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VII REUNIÃO DO COMITÊ CONSULTIVO DA BVS-ECOS
Brasília, 15 de Maio de 2012

Participantes:
Bárbara Uehara – BIREME/OPAS/OMS
Clementina Corah Lucas Prado – DESID/SE/MS
Christine Koury – DECIT/SCTIE/MS
Fabiola Sulpino Vieira – DESID/SE/MS
Flavia Poppe – OPAS/OMS
Gabrielle Troncoso - ANVISA
Jacqueline Portales – DESID/SE/MS
Kamyla Oliveira Tavares Lopes – DESID/SE/MS
Mércia Pandolfo Provin – FCF/UFG
Misani Ronchini – NUREM/ANVISA
Raquel Cristina dos Santos – SESPA
Sandra Cristina Teixeira – CGDI/SE/MS
Viviane Rocha de Luiz – CONASS

Sob a coordenação do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos
e Desenvolvimento (DESID/SE), a VII Reunião do Comitê Consultivo da BVS ECOS
foi iniciada com a apresentação de todos os representantes das instituições
presentes.
Dr. Adail Rollo, diretor do Departamento de Economia da Saúde,
Desenvolvimento e Investimentos (DESID/SE/MS) expôs sobre a importância da
BVS ECOS para á área de economia da saúde e para o SUS.
Em seguida, Fabiola Vieira, coordenadora do DESID/SE/MS, concordou com
o Dr. Adail sobre a importância do projeto BVS ECOS. Informou aos membros do
Comitê sobre a renovação do projeto da BVS ECOS com a Organização
Panamericana da Saúde com o apoio do Centro Latino-Americano e do Caribe de
Informação em Ciências da Saúde – BIREME/OPAS/OMS para o próximo triênio
2012, 2013 e 2014. Fabiola também expôs sua preocupação com a ausência de
alguns representantes do Comitê Consultivo que confirmaram presença.
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Jacqueline Portales apresentou ao Comitê Consultivo os resultados
alcançados nos últimos dois anos de desenvolvimento da BVS ECOS como a
atualização do conteúdo do portal, atualização das fontes de informação pelas
instituições, instalação da Base de Economia da Saúde, e outros. E comentou sobre
a renovação do Projeto de Fortalecimento da BVS ECOS e as próximas atividades a
serem desenvolvidas para o cumprimento do projeto, como as visitas técnicas
realizadas pelo DESID às instituições do Comitê para abordar os principais objetivos
de continuidade do projeto.
Durante a apresentação, Jacqueline Portales reafirmou a importância da
participação de todas as instituições representantes do Comitê na alimentação das
fontes de informação e na divulgação da BVS ECOS. Informou que está indexando
as publicações à Base ECOS, mas que é importante que todas as instituições do
Comitê Consultivo também trabalhem identificando os documentos e fazendo sua
inserção na referida base.
Fabiola falou sobre a importância de trazer a Universidade de Brasília para o
Comitê Consultivo da BVS ECOS, na medida em que cresce o interesse daquela
universidade pelo tema Economia da Saúde, por meio do Programa de PósGraduação em Saúde Coletiva. Lembrou também que o Everton Nunes, recente
servidor da universidade foi membro do Comitê Consultivo como representante do
DECIT/MS. E comentou sobre o esforço do Departamento de Economia da Saúde,
Investimentos e Desenvolvimento (DESID) em manter o projeto Biblioteca virtual e
consolidar a Base ECOS. Sugeriu também a inclusão de outras instituições no
Comitê e a divulgação da BVS ECOS para outros cursos, além da área de saúde.
Mércia Pandolfo falou da possibilidade de realização de treinamento sobre a
BVS ECOS na Universidade Federal de Goiás, para os alunos, bem como sobre a
área de Economia da Saúde. Esse treinamento seria organizado nos encontros do
Programa Pró-Saúde, que propõe a reorientação da formação do profissional de
saúde, aproximando-o do SUS. Enfatizou que a BVS ECOS também é importante
para auxiliar o gestor de saúde na tomada de decisão.
Flávia Poppe sugeriu direcionar e trabalhar os objetivos da BVS em duas
ações estratégicas. A primeira, voltada à captação de literatura para compor a Base
de Economia da Saúde dentro da BVS ECOS e, a outra, focada na disseminação e
divulgação das informações e serviços da biblioteca.
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Christine Koury apresentou-se como representante do DECIT/MS e substituta
de Everton Nunes. Falou do interesse do DECIT em contribuir com a divulgação da
BVS ECOS e da preocupação daquele departamento em agrupar estudos e
