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IV Reunião do Comitê Consultivo da BVS-ECOS
Ata da IV Reunião do Comitê Consultivo da Biblioteca Virtual em
Economia da Saúde Brasil
Local e data: Brasília/DF, 30 de Março de 2010
Participantes:
1. Agnes Soares da Silva – BIREME/OPAS
2. Alexandre Lemgruber – ANVISA
3. Antônio Carlos G. do Espírito Santo – GPEPS/UFPE
4. Carla Rúbia Florêncio Tardivo – DESD/SE/MS
5. Ceres Albuquerque – CGISS/DIDES/ANS
6. Clementina Corah Lucas Prado – DESD/SE/MS
7. Danielle Yasmine de A. Cavalcante – NES/SESPA
8. Eli Iola Gurgel Andrade – GPES/UFMG
9. Eliane Pereira dos Santos – CGDI/SE/MS
10. Elias Antonio Jorge – DESD/SE/MS
11. Emerson Ricciardi – DESD/SE/MS
12. Fabiola Sulpino Vieira – DESD/SE/MS
13. Giácomo Balbinotto Neto – PPCE/UFGRS
14. Gilson Carvalho – CONASEMS
15. Luciana Mendes Santos Servo – ABRES/IPEA
16. Marcos Bosi Ferraz – CPES/UNIFESP
17. Mércia Pandolfo Provin – FCF/UFG
18. Michele Melo Carneiro – DESD/SE/MS
19. Sâmia Cristina Melo – DESD/SE/MS
20. Vânia Cristina Canuto Santos – DECIT/SCTIE/MS
21. Viviane Rocha de Luiz – CONASS

A equipe do Departamento de Economia da Saúde e Desenvolvimento
(DESD) retomou o histórico da BVS-Ecos, explicando o momento de transição
vivido pelo Departamento entre 2007 e 2009, o que prejudicou o
desenvolvimento das atividades do projeto.
A retomada se deu em setembro de 2009, quando foi realizada a III
Reunião do Comitê Consultivo da BVS-Ecos com o objetivo de dar
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continuidade ao projeto, culminando com o relançamento da Biblioteca em 8 de
dezembro de 2009, no IX Encontro Nacional de Economia da Saúde realizado
pela Associação Brasileira de Economia da Saúde.
Durante a III Reunião do Comitê, foi levantada a necessidade de
convidar novas representações para compô-lo. Assim, as seguintes instituições
foram convidadas a indicar representante titular e suplente:
• Gerência-Geral de Informação em Saúde Suplementar da Diretoria de
Desenvolvimento Setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar;
• Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás;
• Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul;
• Núcleo Estadual de Economia da Saúde da Secretaria de Estado da
Saúde do Pará;
• Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco;
• Gerência do Centro de Gestão do Conhecimento Técnico-Científico da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Na presente reunião, Agnes explicitou os avanços alcançados até o
momento com a execução do projeto, esclarecendo que a BVS-Ecos modificase ao longo do tempo. Apresentou as diferenças entre o portal novo e o antigo.
Em relação aos temas mais importantes, enfatizou a necessidade de definição
das áreas temáticas. Por meio desta definição é possível elaborar estratégias
para recuperação de documentos, via pesquisa integrada.
Também esclareceu que a BVS-Ecos consiste em rede social e de
conteúdo. A alimentação da base de dados é fundamental para mantê-la viva.
E para isso deve estar claro quem do Comitê Consultivo contribui com o quê. É
preciso revisar e atualizar os critérios para determinar o que pode e o que não
pode entrar na BVS-Ecos. Todos devem ajudar e contribuir com os conteúdos.
Quanto à apresentação do novo portal informou que:
1. Como forma de melhor organização dos temas, todos devem colaborar;
2. Todos devem acessar o site, que ainda não está totalmente pronto. Pedese que os membros se manifestem em relação aos conteúdos;
3. Há necessidade de atualização constante;
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4. A gestão dos fluxos de informação é essencial, pois a troca de informação
gera novos conhecimentos;
5. Em relação aos eventos, há espaço específico para divulgação.
É preciso organizar o conteúdo por temas e sugeriu-se o mapeamento
das universidades públicas com a finalidade de:
•

Incluir teses;

•

Relação de universidades e faculdades com as linhas de pesquisa da área
de economia da saúde;

•

Criar um diretório de defesas;

•

Mapear todos os grupos de trabalhos;
Antônio Carlos sugeriu que seja incluído texto sobre a melhor forma de

divulgação, entre perguntas e respostas, de fontes de informação específicas e
o Professor Elias falou sobre a importância de deixar explícitas as dimensões
da Economia da Saúde: a. Área de conhecimento; b) Componente instrumental
e c) Componente atitude.
Antônio Carlos também sugeriu acrescentar diversos trabalhos da
academia e dos gestores. Ter revisão de determinadas produções para
acrescentar no portal. Daí as questões seriam:
1. Quem faz a seleção dos documentos?
2. Como se faz a seleção?
3. Como se valida a seleção?
Mércia falou sobre a necessidade de fortalecer a BVS-Ecos. A idéia de
disponibilizar o que estamos fazendo ajuda na aproximação dos grupos de
trabalho. Todos acabam auxiliando quando se sabe o que o outro faz.
Marcos esclarece que o grande problema é compartilhar informação hoje
em dia. Há dificuldade em saber em que o outro pode me ajudar. Qualidade da
informação é outro ponto a ser analisado.
Iola alerta que não se deve ter vácuo nesse projeto da BVS-ECOS que
deve ser consolidado o quanto antes e Luciana complementa que é preciso ver
o que de fato as pessoas buscam no sistema BVS-Ecos.
Giácomo sugere maior divulgação dos eventos, cursos e palestras. Além
disso:
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•

Criar estrutura na própria página de modo que a atualização seja feita por
todos;

•

Analisar a infra-estrutura;

•

Cadastrar grupos de pesquisa;

•

Incluir um glossário temático, em que os temas podem ser os utilizados pela
ISPOR;
Viviane falou da importância de divulgação para o gestor. Poderiam ser

utilizados os espaços das Câmaras Técnicas do Conass.
Nesse aspecto, Mércia fala da necessidade de uma linguagem que se
aproxima dos gestores e Daniela complementa com sua visão de usuária da
Biblioteca, adicionando a necessidade de se ter filtros para o tema Economia
da Saúde a fim de ampliar a qualidade da procura, além disso, que poderia ser
criado um Chat para as pessoas conversarem e trocarem idéias.
Quanto ao Espaço Colaborativo, Agnes esclarece que:
•

É espaço para interação, promoção de discussão e compartilhamento de
informações;

•

O domínio é a área de conhecimento de interesse do grupo;

•

É possível escrever e alterar documentos virtualmente.

Encaminhamentos:
1. Definir a realização de treinamento para uso do espaço colaborativo,
presencial ou à distância;
2. Definir os temas para organização dos conteúdos da BVS-ECOS com a
contribuição de todos os membros do Comitê Consultivo;
3. Definir mecanismo mais eficiente para acompanhamento das atividades sob
responsabilidade das instituições-membro do Comitê Consultivo (matriz de
responsabilidades).
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