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X REUNIÃO DO COMITÊ CONSULTIVO DA BVS-ECOS
Brasília, 15 de abril de 2014

Participantes:
Adelaide da Silva Brito – ANVISA
Andréa Cristina Rosa Mendes – DESID/SE/MS
Carla Rúbia Florêncio Tardivo – DESID/SE/MS
Darlene Lopes – DESID/SE/MS
Edvaldo Batista de Sá – IPEA
Everton Nunes da Silva – UNB
Fabiola Sulpino Vieira – DESID/SE/MS
Flávia Poppe – OPAS/OMS
Flávio Saab – NUREM/ANVISA
Francisco de Assis Acurcio – UFMG
Giácomo Balbinotto – PPGE/UFRGS
Jacqueline Portales – DESID/SE/MS
Jorge Otávio Maia Barreto – DECIT/SCTIE/MS
Maykon Anderson Pires de Novais - UNIFESP
Misani Ronchini – NUREM/ANVISA
Paola Zucchi – UNIFESP
Raquel Cristina dos Santos – SESPA
Roberta Moreira Wichmann – DECIT/SCTIE/MS
Sandra Cristina Teixeira – CGDI/SE/MS
Thaisa Ziliotto – BIREME/OPAS/OMS

A X Reunião do Comitê Consultivo da BVS ECOS foi iniciada com a
apresentação de seus representantes, ocasião na qual a Sra. Fabiola Sulpino Vieira se
apresentou como Diretora do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e
Desenvolvimento (DESID/SE/MS), e a Sra. Andréa Mendes como Coordenadora-Geral
de Economia da Saúde do Departamento.
A Sra. Jacqueline Portales apresentou os informes sobre os encaminhamentos
definidos na IX Reunião do Comitê ocorrida em 29 de outubro de 2013. Os
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encaminhamentos abordaram os resultados obtidos nas atividades desenvolvidas para
o fortalecimento da BVS ECOS desde a última reunião.
Os representantes do Comitê verificaram a inserção de novos documentos
bibliográficos, produzidos por algumas das instituições presentes, na Base de Dados
de Economia da Saúde da BVS ECOS. As principais publicações inseridas foram o
boletim Saúde & Economia, produzido pela ANVISA; o Boletim Brasileiro de Avaliação
de Tecnologias em Saúde (BRATS), produzidos por estudos desenvolvidos pela Rede
Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS); e todos os artigos
publicados pelo Jornal Brasileiro de Economia da Saúde (JBES).
O Sr. Edvaldo Sá complementou abordando a seleção que realizou dentre as
publicações intituladas “Textos para Discussão” produzidas pela instituição que
representa, o IPEA, sobre assuntos de interesse na área de economia da saúde para
inserção na Base ECOS. A Sra. Jacqueline respondeu que as publicações serão
inseridas ou por migração de dados, se o sistema assim permitir, ou por indexação e
catalogação de cada uma das publicações diretamente na Base.
Os representantes presentes questionaram sobre a participação das instituições
na proposta de gestão compartilhada sugerida na reunião anterior pelo DESID/MS. O
Sr. Everton Nunes e Sra. Paola Zucchi solicitaram melhor definição sobre como seria a
participação das instituições no trabalho conjunto com o departamento para propor
ações e estratégias de ampliação no acesso à BVS ECOS. O Sr. Edvaldo indagou
sobre a definição de um período determinado para vigência deste tipo de gestão.
O Sr. Everton ressaltou a importância da qualidade da seleção de descritores
relacionados à área de economia da saúde para compor os critérios de apuração da
legislação disponível no sistema de legislação da saúde - Saúde Legis, indexado pela
BVS Ministério da Saúde, e recentemente disponibilizado no portal da BVS ECOS. A
Sra. Paola e os Srs. Giácomo Balbinoto e Francisco Acurcio comentaram sobre a
existência e relevância de descritores padronizados para recuperar documentos
bibliográficos nas instituições superiores de ensino das quais representam.
A Sra. Sandra Teixeira complementou o assunto informando sobre os novos
responsáveis pelas atividades de configuração do Saúde Legis no Ministério da Saúde,
e da realização de atividades de catalogação e indexação da legislação da saúde,
desenvolvidas pela BVS MS.
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A Sra. Jacqueline informou, ainda, sobre o andamento do curso de
autoaprendizagem em EAD elaborado pela BIREME e hospedado em plataforma
Moodle na Universidade de Goiás com o apoio da representante da instituição, Sra.
Mércia Pandolfo, e da biblioteca central da UFG. Curso intitulado “Curso de Informação
e Evidências Científicas na BVS Economia da Saúde”.
A proposta do Regimento Interno do Comitê Consultivo da BVS ECOS foi
novamente discutida entre os representantes. O Sr. Jorge Barreto sugeriu alterações
na natureza e finalidade do Comitê Consultivo que foram aderidas ao documento.
Da mesma forma, outros representantes sugeriram pequenas alterações. Por
fim, restou definido que o documento seria enviado aos membros para última revisão,
data limite fixada em 24/04/2014, e finalização do Regimento Interno do Comitê
Consultivo da BVS ECOS.
