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COMITÊ CONSULTIVO DA BVS ENFERMAGEM
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA, 04 de abril de 2008,
São Paulo – SP

REGISTRO, DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
LOCAL DE REALIZAÇÃO:
BIREME-Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde
Rua Botucatu, 862 – Vila Clementino
São Paulo – SP
Em 04/04/2008 - De 9 às 18h
Coordenação: Dr. Francisco Carlos Félix Lana
Escola de Enfermagem da UFMG
Av. Alfredo Balena, 190 – Bairro Santa Efigênia – Belo Horizonte - MG
Telefone para contato: (031) 3409-9876
E-mail: bvsenfermagem@ufmg.br
1 APRESENTAÇÃO
O presente documento registra a 5ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo da BVS
Enfermagem realizada no dia 04 de abril de 2008, na Sala de Reuniões da BIREME, no
horário de 9 às 18h, coordenada pelo Prof. Dr. Francisco Lana, Coordenador da BVS Enfermagem, para discussão dos itens constantes da pauta apresentada a seguir.

2 OBJETIVO E PAUTA
A 5ª Reunião Ordinária foi a última atividade de uma semana de esforços concentrados
do Comitê Consultivo da BVS Enfermagem tendo em vista o planejamento das metas e
ações dos diversos subprojetos, com reuniões específicas com seus coordenadores, a
Coordenação da BVS, o Ministério da Saúde e a BIREME, e teve como objetivos:

 Apresentar os resultados das reuniões específicas dos subprojetos e as suas
respectivas propostas de plano de atividades para o ano de 2008 e aprovação
pelo Comitê Consultivo;
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 Apresentar, discutir e aprovar o plano de aplicação, elaborado pela Secretaria
Executiva, dos recursos destinados aos subprojetos da BVS Enfermagem, em
conformidade com o projeto de financiamento anual aprovado pelo Ministério da
Saúde/FNS;

 Discutir e definir encaminhamentos relativos à proposta de expansão da BVSEnfermagem – Regional e/ou Global;

 Discutir e estabelecer a presença da BVS-Enfermagem na BVS5 e no CRICS8 a ser
realizado no período de 14 a 19 de setembro próximo no Rio de Janeiro-RJ;

 Apresentar resultados das ações realizadas nos subprojetos já implantados;
 Apresentar o “Espaço Colaborativo” novo componente da BVS-Enfermagem, em
fase de implantação;

 Apresentar e aprovar a “Prestação de Contas” do exercício de 2007.
Para alcançar os objetivos estabeleceu-se a pauta a seguir:

1 ABERTURA - Instalação da 5ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo da BVS Enfermagem
Prof. Francisco Lana – SE/BVS-Enfermagem
Dr. Abel Packer – BIREME/OPAS/OMS
Dra. Márcia Rollemberg – CGDI/Ministério da Saúde
2 EXPANSÃO DA REDE BVS ENFERMAGEM
Informes e preparação para o GT da Reunião da BVS5/CRICS8
3 AVALIAÇÃO DOS SUBPROJETOS E PLANEJAMENTO 2008
•

PORTAL DE REVISTAS DE ENFERMAGEM – Maria Helena Marziale (EERP-USP)

•

TERMINOLOGIA E ÁREAS TEMÁTICAS – Evanguelia K. Atherino e Margareth Ângelo
(DE/UFSC)

•

PORTAL DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM – Isaura Setenta Porto (EEAN/UFRJ)

•

BIBLIOMETRIA – Isaura Setenta Porto (EEAN/UFRJ)
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•

PORTAL DE TESES E DISSERTAÇÕES – Ivone Cabral (ABEN/CEPEn)

•

DIREVE – Ivone Cabral (ABEN/CEPEn)

•

ESPAÇO COLABORATIVO – Octávio Muniz (EE/UERJ)

•

LIS – Isabel Cristina K. Olm (DE/UNIFESP)

4 LANÇAMENTO DO ESPAÇO COLABORATIVO BVS ENFERMAGEM
- Fernanda Cintra – BIREME/OPAS/OMS
- Rosane Taruhn – BIREME/OPAS/OMS

5 FONTES DE INFORMAÇÃO E CONTROLE BIBLIOGRÁFICO:
Estado atual e perspectivas da BDENF e REV@ENF

6 FINANCIAMENTO:
- Prestação Parcial de Contas – Recurso MS/CGDI 2006/2007
- Plano de Aplicação – Recurso MS/CGDI 2007/2008

ENCERRAMENTO
Prof. Francisco Lana – SE/BVS-Enfermagem
Dr. Abel Packer – BIREME/OPAS/OMS
Sra. Márcia Rollemberg – CGDI-Ministério da Saúde

3 PARTICIPANTES
3.1 Da Reunião Ordinária

Dia 04-04-2008 – 6ª feira – De 8 às 18h
Instituição
Nome
ABEN/CEPEn
Ivone Cabral
BIREME/OPAS/OMS
Abel L. Packer
Adalberto Tardelli
Joanita Aparecida de Barros
Rosane Taruhn
CGDI/MS
Eliane Pereira dos Santos
Márcia Helena Gonçalves
Rollemberg
EEAN/UFRJ
Antonio Jose de Almeida Filho
Isaura Setenta Porto
Regina Celia G.
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EE/UFBA
EE/UFMG-SE
EE/UERJ
FE/UFJF
EE/USP
FEN/UFG
UEM/DE
UFSC/DE
UNIFESP/DE

Enilda R. Do Nascimento
Francisco Lana
Maria Piedade Fernandes Ribeiro
Octavio Muniz Vargens
Maria Cristina P. de Jesus
Margareth Angelo
Marcelo Medeiros
Thais A. de Freitas Mathias
Evangelia dos Santos
Sayonara de Fátima F. Barbosa
Isaac R. Marques
Isabel Cristina Cunha

3.2 Das reuniões Específicas:

Dia 02-04-2008 – Subprojeto Terminologia e áreas temáticas
Nome
Instituição
BIREME/OPAS/OMS
Ana Cristina Espindola Campos
Arthur Treuherz
Joanita Aparecida de Barros
EE/UFMG-SE
Francisco Lana
Maria Piedade Fernandes Ribeiro
EE/USP
Margareth Angelo
EEAN/UFRJ
Antonio Jose de Almeida Filho
Isaura Setenta Porto
Regina Celia G.
UFSC/DE
Evanguelia K.A. dos Santos
Sayonara Barbosa

Dia 02-04-2008 – Subprojeto Portal de História da
Enfermagem
Nome
Instituição
BIREME/OPAS/OMS
Claudia Guzzo
Joanita Aparecida de Barros
EE/UFMG-SE
Francisco Lana
Maria Piedade Fernandes Ribeiro
EEAN/UFRJ
Antonio Jose de Almeida Filho
Isaura Setenta Porto
Regina Célia Zeitoune.
Maria Angélica S. Peres
Nilson Theobald Barbosa
CGDI/MS
Eliane Pereira dos Santos
COC/FIOCRUZ
Paula Xavier
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Dia 03-04-2008 - Subprojeto Bibliometria
Nome
Instituição
BIREME/OPAS/OMS
Joanita Aparecida de Barros
Solange Santos
Rogério Mugnaini
EE/UFMG-SE
Francisco Lana
Maria Piedade Fernandes Ribeiro
CGDI/MS
Eliane dos Santos
EE/UFBA
Enilda Nascimento
EEAN/UFRJ
Antonio Jose de Almeida Filho
Isaura Setenta Porto
Regina Celia Zeitoune.
FE/UERJ
Octávio Muniz Vargens

Dia 03-04-2008 - Subprojeto Portal de Teses e Diretório de Eventos
Nome
Instituição
BIREME/OPAS/OMS
Claudia Guzzo
Joanita Aparecida de Barros
EE/UFMG-SE
Francisco Lana
Maria Piedade Fernandes Ribeiro
CGDI/MS
Eliane dos Santos
ABEN/CEPEn
Ivone Evangelista Cabral
Sonia Kazuko Sakai Teixeira
EEAN/UFRJ
Antonio Jose de Almeida Filho
Isaura Setenta Porto
Regina Celia Zeitoune.

