Informe da VI Reunião do Comitê Executivo da BVS Brasil
São Paulo, 20 de julho de 2015

A VI Reunião do Comitê Executivo da BVS Brasil aconteceu no dia 20 de julho de 2015nas
dependências do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde BIREME/OPAS/OMS, em São Paulo, e contou com a presença de representantes de 18
(dezoito) Instâncias BVS do Brasil, membros do Comitê.
O objetivo da reunião foi informar sobre a revisão das funções das instâncias de governança da
BVS Brasil, coletar contribuições para o Plano de trabalho para atender as prioridades e ações
estratégicas para a BVS Brasil 2014-2016 e para a matriz de responsabilidades.

Participantes
Representando a BVS ADOLEC
Izabel Bouzas – NESA/UERJ
Thais Vieira, bibliotecária - UERJ
Representando a BVS Bioética e Diplomacia em Saúde
Paulo Roberto Vieira, Bibliotecário – NETHIS
Representando a BVS Doenças Infecciosas e Parasitárias
Diones Ramos da Silva – FIOCRUZ/ICICT/Manguinhos
Representando a BVS Evandro Serafim Lobo Chagas
Nilton César Mendes Pereira – Instituto Evandro Chagas – IEC
Representando a BVS Envelhecimento
Luciana Danielli da BVS FIOCRUZ
Representando a BVS Fiocruz
Luciana Danielli de Araújo – ICICT/FIOCRUZ
Representando a BVS Hanseníase
Andrea Bogado – Bibliotecária – ILSL
Representando a BVS Homeopatia
Rosangela Brambilla – APH, representando também Dr. Matheus Marim
Representando a BVS Instituto Evandro Chagas

Nilton César Mendes Pereira – Instituto Evandro Chagas – IEC
Representando a BVS Medicina Veterinária e Zootecnia
Stela Madruga – FMVZ/USP
Camila Gamba – FMVZ/USP
Representando a BVS Odontologia
Lúcia Maria S.V. Costa Ramos – FO/USP
Representando a BVS Prevenção e Controle de Câncer
Walma Belchior – Bibliotecária -Serviço de Edição e Informação Técnico-Científica
Rodrigo Feijó – Serviço de Edição e Informação Técnico-Científica
Camila Belo – Serviço de Edição e Informação Técnico-Científica
Representando a BVS Psicologia
Maria Imaculada Cardoso Sampaio – Coordenadora BVS Psi
Carla Nascimento – Chefia Oficial Setor BVS
Representando a BVS RIPSA
Sonia Mendes Silva – DATASUS/Ministério da Saúde
Representando a BVS Saúde Pública
Vânia Guerra da Silva – Chefe da Biblioteca de Saúde Pública
Representando a BVS da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Lilian Nunes Schiavo – Bibliotecária – SES/SP
Representando a BVS da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo
Laura Santucci – EMS/CGP/SMS
Marine Arakaki – Bibliotecária – EMS/CGP/SMS
Representando a BVS UNIFESP Trajetória Científica
Andreia do Carmo – Diretora da Biblioteca Central UNIFESP / EPM (período da tarde)
BIREME/OPS/OMS
Veronica Abdala, Gerente PFI e SCI
Joanita Barros, Bibliotecária MIP/PFI

Juliana Sousa, Bibliotecária MIP/PFI
Thaisa R. Ziliotto, Bibliotecária MIP/PFI
Ministério da Saúde do Brasil
Shirlei Gonçalves, Coordenadora da Biblioteca/ CGDI/SAA/SE
Siomara Zgiet, Biblioteca Virtual em Saúde/ CGDI/SAA/SE
Cláudia Guzzo, Consultora

Abertura
A reunião teve início com as palavras de boas vindas de Verônica Abdala em nome do Diretor
interino da BIREME/OPS/OMS, Jacobo Finkelman, e de Shirlei Gonçalves representando o
Ministério da Saúde, e destacando a importância da reunião. Em seguida Verônica apresentou
a proposta de agenda da reunião e da oficina de "Mobilização de Redes Colaborativas",
atividade que foi desenvolvida na tarde do mesmo dia para os presentes.
Após deu-se seguimento à apresentação dos participantes.

Desenvolvimento
Siomara Zgiet apresentou uma síntese das atividades desenvolvidas em 2014 e 2015 na BVS
Brasil de acordo com o 10º Termo de Ajuste ao 50º Termo de Cooperação entre o Ministério
da Saúde do Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde (Ações de cooperação para o
desenvolvimento de instâncias da BVS no Brasil). A apresentação foi focada nas seguintes
linhas de ação:
•

R4 – A1 – Capacitar a Rede BVS Brasil para acesso à informação e gestão das fontes de
informação da BVS;

•

R4 – A3 – Fortalecer a gestão e promoção das instâncias BVS no Brasil;

•

R4 – A4 – Contribuir para a inovação e atualização das metodologias e tecnologias de
informação do Modelo BVS.

