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HISTÓRIA
1900: Instituto Soroterápico Federal
Objetivo de disseminar informação em saúde e fortalecer o intercâmbio entre a
comunidade científica nacional e internacional.

• Biblioteca de Manguinhos
• “Memórias do Instituto Oswaldo Cruz”
• “Mesas de quarta-feira”

HISTÓRIA
1907: Medalha de ouro na Exposição Internacional de Higiene - Berlim
A participação do Brasil (representada por Oswaldo Cruz) legitimou a inserção
do País na área de Patologia Experimental e gerou reconhecimento
internacional ao trabalho desenvolvido.

Três salas dedicadas à divulgação de informações sobre:
• Profilaxia da febre amarela
• Estatísticas demográfico-sanitárias do Rio de Janeiro
• Instituto de Patologia Experimental

HISTÓRIA
1940-50: Emmanuel Dias nas campanhas de combate à doença de Chagas

Uso de periódicos para disseminação informações
Campanhas de mobilização social

HISTÓRIA
Década de 1970
As políticas governamentais, expressas nos grandes planos de desenvolvimento
(PADCT, PBDCT entre outros) colocam em foco uma perspectiva sistêmica
para o desenvolvimento do setor de C&T.
1977: criação dos Cadernos de Saúde Pública
Criada pela Escola Nacional de Saúde Pública, os
Cadernos destinam-se à publicação de artigos originais
no campo da Saúde Pública, incluindo epidemiologia,
nutrição, planejamento em saúde, ecologia e controle de
vetores, saúde ambiental e ciências sociais em saúde.

HISTÓRIA
Meados de 1980
1982: Criação do Programa Radis (Reunião, Análise e Difusão de Informações
sobre Saúde)
• Súmula – clipping diários de jornais e revistas
• Tema – reportagens, artigos e entrevistas
• Dados – estatísticas e dados comentados por especialistas
• Proposta – discussões sobre políticas de saúde

HISTÓRIA
1986: 8ª Conferência Nacional de Saúde
Estabelece as bases do Sistema Único de Saúde – SUS
• Universalidade
• Integralidade
• Equidade
• Direito à informação

• Reformulação do papel da Fiocruz
• Diversificação de suas áreas de atuação
• Profissionais com novos perfis

HISTÓRIA
1986: criação da Casa de Oswaldo Cruz

Centro de pesquisa, documentação e
informação, dedicado à memória, à
história das ciências biomédicas e da
saúde pública e à educação e divulgação
em ciência e saúde.

Imagem: Celeste Souza

HISTÓRIA
1986: criação do Centro de Informação Científica e Tecnológica
Na época, responsável pela gestão e pelo desenvolvimento de acervos e fontes
de informação para uma ciência cada vez mais diversificada.
Hoje, seus laboratórios desenvolvem atividades
de ensino e pesquisa para produção, análise e
divulgação de informações epidemiológicas,
socioeconômicas e ambientais sobre os
serviços de saúde no Brasil.

• Laboratório de Informação em Saúde;
• Laboratório de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde;
• Laboratório de Comunicação e Saúde.

HISTÓRIA
1994:
I Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde
Formula as primeiras diretrizes para uma política nacional de informação
científica e técnica em saúde.
Criação da Revista História, Ciências Saúde - Manguinhos
Criação do Canal Saúde
Concebido como resposta às deliberações das
Conferências Nacionais de Saúde, que apontavam
informação, educação e comunicação como
elementos estratégicos para consolidação do
Sistema Único de Saúde.

HISTÓRIA
Canal Saúde
Produção:
• Cobertura de eventos;
• Vídeos didáticos;
• Copiagem e distribuição de programas;
• Teleconferências.

Pesquisa realizada em 2001 demonstra que 73% do público do Canal Saúde é
constituído por profissionais de saúde.

HISTÓRIA
Final da década de 1990
• Criação da Câmara Técnica de Informação, Comunicação e Informática;
• Informação inscrita como área finalística da Fiocruz.
1998: criação do sítio da Agência Fiocruz de Notícias
• Deu mais agilidade na difusão de informações sobre as atividades da
Fundação entre os jornalistas e para o público em geral;
• As notícias on-line são fonte para a produção de matérias e reportagens
de veículos impressos, televisivos, radiofônicos e eletrônicos.