Dia 03-04-2008 - Subprojeto Espaço Colaborativo
Nome
Instituição
BIREME/OPAS/OMS
Fernanda Cintra
Joanita Aparecida de Barros
Rosane Taruhn
EE/UFMG/SE
Francisco Lana
Maria Piedade Fernandes Ribeiro
CGDI/MS
Eliane dos Santos
EEAN/UFRJ
Antonio Jose de Almeida Filho
Isaura Setenta Porto
Octavio Muniz
Regina Celia G. Zeitoune
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Dia 03-04-2008 - Reunião Secretaria Executiva
Nome
Instituição
BIREME/OPAS/OMS
Abel Packer
Joanita Aparecida de Barros
EE/UFMG-SE
CGDI/MS

Francisco Lana
Maria Piedade Fernandes Ribeiro
Eliane Pereira dos Santos
Márcia Rollemberg

4 PRINCIPAIS PONTOS E CONSIDERAÇÕES
O Dr. Abel Packer, Diretor da BIREME, iniciou as atividades da 5ª Reunião lembrando que
este ano comemora-se os 10 anos de construção da Biblioteca Virtual em Saúde que
objetiva convergir as potencialidades regionais para construção de um bem comum que é
a informação em saúde. Salienta que foram muitos desafios e muitos êxitos, sendo o
maior deles o “aprender a trabalhar em rede” e que a participação em rede não penaliza
mas otimiza o “espaço comum”. Na sequência, o Prof. Dr. Francisco Lana, coordenador
da BVS-Enfermagem, agradeceu a presença de todos na participação do esforço
concentrado para o planejamento da BVS-Enfermagem e em especial a participação do
Ministério da Saúde e da BIREME pelo “acolhimento” e acompanhamento profícuo nas
reuniões de trabalho e na apresentação das ferramentas, e propõe que esta reunião de
planejamento possa ser realizada de 2 em 2 anos na BIREME. A Sra. Márcia Rollemberg,
Coordenadora do CGDI/MS, saudou a todos e destacou que o Ministério da Saúde tem
sido um órgão fomentador do modelo de cooperação e busca sua internalização e que a
BVS Enfermagem é um marco no fortalecimento da BVS e sua construção é para o
Ministério da Saúde um desafio à equidade geográfica pois almeja-se a participação de
todas as instituições em nível regional e nacional, o acesso virtual e físico à informação
via BiblioSUS e o realinhamento da Rede Saúde às premissas do PAC-Saúde. Convida,
convoca e solicita adesões de todos para as comemorações dos 20 anos do SUS e dos 10
anos da BVS com vistas à necessidade de reforçar a política nacional de informação em
saúde. Afirma ainda, que o Ministério tem tido bons frutos nesta empreitada.

Relativo ao item 2 da pauta, EXPANSÃO DA REDE BVS ENFERMAGEM, o Coordenador
da BVS-Enfermagem fez breve relato das reuniões acontecidas na Argentina (Buenos
6

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ CONSULTIVO DA BVS ENFERMAGEM, 5., 04 abr. 2008, São Paulo. Registro, deliberações e
recomendações. Belo Horizonte: Secretaria Executiva da BVS-Enfermagem- Escola de Enfermagem da UFMG, 2008. 62p.

Aires - 2006) e na Espanha (Toledo – 2007), cujas pautas tratavam da criação da BVS
Enfermagem Regional e expansão da BVS-Enfermagem Brasil. Nesta última, teve
representações do Brasil, Uruguai, Equador, Peru, Argentina, Espanha e Portugal,
estando presente a Sra. Silvina Malvarez, da Organização Pan-Americana da Saúde
(Assessora de Recursos Humanos), que afirmou o interesse e apoio político da OPAS e
da BIREME na ampliação da BVS-Enfermagem para os demais países da região e outros
países de língua portuguesa e espanhola. A Sra. Silvina, tendo em vista as dificuldades
de implantação de BVS´s nacionais, propôs, na Reunião de Toledo, a criação de uma
BVS temática global, em 5 idiomas. Esta proposição já havia sido apresentada na 4ª
Reunião do Comitê Consultivo da BVS –Enfermagem e não foi aceita pelo Comitê que
propôs agregar aos componentes já existentes na BVS as contribuições das experiências
já implementadas na América Latina e demais países luso-espano falantes considerando
as dificuldades operacionais. A abertura global deverá então ser discutida ao passo da
construção da BVS Regional. Foi proposta a realização de uma reunião no 8º CRICS (Rio
de Janeiro – set/2008) com vistas à criação da Rede Enfermagem para AL&C, Portugal,
Espanha e países do continente africano de língua portuguesa, a criação do Comitê
Consultivo Regional e a apresentação de projetos delineados para o acolhimento das
iniciativas implementadas nesses países. O Ministério da Saúde sugeriu a inserção da
ALADEFE – Associação Latino-Americana de Escolas de Enfermagem na composição do
Comitê Consultivo Regional como mecanismo de ampliação da representação social. O
Dr. Abel sugeriu que a reunião no CRICS seja um fórum aberto da BVS Enfermagem
Brasil, promovida pela BIREME/OPAS/OMS e um evento histórico – 1ª Reunião Regional
da BVS Enfermagem (AL&C -Ibero), que aconteça a formação do CC provisório Regional
e “cross alimentação”. O Dr. Abel informou que o CRICS terá como tema a “Informação
e conhecimento científico para a inovação em Saúde” e que seria oportuna a presença
da “Enfermagem” no evento apresentando um tema crítico em inovação em
enfermagem. Sugeriu que o “Espaço Colaborativo” seja apresentado como ferramenta
de comunicação da Rede Temática e que sejam submetidos “posters” do projeto BVSEnfermagem no todo e também para cada subprojeto. A Dra. Ivone Cabral sugeriu a
divulgação do evento e da BVS-Enfermagem no SITEN – Seminário Internacional sobre o
Trabalho de Enfermagem.
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Para o terceiro item de pauta - AVALIAÇÃO DOS SUBPROJETOS E PLANEJAMENTO
2008 as apresentações se deram na ordem:
a) PORTAL DE REVISTAS DE ENFERMAGEM – Coord. Profa. Maria Helena Marziale (EERPUSP)
A Profª. Maria Helena justificou a sua ausência, por questões de doença na família, email anexo- (ANEXO A), e enviou relatório do Subprojeto ao Coordenador da BVSEnfermagem, que o apresentou, estando o mesmo na integra no ANEXO B. O Relatório
faz menção aos problemas que vem ocorrendo para alimentação do Portal e
especialmente, à Revista Baiana de Enfermagem que não enviou nenhum fascículo e à
Online Brazilian Journal of Nursing que formaliza a saída do Portal tendo em vista as
dificuldades de operação da metodologia SciELO. O Dr. Abel esclarece que a Metodologia
Scielo está sendo atualizada adotando estrutura internacional e que será adotada uma
nova forma de marcação dentro desta nova metodologia.

