- ENFERMAGEM

8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ CONSULTIVO DA BVS
ENFERMAGEM BRASIL, CAMPO GRANDE-MS, 20 DE JUNHO DE 2011
A 8ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo da BVS Enfermagem Brasil ocorreu em
Campo Grande-MS, durante o 16 º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem –
SENPE, tendo como principais objetivos:
•

Apresentar os informes de atividades da Secretaria Executiva:
o Reunião LILACS – Critérios de avaliação de revistas BDENF/LILACS
(relatórios de erros de validação, Comissão Técnico-científica de
Avaliação de Periódicos da BVS Enfermagem)
o Reunião com Diretor da BIREME – Dr. Pedro Urra Gonzáles
o Reunião do Comitê Técnico BVS Brasil
o Submissão do Projeto BVS Regional ao CYTED
o Apresentação do Projeto BVS Enfermagem ao Conselho Federal de
Enfermagem
o Apresentação de proposta de financiamento BVS Enfermagem à
CGDI/MS – 2011/2012

•

Homologar o resultado do processo de Avaliação de Periódicos para
BDENF/LILACS;
Avaliar o desenvolvimento dos subprojetos da BVS Enfermagem e
encaminhamentos para o fortalecimento da iniciativa como parte da política de
aprimoramento da enfermagem brasileira.

•

A reunião teve inicio com as palavras de boas vindas do Prof. Francisco Lana,
coordenador da BVS Enfermagem Brasil, apresentando a pauta da reunião, seguido da
apresentação dos participantes. Participaram aproximadamente 37 pessoas (lista de
participantes anexo A), entre membros do comitê consultivo e demais profissionais
interessados no tema.
Na sequência foram relatados os seguintes Informes da Secretaria Executiva:
•

Resultado da Reunião Seleção de Periódicos LILACS pelas redes temáticas –
Critérios de avaliação de revistas BDENF/LILACS (relatórios de erros de
validação, Comissão Técnico-científica de Avaliação de Periódicos da BVS
Enfermagem):
A área da Enfermagem, assim como a Odontologia e Psicologia possuem especialistas
que participam do Comitê de Avaliação e Seleção de Periódicos LILACS Brasil.

Seguindo este modelo deverá ser criação um “Comitê Técnico e Científico de Avaliação
de Periódicos da BVS Enfermagem”. Este Comitê deverá ser composto por Maria
Helena Marziale da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto (que já participa
do Comitê de Avaliação e Seleção de Periódicos LILACS Brasil), pelo Prof. Francisco
Lana e pela Bibliotecária Jordana Rabelo, ambos da Escola de Enfermagem da UFMG e
por um representante da BIREME. Maria Helena Marziale reforça que essa nova
perspectiva de avaliação de periódicos da área deverá considerar as bases BDENF,
LILACS e Portal REV@enf, o que deverá contribuir para a melhoria da qualidade das
revistas de Enfermagem.
• Reunião com Diretor da BIREME – Dr. Pedro Urra:
Foram realizadas duas reuniões entre a Secretaria Executiva da BVS Enfermagem e o
atual diretor da BIREME Pedro Urra Gonzáles. A primeira reunião virtual contou com a
participação de Silvina Malvarez, Assessora Regional de Enfermagem e Técnicos em
Saúde da OPS. A reunião teve como pauta a definição de estratégias para o
desenvolvimento do portal regional da BVS Enfermagem. Na reunião definiu-se que
deverá ser elaborada uma proposta de projeto para construção do portal regional que
reúna a contribuição dos países. A BIREME apoiará na elaboração de uma proposta de
projeto, porém sua implementação está sujeita ao levantamento de recursos financeiros
pela Secretaria Executiva do projeto. Além disso, podem-se incluir duas fontes de
informação já organizadas que é a BDENF – Base de dados de Enfermagem e o
Rev@enf - Portal de Revistas de Enfermagem. Deverá ser realizado um alinhamento
junto aos países, tendo como base o projeto da BVS Enfermagem Brasil, buscando
ampliar o espaço de construção do patrimônio informacional de enfermagem. A idéia é
que a proposta seja lançada em Coimbra/PT durante a XI Conferencia de Educación en
Enfermería de la ALADEFE (http://www.aladefe2011.com/). A segunda reunião foi
presencial, na ocasião foi apresentado o estado da arte, os desafios e as perspectivas da
BVS Enfermagem, onde se pode perceber que o discurso do diretor vem ao encontro
das perspectivas da BVS Enfermagem.
• Reunião do Comitê Técnico BVS Brasil:
A convite do Professor Francisco Lana, Joanita Barros apresentou aos participantes o
resultado da reunião do Comitê Técnico da BVS Brasil, destacando a importância da
participação da BVS Enfermagem na BVS Brasil e o exemplo da participação do comitê
consultivo da BVS Enfermagem na liderança dos subprojetos da BVS o que vem
reforçar o trabalho em rede.
• Submissão do Projeto BVS Regional ao CYTED:
Foi submetida uma nova proposta para o CYTED - Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, contando com a participação dos países da rede
BVS Enfermagem, com a perspectiva de expansão regional, porém ainda sem recursos
financeiros.
•

