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O que é uma Biblioteca Virtual?

É um tipo de biblioteca que compila e 

organiza informações relacionadas a um tema, 

de forma referencial, bibliográfica e/ou em 

texto completo. 



A BVS é um modelo de gestão do 

fluxo de informação e conhecimento em 

saúde, com operação na Internet, 

coordenada e promovida pela 

BIREME/OPAS/OMS. 



O que significa passar de Área 

Temática   “Controle de Câncer” 

para Biblioteca Virtual “Prevenção e 

Controle de Câncer”



O que foi a Área Temática do INCA?

Um espaço virtual que funcionou como 

canal de divulgação e publicação da 

produção institucional, técnico-científica 

dos profissionais do INCA e de 

instituições parceiras.





• Acesso à informação 
atualizada e relevante 
sobre "controle de 
câncer";

• Abriga em um só lugar 
toda produção 
institucional do INCA;   

• Agiliza o processo de 
busca e recuperação da 
informação;

• Contribui para o aumento 
da eficiência e qualidade 
do modelo integrado 
assistência, ensino, 
pesquisa e atenção à saúde

AÇÕES RELEVANTES
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A BVS do Ministério da Saúde, ao desenvolver uma 

área temática de Controle de Câncer, reuniu e permitiu a 

consulta a considerável quantidade de informação a nível 

nacional sobre o tema no formato de eventos, notícias, 

documentos e publicações oficiais, bem como busca 

redirecionada em bases de dados científicas, além de informação 

destinada à população em geral sobre políticas publicas de 

prevenção e tratamento de câncer.



A criação e operação de uma 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

sobre Prevenção e Controle de Câncer no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) do 

Brasil desenvolverá um espaço público e 

cooperativo para a gestão da informação 

científica e técnica sobre o tema.



Este projeto nasceu a partir das experiências e conteúdos já 

desenvolvidos na área temática Controle de Câncer da BVS MS 

do Brasil (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/controle_cancer/), na BVS 

Oncologia Uruguai (http://www.bvsoncologia.org.uy/), e nos 

objetivos do Termo de Cooperação (TC) 54 – Rede Câncer – Mais 

impacto (INCA), buscando o fortalecimento das iniciativas 

nacionais já existentes e a gestão da informação no âmbito do 

Termo de Cooperação.



Uma vez conformada, a BVS Prevenção e Controle de Câncer 

terá papel primordial tanto ao facilitar o acesso à informação 

pertinente e de qualidade na área, como o de ser um espaço 

estratégico de discussão e aprimoramento aos profissionais e 

interessados no tema.

As fontes de informação a serem disponibilizadas na BVS 

Prevenção e Controle de Câncer darão subsídio aos gestores e 

profissionais da saúde nos processos de tomada de decisão, no 

processo de capacitação e na formulação de políticas públicas.





Prevenção e Fatores 
de Risco

Tabagismo

Agentes cancerígenos 
ambientais e 
ocupacionais

Outros fatores

Hereditariedade

Radiação Solar

Alcoolismo

Hábitos Sexuais

Alimentação



Tipos de 
Câncer

Próstata

Esôfago

Boca

Cólon e reto

Pele (melanoma e não 
melanoma)

Pulmão

Estômago

Leucemia

Outros tipos



TRATAMENTO

Radioterapia Quimioterapia
Transplante de 
Medula Óssea

Medicamentos Braquiterapia
Cirurgia 

Oncológica



Saúde da 
Mulher

Mama Colo do Útero

Cuidados 
Paliativos



Epidemiologia

Incidência

Estimativa

Mortalidade Morbidade



Informações disponibilizadas no portal:

Dissertações e teses

Eventos

Publicações

Artigos científicos

Pôsteres

Memória técnica

LIS Regional



Gestão da BVS 

Prevenção e Controle de Câncer 

Estrutura de Governança



Matriz de responsabilidades: faz parte do plano de
desenvolvimento da BVS e indica as atribuições das
instituições que constituem os dois comitês e da Secretaria
Executiva.

Título BVS PREVENÇÃO E CONTROLE DE CÂNCER

Projetos Específicos e Matriz de Responsabilidades

Projetos 
Específicos Coordenação Apoio/ Participação

1. 
Controle Bibliográfico da Literatura 
Nacional em Oncologia INCA/ Instituições Cooperantes

2. Portal de Teses em Oncologia INCA/ Instituições Cooperantes Rede BVS

3. Capacitações BIREME Rede BVS

4. Terminologia INCA
Instituições 
Cooperantes

5.
Diretório de Eventos (congressos, 
cursos, etc) INCA/ Instituições Cooperantes



Obrigada!
Letícia Casado

leticiac@inca.gov.br