HISTÓRIA
1999: criação do Museu da Vida
Espaço de integração entre ciência, cultura e sociedade, o Museu da Vida
tem por objetivo informar e educar em ciência, saúde e tecnologia de
forma lúdica e criativa, através de exposições permanentes, atividades
interativas, multimídias, teatro, vídeo e laboratórios.
2000: Plano Integrado de Informação e Comunicação e I
Seminário Nacional de Informação em Saúde

HISTÓRIA
2002: lançamento da Revista Radis
• Substitui as publicações anteriores do Programa
Radis;
• 62.500 assinantes (assinatura gratuita), dentre os
quais incluem-se: todas as secretarias de saúde do
Brasil, municipais e estaduais, organizações
governamentais e não governamentais ligadas à saúde,
associações sindicais e de moradores, escolas e
profissionais de todos os níveis das áreas da saúde.

HISTÓRIA
2003: criação da Revista Trabalho, Educação e Saúde
• Destina-se à publicação de debates, análises e
investigações, de caráter teórico ou aplicado, sobre
temas relacionados à educação no campo da saúde;
• Disponibilização gratuita e integral, em meio
eletrônico.

HISTÓRIA
2003:
II Seminário Nacional de Informação em Saúde da Fiocruz
Tema: “Construção da Política Nacional de Informação e Comunicação do SUS”
12ª Conferência Nacional de Saúde
Enfatiza o papel da informação no
diálogo entre a comunidade científica, a
sociedade e os movimentos sociais.

HISTÓRIA
2004:
II Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde
Reafirma a necessidade de ampliação do
acesso à informação e de desenvolvimento
de pesquisa e tecnologias na área.

Criação do curso de Especialização em
Informação Científica e Tecnológica em
Saúde

HISTÓRIA
2005: criação do Mestrado Profissional em Gestão da Informação e
Comunicação em Saúde
Tem como objetivo qualificar e ampliar a capacidade de repostas das
organizações da área de saúde em face dos problemas e desafios postos pela
sociedade brasileira, por meio da capacitação de seus profissionais para a
gestão e desenvolvimento de sistemas, redes, serviços, processos e produtos
de informação, comunicação e tecnologias associadas no âmbito da Saúde

HISTÓRIA
2007: lançamento da Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e
Inovação Científica e Tecnológica em Saúde (RECIIS)
• Registro DOI (Digital Object Identifiers);
• Bilíngue (português e inglês);
• Formato eletrônico;
• Política de acesso livre.

www.reciis.cict.fiocruz.br

HISTÓRIA
2007: lançamento da BVS Fiocruz
O Portal Institucional Bilioteca Virtual em Saúde Fiocruz (BVS Fiocruz)
se alinha à política internacional de integração de todas as BVS em uma
rede colaborativa de informação científica e tecnológica em saúde.

http://bvsfiocruz.fiocruz.br

HOJE
Bibliotecas Virtuais da Fiocruz
Biblioteca Virtual em Saúde Fiocruz
Biblioteca Virtual Adolpho Lutz
Biblioteca Virtual Carlos Chagas
Biblioteca Virtual Invivo
Biblioteca Virtual Oswaldo Cruz
Biblioteca Virtual Sérgio Arouca
Biblioteca Virtual Vital Brazil
Biblioteca Virtual em Saúde Pública
Biblioteca Virtual em Saúde – Aleitamento Materno
Biblioteca Virtual em Saúde – Doenças Infecciosas e Parasitárias
Biblioteca Virtual em Saúde – Educação Profissional em Saúde
Biblioteca Virtual em Saúde – História da Saúde e da Medicina
Biblioteca Virtual de Museus de Ciência e Divulgação Científica
Obras Raras

NÚMEROS e FATOS
• As revistas científicas ultrapassaram a tiragem anual de 40 mil exemplares;
• “Memórias do Instituto Oswaldo Cruz” tem fator de impacto aumentado e
recebe Qualis A Internacional da Capes;
• “Cadernos de Saúde Pública”é indexado na base do ISI;
• “Histórias, Ciências e Saúde – Manguinhos” é indexada nas bases da Scielo,
Medline – PubMed e Hispanic American Periodicals Index;
• 43 novos títulos publicados pela Editora Fiocruz;
• Revista Radis tem uma tiragem anual de mais de um milhão de exemplares;

NÚMEROS E FATOS
• Canal Saúde produz 780 programas;
• É realizada a 5ª Mostra de Vídeos em Saúde;
• É criado o Selo Fiocruz Vídeo;
• É lançado o Canal Jovem pelo Portal Fiocruz;
• Agência Fiocruz de Notícias registrou mais de um milhão e meio de acessos;
• 340 mil visitantes atendidos pelas bibliotecas e pelo Museu da Vida;
• Criação da Rede de Bibliotecas, com 14 bibliotecas especializadas;
• Parceria com a Bireme na Biblioteca Virtual em Saúde;

8º Congresso Regional de Informação
em Ciência da Saúde - CRICS8
Sejam bem-vindos!