Apresentação do Projeto BVS Enfermagem ao Conselho Federal de
Enfermagem:
Foi apresentado e protocolado pelo Conselho Federal de Enfermagem o projeto da BVS
Enfermagem, visando o apoio financeiro e político para a sustentabilidade da BVS
Enfermagem.

•

Apresentação de proposta de financiamento BVS Enfermagem à CGDI/MS –
2011/2012:
Foi apresentada uma nova proposta de projeto da BVS Enfermagem para a CGDI/MS
visando o apoio financeiro e político para a sustentabilidade da BVS Enfermagem. A
proposta aguarda resposta do Ministério.
Na sequência foi apresentado o resultado do 5º Processo de Avaliação de Periódicos
para a BDENF/LILACS. Na ocasião foram avaliados cinco títulos de periódicos que
receberam os pareceres abaixo:
•
•
•
•
•

Enfermagem em Foco – Conselho Federal de Enfermagem: Parecer favorável
para ingresso na BDENF. Após um ano o título será reavaliado para indicação a
LILACS;
HERE – História da Enfermagem Revista Eletrônica – Associação Brasileira de
Enfermagem – Parecer favorável, com pequenos problemas de normalização;
RETEP – Revista Tendências de Enfermagem Profissional – Conselho Regional
de Enfermagem do Ceará: Parecer favorável, com algumas recomendações;
Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria: Parecer
favorável, devendo acatar algumas recomendações;
Revista Saúde UNG – Universidade de Guarulhos: Parecer desfavorável, não
aprovada por não atender os critérios mínimos. Será orientada a proceder com as
recomendações do parecer.

As cinco revistas avaliadas receberão o parecer final e serão orientadas para proceder
com as recomendações necessárias para melhoria da qualidade das revistas. O resultado
do parecer foi aprovado pelos membros do Comitê consultivo presentes na reunião.
Na sequência foram apresentados o estado da arte de alguns subprojetos da BVS
Enfermagem, conforme abaixo:
•

Portal de Revistas de Enfermagem Rev@enf, responsável Escola de
Enfermagem da USP Ribeirão Preto, coordenado por Maria Helena Marziale: O
Portal conta atualmente com 21 títulos de revistas e já possui um escopo
regional, com títulos do Brasil, Colômbia, Espanha e Cuba. Portugal é o
próximo país a ser integrado, só está dependendo dos encaminhamentos pelo
SciELO Portugal. Há a perspectiva de inclusão de mais quatro títulos de revistas
nacionais a curto prazo, e cinco títulos a médio prazo. Foi solicitado apoio aos
diretores das escolas de enfermagem, pois não há recursos financeiros
disponíveis no projeto para custear despesas com a marcação dos periódicos. Foi
sugerido também terceirizar o processo, de forma a não atrasar a inclusão dos
fascículos no portal de modo que se inicie o processo de análise bibliométrica
dos títulos.