b) TERMINOLOGIA E ÁREAS TEMÁTICAS – Coord. Evanguelia K. Atherino dos Santos
(UFSC) e Margareth Ângelo (EE-USP)
A Profª. Evanguelia relatou a reunião específica do subprojeto, conforme “Apresentação”
e Ata contidos no ANEXO C. Informou a metodologia seguida até agora, que contemplou
a identificação dos descritores na área definida como piloto “Saúde da Mulher”, e
seguindo a mesma proposta, avanço também na identificação dos descritores na área de
“Saúde mental e psiquiatria”. Esclareceu que a continuidade das atividades do
subprojeto “Terminologia” depende da definição das Áreas Temáticas, motivo que
dificultou o progresso das atividades do subprojeto Terminologia, sendo enfatizada a
necessidade e importância da sincronia da atividade entre os dois subprojetos. A Profª.
Margareth Ângelo coloca que a questão “terminologia” é o próprio processo da
construção da ciência, em algumas áreas acontece tranquilamente e já está consolidado
e outras são mais complexas, em evolução ou emergentes e coloca como pressupostos
que orientarão a condução do subprojeto área temática: - considerar como ponto de
partida as áreas já construídas no que se refere aos domínios disponíveis de conteúdos; considerar áreas emergentes da produção de conhecimento em enfermagem e pela
enfermagem; - considerar temas com potencial de transversalidade nos diferentes
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temas; considerar a possibilidade de proposição de novos desenhos para a estrutura
temática, mais equilibrada e coerente com a tendência atual da enfermagem no Brasil e
o cenário internacional. Para facilitar a integração com o Subprojeto Terminologia são
propostas as seguintes estratégias: - trabalhar uma área temática por vez; - “Lançar”
cada área temática à medida que ficar pronta (definições, conteúdos, abrangência e
parecer das instituições); - antes de encaminhar ao Subprojeto Terminologia, a área
temática desenvolvida deverá circular no Espaço Colaborativo da BVS-Enfermagem (a ser
lançado), para validação do Comitê Consultivo. A Sra. Eliane P. Santos (CGDI/MS)
solicitou informações sobre integração do Projeto Terminologia com a equipe de
Terminologia do Ministério da Saúde – BVS Brasil, sendo informada de que um dos
produtos esperados do projeto é a construção do glossário “enfermagem”. O Sr.
Adalberto Tardelli informou sobre a elaboração, em desenvolvimento, da norma NBR
18104, da ABNT(Associação Brasileira de Normas Técnicas) que trata da “terminologia
em enfermagem” e coloca a necessidade de aproximação e integração dos subprojetos
Terminologia e Áreas Temáticas da BVS-Enfermagem com a equipe de trabalho da ABNT,
uma vez que ambos estão trabalhando o mesmo assunto.
c) PORTAL DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM (PHE)– Profª. Isaura Setenta Porto (EEANUFRJ)
A Profª. Isaura fez o relato da reunião específica, apresentado no ANEXO D, destacando
a presença da Sra. Paula Xavier da Casa Oswaldo Cruz (COC/FIOCRUZ) e do Sr. Nilson
Theobald Barbosa (NCE/UFRJ), que participaram da reunião específica. A Sra. Paula
Xavier esclareceu sobre o trabalho da COC na construção do Portal de História e
Patrimônio Cultural da Saúde, cujos componentes são similares àqueles previstos no PHE
e para os quais as metodologias e padrões poderão ser realinhados e incorporados. A
presença do Sr. Nilson Theobald Barbosa representa um compromisso institucional da
UFRJ na consolidação e institucionalização do projeto Portal de História da Enfermagem
garantindo o aporte tecnológico. A Profª. Isaura coloca que o processo de construção do
PHE tem sido um fator de aprendizagem para a equipe e que o trabalho em rede não
desvirtua a Instituição, pelo contrário, aumenta a sua visibilidade e que o coletivo com
certeza é maior que o institucional. A COC e a EEAN firmaram compromisso de trabalho
conjunto. A Profª. Ivone Cabral informou que o CEPEn possui acervo histórico e a
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necessidade de levantar esses acervos e sua inserção no Portal com vistas à divulgação e
enriquecimento. A Sra. Márcia Rollemberg faz relato das ações do Ministério da Saúde no
sentido de criação e fortalecimento do Portal de História da Saúde, sua ampliação para a
BVS- HPCS- (História e Patrimônio Cultural da Saúde), a criação da rede nacional e o
estabelecimento de parcerias da área, e recomenda a unificação do Portal de História da
Enfermagem por meio do alinhamento com a BVS-HPCS como estratégia de otimização
de recursos.

d) BIBLIOMETRIA – Profª. Isaura Setenta Porto (UFRJ)
A Profª. Isaura apresentou a síntese da reunião específica do Subprojeto Bibliometria
(ANEXO E) e da importante participação da equipe SciELO na reunião quando
apresentaram as possibilidades da metodologia para estudos bibliométricos e que os
encaminhamentos do projeto deverão passar pela avaliação dessa metodologia e seu
alcance para as necessidades infométricas/cienciométricas da área de enfermagem. A
proposição é de que a BIREME repasse ao Portal REV@ENF os arquivos dos títulos de
revistas de enfermagem disponíveis na SciELO para elevar a massa de informação
existente – metadados e descritores, para a construção de uma “amostra” e o
estabelecimento dos indicadores a serem utilizados e trabalhados no Projeto. A Sra.
Márcia Rollemberg coloca que estes dados evidenciarão os indicadores de gestão,
estratégias e desenvolvimento das políticas de saúde em enfermagem e recomenda o
diálogo entre o termo técnico e o descritor. O Sr. Adalberto Tardelli coloca que os
editores das revistas tem que se preocupar muito com a afiliação dos autores nos
artigos, que isto é um fator novo nas avaliações da produção do conhecimento. A Sra.
Enilda coloca que o Subprojeto Bibliometria, além do Portal de Revistas, deve trabalhar
também com o Portal de Teses pois estas informações também carecem de dados
infométricos.

