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A BVS DSS 

• A BVS sobre Determinantes Sociais em Saúde (BVS DSS) foi 

desenvolvida para disponibilizar o acesso a uma rede dinâmica e 

atualizada de fontes de informação de caráter científico, técnico e 

didático, nacionais e internacionais, relacionados com 

Determinantes Sociais da Saúde (DSS), operando de modo 

integrado à Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e fazendo uso das 

suas metodologias e ferramentas.

• A BVS DSS está articulada ao Portal sobre DSS 

(http://dssbr.org/site) que tem por objetivo constituir-se num 

espaço de informação, referência e comunicação entre os 

diversos atores de governo e sociedade civil relacionados com a 

definição e implementação de políticas e programas de combate 

às iniquidades em saúde por meio da ação sobre os DSS.
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Centro de Estudos, Políticas e Informação sobre Determinantes 

Sociais em Saúde (CEPI-DSS)

• BVS DSS (http://bvsdss.icict.fiocruz.br) o acesso aos 

conteúdos relativos aos DSS existentes nas fontes de 

informação e sua respectiva atualização é feita de maneira 

automática, através das ferramentas desenvolvidas pela 

BVS.  No caso das atualizações dos Recursos sobre DSS 

existentes na WEB sua atualização é feita pelo CEPI-DSS 

utilizando a ferramenta LIS. 

• Portal DSS Brasil (www.dssbr.org) notícias de interesse 

sobre DSS; opiniões; entrevistas; experiências; documentos 

de referência;  resumos e análises de artigos;  clipping;  

memória da Conferência Mundial sobre Determinantes 

Sociais em Saúde. 

• Observatório sobre Iniquidades em Saúde:  

monitoramento das iniquidades, seguimento e 

avaliação de políticas/ações sobre os DSS 

• Redes colaborativas de pesquisadores e gestores.
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Desafios e Perspectivas

•Cursos para capacitação de gestores nas várias esferas de governo;

•Conferências Regionais sobre Determinantes Sociais da Saúde;

•Processo de certificação da BVS DSS junto a Bireme;

•Novo layout para BVS DSS seguindo o modelo BVS-Fiocruz;

•Monitoramento das iniquidades em saúde;

•Instrumentos de disseminação dos produtos e serviços da BVS DSS e 

do Portal DSS.
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http://dssbr.org/site/

Obrigada!

Geiza Ferreira

Bibliotecária                                                                                        

Centro de Estudos, Políticas e Informação sobre Determinantes 

Sociais da Saúde (CEPI-DSS) 

Escola Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ.

telefone: 55-21-2598-2896                                                  

e-mail: gferreira@icict.fiocruz.br

web: http://bvsdss.icict.fiocruz.br e www.dssbr.org


