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A RIPSA

A Rede Interagencial de Informações Para a Saúde (Ripsa) foi instituída
em 1996 pelo Ministério da Saúde em cooperação com a Organização
Pan-Americana da Saúde (Opas).
Congrega instituições responsáveis por informação em saúde no Brasil,
com responsabilidade na geração, análise e disseminação de informações
com objetivo de tornar disponíveis informações apropriadas à
formulação, gestão e avaliação de políticas e ações públicas de saúde.

Fonte: http://www.ripsa.org.br RIPSA Produtos ID: 366 ] Idioma(s): Português
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BVS RIPSA
A Biblioteca Virtual em Saúde da Rede Interagencial de
Informações para a Saúde (BVS RIPSA) é uma iniciativa das
instâncias colegiadas da RIPSA, apoiada pelo Ministério da Saúde
(MS)
e pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS),
e realizada em colaboração com o Centro Latino-Americano e
do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME).
Sediada na Bireme, promove acesso on-line, universal e eqüitativo a
informações relevantes para a tomada de decisões em saúde.
Disponibiliza conteúdos específicos sobre os produtos e processos
interinstitucionais de trabalho, propiciando a interação da Ripsa com
experiências similares de âmbito nacional e internacional.
Acessos BVS RIPSA
Janeiro/2013
8.123
Fevereiro/2013 8.366
Março /2013
12.529
29,022

16.770
16.248
27.587
60,609

Fonte ° http://www.ripsa.org.br

A área de informação em saúde no Brasil
Estudos governamentais e acadêmicos sobre o tema configuram um
quadro complexo e diversificado de funções na área de informação
em saúde no Brasil.
Para que todo o potencial oferecido venha a ser utilizado em proveito
do desenvolvimento do SUS, três grandes dimensões da informação
em saúde devem ser consideradas:
. Dados e informações gerados pelo próprio sistema de saúde, nas
suas três esferas de gestão;
. Dados e informações de interesse para a saúde, produzidos por
outros setores de governo;
. Documentação técnico-científica relativa à saúde.
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Fragilidades, Perspectivas, Sustentabilidade
As Fragilidades da BVS RIPSA, são especificamente referente as
atualizações das bases cientificas, artigos e ou periódicos de
saúde, como também a inclusão dos produtos gerados pela Ripsa,
visto que para exercer essas atividades são necessários
profissionais
treinados e capacitados. A Bireme faz as
capacitações, mas ocorre com muita frequência, a rotatividade
natural de pessoal e a BVS Ripsa perde mão de obra especializada
o que compromete o fluxo de trabalho.
As perspectivas são as de reconstituirmos o Comitê Consultivo e o
Núcleo Executivo que foi descontinuado com a saída da RIPSA
da Opas /OMS e sua ida para o Ministério da Saúde. Retomar a
parceria com o Icict fiocruz, que já fez parte do núcleo executivo e
que pode nos fornecer o conhecimento, como também mão de obra
especializada para o contexto citado. Há também uma grande
expectativa de que todas as bases, enfim atualizadas, possamos
então retomar o trabalho com as instituições participantes da
RIPSA, na ampla divulgação da BVS RIPSA.

Sustentabilidade
.A BVS Ripsa é o site de uma Rede consolidada e reconhecida pela
qualidade das informações;
. Possui informações do IDB (base de dados, fichas de qualificação e sua
integração com as bases bibliográficas), atualizado e esta é uma fonte
especifica da Ripsa;
. o projeto com a Bireme (recurso financeiro, metodológico e tecnológico);
, No Ministério da Saúde a Ripsa ficou sobre a gestão Sgep/DATASUS
que possui recursos humanos e metodológicos, além da baixa
rotatividade de pessoal. Inclusive já estruturou uma equipe Ripsa que fará
a gestão da BVS e o ECO.
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