e) PORTAL DE TESES E DISSERTAÇÕES – Profª. Ivone Evangelista Cabral (CEPEN/ABEN)
A Profª. Ivone apresentou os principais pontos discutidos na reunião específica do
Subprojeto. Esclareceu que será necessário a elaboração de um projeto que deverá ter
como referência o Portal de Teses da BVS Saúde Pública acrescido de implementações
bibliométricas para o estabelecimento de “fator de impacto” no Portal de Teses.
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Esclarece que o CEPEn efetua a coleta e o registro da produção (Catálogo de Teses) dos
programas formais mas há que se pensar como deverá se dar este processo para o que é
produzido fora dos programas específicos da Enfermagem, há que decidir ainda a
questão da centralização/descentralização da coleta do acervo futuro, sendo que o

acervo antigo deve ser mantido no CEPen. Esclarece ainda que a fonte de informação –
Catálogo de Teses – não está alinhada com as metodologias utilizadas na BVS e que a
intenção é manter um catálogo virtual e impresso (dado ao alcance que as versões
impressas do Catálogo têm nas unidades assistenciais, postos de trabalhos da
enfermagem). O Prof. Isaac (UNIFESP) sugeriu que fosse solicitado a autorização de
importação dos dados do Banco de Teses da USP para o Portal de Teses de Enfermagem.
Foi sugerido a contratação de uma consultoria especializada para a migração dos
registros atuais do banco do CEPen para uma base utilizando a metodologia LILACS.

f) DIREVE – Coord. Profª Ivone Cabral (CEPEN/ABEN)
A Profª. Ivone Cabral esclarece estar tomando conhecimento das atividades do CEPEn e
que manter o DIREVE atualizado será mais um desafio. Reconhece ser basicamente uma
atividade de garimpagem de informação na Internet, seu cadastro e disponibilização no
Diretório de Eventos, mas que prescinde do estabelecimento de critérios para a referida
inserção. Acredita que deverá ser realizado um levantamento criterioso dos tipos de
eventos a serem inseridos no Diretório de Eventos e que estes deverão ser aprovados
pelo Comitê Consultivo em reunião ordinária. Entretanto, considerando a necessidade de
atualização imediata, acredita que poderão ser estabelecidos como critérios mínimos para
cadastro de um evento: a recorrência histórica; o financiamento por agências; a
responsabilidade de sociedades científicas da área e as realizações dos programas de
pós-graduação. Para a inserção de “cursos” deverão ser considerados aqueles ofertados
pelas instituições cadastradas no Portal de Teses e Dissertações da CAPES não deixando
de dar a possibilidade de crescimentos às instituições emergentes. A Profª. Ivone afirma
que o Diretório pode ser um instrumento de controle e complementação das fontes de
informação da BVS possibilitadas pela compatibilização entre os eventos e os registros
dos dados (anais, proceedings, posters, resumos) nas fontes de informação da BVS, e
isto deverá dar mais densidade aos eventos. Foi questionada a responsabilidade de
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inserção dos dados, ou seja, o registro e a indexação desse material na BDEnf e/ou
LILACS. Concluiu-se que a responsabilidade deve ser do Centro Cooperante da instituição
“sede” do evento.

g) ESPAÇO COLABORATIVO (EC) – Profª Maira Cristina Pinto de Jesus (UFJF) / Prof.
Octávio Muniz Vargens (UERJ)
O Prof. Otávio Vargens, representando a Coordenadora do Subprojeto, repassa os dados
da reunião do Subprojeto Comunidade Virtual em Enfermagem esclarecendo que este sai
do escopo inicial da proposta e toma uma nova conformação com a implantação do
“Espaço Colaborativo” sendo necessária a atualização das ações do Subprojeto uma vez
que a plataforma já está estabelecida e que algumas decisões e ações são necessárias,
tais como: o que fazer com as comunidades já existentes; estabelecer o EC como veículo
de comunicação e discussão dos subprojetos; a inclusão do Fórum dos Editores
Científicos de Enfermagem e dos Diretores de Escolas de Enfermagem; a segurança e
controle de “uso” – o sistema de gestão do acesso (restrito, ampliado); a distribuição de
senhas para as categorias: administrador, moderador e usuário. Considera o EC uma
ferramenta fantástica para a congregação da classe onde enfermeiros e instituições,
nacionais e internacionais, poderão discutir, veicular e validar assuntos de interesse da
área, sendo espaço virtual que garante o intercâmbio sem necessidade de deslocamento.

h) LIS (Localizador de Informações em Saúde) Coord. Profª Isabel Cristina K. Olm Cunha
(UNIFESP)

A Profª. Isabel Cristina apresentou o plano de trabalho do Subprojeto, que consiste na
identificação e disponibilização de sites da área de enfermagem.(ANEXO F ) A
Coordenadora do subprojeto esclarece que para iniciar as atividades deverá se apropriar
da metodologia capacitando RH da instituição e estabelecer os critérios para a inserção
dos sites, sendo o desafio a alimentação e atualização dado a volatibilidade das
informações na Internet. O Sr. Adalberto Tardelli informa sobre uma ferramenta em
construção pela BIREME, que será lançada em setembro, que verifica se a URL está ativa
para garantir a atualização do LIS.

A Profª. Isaura manifesta sua satisfação em ver

todos os projetos colocado “em marcha”.
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i) Enfermagem Baseada em Evidências (EBE)
O Prof. Francisco faz um relato sobre a participação da Escola de Enfermagem da
Universidade Federal Fluminense (UFF) na BVS, evidenciando a não participação de
nenhuma representação institucional nas três últimas reuniões ordinárias do Comitê
Consultivo. Informa sobre as tentativas não exitosas de contatos com a Direção da
Escola de Enfermagem, atual diretora: Profª. Sidênia, confirmando não ter havido a
adequada institucionalização do projeto na Instituição até então por meio da Profª Izabel
Cruz. Solicita a manifestação do Comitê acerca do assunto, uma vez que a Instituição é a
responsável pelo Subprojeto EBE estando este sem planejamento mas que a
Coordenação da BVS Enfermagem ainda pauta-se pela sua inclusão. O Comitê manifestase favorável a alterar a responsabilidade matriciada no Projeto, passando para a outra
instituição parceira o grau de responsabilidade, no caso a UNIFESP, como coresponsável, ficou de fazer o contato com a UFF, como chamamento à atuação e
também, e de articular com o Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual
de Maringá – UEM, instituição parceira interessada no desenvolvimento do subprojeto. A
Profª. Izabel Cristina concorda e esclarece que realizará contatos no sentido de identificar
profissionais nacionais que estejam atuando com EBE para a constituição de um Grupo
de Trabalho.

Finalizadas as apresentações dos Subprojetos foi realizado o lançamento do “Espaço
Colaborativo” com a apresentação das técnicas da BIREME, Sras. Rosane Taruhn e
Fernanda Cintra que esclareceram sobre o que é o EC, seus objetivos, funcionalidades e
operacionalidade. Os informes da apresentação estão sintetizados no ANEXO G.

