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VIII REUNIÃO DO COMITÊ CONSULTIVO DA BVS-ECOS
Brasília, 17 de outubro de 2012

Participantes:
Adriana Pacheco - DESID/SE/MS
Adelaide da Silva Brito – ANVISA
Andreia da Silva Santos – BIREME/OPAS/OMS
Antônio Carlos do Espírito Santo - UFPE
Carla Rúbia Florêncio Tardivo – DESID/SE/MS
Clementina Corah Lucas Prado – DESID/SE/MS
Christine Koury – DECIT/SCTIE/MS
Eduardo Freire de Oliveira - DESID/SE/MS
Eli Iola Gurgel - UFMG
Eliana Maria Dias Santiago – DAF/SCTIE/MS
Everton Nunes da Silva - UNB
Fabiola Sulpino Vieira – DESID/SE/MS
Jacqueline Portales – DESID/SE/MS
Jonas Ritzel - DESID/SE/MS
Kamyla Oliveira Tavares Lopes – DESID/SE/MS
Mércia Pandolfo Provin – FCF/UFG
Misani Ronchini – NUREM/ANVISA
Mônica Viegas – ANPEC
Paola Zucchi - UNIFESP
Raquel Cristina dos Santos – SESPA
Sabino Porto Júnior - ANPEC
Sandra Cristina Teixeira – CGDI/SE/MS

A VIII Reunião do Comitê Consultivo da BVS ECOS foi iniciada com a fala de
Fabiola

Sulpino

Departamento

de

Vieira,

Coordenadora-Geral

Economia

da

Saúde,

de

Economia

Investimentos

e

da

Saúde

do

Desenvolvimento

(DESID/SE/MS) e apresentação de todos os representantes das instituições
presentes.
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Fabiola apresentou os temas que seriam tratados durante a VIII Reunião do
Comitê Consultivo como o andamento das visitas técnicas às instituições do Comitê,
a alimentação da Base de dados ECOS, a proposta de Regimento Interno para o
Comitê e a proposta de publicação produzida pelo Ministério da Saúde com a
participação dos membros presentes.
Em seguida, Jacqueline Portales, bibliotecária responsável pela BVS ECOS,
informou sobre o fortalecimento da BVS através da participação do Comitê
Consultivo revisando os temas debatidos na última reunião e seus devidos
encaminhamentos.

Comentou

sobre

os

principais

tópicos

do

Projeto

de

Fortalecimento da BVS ECOS, fase III, descritos resumidamente. E apresentou,
ainda, o portal e suas ferramentas aos novos e atuais representantes do Comitê.
Fabiola comentou sobre a quantidade de acessos a BVS ECOS apresentada
de 2005 a 2012 que teve uma ampliação em 2007 a 2008 e a queda de acesso
desde 2009. E destacou o crescimento de visitantes únicos no ano de 2012 até
outubro que está maior que os anos anteriores de 2010 e 2011.
Antônio Carlos apresentou-se como representante da UFPE e comentou
sobre o item do Projeto da BVS ECOS relativo ao levantamento de novas fontes de
informação para alimentação da literatura científica e da Base de Dados ECOS,
dando destaque para a disponibilização do conteúdo de teses e dissertações em
economia da saúde dentro da biblioteca virtual.
Mônica Viegas questionou sobre a forma de alimentação das bases de dados
na BVS e Fabiola esclareceu que as bases bibliográficas disponibilizam diversos
artigos científicos indexados por outras instituições e que a Base ECOS seria uma
base específica em economia da saúde alimentada principalmente por conteúdo não
indexado em outras bases. Mônica informou ainda sobre sua impressão quanto ao
portal não conter artigos científicos de forma considerável.
Andreia Santos explicou sobre o diferencial da BVS ECOS por ser
especializada em economia da saúde e criada por meio da seleção e análise de
assuntos pertinentes à área para disponibilizar artigos de interesse. Citou ainda a
possibilidade de ampliação da estratégia de busca através da inclusão ou alteração
de descritores com o intuito de recuperar mais artigos científicos.
Everton Nunes sugeriu a inclusão na BVS de uma base de literatura científica
chamada Centre for Reviews and Dissemination (CRD) da University of York que
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poderia enriquecer a literatura disponibilizada e de interesse aos gestores da área
de saúde.
Fabiola falou sobre os descritores em saúde disponibilizados no DeCS que
podem ser alterados e sugeridos para melhor representar a área de economia da
saúde em concordância com Christine Koury.
Paola Zucchi perguntou sobre as visitas técnicas e Jacqueline esclareceu que
o objetivo das visitas realizadas pelas bibliotecárias do DESID e BIREME é discutir
sobre assuntos técnicos de alimentação e desenvolvimento da BVS ECOS com a
participação de cada um dos membros do Comitê e um profissional da área de
informação da instituição.
Paola destacou ainda a importância do trabalho pró-ativo da BVS como
referência de informação a alunos e futuros profissionais de áreas relacionadas à
economia da saúde, principalmente ao disponibilizar conteúdo de teses e
dissertação da área, além da participação da BVS nos programas de pós-graduação
e especialização da área nas universidades.
Sandra Teixeira destacou a importância da participação do Comitê Consultivo
na alimentação da Base ECOS.
Clementina Corah relatou a dificuldade em recuperar artigos científicos em
formato integral dentro da BVS, limitando assim sua utilização por parte dos
usuários.
Antônio Carlos ressaltou a importância das reuniões do Comitê por determinar
encaminhamentos relevantes para o desenvolvimento da BVS ECOS, apesar da
necessidade de maior participação por parte do Comitê devido às outras demandas
recorrentes das funções de cada um dos membros.
Paola descreveu sua experiência quanto à formação de alunos da Unifesp
fora da área metropolitana de São Paulo e o desconhecimento destes alunos com
relação à literatura científica dentro de bases de dados reconhecidas, como a
MEDLINE. E sugeriu a participação da BVS ECOS no treinamento aos alunos.
Everton falou sobre disponibilizar na página da BVS ECOS um vídeo com
apresentação de pesquisa na biblioteca virtual e sugeriu divulgar a BVS no evento
da ABRASCO que ocorrerá em novembro.
Raquel Santos falou sobre a importância da interação dos membros do
Comitê com profissionais da informação dentro das instituições para melhor
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desenvolvimento das atividades direcionadas ao fortalecimento da BVS ECOS.
Assim como a efetiva participação dos membros.
Corah relembrou a instalação das unidades de estações BVS realizadas em
mais de 50 secretarias de saúde e universidades em todo o Brasil e a importância de
ativação dessas unidades.
Sandra explicou que a desativação de algumas unidades foram realizadas
devido à falta de recursos, desinteresse político e rotatividade de muitos
profissionais que foram treinados para disseminar as ferramentas da BVS.
Mônica Viegas ressaltou a importância em fortalecer o acervo da biblioteca
virtual para que ela realmente seja referência de informação aos profissionais e
alunos da academia e aos gestores.
Fabiola sugeriu realizar um mapeamento para identificar os conteúdos de
teses e dissertações de interesse na área de economia da saúde para posterior
inclusão na Base ECOS dentro da BVS.
Eduardo Freire apresentou ao Comitê os temas selecionados para compor a
proposta de publicação editada pelo Ministério da Saúde, que consistiria numa
coletânea