•

Áreas temáticas, responsável Escola de Enfermagem da USP, coordenado pela
Profa. Dra. Isília Aparecida Silva, representado por Heloisa: Foram definidas
algumas estratégias de trabalho para determinação das principais áreas temáticas
da Enfermagem a partir da produção científica. A primeira tentativa foi realizada
com grupos de pesquisa da enfermagem, avaliando os periódicos classificados
pela CAPES como A1 e B1, considerando os artigos publicados nos últimos 3
anos. Foi considerada consulta a docentes e pós-graduandos para definição de

áreas e subáreas. O processo ainda está em andamento, porém alguns temas já
foram trabalhados como Saúde Mental e Saúde Coletiva; está em processo a
avaliação as áreas Saúde da Mulher e Saúde do Adulto. Os próximos passos
serão: revisar as revistas faltantes e os demais temas. No final serão consultados
2 ou 3 grupos de pesquisas do CNPq para validação das áreas e temas. O Prof.
Francisco Lana, complementou sugerindo usar o modelo da BVS Saúde Pública
que apresenta 6 grandes temas para recuperação dos registros na BVS. O Prof.
Francisco Lana sugeriu também que os responsáveis pelo subprojeto
compartilhem os resultados parciais deste trabalho com a Secretaria Executiva
da BVS pois a mesma necessita prestar contas para a CGDI/MS do recurso
financeiro envolvido. Foi sugerido pelo Comitê a apresentação final dos
resultados em um seminário devendo ser convidadas a CAPES e o CNPQ.
•

Portal de História da Enfermagem, responsável Escola de Enfermagem Anna
Nery da UFRJ, coordenado por Alexandre Oliveira: Foi apresentado o relatório
de desenvolvimento do portal, com destaque para as seguintes coleções de
fontes de informação: documentos escritos, documentos iconográficos e
documentos orais. O professor Francisco Lana destaca a participação da
COC/FIOCRUZ em nome da Paula Xavier, que tem sido fundamental para o
desenvolvimento do projeto e inclusão na rede HPCS;

•

Catalogo de Sites – LIS, responsável Escola de Enfermagem da UNIFESP,
coordenado por Isabel Cristina: Foi informado que há uma seleção de 200 sites
que precisam ser validados para inclusão no LIS. Atualmente a Escola não
dispõe de um profissional para inclusão dos mesmos.

•

Enfermagem Baseada em Evidência, responsável Escola de Enfermagem da
UNIFESP, coordenado por Janine Schirmer, representado por Isabel Cristina:
Foi informado que o desenvolvimento do projeto está em atraso e justificado que
o mesmo se deve as mudanças ocorridas recentemente na Universidade. O
representante, porém, informou que há boas perspectivas para o
desenvolvimento do projeto, agregando novos profissionais, e desenvolvendo
uma parceria com a Biblioteca Cochrane. O professor Francisco Lana reforçou
lembrando que deve ser retomada a iniciativa de formalização de uma rede de
evidências e que as instituições devem ser acionadas com esta finalidade.
Manifestou também sua preocupação com resultados do subprojeto tendo em
vista a prestação de contas junto ao FNS.

Finalizadas as apresentações foi aberto um espaço para discussão geral, e em seguida
aprovação das recomendações. O principal subprojeto discutido foi o de áreas temáticas,
considerado por todos que a proposta vai muito além da BVS, que é uma contribuição
para a área da Enfermagem como um todo e que por isso deve incluir os vários atores
relacionados com o tema, como a CAPES, o CNPq e a ABEn. Desta forma, foi sugerida
a realização de um fórum para discutir o tema, que foi aprovado pelos membros do
comitê.
Após discussão foi aprovado pelo comitê o encaminhamento dos seguintes temas:
1. Criação do Comitê Técnico Científico de Avaliação de Periódicos da BVS
Enfermagem; composto por Francisco Lana e Jordana Rabelo Soares –

Secretaria Executiva / UFMG, Maria Helena Marziale – EERP-USP, Emiko
Egry – CEPEN- ABEN, Denise Guerreiro – UFSC e Bireme (a ser indicado);
2. Desenvolvimento de uma “Proposta de projeto de sustentabilidade do processo
de sistematização e inclusão da produção científica da enfermagem brasileira”.
Projeto a ser desenvolvido sob a liderança da ABEN em parceira com a BVS,
COFEN, Ministério da Saúde e Ministério da Educação,
3. Desenvolvimento de um Termo de Cooperação entre as instituições
participantes da iniciativa da BVS Enfermagem.
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