A Secretaria Executiva da BVS-Enfermagem apresentou a evolução na atualização da
base de dados BDENF em 2007 e a situação atual de indexação das revistas na base que
evidencia uma diminuição significativa do passivo dessas publicações, demonstrando uma
evolução altamente positiva para o controle bibliográfico da enfermagem e ao mesmo
tempo o esforço no processo das instituições para manter atualizada a indexação das
revistas, como pode ser verificado no ANEXO H.
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Como último ponto de pauta foi apresentada a Prestação de Contas Parcial dos recursos
recebidos

do

Ministério

da

Saúde/Coordenação

Geral

de

Documentação

e

Informação/FNS para financiamento do Projeto em 2006/2007 e apresentado a planilha
aprovada para financiamento 2007/2008 também pelo CGDI/MS. O Prof. Francisco
relatou sobre as dificuldades enfrentadas para a utilização dos recursos face os entraves
legais. Foram distribuídos aos presentes a documentação de Prestações de Contas até o
dia 31/01/2008 – Anexo X e o Relatório de Execução Físico Financeiro – Anexo XI que
constituem o ANEXO I desse documento. O Prof. Francisco esclareceu que a próxima
prestação de contas deverá ser feita em conjunto com os subprojetos em conformidade
com os planos de aplicação e os recursos destinados. Após os esclarecimentos de
alocação de recursos e despesas a prestação de contas foi colocada em votação sendo
aprovada por unanimidade. Em seguida, o Prof. Francisco apresentou a planilha de
recursos para 2007/2008 aprovada pelo Ministério da Saúde, com recursos da ordem de
R$500.080,00 (quinhentos mil e oitenta reais) que contempla todos os subprojetos,
exceto o subprojeto Enfermagem Baseada em Evidências, vez que até o momento não
foi apresentado para o mesmo o “Plano de Ações e Recursos Necessários”. Discutiu-se a
inviabilidade de colocar em marcha um subprojeto sem recursos e foi apresentada a
proposta de tirar cerca de 5% de cada subprojeto repassando o valor para o subprojeto
EBE. O Prof. Marcelo Medeiros propõe que o percentual seja de 3,2% uma vez que este
permitirá que o subprojeto passe a ter recursos em valor igual ao destinado a outros
subprojetos da mesma categoria, sendo eqüitativa a distribuição porém com o
compromisso de apresentação do Plano de Atividades. A proposta de distribuição de
recursos foi aprovada com a inclusão de recursos para o subprojeto EBE. A planilha de
distribuição de recursos por rubrica e subprojeto está apresentada no ANEXO J,
contemplando a alteração aprovada pelo Comitê Consultivo.

O Prof. Francisco inicia os procedimentos de encerramento da reunião passando a
palavra para a Sra. Márcia Rollemberg, cuja apresentação está documentada no ANEXO
K. A Sra. Márcia esclarece que o Projeto BVS é prioritário sendo marco entre os eixos da
Política Nacional de Informação, Educação e Comunicação em Saúde, nos âmbitos do
SUS, nos projetos inter-setoriais, buscando parceiros de qualidade nos serviços. Coloca
ainda que as fontes de informação da BVS vêm sendo ampliadas e integradas, haja visto
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o Portal de Evidências em Saúde Pública, o Portal de História e Patrimônio Cultural da
Saúde, corroborando com a ampliação da rede, solidificando o trabalho colaborativo.
Recomenda que: a BVS-Enfermagem alinhe-se aos programas e políticas do SUS
potencializando as interfaces da Rede Enfermagem permitindo a integração de
profissionais e promova a integração das fontes de Enfermagem com o SUS, SGETES,
PróSaúde. Coloca que os esforços deverão ser empreendidos para formatar a nova
gestão do SUS e suas práticas, e que três pontos são vitais: inclusão de links entre a
teleenfermagem (Telessaúde) e a atenção básica; inclusão do SGTES com membro do
Comitê Consultivo como promotor da formação profissional; e incluisão da Oncologia por
meio do INCA como partícipe da Rede. Comunica e convida a todos para os eventos
comemorativos dos 20 anos do SUS, entre eles a I Reunião do CC de BVS Brasil,
possivelmente a se realizar em maio de 2008, a ser comunicado. Por fim, informa a
liberação do recurso objeto de financiamento pela MS no montante de R$500.080,00
(Quinhentos mil e oitenta reais).

O Dr. Abel Packer é convidado a proferir suas palavras de encerramento e coloca que a
BVS Enfermagem é resultado de ousadia e intercâmbio aberto, que deve aproveitar o
apoio político nacional e o fato de ter recursos, que o grande êxito da Rede é a
participação de todos – motivo de grande orgulho e que a expectativa tem sido
respondida e correspondida. Que este êxito deve ser compartilhado no 8º CRICs que
tratará de: redes sociais, conteúdos, desenvolvimento de ambientes aprendizes,
socialização e redes de serviços.

A Sra. Márcia Rollemberg, Coordenadora do CGDI/MS, em sua palavra final, reafirmou
que o Ministério da Saúde é o órgão fomentador do modelo de cooperação e da
construção da BVS como acesso virtual e físico à informação em saúde, ampliado por
meio do BiblioSUS e o realinhamento da Rede Saúde às premissas do PAC-Saúde com
vistas a reforçar a política nacional de informação em saúde.

O Prof. Francisco Lana encerrou as atividades agradecendo à BIREME pelo apoio à
realização da reunião em sua sede e o mais importante, a importante participação de
seus técnicos que estiveram presentes estrategicamente em todos os momentos das
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reuniões de planejamento. Agradeceu também ao Ministério da Saúde, nas figuras da
Márcia Rollemberg e a Eliane dos Santos que vem desde 2006 apoiando a BVS
Enfermagem não apenas como o repasse de recursos para o financiamento da BVS
Enfermagem, mas também contribuindo com a sustentabilidade política e técnica.
Agradeceu também à ABEn, na figura da Profª Ivone Cabral, que como Diretora do
CEPEn, amplia a força e expectativa na sustentabilidade da BVS. Agradeceu, por fim, aos
membros do Comitê, Coordenadores dos Subprojetos e a todos os profissionais que
colaboraram com o desenvolvimento da reunião e da BVS Enfermagem. Finaliza
evidenciando o êxito da reunião pois os objetivos foram plenamente atingidos e foi
possível fazer novos pactos e atualizar os já existentes.

5 DELIBERAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

Da criação da BVS Enfermagem Regional a partir da expansão da BVS
Enfermagem Brasil.
•

Mobilizar e sensibilizar os países latino-americanos, Espanha, Portugal e demais
países de língua portuguesa a criarem suas BVS´s Enfermagem nacionais e se
integraram à nova iniciativa contando com o apoio da OPAS/OMS-Assessoria de
Recursos Humanos, BIREME e Ministério da Saúde do Brasil, além das ALADEF e
das Associações de Escolas de Enfermagem de cada país;

•

Constituir um Grupo de Trabalho durante o 8º CRICS para tratar da constituição
da Rede, do Comitê Consultivo Regional Provisório e da aprovação do AnteProjeto;

•

Estabelecer que cada subprojeto deverá apresentar um Plano de Trabalho
contendo as estratégias de desenvolvimento e operação no âmbito da futura BVS
Enfermagem Regional.

Da Secretaria Executiva
•

Realizar de 2 em 2 anos de Reunião de Planejamento Estratégico de forma a
avaliar a condução dos trabalhos e propor novas ações e estratégias para o
desenvolvimento e operação da BVS Enfermagem;
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•

Otimizar o BVS Site de modo a mantê-lo atualizado utilizando nova versão e
incorporando novas possibilidades, links e fontes de informação;

•

Articular com o Projeto Telessaúde/Telenfermagem de modo a estabelecer os
produtos gerados no âmbito desse projeto como uma nova fonte de informação
para os profissionais de enfermagem;

•

Organizar a participação da BVS Enfermagem em Stand durante o 60º Congresso
Brasileiro de Enfermagem que se realizará em Belo Horizonte em novembro de
2008, com ênfase na realização de mini-cursos e divulgação das fontes de
informação e estratégias de participação na REDE.