Em seguida, a Sra. Jacqueline apresentou o resumo do Projeto de
Fortalecimento da BVS Economia da Saúde, com vigência de 2012 a 2014, e as
atividades que ainda faltam ser realizadas.
Dentre as atividades pendentes, constam dois cursos presenciais de acesso a
BVS ECOS que deverão ser realizados a gestores e pesquisadores em universidades
ou eventos relevantes à área. O Sr. Giácomo sugeriu alguns eventos que acontecerão
até ao final deste ano para possível realização dos cursos. Dentre eles, o Congresso
da ISPOR e o Encontro de Farmacoeconomia que será realizado na Universidade
Federal de Minas Gerais.
O Sr. Francisco Acurcio concordou em apoiar a participação da BVS nesse
último evento.
O Sr. Everton sugeriu, da mesma forma, o evento do Encontro Regional de
Economia promovido pela Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em
Economomia - ANPEC, instituição que faz parte do Comitê Consultivo da BVS ECOS.
O Comitê discutiu, ainda, sobre o treinamento no sistema LILDBI-Web para
profissionais indicados pelas instituições que contribuirão com a alimentação da Base
de Dados de Economia da Saúde – Base ECOS. E sobre a divulgação da BVS por
meio da publicação de artigo científico ou anúncio em publicação que seja referência
na área.
Os representantes do Comitê concordaram em articular-se com as bibliotecas ou
centros de informação de suas instituições de forma a obter o apoio dessas áreas na
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indicação de profissionais da informação que possam participar do treinamento em
LILDBI-Web, previsto para o próximo semestre.
Com relação ao anúncio sobre a BVS em publicação de referência da área, o Sr.
Giácomo novamente se manifestou para intermediar o contato com a revista Jornal
Brasileiro de Economia da Saúde, a fim de propor a possibilidade de divulgação da
BVS ECOS por meio de anúncio veiculado na revista. A proposta de publicação de
artigo científico também foi considerada pela Sra. Fabiola e o Sr. Everton.
Para finalizar a pauta da reunião sobre as atividades que serão realizadas, a
Sra. Jacqueline enfatizou a participação da BVS ECOS, com apoio da BIREME, na
realização de curso presencial no VI Congresso de Economia da Saúde da América
Latina e do Caribe, e no XI Encontro Nacional de Economia da Saúde promovido pela
ABRES, que acontecerão em São Paulo no mês de setembro.
Ao final da reunião, foram apresentadas as propostas elaboradas pela UNIFESP
e UnB, em forma de projeto, sobre ações de divulgação e ampliação do acesso à BVS
ECOS que serão viabilizadas por meio de incentivo financeiro proveniente de recursos
autorizados e liberados pelo Ministério da Saúde.
A UNIFESP apresentou o projeto que consiste na estruturação de um curso à
distância voltado aos gestores de saúde, com vistas a proporcionar capacidade técnica
e analítica para o exercício de pesquisa na BVS Economia da Saúde, subsidiando a
tomada de decisão do gestor.
A UnB apresentou o projeto que tem como proposta produzir material
informativo para fomentar o uso de gestão informada através de evidência científica
aos municípios brasileiros no âmbito da BVS-ECOS. Incluindo a produção de material
audiovisual sobre os temas apontados por gestores e a conversão deles em perguntas
de pesquisa, orientando em como obter evidências científicas na BVS.
Por fim, a Sra. Fabiola encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e a
efetiva participação do Comitê para o fortalecimento da BVS ECOS.
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Encaminhamentos:
•

O DESID definirá melhor a proposta de gestão compartilhada da BVS ECOS e a
enviará ao Comitê Consultivo para manifestação de interesse por parte de seus
representantes;

•

Os membros do Comitê deverão se articular com as bibliotecas ou centros de
informação de suas instituições acerca da participação de profissionais da
informação no treinamento do sistema LILDBI-Web para alimentação da Base
ECOS;

•

O DESID atualizará todos os arquivos em PDF das recentes publicações inseridas
na Base ECOS que estão com problemas de acesso na pesquisa bibliográfica;

•

O DESID verificará com a área de tecnologia do IPEA a possibilidade de migração
das publicações “Textos para Discussão” produzidas pela instituição à Base de
Dados de Economia da Saúde – Base ECOS.

•

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

•

O DESID contatará os representantes da UFMG e da UFRGS para negociar a
possível participação e divulgação da BVS ECOS em eventos que serão realizados
até o final de 2014;

•

Os representantes do Comitê deverão indicar os profissionais da informação de
suas instituições que deverão participar do treinamento no sistema LILDBI-Web que
alimenta a Base ECOS.
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