5ª Reunião de Coordenação Regional da Biblioteca Virtual em Saúde
(Aleitamento Materno, Doenças Infecciosas e Parasitárias, Educação Profissional em
Saúde, História e Patrimônio Cultural da Saúde, Integralidade e Saúde, Violência
e Saúde, Portal de Teses e Dissertações)

Os 72 (setenta e dois) participantes da 5ª Reunião de Bibliotecas
Virtuais em Saúde – A iniciativa BVS na FIOCRUZ: Em prol da
qualidade e confiabilidade da informação em C&T em Saúde,
reunidos no Rio de Janeiro em 15 de Setembro de 2008,
encaminhamos ao Centro Latino Americano e do Caribe de
Informação em Ciências da Saúde - BIREME, as seguintes
recomendações, como contribuição à expansão e fortalecimento da
Biblioteca Virtual em Saúde:

Desenvolver um projeto de atualização e ampliação dos Descritores em
Ciências da Saúde, coordenado pela Bireme com participação de
especialistas na área da Saúde e profissionais da área de informação, que
contemple as BVS Temáticas.
Implementar cursos presenciais e à distância visando a capacitação de
profissionais (analistas e bibliotecários) que participam das atividades de
construção, atualização e alimentação de Bibliotecas Virtuais em Saúde.
Priorizar os profissionais que trabalham na área de indexação
Criação de uma rede de indexadores com a finalidade de integrar profissionais
que desenvolvem essa atividade e, consequentemente melhorar a qualidade
de recuperação da informação.

Desenvolver um projeto de análise e indicadores qualitativos de acesso e uso de
informações para a Biblioteca Virtual em Saúde, coordenado pela Bireme
com a participação de especialistas na área da Saúde e da Informação.
Incentivar a disseminação da comunicação científica em saúde para o público
em geral, como forma de promoção da equidade no acesso ao conhecimento
em saúde, através da criação e fortalecimento de projetos específicos
(exemplo: projeto audioteca)
Reafirmar o compromisso, assumido na Carta de Salvador, com a circulação
universal e eqüitativa da informação e do conhecimento, considerando-os
como bens públicos globais, para superar as iniqüidades regionais.

Desenvolver o aplicativo SECS de forma a permitir o gerenciamento da coleção
de periódicos (alimentação e atualização descentralizada e busca) via Web.
Estabelecer e declarar critérios de avaliação para a certificação das Bibliotecas
Virtuais temáticas e institucionais.
Aprovar a certificação da BVS Violência e Saúde.
Apoiar reuniões e eventos que venham a ser realizados visando o
aprimoramento do serviço colaborativo e o fortalecimento do projeto da
Biblioteca Virtual em Saúde.