DOS SUBPROJETOS

Subprojeto Controle Bibliográfico/BDENF:
•

Intensificar o processo de indexação das revistas, especialmente aquelas que
foram inseridas recentemente: Saúde, Álcool e Drogas, Atenção Primária de Saúde
e Enfermagem Atual. Como também das Teses e Dissertações e outros
documentos;

•

Realizar treinamento dos Centros Cooperantes na metodologia LILACS (LILDBIWEB).

Subprojeto Portal de Revistas – REV@ENF
•

Fortalecer o Portal incentivando as Revistas a enviar os fascículos de modo a
ampliar o número de artigos indexados no Portal e na metodologia SciELO
permitindo assim, ampliar a visibilidade da produção científica da enfermagem
brasileira;

•

Apoiar as revistas no processo de indexação na metodologia SciELO em parceria
com a BIREME e a Secretaria Executiva;

•

Contactar a Revista Baiana de Enfermagem na perspectiva de buscar soluções
para que a revista passe a contribuir com suas publicações no Portal;

•

Excluir a revista Online Brazilian Journal of Nursing do Portal atendendo
manifestação expressa feita pela sua Editora da OBJN
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Subprojeto Terminologia e Áreas Temáticas

•

Constituir as áreas temáticas considerando: a) como ponto de partida as áreas já
construídas pelo CNPQ no que se refere aos domínios disponíveis de conteúdos; b)
áreas emergentes da produção de conhecimento em enfermagem e pela
enfermagem; c) considerar temas com potencial de transversalidade nos
diferentes temas; d) considerar a possibilidade de proposição de novos desenhos
para a estrutura temática, mais equilibrada e coerente com a tendência atual da
enfermagem no Brasil e o cenário internacional.

•

Definir as estratégias para facilitar a integração entre o subproejto e áreas
temáticas considerando: a) trabalhar uma área temática por vez; b) “lançar” cada
área temática à medida que ficar pronta (definições, conteúdos, abrangência e
parecer das instituições); - antes de encaminhar ao Subprojeto Terminologia, a
área temática desenvolvida deverá circular no Espaço Colaborativo da BVSEnfermagem a ser lançado, para validação pelos pares e pelo Comitê Consultivo.

•

Manter a articulação do subprojeto Terminologia com a equipe de Terminologia do
Ministério da Saúde de modo a possibilitar a construção de um glossário em
enfermagem, um dos resultados esperados;

•

Aproximar e integrar os subprojetos Terminologia e Áreas Temáticas da BVSEnfermagem com a equipe de trabalho da ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas, uma vez que está trabalhando na elaboração e desenvolvimento da
norma de terminologia em enfermagem (NBR 18104).

Subprojeto Bibliometria

•

Realizar a primeira análise bibliométrica das Revistas do Portal de acordo com a
Metodologia SciELO, sendo definida as seguintes estratégias por sugestão da
BIREME: 1ª) que a BIREME repasse ao Portal REV@ENF os arquivos das revistas
de enfermagem disponíveis na SciELO para elevar a massa de informação
existente para a construção de uma “amostra” e estabelecimento dos indicadores
a serem utilizados e trabalhados no Projeto; b) que o Portal REV@ENF associe as
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Revistas em uma lista única – base única (SciELO e Não-SciELO), mantendo os
links atuais para o acesso ao texto completo.
•

Providenciar para que as revistas incluam na afiliação dos autores nos artigos o
país de origem da instituição pois trata-se de um fator novo nas avaliações da
produção do conhecimento.

Subprojeto Portal de História da Enfermagem

•

Articular o Portal de História da Enfermagem à Rede Brasileira de História e
Patrimônio Cultural da Saúde, bem como à futura BVS HPCS, realinhando-o por
meio do fortalecimento e/ou estabelecimento das parcerias com o Ministério da
Saúde, IPHAN, Arquivo Nacional, Casa de Oswaldo Cruz/FIOCRUZ e outras
instituições que vem trabalhando nessa iniciativa;

•

Elaborar Termo de Adesão ao Portal para inclusão das Escolas, Entidades (Aben),
Ministério da Saúde e demais instituições interessadas em colaborar com o
desenvolvimento do Portal;

•

Buscar estratégias para relacionar, reunir e incluir as diferentes fontes de
informação existentes no acervo de história da enfermagem brasileira no Portal;

Subprojeto Portal de Teses e Dissertações

•

Projeto terá como referência o Portal de Teses da BVS Saúde Pública acrescido de
implementações bibliométricas para o estabelecimento de “fator de impacto” no
Portal de Teses;

•

Definir estratégias para indexar as teses e dissertações já reunidas nos Catálogos
do CEPEN/ABEN (o passivo) para o Banco de Teses (migração dos registros atuais
do banco do CEPEN para uma base nova utilizando a metodologia LILACS)

•

Estabelecer o fluxo para o futuro, definindo o alinhamento à metodologia LLDBIWEB;

•

Mobilizar os programas de pós-graduação em enfermagem para cooperarem com
a criação e desenvolvimento do Portal;
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•

Pensar em estratégias para incluir as teses e dissertações que são produzidas fora
dos programas específicos da Enfermagem;

•

Definir estratégias para importação dos dados do Banco de Teses da USP e outras
Universidades para o Portal de Teses de Enfermagem.;

Subprojeto DIREVE
•

Estabelecer a responsabilidade de registrar e indexar os anais dos eventos
disponíveis no DIREVE nas bases BDEnf e/ou LILACS, seja do Centro Cooperante
da instituição “sede” do evento;

•

Providenciar para que o CEPEn/ABEn proponha estratégias de modo a indexar os
Anais dos principais eventos da enfermagem brasileira que já ocorreram.

Subprojeto Espaço Colaborativo/Comunidade Virtual
•

Estabelecer um novo formato ao projeto original, atualizando o projeto de modo a
compatibilizar duas dimensões: a primeira, por solicitação e responsabilidade da
Secretaria Executiva que seria organizar o Espaço Colaborativo para o trabalho de
gestão administrativa e técnica da BVS Enfermagem (a cargo da Secretaria
Executiva e Coordenadores do subprojetos); e uma segunda, que seria definir
estratégias e critérios para o alcance dos resultados esperados previstos no
projeto original, a saber: desenvolvimento de canais virtuais de comunicação entre
profissionais da área de enfermagem e grupos, viabilizando espaço para a gestão
do conhecimento e a conformação de ambiente aprendiz; mapeamento de
comunidades

científicas;

delineamento

de

perfis

da

comunidade

usuária

construindo diretórios específicos, cursos, eventos, fóruns, grupos de discussão e
interesse, galerias/varandas, imagens, arquivos, artigos, blogs, Faqs, entre outros;
desenvolvimento de páginas interativas para criação de textos colaborativos,
relatórios de viagem , chats, entre outras;
•

Incluir dois fóruns: Fórum dos Editores Científicos de Enfermagem, de
responsabilidade da Associação Brasileira de Enfermagem/Diretoria de Publicações
e Comunicação Social – presidente do Fórum e do Fórum de Diretores de Escolas
de Enfermagem;
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•

Distribuir senhas para as categorias: administrador, moderador e usuário dos
Fóruns.

