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Biblioteca Virtual em Saúde Odontologia Brasil
http://odontologia.bvs.br/php/index.php
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Diretora Técnica do Serviço de Documentação Odontológica/FOUSP

Coordenadora da Rede BVS Odontologia Brasil

Maria Cláudia Pestana

Bibliotecária do Serviço de Documentação Odontológica/FOUSP

Responsável pelo Monitoramento e Operação da BVS Odontologia Brasil

I Fórum da Rede BVS Brasil 

Rio de Janeiro, 25 de  abril de 2013

• A Odontologia participou em 1998 do IV CRICS que aconteceu
em San Jose, Costa Rica, quando deu início as atividades de
desenvolvimento da BVS na área odontológica. Após uma longa
caminhada foi certificada em 2010.

• Comitê Consultivo – composto por docentes integrantes das
instituições participantes da Rede (17 instituições)

• Atua na área odontológica e ciências afins – tem
abrangência nacional – público: profissionais dentistas,
pesquisadores, docentes, discentes e público leigo.

�• Número de visitas em 2013 – 4.065

�• Número de páginas acessadas em 2013 – 15.351 (média 
de 3.5 páginas/visita)
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Capacitação técnica para Rede BVS Odontologia Brasil é
promovida pelo SDO – Serviço de Documentação
Odontológica, de acordo com as necessidades dos núcleos
(Cursos em EAD - DirEve e LILDBI-WEB).

Capacitação informacional – aberta a outras instituições

•Recursos humanos: gerenciamento e monitoramento dos
produtos e serviços da BVS Odontologia Brasil por
bibliotecários e técnicos da FOUSP.

• Projeto em andamento:

Tradução da BVS Odontologia Brasil nos idiomas inglês  (em fase de 
revisão) e espanhol (em processo)

• Projeto em desenvolvimento:

Implantar a BVS Odontologia nos países de língua portuguesa e na 
América Latina

• Projeto desenvolvido e contínuo:

Portal Rev@Odonto
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• Desafio:

Analisar o potencial da Rede BVS Odontologia Brasil no processo 
de popularização da ciência

• Necessidades:

Participação dos Ministérios:  da Educação, Ciência Tecnologia e 
Saúde

Interação e integração entre bibliotecários – pesquisadores  -
usuários

• Fragilidades: recursos financeiros escassos e
envolvimento maior por parte do Comitê Consultivo.

• A sustentabilidade da BVS Odontologia, ainda,  está 
ligada aos recursos humanos que dispomos.

• As instâncias BVS precisam trabalhar unidas,
auxiliando nas necessidades das outras BVS,
compartilhando as experiências em eventos, reuniões
etc..
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MUITO OBRIGADA!

lveronica28@gmail.com
pestana2605@gmail.com