Verônica Abdala complementou a informação sobre a capacitação para bibliotecários
estrategistas prevista na linha de ação R4 – A1, e ressaltou a necessidade de definição do
termo de referência com a colaboração de um Grupo de Trabalho. Luciana Danielli afirmou
que a proposta é muito interessante porque os profissionais que participarão do curso
poderão ser multiplicadores. Camila Belo mencionou que o INCA (Instituto Nacional de Câncer
José Alencar Gomes da Silva) apoia o Ministério de Saúde nas ações de diretrizes baseadas em
evidência e foi convidado pela CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de tecnologias no
SUS) para dar apoio na elaboração de diretrizes de doenças raras, todavia, a equipe encontra
dificuldade de recursos humanos por falta de capacitação, e manifestou o interesse da
instituição em participar. Verônica Abdalla relatou a existência também de um projeto de

cooperação com o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, na iniciativa
EVIPNet Brasil, com uma linha de ação de capacitação de bibliotecários para apoiar as ações da
Rede, e que estas capacitações acontecerão no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Luciana Danielli ressaltou que o curso para bibliotecários estrategistas é uma possibilidade de
potencializar o portal de estratégia de busca e perguntou quando este portal terá seu acesso
liberado. Rosemeire Rocha informou que a atividade de capacitação dos bibliotecários está
prevista no termo de cooperação da BIREME/OPAS/OMS com o Ministério da Saúde e a partir
o acesso ao portal de estratégia será liberado para que todos possam contribuir. Imaculada
Sampaio relatou a importância de se conformar um grupo que venha a contribuir com vários
olhares para esse trabalho. Luciana Danielle sugeriu o alinhamento do portal de estratégias de
busca com o trabalho que o ICICT (Instituto de Comunicação e Informação Científica e
Tecnológica em Saúde da FIOCRUZ) vem desenvolvendo com a Rede Brasileira de Ensaios
Clínicos.
Siomara Zgiet continuou sua apresentação e ao falar da atividade R4 – A4 – Contribuir para a
inovação e atualização das metodologias e tecnologias de informação do Modelo BVS,
Verônica Abdala complementou que as instâncias Enfermagem, Odontologia, Homeopatia e
ADOLEC foram contempladas no Termo de Cooperação 50, e algumas atividades como a
migração para a nova plataforma tecnológica para gestão de conteúdos na BVS – WordPress e
a disponibilização da interface de pesquisa integrada iAHx estão sendo realizadas. Nesse
contexto, Shirlei Gonçalves destacou que o objetivo do Workshop de atualização da
plataforma tecnológica da BVS (realizado em novembro de 2014) foi o de transferir
conhecimento para as instituições que dispunham de profissionais na área de tecnologia de
informação para que pudessem também vir a desenvolver estas atualizações em suas
instituições.
Em sequência à agenda, Verônica Abdalla apresentou os índices de acesso a rede de
conteúdos da BVS Brasil. .Juliana Sousa destacou a importância de cada coordenador
monitorar os índices de acesso de sua BVS, bem como de compartilhar estas informações com
a rede (orientações disponíveis em http://wiki.bireme.org/pt/index.php/Google_Analytics).
Verônica Abdala demonstrou a Rede de fontes de informação da BVS Brasil, as bases de dados
das BVS temáticas do Brasil que foram integradas no iAHx da BVS Brasil de acordo com os
critérios de seleção estabelecidos na última Reunião do Comitê Executivo da BVS Brasil e
reforçou a importância de que cada coordenador de BVS que ainda não esteja com sua bases
de dados integradas ao iAHx da BVS Brasil o faça (preenchendo o formulário para integração
das fontes de informação da BVS Brasil). Em seguida, explicou que o SCAD encontra-se
temporariamente indisponível, pois a fase atual é de revisão e atualização das políticas de
acesso.
Para compartilhar com a rede os avanços quanto à nova composição de Governança da BVS
Brasil como foi estabelecido na VII Reunião da Rede BVS Brasil, Juliana Sousa apresentou a
Composição e as funções das instâncias de governança da BVS Brasil trabalhada pela Secretaria
Executiva da BVS juntamente com os representantes da Rede BVS Brasil no Comitê Consultivo
e o Coordenador do Comitê Executivo da BVS Brasil em reunião realizada nos dias 14 e 15 de
maio de 2014, em São Paulo. Os participantes aprovaram sem ressalvas as funções definidas.

