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Já existe em funcionamento a ferramenta Área Temática Controle de Câncer, que 
tem como objetivo o resgate e disponibilização da produção institucional, contudo a 
produção científica sobre prevenção e controle de câncer integram uma rede de 
instituições nacionais e internacionais. 

Introdução:  
 O acesso à informação está cada vez mais rápido e automático e sua eficiência e 
legibilidade trazem uma enorme contribuição para a sociedade científica. O Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), comprometido com o 
desenvolvimento e geração de conhecimento, empreendedor nas ações de transparência e 
acessibilidade, entra em um novo caminho: a implementação da Biblioteca Virtual em 
Saúde Prevenção e Controle de Câncer (BVS).  





A Área Temática Controle de Câncer conta com 19.000 acessos e 4.000 
publicações disponíveis. Com base nesses resultados, fica evidente, tanto 
pela demanda de informações acessadas quanto como pelo volume de 
documentos registrados, que é emergente o INCA avançar na utilização de 
uma tecnologia com uma reconfiguração mais ampla e de caráter 
cooperativo, expandindo para o modelo de cooperação técnica e de forma 
descentralizada, assumindo assim o compromisso de construir uma BVS 
que vai possibilitar a gestão e operação da informação, para ampliar a 
cobertura temática, por abranger todo o domínio de informações na área 
prevenção e controle de câncer. 



 
Bases de Dados da 

Área Temática 

PERÍODO 

Jan-
Nov/2010 

Dez/2010 - 
Nov/2011 

Dez/2011 - 
Set/2012 

TOTAL 

 
127 

 
276 

 
239 

 
642 

 
Teses e Dissertações 

  

  
260 

 
70 

  
119 

  
449 

 
Artigos Científicos 

  

  
799 

  

  
569 

  

  
493 

  
1861 

 
203 

 
300 

 
396 

 
899 

   

Total: 418 

Total de publicações 4.000 

Audiovisuais (pôsteres e 
apresentações em 

eventos científicos) 

Memória Técnica 
Criada em nov. 2011 

Publicações (livros e 
folhetos institucionais) 



Estatísticas de acesso 

FALE CONOSCO: 130 solicitações atendidas (2012) 

Métodos: A BVS possui capacidade e infraestrutura que facilitam o amplo 
acesso à informação, pois está pautada em uma relação de cooperação entre 
as instituições parceiras norteadas por um Comitê Consultivo, uma Secretaria 
Executiva e um Comitê Executivo, responsáveis pela gestão das informações 
inseridas. O grupo atuará de acordo com uma Matriz de Responsabilidades, 
ferramenta onde serão contempladas as atividades de desenvolvimento e a 
divisão de tarefas. 

Total de acessos: 19.000 

Período: novembro/2010 até maio/2012 



Resultado e discussão:  
Uma Biblioteca Virtual em prevenção e controle de 
câncer representa um modelo de cooperação técnica, 
pois está comprometida em promover a produção e 
operação descentralizada de informações nessa área.  

Efetiva a expansão de informações disponíveis em texto completo e o 
desenvolvimento de novas propostas de parceria, além de fortalecer a criação 
de redes para a gestão da informação, geradas na área de Prevenção e Controle 
de Câncer. 



Conclusões e comentários: Possibilita a 
convergência da literatura científica, 
favorecendo a difusão do conhecimento 
científico ao adotar uma multidisciplinar 
entre as áreas afins, fortalecendo o 
compromisso social com a comunidade 
científica e permitindo o acesso integral, 
universal e gratuito de todo o 
conhecimento gerado em suas bases de 
dados. 




