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Instalação da Estação BVS na Faculdade de Medicina em Barbalha 

Prof. Jesualdo Pereira Farias 

A Estação BVS que ora se instala na Faculdade de Medicina da UFC em Barbalha é mais um largo passo da 

Universidade na direção da excelência. É mais um estágio vencido no estabelecimento de um sólido compromisso da 

Instituição acadêmica com a Saúde Pública. 

A Universidade Federal do Ceará, que já presta extraordinários serviços à sociedade através do seu complexo 

hospitalar, estendeu o Ensino Médico de qualidade para o interior do Estado dez anos atrás, quando abriu suas 

primeiras turmas, em Barbalha e em Sobral. Em cada uma delas, quarenta alunos pioneiros, aprovados no vestibular 

de 2000.2, desbravaram caminho para uma série de empreendimentos acadêmicos de notável importância para o 

Cariri, para a Região Norte do Estado e, finalmente, para o Sertão Central, onde a UFC está igualmente presente, 

através do Campus de Quixadá. 

Percebendo as distorções históricas do currículo médico, os novos cursos adotaram, de partida, um novo modelo, 

sugerido pelas modernas Diretrizes Curriculares e que procuravam formar médicos com uma visão generalista, um 

forte teor técnico, ético e humano, e conhecedor da realidade do sistema de saúde onde irá atuar.  

Foi esta a primeira grande contribuição da interiorização de nossa Faculdade de Medicina, que permitiu à UFC não 

apenas formar um número maior de médicos, mas também abriu horizontes, com base no primado da humanização e 

da qualidade.  

Agora, a nossa Faculdade de Medicina no Cariri dá mais um passo firme e decidido, ao incluir-se na Rede de 

Bibliotecas e Unidades de Informação Cooperantes da Saúde – a BiblioSUS – que dissemina a produção editorial do 

Ministério da Saúde e fomenta o debate, a interação, a pesquisa e a promoção da saúde.  

A nova Estação BVS, que hoje abre suas portas e seus largos canais de comunicação, resulta de honrosa parceria da 

UFC com o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, através do Centro Latino-Americano e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde. Aqui, os gestores e profissionais dessa área, que residem e trabalham em 

Barbalha e no Cariri inteiro, passarão a contar com um novo instrumento de auxílio à tomada de decisão. Os usuários 

terão acesso a 19 milhões de documentos técnico-científicos gerados por instituições acadêmicas e pelo SUS, sendo 

de grande valia o curso a ser logo mais ministrado e que os capacitará a vasculhar as fontes de informação disponíveis 

na Biblioteca Virtual.  

Neste espaço, eles poderão acessar informação científica e técnica, como a legislação da área da saúde, modelos de 

ação, políticas, programas e até mesmo notícias e dicas de saúde. Ao sabor dos interesses pessoais e das necessidades 



 

2 
 

que eventualmente se apresentem, aqui se disponibiliza um instrumento formidável, que repercutirá na comunidade 

externa e, especialmente, na Faculdade de Medicina. 

Numa dimensão mais ampla, a BVS é uma instância de referência para a cooperação técnica em informação científica 

em saúde na América Latina e no Caribe. Trata-se de um bem público, construído pelo esforço colaborativo de todos 

os países da Região em um contexto de globalização, de mudanças tecnológicas aceleradas e de permanentes desafios 

aos sistemas de saúde e às políticas públicas que buscam a promoção da saúde pública. 

Quero dizer aos nossos parceiros e a todos os que aqui se encontram que a Universidade Federal do Ceará se sente 

honrada e também tocada por um sentimento muito forte de realização. Com mais este empreendimento, cada vez 

mais reforçamos nossa presença no meio onde atuamos e, cada vez mais, abrimos janelas para o mundo. A Estação 

BVS da Faculdade de Medicina em Barbalha é, agora, uma das conexões que nos mantêm sintonizados com o universo 

científico e com toda a sociedade. 


