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Editorial
Biblioteca virtual de saúde enfermagem: 

novas perspectivas

A proposta de criação e desenvolvimento da Biblioteca Virtual em 
Saúde - BVS, sob a liderança da BIREME - Centro Latino-Ameri-
cano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME, 

apoiado pela Organização Mundial de Saúde, Organização Panamericana 
de Saúde e Ministério da Saúde, representa uma expansão do modelo de 
cooperação técnica ao promover a produção e operação descentralizadas de 
fontes de informação multimídias, conectadas em rede, com acesso direto 
e universal, sem limitações geográficas e de horário, com o objetivo de re-
sponder organizada e eficientemente às necessidades emergentes dos países 
de produzir e operar fontes de informação em saúde integradas na Internet.

A BVS Enfermagem, criada neste contexto em 2005, como uma ini-
ciativa temática, inaugura um novo paradigma na área de enfermagem no 
sentido de promover a equidade no acesso à informação em saúde; esta-
belecer parcerias e consórcios nacionais e regionais para maximizar o uso da 
tecnologia da informação e coleções de fontes de informação, baseada em 
um trabalho cooperativo, de troca de experiências e no desenvolvimento e 
operação descentralizada em todos os níveis de informação em enfermagem.

Tem como objetivos gerais promover um maior acesso à informação so-
bre enfermagem através do acesso universal equitativo, moderno e eficiente; 
construir um espaço para análise, troca, divulgação e promoção do conhe-
cimento de enfermagem e construir um patrimônio informativo em enfer-
magem, facilmente acessível, estimulando processos de geração de conhec-
imento, ajudando a melhorar a formação e prática enfermeiros para atuar 
com compromisso ético e social na área de educação, investigação e atenção 
à saúde.

Vários subprojetos têm sido desenvolvidos em cooperação com as prin-
cipais instituições de ensino de Enfermagem brasileiras na perspectiva de 
difusão e sistematização do conhecimento em Enfermagem com destaque 
para: o Banco de Dados de Enfermagem - BDENF e o Controle Bibliográf-
ico da Literatura técnico científica em Enfermagem, o Portal de Revistas 
Metodologia SciELO - REV@ENF, Terminologia em Enfermagem - Ampli-
ação dos Descritores em Enfermagem e Áreas Temáticas. Além desses, novos 
subprojetos vem sendo pensados: Segunda Opinião Formativa em Atenção 
Primária à Saúde e Enfermagem Baseada em Evidências.

Como importantes resultados podemos salientar a criação de um cír-
culo virtuoso no campo da comunicação científica com destaque para a 
ampliação de revistas de enfermagem na BDENF (31 revistas nacionais e 
internacionais); a importante visibilidade da revistas que integram o REV@
ENF; o estabelecimento de novas áreas temáticas em enfermagem a partir 
de definição de novos escopos, descritores primários e transversais; adoção 



II

de nova metodologia para a identificação e descrição de novos termos que 
irão contribuir para o processo de recuperação da informação científica; a 
criação de um Banco de Teses e Dissertações; a organização de um Diretório 
de Eventos e a expansão da iniciativa BVS Enfermagem para outros países 
da América Latina: Argentina, Bolívia, Colômbia e Uruguay e ainda a re-
cente criação da BVS Enfermería Internacional.

Como desafios para o futuro pode-se destacar: divulgação de experiên-
cias inovadoras na produção de pesquisas e processos sobre comunicação 
científica em saúde e enfermagem; definição das fontes e fluxos de infor-
mação da literatura técnico-científica de enfermagem da América Latina e 
Caribe, Portugal, Espanha e países de língua oficial portuguesa e construção 
da matriz de responsabilidades da BVS Enfermagem internacional; estabe-
lecimento do BDENF - Banco de Dados de Enfermagem e a LILACS como 
plataforma de convergência das principais fontes de informação atualmente 
identificadas (indexação de periódicos, teses e dissertações, manuais e pro-
tocolos clínicos, anais de eventos internacionais científicos e relatórios e 
documentos oficiais de interesse da enfermagem); incremento do número 
de países da Região das Américas participantes da BVS Enfermería Inter-
nacional - muito importante para alavancar a estratégia de uma grande ar-
ticulação internacional e fortalecimento do Portal REV@ENF a partir da 
ampliação das revista que integram o Portal como também pela ampliação 
dos processos de visibilidade no cenário nacional e internacional.

Por fim, destaca-se a como principal desafio, incentivar o desenvolvi-
mento do trabalho em rede das instituições nacionais e internacionais co-
operantes no processo de sistematização e difusão do conhecimento técni-
co-científico em enfermagem a partir da definição de estratégias para a con-
strução de redes nacionais da BVS Enfermagem incluindo Programas de 
Pós-Graduação, Editores, Associações e Órgãos Governamentais, incluindo 
OPAS e Ministério da Saúde.
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