Subprojeto Enfermagem Baseada em Evidências

O Conselho manifesta-se favorável a alterar a responsabilidade matriciada no Projeto,
passando para a UNIFESP o grau de responsabilidade, do subprojeto e esta deverá fazer
o contato com a UFF como chamamento à atuação e incluir a UEM. A Profª. Izabel
Cristina concorda e esclarece que realizará contatos no sentido de identificar profissionais
nacionais que estejam atuando com EBE para a constituição de um Grupo de Trabalho.
Do Ministério da Saúde:

•

Convida e solicita adesões de todos para as comemorações dos 20 anos do SUS e
dos 10 anos da BVS;

•

Recomenda que a BVS-Enfermagem se alinhe aos programas e políticas do SUS
potencializando as interfaces da Rede Enfermagem permitindo a integração de
profissionais e que promova a integração das fontes de Enfermagem com o SUS e
com os programas e projetos de fortalecimento da formação e capacitação de
recursos humanos em saúde, em especial aqueles promovidos pela Secretaria de
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde – SGTES, citado como exemplo o PróSaúde, projeto que procura incentivar mudanças na formação profissional para a
gestão do SUS.
Belo Horizonte, 08 de agosto de 2008
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ANEXO A
E-mail profª. Maria Helena em 01-04-2008
Coordenador da BVS-Enfermagem
Infelizmente, venho por meio deste, informar-lhe que devido a problemas de saúde inesperados minha filha será submetida à uma
cirurgia de urgência amanhã, assim estou impossibilitada de participar da 5ª Reunião do Comitê Consultivo da BVS-Enfermagem como
havíamos programado. Informo-lhe ainda que devido a compromissos anteriormente assumidos pela direção desta unidade as Profas
Dras Maria das Graças Bonfim de Carvalho e Yolanda Martinez Évora também não poderão comparecer a reunião.
Envio-lhe em anexo o relatório das atividades desenvolvidas pela coordenação do Portal de Revistas REV@ENF e a programação
planejada
para
a
segunda
fase
do
projeto
correspondente
ano
de
2008.
Esperando contar com a compreensão de todos despeço-me desejando sucesso nos trabalhos do Comitê e no treinamento onde esta
confirmado a presença dos técnicos do portal Sr. Thiago merenda e Sra. Maria Bernadete Malerbo.
Cordiais saudações
Profa Dra Maria Helena Palucci Marziale
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP
Centro Colaborador da OMS para o desenvolvimenhto de pesquisa em Enfermagem.
Coordenadora do Portal REV@ENF da BVS-Enfermagem
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ANEXO B

Ribeirão Preto, 1 de Abril de 2008

Relatório de atividades
O Portal REV@ENF atualmente é composto por 15 periódicos dos quais 4 estão incluídos na Coleção SciELO . No quadro são elencados os
nomes dos periódicos e o número de fascículos disponibilizados.

Quadro 1. Relação de títulos pertencentes ao portal de revista REV@ENF da BVS-Enfermagem da BIREME. Abril de 2008.
Revistas brasileiras de Enfermagem disponibilizadas em texto completo utilizando a metodologia SciELO - 11 periódicos
listados
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ciência, Cuidado & Saúde - 1 número
Cogitare Enfermagem - 1 número
Escola Anna Nery - 6 números
Online Brazilian Journal of Nursing - 1 número
Reme: Revista Mineira de Enfermagem - 2 números
Revista Brasileira de Enfermagem - 3 números
Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste - 1 número
Revista Eletrônica de Enfermagem - 2 números
Revista Enfermagem UERJ - 4 números
Revista Gaúcha de Enfermagem - 2 números
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· Revista Paulista de Enfermagem - 2 números
Revistas de Enfermagem pertencentes á Coleção SciELO Brasil - 4 periódicos listados
º Acta Paulista de Enfermagem – 12 números
º Revista da Escola de Enfermagem da USP – 13 números
º Revista Latino-Americana de Enfermagem – 78 números
º Texto & Contexto - Enfermagem – 7 números
Relembramos que foi planejada a inclusão no portal REV@ENF de 17 títulos que atendiam ao critério de inclusão do “periódico estar
previamente indexado na base de dados LILACS”. Dentre os 17 periódicos selecionados a Revista Nursing não aceitou participar do projeto e foi
substituída pela Revista Eletrônica de Enfermagem, a Revista SOBEC nunca respondeu aos convites feitos e a Revista Baiana de Enfermagem não
enviou material para esta coordenação até o momento mesmo que na ultima reunião do comitê consultivo da BVS_E foi liberada verba do projeto
portal de revistas para a marcação dos dois fascículos do ano de 2006. Assim, justifica-se o número de 15 títulos do portal REV@ENF.
Para o período 2007-2008º portal constará com 16 títulos pois recebemos a desistência forma da adesão da Revista Online Brazilian Journal
of Nursing no portal justificada pela editora, Dra Isabel cruz, da seguinte maneira:
“ Online Brazilian Journal of Nursing que já nasceu eletrônico, online, com indexação própria e também acessível
para várias bases de dados, a única vantagem de participar do Portal era estar junto com importantes periódicos de
enfermagem. Todavia, o ônus se mostrou imensamente maior que o honroso benefício. A todo o tempo que a Scielo
modernize sua forma de indexação e incorpore os periódicos de enfermagem em sua base de dados, o OBJN se submeterá
a qualquer avaliação necessária para ingressar em tão seleto clube... “
No período 2006-2007 disponibilizamos 25 fascículos e 12 fascículos encontram-se no FTP para serem trabalhados e disponibilizados. Cabe
informar que a qualidade do material que nos foi enviado não foi de boa qualidade e alguns fascículos foram quase integralmente refeitos pelos
técnicos que estão trabalhando junto a coordenação do portal na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP. Como já havíamos informado
anteriormente houve um despreparo técnico das pessoas que realizaram a marcação e muitos erros impossibilitaram disponibilizar o material
enviado em FTP.
Esperamos que com o treinamento que será oferecido pela BIREME nos próximos dias estes problemas possam ser sanados para que
possamos disponibilizar os fascículos referentes ao ano de 2006 conforme planejamento prévio.
Em relação as atividades programadas para a segunda etapa do projeto portal planejamos até março de 2009 disponibilizar os fascículos
publicados em 2007, 2008 e 2005 pelos 11 títulos que estão sob nossa responsabilidade condicionados naturalmente ao recebimento do material e
adequadas condições.
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Somos de parecer favorável a expansão do portal com a inclusão no ano de 2008 das revistas de enfermagem já inseridas na Coleção Scielo
e depois, gradualmente, a inclusão de outras revistas mediante a elaboração de critérios de seleção destes periódicos e a capacidade da realização
da marcação e envio regular do material por estes periódicos considerando as possíveis barreiras (idiomas, treinamento, recursos financeiros etc...).
Aproveitamos a oportunidade para solicitamos que quando do planejamento de recursos para continuidade do projeto REV@ENF alguns
itens sejam revistos na relação volume de trabalho, prazos, recursos humanos e custeio.