de

textos

inéditos

em

economia

da

saúde

produzidos

pelos

representantes das instituições.
Mônica Viegas questionou proposta de publicação, especificamente em
relação à proposta apresentada na qual os membros do Comitê seriam os autores
do livro a ser editado. Segundo a representante, a representação no Comitê da BVSECOS não necessariamente credita os membros para serem as pessoas mais
indicadas para realizar esse trabalho acadêmico. A representante propôs que se
fosse o caso do Comitê decidir por organizar uma publicação em economia da
saúde que fosse feito um edital aberto para que toda a comunidade acadêmica
interessada em publicar pudesse se candidatar.
Fabiola esclareceu que o desenvolvimento deste trabalho estimularia a
participação do Comitê com relação à divulgação da biblioteca virtual e fomentaria a
produção na área de economia da saúde.
Paola questionou sobre a estrutura da publicação, quanto a que público
direcionar e quanto à definição do tipo de publicação a ser produzido.
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Eli Iola comentou sobre a publicação do DECIT/MS de um caderno em ATS
com critérios de uma revista qualificada e sugeriu essa ideia como um
direcionamento para a proposta desta publicação produzida pelo Comitê Consultivo.
Everton considerou a pertinência da proposta desta publicação com o objetivo
da BVS ECOS em disseminar o conhecimento da área de economia da saúde, tanto
para gestores, como para profissionais e estudantes. E sugeriu que fosse formado
um grupo para aprimorar a proposta apresentada pela equipe do DESID/MS, tendo
como base os questionamentos levantados nesta reunião.
Sabino Porto comentou sobre o critério para a criação de um comitê editorial
e sugeriu outros temas para composição da publicação.
Antônio concordou com a sugestão de Everton sobre abordar temáticas de
interesse aos gestores em saúde dentro deste tipo de publicação produzido tanto
pelo meio acadêmico quanto pelos gestores membros do Comitê, representantes de
instituições diversas que poderiam colaborar por meio de grupos.
Mércia apontou a dificuldade dos membros do Comitê em participar
efetivamente do desenvolvimento da BVS ECOS e citou sua participação quanto a
surgimento da idéia em atrair colaboradores na divulgação do portal através desse
trabalho em grupo de produção de material bibliográfico em economia da saúde.
Tendo em vista as diversas opiniões sobre a publicação, houve unanimidade
no Comitê sobre a necessidade de se refletir melhor sobre o formato e organização
da publicação, incluindo, conteúdo, público alvo, trabalho editorial, entre outros,
ficando o representante da UnB, Everton, responsável por organizar essa reflexão
junto ao DESID/MS para encaminhar uma proposta na próxima reunião do Comitê.
Em relação ao regimento interno do Comitê, não houve tempo de apresentar a
proposta ficando o mesmo pendente para decisão e discussão na próxima reunião.
Fabiola encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e a participação
do Comitê nas atividades a serem desenvolvidas para o fortalecimento da BVS
ECOS. E Jacqueline convidou os membros a participar da oficina a ser realizada
pela BVS ECOS na VI Jornada de Economia da Saúde, promovida pela ABRES,
sobre “Busca por Informação e Evidência Científica em Economia da Saúde na
Biblioteca Virtual em Saúde”.
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Encaminhamentos:
•

Incluir teses e dissertações na Base ECOS a partir de um levantamento nas
bases de dados das universidades;

•

Revisar os descritores de economia da saúde dentro do DeCS na BVS ECOS;

•

Enviar ao Comitê Consultivo os descritores atuais que foram selecionados para a
criação das áreas temáticas da BVS ECOS para a inclusão de novos descritores
ou alteração;

•

Verificar a possibilidade de inserir a base Centre for Review and Dissemination
da University of York na BVS ECOS;

•

Revisar o cronograma das visitas técnicas do DESID/MS e BIREME junto às
instituições do Comitê Consultivo;

•

Divulgar a BVS ECOS em eventos e universidade com o auxílio dos
representantes do Comitê Consultivo;

•

Realizar oficinas e capacitações sobre a BVS ECOS para estudantes e
multiplicadores por meio de curso de autoaprendizagem em EAD via plataforma
Moodle.
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