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Vencido o desafio: a Biblioteca Virtual em Saúde - Enfermagem está no ar

A informação neste mundo globalizado do terceiro milênio é vital para as pessoas e instituições.
Rapidez e agilidade fazem diferença em qualquer área do conhecimento humano.  A Enfermagem como
ciência cuidativa que dirige suas ações e tomadas de decisão envolvendo pessoas, requer eficiência e
eficácia no uso da informação, disponibilizando-a rapidamente e, mais do que isso, incorporando-a nos
seus processos de trabalho de maneira ágil e competente.

A área da saúde vivencia diariamente novas conquistas, novas descobertas, que ao serem incorporadas
ao quotidiano dos serviços de saúde, trazem benefícios às pessoas. Prevenir doenças, promover a
cura, restituir saúde e bem-estar, entre outros, tornam-se mais possíveis graças às informações confiáveis
que as pesquisas disponibilizam no mundo inteiro.

O enfermeiro, como profissional de saúde comprometido com saúde e bem-estar de sua clientela,
necessita ter acesso à informação correta e confiável que sirva como norteador para as ações planejadas
de enfermagem. Ter pois onde buscar de maneira rápida o que se necessita, melhora as ações de
pesquisar, ensinar, gerenciar e cuidar próprias e específicas do enfermeiro.

Desde 2003 um grupo de trabalho composto por representantes da ABEn e de diversas Escolas de
Enfermagem do país, sob a direção do Professor Dr. Francisco Lana, da UFMG, em continuidade a
iniciativas anteriores (BDEnf e SuREnf), dedicam-se à tarefa de construir o Projeto da Biblioteca
Virtual de Saúde- (BVS) Enfermagem. Este projeto, composto por 14 sub-projetos (já listados no
editorial 58(4)), por ocasião do Congresso Brasileiro de Enfermagem em Goiânia em 2005, foi entregue
ao Diretor da BIREME, assegurando a sua concretização. Naquela ocasião, um importante passo foi
dado em prol da informação para a Enfermagem Brasileira.

Seguiu-se um ano de árduo e longo trabalho para que os sub-projetos ligados à BVS-Enfermagem
fossem ganhando corpo, apesar das enormes restrições financeiras e dificuldades operacionais. Mas o
empenho de toda a equipe das instituições envolvidas culminará com a apresentação oficial da BVS-
Enfermagem à comunidade durante o Congresso Brasileiro de Enfermagem em novembro próximo, em
Salvador. Já disponível no site da Biblioteca Regional de Medicina (www.bvs.br  clicando em “Brasil”
e “Enfermagem”), a BVS Enfermagem disponibiliza acesso a bancos de dados de forma rápida, a textos
completos das principais revistas de enfermagem brasileiras, informações de cursos, eventos e links
interessantes para a área. Ainda em fase de construção, já constitui-se numa importante ferramenta para
a disseminação da informação para a enfermagem.

Acesse, divulgue, prestigie e sobretudo utilize em sua prática as informações através da BVS-
Enfermagem, promovendo mudanças na ciência do cuidar e disseminando o conhecimento em
Enfermagem.


