comunidade virtual 

3) BVS Integralidade (Regina/IMS) 

- Vai estudar possível colaboração com HISA, que será facilitado pois o seu acervo está 

disponível na metodologia LILCAS. 

4) BVS SP (Fátima) 

- Recomendou que todas as BVSs ao indexarem os documentos de caráter histórico, 

utilizem além dos descritores específicos, o termo que representa a área temática, por 

exemplo História da Saúde, garantindo melhor recuperação. 

- Informou sobre os Tesauros das áreas da Ciência da Informação e Arquivologia utilizados 

em sua Biblioteca; 



- Sugeriu uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) pela sua 

representação na história da Medicina e do ensino da Medicina no Brasil, que se inicia com 

a criação da Faculdade de Medicina pelo príncipe regente D. João, por Carta Régia, 

assinada em 5 de novembro de 1808, com o nome de Escola de Anatomia, Medicina e 

Cirurgia e instalada no Hospital Militar do Morro do Castelo.  Além disso, a UFRJ conta 

com um rico acervo de obras raras e teses na Biblioteca do Centro de Ciências da Saúde, o 

acervo do Museu Nacional, o acervo de diversas faculdades (Enfermagem, Psiquiatria, 

Farmácia, Arquitetura e Urbanismo, etc. ) e 21 arquivos documentais.-  

Recomendou uma articulação da COC com a UFRJ, por meio do contato com a professora 

Diana Maul 

Destacou a possibilidade de contribuição da Biblioteca de Saúde Pública com a FI Coleções 

Históricas, especialmente com a documentação do periódico “O Pasquim” e acervo sobre a 

História da Higiene; 

10) Suporte BVS Fiocruz (Luciana) 

- Sugeriu articulação da BVS HPCS com a ABEM para analisar ingresso do acervo sobre 

História da Educação. 

 

A recomendação final de Jussara e Paula é que este grupo realize um novo encontro em 

março de 2009. 


