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O Prof. Elias Jorge, diretor do Departamento de Economia da Saúde e
Desenvolvimento – DESD, abriu a reunião fazendo uma rodada de
apresentações dos membros do Comitê Consultivo da Biblioteca Virtual em
Saúde Economia da Saúde Brasil (BVS-ECOS). Posteriormente, relembrou a
criação da BVS-ECOS e discorreu sobre as dificuldades enfrentadas pelo
Departamento entre 2007 e 2009, as quais só cessaram em meados de 2009,
momento em que o projeto BVS-ECOS foi retomado.
Ressaltou que o Ministério da Saúde, por meio do DESD, ainda tem
alguns desafios, como: a) retomar o Centro Nacional de Informações em
Economia da Saúde; b) reestruturar e estimular os Núcleos de Economia da
Saúde; c) consolidar o Banco de Preços em Saúde – BPS; d) manter o Projeto
de Contas em Saúde, os inquéritos populacionais, entre outras pesquisas; e)
discutir os investimentos em saúde focando a promoção e a prevenção; d)
conferir protagonismo ao Programa Nacional de Gestão de Custos – PNGC.
Fabiola falou de duas questões importantes que deveriam ser de
conhecimento do Comitê Consultivo: a) a redução no número de acessos à
BVS-ECOS entre 2008 e 2010; e b) a realização de avaliação da BVS-ECOS
em julho de 2010, tendo em vista que algumas atividades ainda precisam ser
feitas para que seja certificada. Foram entregues aos membros do Comitê: a
tabela dos acessos para o período de 2005 a 2010, o documento de avaliação
produzido pela BIREME e seu resumo com as atividades que ainda precisam
ser feitas para que a BVS-ECOS seja certificada. Ressaltou a relevância do
envolvimento dos membros para a divulgação e certificação da Biblioteca.
Bárbara apresentou o Portal da BVS-ECOS, mostrando os principais
acessos e conteúdos. Na seqüência, a Fernanda deu início ao treinamento
sobre o uso do Espaço Colaborativo, que será de agora em diante o ambiente
para troca de informações entre os membros do Comitê. Fez apresentação
sobre os espaços colaborativos já instituídos de 2005 a 2010 e exemplificou
com a dinâmica de funcionamento de alguns deles.
Os membros presentes à reunião receberam nome de usuário e senha
para acesso ao Espaço Colaborativo. Foram orientados sobre a alteração da
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senha inicial e sobre a operação do espaço no que se refere ao perfil pessoal,
inserção de notícias, fóruns, galeria de imagens e galeria de documentos.
Em relação às notícias, foi deliberado que todos os membros do Comitê
poderão

postar

diretamente

os

textos

e

estes

ficarão

disponíveis

imediatamente, sem necessidade de liberação prévia por moderador. Caso
eles indiquem alguém de suas instituições para esta atividade, as notícias
postadas por esta pessoa ficarão sujeitas à aprovação pelo moderador do
grupo (equipe da BIREME ou do DESD). Somente os membros do Comitê ou
seus indicados poderão produzir notícias (acesso por meio de senha), mas a
leitura está aberta para qualquer usuário da BVS-ECOS.
Também ficou acordado que de agora em diante todos os documentos
do Comitê, inclusive o resumo executivo da reunião, ficarão disponíveis para
contribuição e acesso dos membros no Espaço Colaborativo. Quanto ao
acesso ao tópico FAQs, é feito pelo moderador do Espaço e necessita de
aprimoramento uma vez que há apenas uma pergunta e uma resposta a
respeito do SIOPS.
No período da tarde os participantes foram divididos em dois grupos: a
equipe do DESD constituiu o grupo que foi treinado pela Fernanda sobre os
aspectos da moderação do Espaço Colaborativo e os membros do Comitê
formaram o segundo grupo que, sob a coordenação da Bárbara e da Fabiola,
trataram do papel do Comitê Consultivo, da matriz de responsabilidades, do
mapeamento das contribuições e das áreas temáticas.
Bárbara destacou que as vigas-mestras da Biblioteca são o Comitê, a
Secretaria Executiva e o plano de trabalho.

