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IX REUNIÃO DO COMITÊ CONSULTIVO DA BVS-ECOS
Brasília, 29 de outubro de 2013

Participantes:
Adriana Falangola Benjamim Bezerra – UFPE/PE
Carla Rúbia Florêncio Tardivo – DESID/SE/MS
Clementina Corah Lucas Prado – DESID/SE/MS
Débora Costa Roque - DESID/SE/MS
Eliana Maria Dias Santiago – DAF/SCTIE/MS
Everton Nunes da Silva - UNB
Fabiola Sulpino Vieira – DESID/SE/MS
Flávia Poppe – OPAS/OMS
Giácomo Balbinotto - PPGE/UFRGS
Helen Matarazzo - DESID/SE/MS
Jacqueline Portales – DESID/SE/MS
Kamyla Oliveira Tavares Lopes – DESID/SE/MS
Mércia Pandolfo Provin – FCF/UFG
Misani Ronchini – NUREM/ANVISA
Paola Zucchi - UNIFESP
Raquel Cristina dos Santos – SESPA
Rosa Maria Marques - ABRES
Sabino Porto Júnior - ANPEC
Sandra Cristina Teixeira – CGDI/SE/MS
Verônica Abdala – BIREME/OPAS/OMS

A IX Reunião do Comitê Consultivo da BVS ECOS teve início 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 dos representantes das instituições presentes.
Jacqueline Portales, bibliotecária responsável pela BVS ECOS, informou
sobre a pauta da reunião, falou sobre os encaminhamentos tratados na última
reunião e apresentou as ações desenvolvidas desde então.
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O primeiro tema abordou a divulgação e promoção da BVS ECOS em eventos
técnicos e científicos. Complementando, o professor Giácomo Balbinotto citou o
evento da ISPOR como um encontro relevante para a promoção da Biblioteca
Virtual.
Jacqueline relembrou que em 2012, a BVS ECOS participou do evento da
ISPOR em Brasília, ministrando palestra aos profissionais de saúde, junto com ele,
professor Giácomo, e professor Everton Silva. Eles também enfatizaram a
importância da divulgação da biblioteca aos profissionais da área de economia.
Outro tema tratado foi referente à Base de Dados de Economia da Saúde –
Base ECOS e a inclusão de teses e dissertações a partir de um levantamento sobre
a produção acadêmica da área na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
(BDTD) das universidades.
Jacqueline informou, ainda, sobre a atualização realizada dos descritores nas
estratégias de busca das áreas temáticas da BVS ECOS por meio de análise dos
descritores existentes e pesquisa de novos termos, com a orientação de membros
do Comitê Consultivo, principalmente da professora Paola Zucchi .
A base Centre for Reviews and Dissemination (CRD) da University of York
citada na reunião anterior para inserção na pesquisa foi abordada por Jacqueline ao
afirmar que a base está disponível no catálogo de sites LIS na BVS. A Verônica
Abdala aportou que a mesma foi integrada à pesquisa bibliográfica no portal de
evidência da Biblioteca Cochrane, podendo assim, também ser disponibilizada na
BVS Economia da Saúde.
Jacqueline prosseguiu relatando os objetivos alcançados nos cursos e
capacitações desenvolvidos de acesso à BVS ECOS em universidades e eventos
promovidos pela ABRES (Associação Brasileira de Economia da Saúde).
Da mesma forma, a reunião avançou tratando sobre os registros bibliográficos
incluídos na Base ECOS. Neste ponto, Verônica ressaltou que a base já se encontra
disponível para acesso público na pesquisa integrada da BVS ECOS, desde 25 de
outubro, a partir do processamento de bases realizado pela BIREME e solicitado por
Jacqueline.
Verônica demonstrou aos membros presentes a realização da busca
bibliográfica na nova base inserida no portal e Everton indagou sobre a abrangência
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regional da base com relação às publicações que serão disponibilizadas a partir de
produção nacional.
Jacqueline destacou a inclusão na base da produção acadêmica, além de
outras publicações específicas da área e produzidas por instituições de pesquisa e
governamentais.
Verônica ressaltou que a Base ECOS tem a função de complementar o
registro bibliográfico produzido em economia da saúde no Brasil. Enfatizando que as
outras bases de dados acessíveis também disponibilizam publicações sobre o
assunto, mas que a Base ECOS pretende dar maior visibilidade às produções que
não estão disponíveis nas outras bases. Além disso, destacou que a inclusão de
registros na base deve seguir os critérios de seleção de documentos bibliográficos.
Critérios estabelecidos em publicação disponível no portal no campo “Sobre a BVS”
em “Documentos de Apoio”.
Misani Ronchini comentou sobre a publicação com periodicidade irregular
produzida pela ANVISA chamada “Economia & Saúde”, e Jacqueline concluiu que
esta também será disponibilizada na Base ECOS.
Sabino Porto relatou a relevância dos periódicos disponibilizados pela CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) ao serem
fornecidos para a pesquisa através da BVS ECOS. Verônica completou que apesar
de não ser possível integrar os periódicos CAPES por motivo de incompatibilidade
de sistema, o seu link pode ser liberado para acesso no portal BVS Economia da
Saúde.
Adriana Falangola indagou sobre a composição da Base ECOS referente às
produções que não estão disponibilizadas em outras bases e solicitou maior
esclarecimento. Jacqueline informou que será incluída, principalmente, a produção
não disponível, mas que poderá haver documentos bibliográficos disponibilizados
em outras bases também. Fabiola prosseguiu ressaltando que o principal objetivo da
Base ECOS é complementar a produção bibliográfica em economia da saúde, por
meio da disponibilização de material técnico-científico não indexado às bases de
dados já existentes.
Jacqueline informou sobre a inclusão de dissertações e monografias das
recentes turmas formadas em especialização e mestrado em economia da saúde,
fornecidas, respectivamente, pela USP (Universidade de São Paulo) e pela UFPE
3
Brasília, 29 de outubro de 2013.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA SAÚDE, INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO
Esplanada dos Ministérios Bloco G Anexo B Sala 452 Tel. 3315-2722 Brasília – DF Cep: 70.058-900

