
30 ■ OUTUBRODE 2007  ■ PESQUISA FAPESP 140

DIFUSÃO

O
Centro Latino-americano e do
Caribe de Informação em Ciên-
cias da Saúde (Bireme) vem
sendo convocado a emprestar a
sua experiência na gestão e na
oferta de conhecimento cien-
tífico a uma série de novas ini-

ciativas.Em 2006 a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) delegou ao cen-
tro a tarefa de desenvolver a plataforma
tecnológica da Global Health Library
(GHL),uma biblioteca mundial com
fontes de informação em saúde.A Bire-
me também envolveu-se na administra-
ção e na operação do TropIKA – Tropi-
cal Disease Research to Foster Innovati-
on & Knowledge Application,portal in-
terativo na área de doenças infecciosas
e parasitárias,em parceria com o progra-
ma Tropical Diseases Research da OMS,
que tem apoio de instituições como o
Unicefe o Banco Mundial.E foi convi-
dada a fornecer cooperação técnica para
a criação da Rede ePORTUGUÊSe –
Rede de Fontes de Informação e Conhe-
cimento em Saúde para os Países de Lín-
gua Portuguesa –,liderada pela OMS,
que tem como uma das suas principais
linhas de ação adotar e implantar a Bi-
blioteca Virtual em Saúde nos países de
língua portuguesa.

Hoje estão ligadas à Bireme grandes
redes cooperativas de informação que

apóiam a pesquisa e a inovação no con-
tinente,como a Scientific Electronic Li-
brary Online (SciELO),a Biblioteca Vir-
tual em Saúde (BVS) ou a Rede Inter-
nacional de Fontes de Informação e Co-
nhecimento para a Gestão de Ciência,
Tecnologia e Inovação (ScienTI).

A SciELO,construída há dez anos em
parceria com a FAPESP e o Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq),oferece em regime
de acesso aberto na internet mais de 130
mil artigos de 452 títulos de periódicos
certificados e deve alcançar a marca de
10 milhões de acessos mensais até o fim
do ano.Atualmente a SciELO abriga dez
coleções em oito países – Argentina,Bra-
sil, Chile, Colômbia, Cuba, Portugal, Es-
panha e Venezuela –,além de duas co-
leções temáticas nas áreas de saúde pú-
blica e ciências sociais.Bases de dados
para coleções de Costa Rica,México,Pa-
raguai,Peru e Uruguai estão em fase de
desenvolvimento.

Já a Rede ScienTI,originada a par-
tir da Plataforma Lattes do CNPq,é for-
mada pelos conselhos nacionais de Ciên-
cia e Tecnologia da América Latina que
disponibilizam em diretórios nacionais
os currículos dos pesquisadores e dados
sobre os grupos de pesquisa.Com inter-
faces nas línguas espanhola,inglesa e
portuguesa,a BVS é desenvolvida con-
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juntamente com os países da América
Latina,Caribe,Portugal e Espanha e
opera on-line mais de 15 milhões de re-
gistros de metadados (dados sobre ori-
gem,fluxo ou formatos de bibliogra-
fias),vinculados a bases de literatura in-
ternacional de ciências da saúde como
a latino-americana Lilacs,as norte-ame-
ricanas Medline e Biblioteca Cochrane,
além da SciELO.

