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Perspectivas - 2016

1. Expansão para região sul do Brasil

1. Capacitação de bibliotecários estrategistas organizada pelo MS e 

Bireme em parceria com o INCA – março de 2017

1. Migração para o novo sistema de informação FI-ADMIN

1. Cinco anos da BVS Prevenção e Controle de Câncer e 80 anos do INCA

1. Maior integração entre as unidades de informação e os produtores de 

informação na área de câncer



1. Expansão para a Região Sul

Março/17

Hospital Erasto Gaertner

* Novo integrante do Comitê Executivo



2. Capacitação de bibliotecários estrategistas

Junho/17
I Oficina Avançada em Estratégias de 
Busca de Informação em Saúde da 
Rede BVS Brasil.



3. Migração para o novo sistema FI-ADMIN

Em andamento



4. Cinco anos da BVS e 80 anos do INCA



5. Integração entre as unidades de informação 

Outubro/17
Visita técnica 
Instituto do Câncer do Ceará

Agendado: Dezembro/17

Visita técnica
Hospital de Câncer de Barretos – Hospital do Amor



• Criação da área de Comunicação para histórico das estratégias de 
busca especiais 

Atividades realizadas visando o fortalecimento 
da BVS 



Atividades realizadas visando o fortalecimento 
da BVS 

• Criação da área “Critérios para inserção de conteúdos na BVS” para 
disponibilizar documentos e tutoriais para consulta



Março/17
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Março/17
7th European Conference Tobacco or Health - Porto

Participação em eventos



Março/17

Dia da Saúde e Nutrição

Maio/17
Oficina sobre Tabagismo: informações e 

orientações para pesquisa



Junho/17

Lançamento do livro "Diálogos em Saúde 
Pública e Serviço Social: a experiência do 

assistente social em oncologia"

Maio/17

Workshop em parceria com a Biblioteca do 

Centro de Ciências da Saúde da UFRJ



Julho/17
Reunião anual da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (SBPC)
Belo Horizonte

Julho/17
23º Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde



2ª Jornada de Profissionais Técnicos 
em Saúde de Nível Médio do INCA

Outubro/17
Encontro de Educação a Distância do 

INCA



Novembro/17
Fronteiras da Linfologia em Oncologia



Comitê Executivo da BVS

A.C.Camargo Cancer Center

Associação de Combate ao Câncer em Goiás

Casa de Oswaldo Cruz

Centro Integrado de Pesquisas Onco/Hematológicas da Infância da UNICAMP

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas

Hospital de Câncer de Barretos *

Hospital de Câncer de Pernambuco

Hospital Erasto Gaertner (Novo integrante)

Instituto do Câncer do Ceará *

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

Universidade Federal do Rio de Janeiro

* Supervisões técnicas

realizadas em 2017



Centros cooperantes da BVS Prevenção e Controle 

de Câncer em 2016

Atualizar 
mapa -
2017



Modelo de cooperação

Antes

Envio de registros para a SE para 

processamento e disseminação via 

BR440.1 (INCA).

INCA era para o sistema o único 

centro cooperante da BVS.

Depois

Criação de códigos de centro 

cooperantes para unidades 

parceiras (Hospital do Câncer de 

Barretos, ICESP) dando autonomia e 

visibilidade para produção científica 

da rede.

Acesso ao sistema LILDBI, LIS e 

DIREVE para todas as unidades.

Importação de registros para BVS.



Adesão à metodologia BVS

O uso de sistemas interoperáveis facilitariam a participação e 
adesão das unidades de informação, ampliando a 
contribuição e visibilidade da produção técnico-científica.

Melhor desempenho dos centros cooperantes na rede.



Comunicação e Marketing: Homepage

Funcionalidade da área de destaque

Estratégias de busca especiais contemplando datas e demandas sócio-técnicas.

- Bebidas quentes e câncer

- Tabagismo e atividade física

- Outubro Rosa: câncer de mama e detecção precoce

- Epidemiologia do câncer na América Central e América do Sul

- Câncer em crianças: incidência, mortalidade e morbidade



Comunicação e Marketing: 

mídias sociais

Objetivos:

• Ampliar visibilidade da BVS Prevenção e Controle e aumentar o fluxo de visitantes ao site;

• Divulgar a importância da utilização de informações baseadas em evidências científicas.

Estratégias:

Optou-se por utilizar as ferramentas de mídias sociais pois estas, hoje, alcançam um público amplo, mas que

é possível de ser direcionado para assuntos de seu interesse;

Como se tratam de ferramentas digitais, são as ideais para aumentar o fluxo de visitantes na BVS, um simples

clique em um link de chamada no twitter,

por exemplo, leva ao site;

Os perfis da BVS são divulgados nos eventos em que a Biblioteca está presente, por meio de folheto,

materiais promocionais e banners.



Facebook

- Três anos = 3000 curtidas

- Duas postagens semanais (Manual de Mídias

Sociais da Secretaria de Comunicação Social da

Presidência da República)

- Principais assuntos: estudos da área de câncer,

eventos, cursos, publicações disponíveis na BVS,

além de temas gerais relacionados a prevenção e

fatores de risco

- Instituições parceiras podem encaminhar

sugestões de posts

- Em média, cada postagem alcança 700 pessoas.



Twitter

- Criado recentemente, em julho deste

ano

- O twitter se caracteriza por ser uma

mídia social mais ágil, assim, não há

limite de postagens

- É uma ferramenta ideal para interação

com parceiros pois é possível reproduzir

tweets de outros perfis



• Em 14/04 foi feita uma reunião com equipe da BIREME para avaliação 
dos registros e da arquitetura da informação da BVS;

• Avaliação, correção e validação dos registros inseridos no LILDBI, 
visando mais credibilidade à informação disponível;

• Elaboração de um relatório das inconsistências localizadas;

• Elaboração de guias e tutoriais: 

� LILACS

� DIREVE

� LIS

� Critérios para inserção de conteúdos no LILDBI

Atividades realizadas visando o fortalecimento 

da BVS 



Bases de dados no LILDBI

Base de dados bibliográficas Total de Registros Registros 
inseridos em 

2016

INCA - Publicações (Livros, 
folhetos, guias, manuais e 
relatórios)

894 73

INCAMT - Memória Técnica 156 0

INCANC - Palestras e Pôsteres 920 73

INCATE - Teses e Dissertações 706 60



Inserções de conteúdo por Centro Cooperante

* BR 440.4 não insere mais conteúdos, está tudo centralizado no BR 440.1

Total de registros Registros 

certificados em 

2016

Registros em 

avalição e 

validação para 

certificação

Representação 

de novos 

registros em 

2016

Registros validados 

pela avaliação de 

qualidade

4.441 225 161 8% 55%



Estratégias de marketing em desenvolvimento

Blog da BVS

Projeto foi aprovado

Estará disponível na página principal da Biblioteca

Ideia é utilizar a base científica da BVS como fonte para criação de conteúdo próprio e,

assim, discutir os temas de prevenção e controle de câncer de maneira a atingir um

número maior de pessoas

E-mail marketing para participantes dos Comitês

Envio regular de e-mail para os componentes dos Comitês Consultivo e Executivo com as

principais notícias relativas à BVS

Objetivo é aumentar interação entre os membros dos Comitês e divulgar as realizações da

BVS



Muito obrigada!