(Universidade Federal de Pernambuco), e a futura turma de MBA em gestão e
economia da saúde oferecida pela UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo).
Seguiu relatando o contato realizado com a Biblioteca Central da
Universidade de Brasília e o Instituto Brasileiro de Informação de Ciência e
Tecnologia (IBICTI) que tratou sobre como migrar a produção de teses e
dissertações disponibilizadas pelas BDTD (Bibliotecas Digitais de Teses e
Dissertações) fornecidas pelas universidades federais e estaduais brasileiras.
Verônica explanou sobre o apoio técnico proporcionado pela BIREME, caso seja
possível integrar a produção acadêmica das BDTD no sistema LILDBI-Web, que é o
sistema responsável pela inserção de registros na Base ECOS.
Everton recordou sobre a publicação periódica Jornal Brasileiro de Economia
da Saúde para acesso à pesquisa pela Base ECOS e Fabiola informou que o link
desta publicação está disponível no portal BVS ECOS, mas que ainda não está
indexada na Base ECOS. Acrescentando, Giácomo se comprometeu a intermediar o
contato do DESID/MS com a editora do periódico para prover o acesso aos volumes
produzidos deste periódico.
Para finalizar a pauta da reunião sobre informes e atividades desenvolvidas,
Jacqueline abordou especificamente as ações para disponibilizar o curso de autoaprendizagem em EaD sobre busca na BVS ECOS, que será hospedado no servidor
da Universidade Federal de Goiás (UFG), com o auxílio da professora da instituição,
Mércia Pandolfo, e ainda, dos bibliotecários da biblioteca setorial da universidade.
Informou, ainda, sobre a criação da seção sobre portarias e legislação em
economia da saúde a ser disponibilizada pelo portal BVS ECOS e que terá como
referência os sistemas de legislação vigente nos países da América Latina, e o
sistema disponibilizado e coordenado pelo Ministério da Saúde, chamado Saúde
Legis. Verônica também evidenciou a importância de registrar na BVS ECOS a
legislação em economia da saúde que não está acessível, além de extrair o que o
sistema Saúde Legis fornece sobre a área.
Sandra Teixeira disse que o sistema Saúde Legis está sendo reformulado
num trabalho junto ao DataSUS (Banco de Dados do Sistema Único de
Saúde/Ministério da Saúde) para elaboração de uma nova plataforma e que a
ANVISA também alimenta o sistema atualmente com a legislação desta instituição.
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Fabiola esclareceu as implementações e avanços ocorridos desde a última
reunião e apresentou ao Comitê duas propostas para continuidade do fortalecimento
da Biblioteca Virtual.
A primeira proposta tratou sobre o trabalho em conjunto do DESID/SE/MS
com uma das instituições membros do Comitê Consultivo na gestão do Projeto de
Fortalecimento da BVS ECOS por um período determinado, prevendo o apoio
financeiro e técnico do DESID à instituição. A instituição tomaria a iniciativa de
propor novas ações e estratégias para a BVS ECOS, implementaria um plano de
trabalho anual ou bianual (a ser definido), organizaria seminários ou encontros
presenciais, entre outras ações, junto ao DESID que passaria a apoiar e articular
junto aos órgãos competentes a viabilização das ações.
A outra proposta sugerida refere-se a uma linha de incentivo financeiro a
projetos e atividades de divulgação e ampliação de acesso à BVS Economia da
Saúde, apresentados pelas instituições do Comitê Consultivo, por meio de cartaacordo com base no termo de cooperação existente entre o Ministério da Saúde e a
OPAS.
Flávia Poppe, economista e representante da OPAS, explanou sobre os
mecanismos de elaboração de uma carta-acordo.
Giácomo, seguindo as propostas sugeridas, confirmou o interesse das
instituições em trabalharem no desenvolvimento da Biblioteca Virtual com o auxílio
de um incentivo financeiro, mas retratou sua preocupação com relação à burocracia
desses tipos de contratos ou acordos.
Rosa Marques complementou relatando o interesse em participar desse tipo
de incentivo com representação pela ABRES e falou sobre a prestação de contas
que ocorre nesse tipo de acordo.
Everton considerou a pertinência das propostas sugeridas por Fabiola em
parceria com a OPAS representada por Flavia Poppe.
Sabino Porto ponderou sobre a necessidade de realizar a prestação de
contas nesses tipos de acordos, ainda que seja trabalhoso.
Paola Zucchi falou sobre a importância de conhecer e analisar os objetos
tratados num documento como a carta-acordo para evitar problemas durante a
prestação de contas.
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Flávia Poppe prosseguiu discorrendo sobre os processos burocráticos e
instrutivos para a realização e prestação de contas de uma carta-acordo,
apresentada no formato similar ao de um projeto escrito que traz objetivos,
cronograma, recursos financeiros, dentre outros. Para aprovação da carta-acordo
com a OPAS, Flavia prevê um período entre 2 a 3 meses considerando a aplicação
do contrato em âmbito nacional.
Uma dificuldade levantada pelo grupo foi a de celebração de carta-acordo
com as universidades, considerando que neste caso os recursos precisam passar
pelas fundações de apoio, com cobrança de taxa administrativa, algo que não pode
ocorrer nesta modalidade de cooperação. Assim, Fabiola propôs que as
cooperações com as universidades sejam feitas por meio da descentralização de
recursos, uma vez que se trata da celebração de termo de cooperação entre órgãos
federais.
Restou estabelecido que os membros do Comitê enviarão os projetos para
apreciação pelo DESID ainda em 2013, para que o processamento administrativo
das cooperações inicie nos primeiros meses de 2014.
Logo após, foi discutida a minuta do Regimento Interno do Comitê Consultivo
da BVS ECOS, e todos os representantes participaram fornecendo sugestões e
adaptações ao texto do documento. Identificou-se a necessidade de incluir a
previsão procedimental para algumas situações, de forma que o DESID se
comprometeu em fazer as sugestões para análise pelos membros do Comitê e
aprovação final do Regimento na próxima reunião.
Fabiola encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e a participação
do Comitê na discussão das ações estabelecidas para o fortalecimento da BVS
ECOS.