Relembrou que é importante

descentralizar as fontes de alimentação da BVS-ECOS, o que deve ser
conduzido pelos membros do Comitê Consultivo. Ressaltou ainda que o Comitê
precisa ser ativo, tendo papel altamente relevante no processo de consolidação
da biblioteca.
Nesse aspecto, Fabiola apresentou a proposta das seis áreas temáticas
elaborada pelo Eduardo a partir das contribuições enviadas por alguns
membros do Comitê Consultivo. Adriana lembrou que é importante verificar a
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consonância entre essas áreas e aquelas que estão sendo definidas no
processo de revisão da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa, no que
se refere à avaliação de tecnologias e economia da saúde. Ficou acordado que
esta proposta ficará disponível no Espaço Colaborativo e os membros têm
prazo até 23/11/2010 para se manifestarem sobre o assunto. Depois desta data
o DESD consolidará as sugestões e tentará fechar a versão final dos temas. Na
seqüência, o DESD identificará descritores para os temas, bem como mapeará
as necessidades de adequação e inclusão de descritores no DeCS (tais como,
farmacoeconomia, macroeconomia, entre outros). O Comitê será consultado e
convidado a fazer sugestões e opinar sobre os resultados deste trabalho.
Quanto à matriz de responsabilidades, Fabiola informou que todo o
material distribuído na reunião, inclusive a matriz, ficará disponível no Espaço
Colaborativo, sendo necessário que os membros das instituições recentemente
incluídas no Comitê manifestem-se sobre a colaboração com os subprojetos da
BVS-ECOS. Em relação ao mapeamento das contribuições, o DESD preparou
planilha que ficará disponível no Espaço para que os membros discriminem,
até 15/12/2010, em quais subprojetos e como poderão contribuir.
Sobre a divulgação, como o projeto prevê a participação de técnicos da
BIREME em dois eventos, identificou-se em princípio o Encontro Nacional de
Economia da Saúde da ABRES, que ocorrerá em outubro de 2011 em Porto
Alegre e o HTAi 2011, que ocorrerá no Rio de Janeiro em junho. Solicitou-se à
Vânia que verificasse com a equipe do DECIT a possibilidade de manter uma
sala para treinamento e divulgação da BVS-ECOS durante o HTAi.
Ainda sobre este assunto, o DESD preparará uma notícia sobre a BVSECOS com a finalidade de divulgá-la na Intranet do Ministério da Saúde. Esta
mesma notícia será enviada aos participantes do Comitê para que também
façam divulgação interna e o folder será enviado para as instituições do Comitê
Consultivo.
Com relação ao treinamento da equipe do DESD, esse foi conduzido
pela analista de sistemas Fernanda Cintra, integrante da equipe da BIREME.
Fernanda abordou, durante o treinamento, vários aspectos que envolvem o
processo de moderação do Espaço Colaborativo. Inicialmente comentou sobre
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o cadastro de usuários externos às instituições participantes da BVS-ECOS e
que para conduzir esse processo, uma vez que o cadastro desse tipo de
usuário é livre, cabe à equipe de moderadores atribuírem-lhes permissões
referentes ao acesso às diversas áreas do Espaço Colaborativo (galeria de
documentos, fórum, entre outras).
Informou ainda ser preciso alocar os novos usuários externos
cadastrados em grupos para os quais são definidas permissões de acesso
específicas. Já os usuários pertencentes às instituições participantes da BVSECOS devem receber permissão para interagir com os diversos recursos do
Espaço.
Fernanda também informou sobre o procedimento para a criação dos
grupos referidos acima.
Da mesma maneira, informou que os moderadores devem deliberar a
respeito da possibilidade de atribuir permissões a usuários externos para que
esses possam ter acesso às galerias de documentos, criação de novos fóruns
e ainda enviar notícias e documentos para o Espaço Colaborativo.
O grupo, consensualmente, decidiu que a bibliotecária Jacqueline do
DESD ficará responsável pelo recebimento de pedidos de cadastro de novos
usuários e de notícias submetidas para divulgação no Espaço Colaborativo. Os
pedidos de cadastro e os dados recebidos serão analisados pela equipe de
moderadores do DESD.
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