Considerando que uma das funções da Secretaria Executiva é colaborar e acompanhar o
processo de avaliação das instâncias temáticas da BVS no Brasil,
Juliana Sousa informou que o processo de avaliação de instâncias para certificação agora conta
também com o parecer do Ministério da Saúde, uma vez que uma das funções da Secretaria
Executiva é colaborar e acompanhar o processo de avaliação das instâncias temáticas da BVS
no país. Diante de algumas dúvidas dos presentes sobre o processo Cláudia Guzzo informou
que o formulário de auto avaliação disponível no Portal do Modelo da BVS permite que os
coordenadores de instâncias BVS entendam os indicadores que precisam ser atendidos para a
a certificação, permitindo aos mesmos realizar as modificações necessárias antes de dar
encaminhar a solicitação à BIREME. Verônica Abdalla comenta que a avaliação atual dá menor
ênfase ao formato e maior atenção ao conteúdo, considerando que a nova plataforma
tecnológica, permite uma organização dos conteúdos da BVS de uma maneira mais livre, mas
ressalta que o modelo passa por ajustes permanentes para que se possam obter melhores
resultados. Cláudia Guzzo e Juliana Sousa salientam que esse novo modelo já foi utilizado em 2
avaliações de instâncias nacionais e que todos os representantes de BVS podem contribuir e
enviar sugestões tanto para o documento base de avaliação quanto para o processo.
Ainda sobre as instâncias de governanças, Juliana Sousa menciona a Rede Brasileira de
Informação em Ciências da Saúde que reúne as bibliotecas de instituições de saúde que
contribuem principalmente para o desenvolvimento e atualização das fontes e serviços de
informação regionais da BVS e Verônica Abdala reforça que esta rede engloba também as
instituições que não têm uma instância de BVS, e estas instituições também devem participar
ativamente da BVS Brasil.
Após a apresentação de Juliana Sousa, Verônica Abdala apresenta a proposta de matriz de
responsabilidades elaborada pela Secretaria Executiva e solicita a todos que avaliem e
indiquem a contribuição de suas instituições. Cláudia Guzzo sugere então que seja
primeiramente elaborado um Plano de trabalho a partir das prioridades estratégicas da BVS
Brasil, pois a partir deste será possível identificar as responsabilidades e, consequentemente,
complementar a matriz de responsabilidades.

Para a construção do plano de trabalho da BVS Brasil os participantes foram sorteados em 5
grupos, sendo cada grupo responsável por propor atividades para cada linha das ações
estratégicas para a BVS Brasil 2014-2016
Os grupos foram compostos dos seguintes membros:
Grupo 1 – Linha estratégica 1: Fortalecimento da Rede BVS Brasil
Integrantes: Cláudia Guzzo, Camila Gamba, Nilton Pereira, Sonia Mendes e Juliana Sousa
Grupo 2 - Linha estratégica 2: Fontes de Informação – conteúdo
Integrantes: Luciana Danielli, Lucia Verônica, Thais Vieira e Joanita Barros
Grupo 3 – Linha estratégica 3: Promoção e Comunicação

Integrantes: Carla Nascimento, Paulo Roberto, Rodrigo Feijó, Marine Arakaki e Shirlei
Gonçalves
Grupo 4 - Linha estratégica 4: Atenção às necessidades dos usuários
Integrantes: Lilian Schiavo, Maria Imaculada Sampaio, Andreia Bogato, Walma Belchior, Camila
Belo e Thaisa Ziliotto
Grupo 5 - Linha estratégica 5: Inovação – Produtos e Serviços de Informação
Integrantes: Stela Madruga, Diones Ramos da Silva, Vania Guerra, Rosangela Brambilla e
Verônica Abdala
Os grupos trabalharam durante 45 minutos ao final do qual apresentaram suas ideias para
todos os participantes. Devido a restrição de tempo para contribuições e finalização do
documento acordou-se que a Secretaria Executiva realizaria a compilação dos resultados
alcançados, publicaria em um ambiente colaborativo e encaminharia para que o Comitê
continue o desenvolvimento da identificação de atividades e respectivas responsabilidades
(permitindo assim a revisão da matriz de responsabilidades). O documento está disponível em:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DjJaDkzXu0Yvjih_hrcTkuqSNLR4f2eQUrzbKs
jV1XI/edit?pli=1#gid=0
No período da tarde o consultor convidado Áureo Gaspar facilitou uma série de dinâmicas
sobre como Catalisar redes de colaboração. Os participantes responderam algumas questões
como: O que me motiva? De que eu preciso? O que eu ofereço? O que a BVS precisa ter para
que eu me sinta 100% participante? As respostas foram transcritas e enviadas ao consultor
para que seja elaborado um mapa de rede.
A gravação da Reunião e da Oficina está disponível em: https://youtu.be/L-YbmT4fUdk

Recomendações e Encaminhamentos
Atividade
Finalizar o plano de trabalho da BVS Brasil…
Conformação de um grupo de trabalho e definição do termo de
referência para realizar uma atividade de capacitação de
bibliotecários estrategistas
Alinhamento do portal de estratégias de busca com o trabalho
que o ICICT (Instituto de Comunicação e Informação Científica e
Tecnológica em Saúde da FIOCRUZ) vem desenvolvendo com a
Rede Brasileira de Ensaios Clínicos
Lançamento do Portal de Estratégias de Busca
Monitorar os índices de acesso das instâncias da BVS e
compartilhar estes resultados com a Rede
Finalizar a matriz de responsabilidades da BVS Brasil com base no
plano de trabalho elaborado

Responsabilidade
Membros do Comitê
Executivo
BIREME

BIREME e FIOCRUZ

BIREME
Coordenadores de
instâncias
Secretaria Executiva