pesquisas sobre temas em Avaliação de Tecnologias de Saúde.
Bárbara Uehara abordou a necessidade do fortalecimento da BVS ECOS em
oferecer uma base de dados com conteúdo relevante dentro do portal. Comentou
também sobre a oportunidade de participação das instituições na divulgação das
publicações internas de interesse à Economia da Saúde, disponibilizando estes
materiais na Base ECOS, bem como sobre o auxílio na divulgação da BVS ECOS
como referência de informação relevante para profissionais da área, gestores e
estudantes. Citou como exemplo o empenho de instituições que apoiam a BVS
Saúde Pública na divulgação da mesma a seus alunos de graduação e pósgraduação, incluindo em seus programas regulares capacitação sobre a BVS. Falou
ainda sobre a possibilidade de divulgação da BVS ECOS através da disponibilização
do link e da logo da BVS ECOS nos sites das instituições do Comitê. E, por fim, fez
referência à queda nos acessos ao portal como ponto a ser melhorado e à
necessidade de realização das visitas técnicas às instituições para mapear os
materiais que poderão ser adicionados à base de dados e estreitar os laços com as
equipes técnicas das instituições membro do Comitê Consultivo.
Gabrielle Troncoso falou sobre a estratégia de ampliação do acervo da BVS
ECOS através do contato direto com as bibliotecas e profissionais da informação
nas instituições. Confirmou a realização da visita técnica à ANVISA e enfatizou sua
importância na divulgação da BVS ECOS e sensibilização para a captação da
literatura técnica para compor o acervo da Base ECOS. Sugeriu o evento da ISPOR
para divulgação do portal que acontecerá em Brasília ainda este ano, em agosto.
Fabiola complementou enfocando a relevância da aproximação da BVS com
as bibliotecas e o objetivo de ampliar o trabalho de captação da literatura técnica e
científica para consolidar a Base ECOS. Reafirmou a importância de divulgar a BVS
ECOS em outras instituições, para além da área da saúde, sugerindo que a
Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC) fosse
convidada a compor o Comitê Consultivo da BVS ECOS. Falou da necessidade de
ampliar a participação no Comitê Consultivo para outras instituições, como a já
citada Universidade de Brasília. Também comentou que a participação de algumas
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instituições no Comitê Consultivo está comprometida em virtude da ausência de seu
titular ou suplente nas três últimas reuniões.
Flávia questionou a realização de treinamento e encontros com os
profissionais de informação das instituições e Jacqueline falou dos treinamentos aos
profissionais de informação e representantes do Comitê Consultivo que foram
realizados sobre as fontes de informação da BVS ECOS em 2011.
Mércia abordou a dificuldade das universidades em assumirem um
compromisso com a BVS ECOS, dada a extensa lista de atividades de ensino,
extensão e pesquisa. Nesse ponto, Flávia sugeriu a criação de algum tipo de
subsídio para atrair a participação das instituições no desenvolvimento e
fortalecimento da BVS ECOS.
Bárbara acrescentou que esta é uma situação recorrente, visto que o apoio
político dentro das instituições também é importante, pois a reitoria e as equipes das
bibliotecas em muitos casos, nem mesmo conhecem a BVS em questão. Sendo
assim, sugeriu o envio de convites oficiais encaminhados aos reitores das
universidades que compõe o atual Comitê da BVS ECOS com o objetivo de garantir
a participação das bibliotecas e profissionais da informação dentro das instituições,
na alimentação e divulgação da BVS ECOS.
Fabiola tratou novamente da questão do incentivo para apoiar a participação
das instituições e citou a possibilidade de apoio mútuo entre o Ministério da Saúde e
as instituições participantes do Comitê Consultivo. Concordou com a sugestão de
envio de convites às universidades integrantes do Comitê Consultivo, encaminhados
aos reitores, solicitando ratificação da participação de cada uma delas como
membro do referido Comitê e disponibilidade para apoiar os treinamentos aos
alunos.
Mércia

comentou

a

importância

de

se

estabelecer

incentivos

às

universidades, especialmente pelo fato de que a área de pesquisa é muito
valorizada no espaço acadêmico.

