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Divulgação da BVS em eventos técnico-científicos e  
construção de parcerias 



• 3 a 5 de novembro de 2015: Evento 10 anos da ratificação da Convenção-

Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) pelo Brasil em cerimônia na sede da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). 

• 3 de novembro de 2015: I Seminário Informação e Saúde Baseada em 

Evidências, Rio de Janeiro – Jubileu de Ouro da Biblioteca do HC1. 

• 28 a 31 de outubro -  IV Congresso Brasileiro de Nutrição Oncológica do INCA / 

VII Jornada Luso- Brasileira em Nutrição Oncológica & VII Jornada Internacional 

de Nutrição Oncológica, Rio de Janeiro.   

• 29 de outubro a 1 de novembro de 2015: 19º Congresso Brasileiro de 

Oncologia Clinica, Foz do Iguaçu. 

• 27 a 30 de outubro de 2015: 7º Congresso Brasileiro de Telessaúde & 20ª 

Conferência Internacional de Telessaúde & 1º Simpósio de Telessaúde, Rio de 

Janeiro. 



• 6 a 8 de agosto de 2015 - XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde, Brasília.   

• 20 de julho de 2015: VI Reunião do Comitê Executivo da Rede BVS Brasil, São 

Paulo.  

• 26 a 28 de maio: Comemoração ao Dia Mundial Sem Tabaco, Brasília.  

• 22 e 23 de abril de 2015: Simpósio Internacional de Políticas de Câncer na 

América Latina e no Caribe, Uruguai. 

• 20 de abril  de 2015: Visita à BVS Chile. 

• 17 a 21 de março de 2015: 16º Conferência Mundial em Tabaco ou Saúde, Abu 

Dhabi. 

• 3 a 6 de dezembro: World Cancer Congress (UICC 2014), Austrália. 



• 1 e 2 de dezembro de 2014: Reunião para Elaboração do Glossário Fatores de 
Risco, Rio de Janeiro. 
 

• 27 a 30 de novembro de 2014: XIV Congresso Brasileiro de Oncologia 
Pediátrica, Brasília. 
 

• 16 a 21 de novembro / Reunião: 17 e 18 de novembro: XVIII Seminário 
Nacional de Bibliotecas Universitárias -  “Bibliotecas universitárias e o acesso 
público à informação: articulando leis, tecnologias, práticas e gestão” (SNBU) e 
da XV Reunião da Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde/Rede 
BVS Brasil, Belo Horizonte. 

 
• 3 a 6 de novembro de 2014: Workshop de Atualização Tecnológica - Rede BVS, 

São Paulo. 
 

• 29 de outubro a 1 de novembro de 2014: Congresso Todos juntos pelo Câncer, 
São Paulo.  



Informações de acesso à página no Facebook 



Por Luiz Paulo Labrego de Matos 

• A BVS mantém uma página no Facebook desde 2013. 

O objetivo principal é utilizar a mídia social como canal 

para divulgação de informações de qualidade 

relacionadas ao câncer.  



23/11/2015 



• Inicialmente, havia um trabalho mais geral de disseminação, 

com conteúdos mais amplos e voltados, sobretudo, para o 

público leigo. Hoje estamos mais restritos à divulgação técnico-

científica.  

• Dinâmica: com dois posts semanais, como sugere o Manual de 

Orientações para Atuação em Mídias Sociais da Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República, a página é 

visualizada cada dia mais. Em média, as postagens recebem 700 

visualizações.  



• Outra estratégia importante é “curtir” a página  

  (em 23/11/2015, com 2.402 curtidas).  

• Em eventos e congressos, sempre que possível, 

angariamos pessoas para que curtam a nossa página no 

Facebook e passem a receber nossos posts: aumentam as 

visualizações, os compartilhamentos e a disseminação da 

informação.  



• Com esse aumento das visualizações e curtidas, cresce 

tanto o número de pessoas com acesso à informação 

quanto, é claro, o próprio acesso à nossa Biblioteca Virtual. 



