
SEMINÁRIO
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE:  

CONTRIBUIÇÕES DA BIREME E DO IPEA AO 
PROCESSO  DECISÓRIO DE POLÍTICAS E 

PROGRAMAS DE SAÚDE.

A IMPORTÂNCIA DAS BIBLIOTECAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO SUPORTE ÀS 
ATIVIDADES DE TÉCNICOS E GESTORES PÚBLICOS



Importância
 Bibliotecas são instituições milenares que guardam a memória e dão acessoao conhecimento produzido.
 No escopo da administração pública, são altamente estratégicas,configurando espaços de organização, guarda e difusão do conhecimento,por meio da implementação de processos de gestão de informação, deforma a atender as demandas institucionais.
 No contexto da saúde, a permanente mobilização dos profissionais das áreatécnicas das Secretarias do MS, bem como das áreas de informação,Documentação, Tecnologia de informação e Comunicação (TIC) ePatrimônio Histórico e Cultural da Saúde, gera uma grande quantidade dedocumentos técnicos científicos, que são geridos pela Biblioteca/MS.



Gestão da Informação
 A Coordenação-Geral de Documentação e Informação do Ministério da Saúde(CGDI/ MS) é composta por quatro Coordenações que atuam com equipesmultidisciplinares, focadas nas boas práticas e nas entregas com qualidade, notempo certo.
 Objetivo: a preservação, a gestão, o intercâmbio nacional e internacional e adifusão da informação e do conhecimento em saúde, em sintonia com aspolíticas públicas em saúde, os projetos prioritários do governo e com aagenda 2030/ODS.



Gestão da Informação

 O painel abaixo caracteriza uma das ações de gestão do conhecimento, quevisa informar, de forma organizada, os produtos e serviços oferecidos pelaCGDI, por meio das áreas de Gestão Arquivo, de Gestão Editorial, de Gestão deInformação Técnico Cientifica em saúde, e de Gestão de exposições culturaisem saúde, bem como os aspectos históricos que nos trouxeram até aqui.











Visão Geral



Gestão da Informação
Além das ações dos processos de Gestão da Informação, precisamos criar espaçosinterativos, que despertem o interesse, no aprendizado contínuo dos diversos atoresdas instituições.
Por isso nossas principais metas são:



• A preservação e amplo acesso à informação nos vários formatos. 



• Trabalho cooperativo em redes nacionais (Rede BiblioSUS).



• Uso da linguagem de fácil comunicação com o cidadão: porque ele precisa conhecer  seus direitos, as políticas de prevenção, as campanhas, etc... (Rede BVS Brasil)



Conclusão:

 O objetivo foi compartilhar o modelo de gestão da informação adotado peloMinistério da Saúde, que visa à organização e à ampla difusão de informaçõescom a melhor evidência disponível, para tomada de decisão informada, criaçãode politicas públicas e controle social, onde as Bibliotecas da AdministraçãoPública têm fundamental importância.



Obrigada!
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