“A Bireme é essencial para o progres-
so da gestão da informação e do conhe-
cimento científico no Brasil,na América
Latina e no Caribe e também na coope-
ração internacional,particularmente na
cooperação sul-sul”,diz Diego Victoria,
representante da Organização Pan-
americana de Saúde (Opas) no Brasil.
Além de organizar e gerenciar esse volu-
me de informação,a Bireme há tempos
assumiu a tarefa de estabelecer normas
na América Latina e no Caribe sobre a es-
trutura de registros e de textos,para ga-
rantir que suas bases de dados consigam
operar em nível global.“Como exem-
plo recente disso,a Bireme comunicou
neste ano a todos os editores científicos
que a aprovação de manuscritos de en-
saios clínicos pelas revistas indexadas nas
bases Lilacs e SciELO deverá exigir o nú-
mero de registro do ensaio,de acordo
com as normas da OMS”,explica o di-
retor da Bireme, Abel Packer.
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Não deixa de ser curioso que o cen-
tro, hoje um instrumento de afirmação
da ciência latino-americana, tenha nas-
cido sob forte influência norte-america-
na. Em meados do século XX, a OMS
lançou a idéia de espalhar bibliotecas mé-
dicas em cada região do planeta. Mas
apenas a Opas levou o conceito adian-
te, inspirando-se no modelo em vigor
nos Estados Unidos, calcado em biblio-
tecas regionais vinculadas a uma biblio-
teca nacional. “A Bireme conseguiu ir
muito além do conceito inicial para se
tornar um modelo de inovação e colabo-
ração”, disse a diretora-geral da OMS,
Margaret Chan, em pronunciamento so-
bre os 40 anos da Bireme.

Sem paredes - O artigo “Uma biblio-
teca sem paredes: história da criação da
Bireme”, publicado em 2006 na revista
História, Ciências, Saúde-Manguinhos,
cujo autor principal é a historiadora
Márcia Regina Barros da Silva, recupe-
ra essa trajetória. Em abril de 1965 dois
bibliotecários norte-americanos foram
contratados como consultores pela Opas,
sediada em Washington, para selecionar
o país onde seria instalada a biblioteca re-
gional. A opção pelo Brasil deveu-se, de
um lado, à ativa participação de pesqui-
sadores do país na Opas e nos debates so-
bre a implantação da biblioteca.

Definido o país, a escolha recairia so-
bre a Escola Paulista de Medicina (EPM),
hoje Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), na capital paulista. Pesaram
a favor da escola o intenso lobby feito jun-
to à Opas pelos professores da EPM Ma-
gid Iunes e Antônio de Mattos Paiva. Ou-
tro fator importante foi a nova configu-
ração da escola, que passara à alçada do
governo federal – condição essencial para
garantir o engajamento do poder públi-
co no projeto.

A criação da Bireme, diga-se, estava
mais do que justificada. Quase a meta-
de dos pedidos de artigos científicos à Bi-
blioteca Nacional de Medicina dos Esta-
dos Unidos (NLM, na sigla em inglês) no
final dos anos 1960 provinha de países
latino-americanos. Em 1972 a Bireme en-
traria no mundo da informação eletrô-
nica, com a instalação de um terminal
Olivetti operando através do satélite In-

tersalt com a NLM pelo sistema Medli-
ne. Em 1985 a Bireme tornou-se a pri-
meira biblioteca a criar bases de dados
em CD-ROM, antecipando uma tendên-
cia de armazenamento de informação
que se consagraria. O final dos anos 1980
foi marcado pela operação on-line das
bases de dados, com a adoção da inter-
net nos anos 1990 com interfaces de pes-
quisa em espanhol, inglês e português.

O lançamento do projeto SciELO, em
1997, da Rede ScienTI, em 2000, e da Bi-
blioteca Cochrane com acesso aberto a
toda a América Latina, em 2004, comple-
ta os grandes marcos.“Entre os novos de-
safios da Bireme destaco a necessidade
de contribuir para a tradução do conhe-
cimento científico em políticas e a cria-
ção de incentivos para que os tomadores

de decisão acessem de forma mais sis-
temática o acervo de conhecimentos”,
disse Reinaldo Guimarães, secretário de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estraté-
gicos do Ministério da Saúde.

Financiada com recursos da Opas,
dos ministérios da Saúde e da Educação,
da Secretaria da Saúde de São Paulo e da
Unifesp e de projetos como do SciELO, a
Bireme manteve nestes 40 anos o seu ca-
ráter de centro internacional vinculada
formalmente à Opas/OMS, mantendo-
se distante de ingerências políticas e in-
tempéries orçamentárias.“Por outro la-
do, ao operar em estreita colaboração
com instituições brasileiras, o Brasil pro-
piciou à Bireme e suas redes internacio-
nais a massa crítica que favorece a sua
sustentabilidade”, diz Abel Packer. ■
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