Encaminhamentos:
•

O DESID e a BIREME incluirão a base Centre for Reviews and Dissemination na
pesquisa integrada da BVS ECOS que já está disponível na Biblioteca Cochrane;

•

O DESID disponibilizará o link dos periódicos da CAPES no portal BVS ECOS;
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•

O DESID inserirá os artigos do periódico Jornal Brasileiro de Economia da
Saúde, depois de conseguida sua liberação pelo Giácomo da UFGRS, e a
publicação Economia & Saúde, produzida pela ANVISA, na Base ECOS;

•

Os membros do Comitê que tiverem interesse em participar da gestão
compartilhada do Comitê deverão enviar as propostas ao DESID prevendo seu
apoio técnico e financeiro;

•

O DESID encaminhará cópia dos modelos de projetos da OPAS às instituições
interessadas em apresentar projetos de cooperação para o fortalecimento da
BVS ECOS que, por sua vez, deverão enviar as propostas ao DESID, para
serem tramitadas no inicio de 2014;

•

O DESID enviará ao Comitê as alterações realizadas na minuta de regimento
interno para última análise dos representantes;

•

O DESID contatará a ANVISA e o DATASUS sobre a reformulação do sistema
Saúde Legis para disponibilizar legislação de interesse à economia da saúde no
portal BVS ECOS;

•

O DESID informará ao Comitê o andamento do curso de autoaprendizagem em
EAD sobre acesso da BVS ECOS, hospedado na Universidade de Goiás.
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