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Rio de Janeiro, 16 de março de 2012. 

 
ABRASCO APOSTA EM SOLUÇÃO PARA A CRISE DE IDENTIDADE DA BIREME 

 
 
A ABRASCO recebeu convite do Representante da OPAS/OMS no Brasil, 

Jacobo Finkelman e de Márcia Aparecida do Amaral, Secretária Executiva do Ministério 

da Saúde para participar de reunião que terá como tema “Governança da Bireme”, a 

ser realizada na sede da OPAS em Brasília, no dia 21 de março de 2012. A reunião tem 

o objetivo de discutir com os parceiros da OPAS e do Ministério da Saúde estratégias 

para o fortalecimento da Bireme como instância de cooperação para a democratização 

da informação e do conhecimento em saúde.  

 

A ABRASCO manifesta publicamente sua satisfação e expectativa com o 

encontro, oportunidade de solucionar a preocupante crise de identidade institucional 

do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, BIREME. 

Nossa apreensão também é compartilhada por coordenadores das redes temáticas da 

BVS no Brasil que em Janeiro deste ano enviaram mensagem ao Ministro da Saúde, 

Alexandre Padilha e à Diretora da OPAS, Mirta Roses Periago solicitando ações para 

superação do problema.  

 

Desde a saída de seu Diretor, Abel Packer, em 2010, a atuação de BIREME vem 

sendo prejudicada por direções interinas ou de curta duração. Seu último Diretor 

nomeado por concurso público permaneceu menos de um ano no cargo. A esta 

instabilidade de liderança associou-se a perda de sua condição e autonomia como 

centro especializado para transformar-se em uma unidade do escritório central da 

OPAS, sujeita às amarras burocráticas dessa condição que limitam a necessária 

flexibilidade para atuar na fronteira tecnológica de um campo essencialmente 

dinâmico como o das ciências da informação.  
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BIREME foi criada em 1967 e ao longo de seus 45 anos de existência vem 

prestando inestimáveis serviços de cooperação técnica em informação científica e 

técnica em saúde nos países da América Latina e Caribe. Sempre procurando manter-

se na fronteira de inovações tecnológicas e operacionais, BIREME adotou sucessivos 

modelos de gestão da informação e comunicação científicas.  

 

Foi com a adoção da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), em 1998, e construção 

das redes sociais e de conteúdos que a sustentam, que BIREME consolidou-se como 

um dos Centros mais importantes de ciências da informação a nível global. A BVS 

atinge hoje cerca de 8 milhões de acessos mensais; SciELO, reconhecido 

internacionalmente como uma das mais importantes redes de publicação científica 

eletrônica alcança a impressionante marca de 1,2 milhões de downloads de 

artigos/dia; a Rede SCIENTI criada por BIREME unificou os CV de toda América Latina 

com base no Curriculum Lattes; a Biblioteca Cochrane voltada para a disseminação e 

uso de evidências sistematizadas por uma rede internacional de grupos de 

especialistas foi incorporada na BVS; sites como TropIKA.net, ePORTUGUESe, EVIPNET 

e GHL da OMS foram desenvolvidos por BIREME e os Congressos Regionais de 

Informação em Ciências da Saúde (CRICS), cuja última edição foi em 2008, se 

consolidaram como um dos eventos mais importantes, globalmente, em Informação 

Científica e Tecnológica (ICT). 

 

Todos estes avanços podem estar ameaçados pela situação de relativa 

estagnação dos últimos dois anos. No entanto, BIREME já passou por uma situação 

semelhante e soube transformá-la em uma oportunidade para avançar. Em 1996-1997 

BIREME vivia uma fase crítica. À semelhança do ocorrido com outros Centros 

Panamericanos da OPAS, chegou-se a cogitar o encerramento de suas atividades. As 

novas tecnologias de Informação e Comunicação colocavam novos desafios que 

implicavam a revisão das bases tecnológicas e organizacionais da instituição.  
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Em boa hora, a OPAS instituiu uma Comissão de Avaliação da BIREME, 

presidida pelo falecido Dr. Oswaldo Ramos da UNIFESP e integrada por vários 

especialistas em ICT do Brasil e da América Latina e do Caribe. A direção da BIREME foi 

ocupada por um profissional de alto prestígio nacional e internacional, Dr. João Yunes, 

que participou dos trabalhos da Comissão. Esta visitou vários países da Região e 

preparou um relatório, que foi adotado pelo Diretor da OPAS, onde lançava as bases 

de uma nova BIREME em torno do paradigma da BVS.  

 

BIREME sempre contou com o decisivo apoio político e financeiro do Brasil, da 

comunidade nacional de bibliotecas e das instituições de ensino, pesquisa e atenção à 

saúde brasileiras que por sua vez, sempre souberam beneficiar-se da cooperação 

técnica de excelência por ela prestada. A ABRASCO, expressando o pensamento da 

comunidade da saúde coletiva brasileira, sugere respeitosamente algumas medidas 

para a superação da crise que afeta a BIREME. Em primeiro lugar recomenda que a 

BIREME mantenha sua condição histórica de centro especializado, garantindo sua 

autonomia, que será perdida caso se transforme em uma unidade do escritório central 

da OPAS. Também sugerimos que o atual processo de seleção do novo diretor da 

BIREME seja suspenso e seja constituída uma comissão de alto nível para avaliar a 

situação e recomendar um plano de ação e um programa de trabalho para a atuação 

do novo Diretor que permita a retomada da capacidade de ação e liderança da 

BIREME. Igualmente defendemos a implantação do novo Estatuto aprovado em 2009, 

que prevê a existência de Comissão Científica, cuja constituição até hoje não foi 

implementada. Este processo precisa ser conduzido por uma liderança nomeada pela 

OPAS detentora de credenciais reconhecidas pela comunidade nacional e internacional 

da área da saúde e da informação em saúde que deveria estar à frente da direção da 

BIREME nesta fase de transição. 
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O apoio financeiro e político do Brasil que é determinante para o 

desenvolvimento da BIREME deverá continuar, mas condicionado à solução de sua 

crise. A ABRASCO está segura de que o patrimônio construído por BIREME e esse 

processo de revisão de suas bases de atuação permitirá que enfrente os grandes 

desafios de sua área de atuação como o acesso amplo e equitativo a informações e a 

diminuição da brecha entre o saber e o fazer em saúde. Confiamos na liderança do 

Ministério da Saúde e da OPAS para que se alcance a melhor solução da crise. 

 
Luiz Augusto Facchini 
Presidente da Abrasco 

 
 

 