Datas  
pontuais 



Divulgação de Evento 
Científico 

 

Curso de Verão 
2016 



Publicação 



Vídeos 



Fanpage em números 

  

 

Total de curtidas: 2.402  
(sendo 1.375 no período de out/14 a nov/15) 

 
Países: 28 

Cidades: 45 



Informações de acesso ao Portal  



Descrição Período  
out/14 a nov/15 

Total 

Visualizações 41.492 73.553 

Países 109 112 

Cidades (Brasil) 679 779 



Inserções nas Bases de Dados  



  

Bases de Dados bibliográficas 

  

  

Período: Outubro/2014 a 

Novembro/2015 

  

Publicações (livros, folhetos) 

  

  

84 

  

Teses e Dissertações 

  

  

255 

 

Artigos Científicos  

  

  

280 

  

Pôsteres e Palestras 

  

  

45 

  

Total  

  

  

664 

Bases  
de  

Dados  



 EVIPNet no INCA 



A BVS Prevenção e Controle de Câncer tem colaborado na 

estruturação de uma instância da rede EVIPNet Brasil no INCA. 

Três Grupos de Trabalho já foram instituídos para elaborar 

Sínteses de Evidências sobre temas prioritários, a saber: 

 

• Câncer de Boca 

• Câncer Colorretal  

• Ações de Comunicação para Controle do Câncer de Mama 



Perguntas e Respostas 



Perguntas provenientes 
da BVS APS com recorte 
para área temática. 



Recorte temático com 
interface da BVS APS 
para o “texto completo” 



As “Perguntas e Respostas para Prevenção e Controle de Câncer” se constituem em uma 

fonte de informação da BVS Prevenção e Controle de Câncer e tem como principal 

propósito promover a tradução do conhecimento científico relacionado a temas relevantes 

da prevenção e controle de câncer no âmbito do SUS, tanto na gestão como na atenção 

oncológica. Tem como modelo as “Perguntas e Respostas da APS” originadas do serviço de 

“Segunda Opinião Formativa” do Programa Telessaúde Brasil. 

  
Estrutura do Conteúdo: 

• Campo 1 – Pergunta 

• Campo 2 – Resposta 

• Campo 3 – Bibliografia 

• Campo 4 – Profissional alvo 

• Campo 5 – Assunto 

• Campo 6 – Autor 

• Campo 7 – Data da publicação 



Fluxo de produção: 

 

• Etapa 1 – Seleção das perguntas 

• Etapa 2 – Elaboração da resposta  

• Etapa 3 – Revisão e validação das perguntas e respostas  

• Etapa 4 – Indexação, revisão das referências bibliográficas e inclusão de links 

• Etapa 5 – Publicação da pergunta e resposta  

 

Atualmente estamos com recursos para contração de consultores que ficarão 

responsáveis pela elaboração e revisão de 15 a 20 perguntas e respostas que deverão ser 

selecionadas pelos membros do Comitê Consultivo. 

 

Depois disto precisamos avaliar quem poderia apoiar este trabalho e criar uma estrutura 

para atendimento a novas demandas. 

 

 

 

 



 Canais de Comunicação da Rede BVS Brasil  



A Secretaria Executiva da Rede BVS Brasil está propondo a criação 

de um Grupo de Trabalho com as instâncias com maior experiência 

com notícias, mídias sociais e outros meios, e convidou a BVS 

Prevenção e Controle de Câncer para participar. O objetivo deste 

Grupo de Trabalho será refletir conjuntamente sobre os dados 

identificados em um estudo recente sobre os canais de 

comunicação das instâncias BVS Brasil, analisar as soluções em uso, 

definir recomendações e apoiar a adoção de iniciativas nesta área 

em toda a Rede.  

A reunião será realizada no dia 1º de dezembro de 2015, na Fiocruz, das 9h30 

às 17h. 



Para onde vamos? 



O que esperamos da BVS em 2016? 
 
 

• Base de profissionais ligados ao controle de câncer 
 

• Blog de evidências no controle de câncer 
 

• O que cada membro do Comitê Executivo imagina que 
possa ser feito para ampliar suas inserções nas Bases de 
Dados da BVS Prevenção e Controle de Câncer?                  



Muito obrigada! 
 

Letícia Casado 
  

leticiac@inca.gov.br 
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