Esses incentivos facilitariam o processo de

trabalho, envolvendo captação de documentos e disseminação da BVS ECOS.
Sugeriu abrir espaço no Ministério da Saúde para estágio dos alunos.
Fabiola informou da dificuldade atual para se instituir incentivos financeiros,
assim como para a abertura de espaço para estágio, embora tais iniciativas possam
ser consideradas e concretizadas no médio prazo. Propôs que no curto prazo se
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trabalhe com a ideia de criar uma publicação seriada do Ministério da Saúde,
vinculada à BVS ECOS, em que as instituições do Comitê Consultivo participariam
como autoras.
Em relação às representações no Comitê Consultivo, Corah Prado sugeriu a
participação da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
(ABRASCO), assim como a do Conselho Regional de Economia (CORECON) e
outras secretarias dentro do Ministério da Saúde, como a Secretaria de Gestão do
Trabalho e Educação em Saúde (SGTES), em virtude de seu objeto de trabalho.
Na sequência, os demais representantes do Comitê solicitaram a inclusão do
documento Critérios de Seleção de Documentos de Literatura Científica na Base de
Economia da Saúde na BVS ECOS para disponibilização via internet.
Raquel Santos e Sandra Cristina sugeriram a divulgação da BVS ECOS nos
principais eventos de Biblioteconomia como o que ocorrerá este ano, o Seminário
Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU).
Viviane Luiz também citou os eventos do CONASEMS para divulgação da
BVS ECOS.
Fabiola abordou sobre redefinir novamente a composição de titulares e
suplentes do Comitê Consultivo evitando a falta da instituição nas reuniões, assim
como reavaliar a participação e ausência constante de algumas instituições nas
reuniões. Ainda sobre este aspecto, Bárbara salienta a importância de que se
construa uma política de participação e permanência das instituições no Comitê
Consultivo e o envio de uma carta para que as instituições possam reafirmar o
interesse em apoiar a BVS ECOS.
Ao final da reunião, todos os presentes confirmaram a participação no
cronograma das visitas técnicas que serão realizadas pelo DESID/MS às
instituições, com a possibilidade de algumas alterações nas datas sugeridas.
O Comitê também acordou e definiu a data da próxima reunião para o dia 3
de outubro, data de início da VI Jornada de Economia da Saúde em Brasília,
promovida pela ABRES.
Fabiola encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e a participação
do Comitê nas próximas atividades a serem desenvolvidas para o fortalecimento da
BVS ECOS. Convidou-os a participar do treinamento oferecido para técnicos do
Ministério da Saúde, que seria realizado no período da tarde, sobre “Busca por
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Informação e Evidência Científica em Economia da Saúde: Biblioteca Virtual em
Saúde”.

Encaminhamentos:
•

Iniciar as visitas técnicas às instituições de acordo com a confirmação das datas
sugeridas e alteradas;

•

Encaminhar ofício às instituições do Comitê Consultivo para ratificar o interesse
em sua participação e atualizar as indicações de titulares e suplentes;

•

Construir a política de permanência e atuação das instituições que compõem o
Comitê Consultivo da BVS ECOS;

•

Encaminhar convite às seguintes instituições para participação no Comitê
Consultivo da BVS ECOS, indicando representantes titular e suplente: a)
Universidade de Brasília (UnB); b) Associação Nacional dos Centros de PósGraduação em Economia (ANPEC); c) Associação Brasileira de Saúde Coletiva
(ABRASCO); e d) Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde
(SGTES);

•

Realizar treinamento dos representantes do Comitê Consultivo na alimentação
da Base ECOS através do sistema LILDBI-Web com data prevista para agosto
de 2013;

•

Garantir maior participação da BVS ECOS em eventos com a colaboração das
instituições;

•

Realizar com mais frequência reuniões do Comitê Consultivo de maneira virtual
com o objetivo de repassar os avanços alcançados;

•

Dar continuidade à alimentação da Base ECOS com as próximas sugestões de
literatura técnica;

•

Garantir participação efetiva das instituições na alimentação das fontes de
informação da BVS;
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•

Preparar proposta de publicação do Ministério da Saúde, vinculada à BVS
ECOS, contando com trabalhos das instituições participantes do Comitê
Consultivo, a ser apresentada na próxima reunião;

•

Próxima reunião: 3/10/2012 em Brasília.
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