Atenciosamente,

Dra. Maria Helena Palucci Marziale
Profa. Titular da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP
Coordenadora do Portal REV@ENF
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Revista

REBEn
(bimestral)

RENE
Quadrimestral
REME
Trimestral
Rev. Enf UERJ
Trimestral
Escola Anna Nery
Trimestral
Ciência, Cuidado &
Saúde
Quadrimestral
Cogitare
Enfermagem
Quadrimestral
Rev Eletrônica de
Enf Quadrimestral
Revista Gaúcha de
Enfermagem
Trimestral
Revista Paulista de
Enfermagem
Quadrimestal
Online Brazilian
Quadrimestral
Rev. baiana de enf
semestral
Revista SOBEEC
trimestral

2006
Relação de fascículos
Primeira fase do projeto em
2007

2007
Relação de fascículos para
disponibilizar na segunda fase
do projeto em 2008

2008
Relação de fascículos
para disponibilizar na
segunda fase do projeto
em 2008
Scielo

Fascículos no FTP a serem revisados
pela revistas

2006, 59,1 publicado
2006, 59,2 publicado
2006, 59,3 publicado
2006, 59,4 não pub
2006, 59,5 não pub
2006, 59,6 não pub
2006, 7,1 publicado
2006, 7,2 não pub
2006, 7,3 não pub
2006, 10,1 publicado
2006, 10,2 não pub
2006, 10,3 publicado
2006, v10,n4 não pub

Scielo

2007, v8, 1.
2007, v8, 2
2007, v8, 3.
2007, v11, 1
2007, v11, 2
2007, v11, 3

2008, v9, 1.
2008, v9, 2
2008, v9, 3
2008, v12, 1
2008, v12, 2
2008, v12, 3

Não há material no
FTP

2006, 14,1 publicado
2006, 14,2 publicado
2006, 14,3 publicado
2006, 14,4 publicado
2006, v10, 1 publicado
2006, v10,2 publicado
2006, v10,3 publicado
2006, v10,4 publicado
2006,v5.1 publicado
2006,v5,2 não pub
2006,v5,3 não pub
2006,v11,1 publicado
2006,v11,2 não pub
2006,v11,3 não pub

2007, v15, 1
2007, v15, 2
2007, v15, 3
2007, v15, 4
2007, v11, 1 publicado
2007, v11, 2 publicado
2007, v11, 3
2007,v11,4
2007,v 6,1
2007,v 6,2
2007,v 6,3
2007,v12,1
2007,v12,2
2007,v12,3

2008, v16, 1
2008, v16, 2
2008, v16, 3
2008, v16, 4
2008,v12,1
2008,v12,1
2008,v12,1
2008,v12,1
2008,v 7,1
2008,v 7,2
2008,v 7,3
2008,v13,1
2008,v13,2
2008,v13,3

Não há material no
FTP

2006 v.8,1 publicado
2006 v.8,2 publicado
2006 v.8,3 não pub

2007 v 9,1
2007 v 9,2
2007 v 9,3

2008,v.10,1
2008,v.10,2
2008,v.10,3

não há material no
FTP

2006,27,1 não pub
2006,27,2 publicado
2006,27,3 não pub
2006,27,4 publicado
2006,25,1 publicado
2006,25,2 publicado
2006,25,3 não pub

2007,28,1
2007,28,2
2007,28,3
2007,28,4
2007,v26,1
2007,v26,2
2007,v26,3

2008,v29,1
2008,v29,2
2008,v29,3
2008,v29,4
2008,v27,1
2008,v27,2
2008,v27,3

não há material no
FTP

2006,v 5,1 não pub
2006,v 5,2 publicado
2006,v 5,3 não pub
2006,v 5,4 não pub
2006,v.., 1 não pub
2006,v.., 2 não pub

Não participa mais do portal

excluida

excluida

2006,v11, 1 não pub
2006,v11, 2 não pub
2006,v11, 3 não pub
2006,v11, 4 não pub

Nunca 26
encaminhou

Nunca encaminhou

Scielo

2006, v10, n2
2006, v10, n4
2007, v11, n1

2005, v9, n3
2005, v9, n2
2005, v9, n1
2005, v4, n1
2005, v4, n2
2005, v4, n3
2005, v10, n1
2005, v10, n2
2005, v10, n3

não há material no
FTP

não há material no
FTP
não há material no
FTP

Quadro1. Demonstrativo da material publicado
e previsto para publicação no portal
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ANEXO C
SUBPROJETO TERMINOLOGIA
APRESENTAÇÃO
A Coordenação do subprojeto “Terminologia” foi representada pelas Profas.Evanguelia K.A. dos Santos e Sayonara de Fátima F.
Barbosa. Foi apresentada a metodologia seguida até agora, que contemplou a identificação dos descritores na área definida como piloto
“Saúde da Mulher”, e seguindo a mesma proposta, avanço também na identificação dos descritores na área de “Saúde mental e
psiquiatria”.
A continuidade das atividades do subprojeto de “Terminologia” estão dependentes da definição das Áreas Temáticas, motivo este que
dificultou o progresso das atividades do subprojeto Terminologia, sendo enfatizada a necessidade e importância da sincronia da
atividade entre os dois subprojetos.
Dentre os outros pontos abordados destacam-se:
 A necessidade dos descritores darem visibilidade para a enfermagem, mas que também possam ser aplicados em outras
áreas
 A necessidade de que as áreas temáticas evidenciem o crescimento das diversas áreas da enfermagem, bem como a
inserção legitima dos produtos da enfermagem em outros cenários acadêmicos.
 O cuidado em observar que os processos de enfermagem não podem ser considerados apenas sob o ponto de vista clinico,
mas também na avaliação e interpretação dos dados e produtos de intervenção
 Considerar o uso de qualificadores nas áreas temáticas, pois a inserção da enfermagem como qualificador pode delimitar o
tema
 Sugerido confrontar a terminologia CINAHL e CUIDEN com a BVS para auxiliar na definição das áreas temáticas,
comparação dos tesauros
 A homologação das áreas temáticas pelo comitê se dará ao longo do processo
 Na identificação de termos recuperados por frequência de uso, serão utilizadas as revistas que fazem parte do
BDENF/Portal. Sugerida a utilização de texto na íntegra das que estiverem disponíveis, e as indisponíveis utilizar análise do
resumo, considerando os números dos últimos 10 anos.
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Para o desenvolvimento de um tesauro (ou terminologia, vocabulário controlado) seguir a metodologia para atualização ou
criação de terminologia da BVSem que os seus conceitos possam ter abrangência internacional
Avaliar o DeCS versão 2008 que estará disponível para consulta até o final desta semana, observando as modificações e
acréscimos em descritores, termos alternativos, notas de escopo e de indexação e termos alternativos com definições.
Foi solicitado a possibilidade de disponibilização em formato eletrônico de uma lista hierárquica pelo menos até o terceiro
nível dos descritores DeCS em português, o que será verificado.
Na própria consulta ao DeCS 2008 também existe na terminologia uma estrutura de descritores iniciando por Processos de
Enfermagem, cujo primeiro subnível contém os termos "Avaliação em Enfermagem" e "Pesquisa em Enfermagem", cada um
com seus específicos.
SugeRida a utiliZação também de qualificadords DeCS E palavras do título do documento na produção das novas estratégias
de busca temática
Assim que a unidade de terminologia da BIREME receba o "índice cumulat)vo de assuntos" mencionado no documento do
projeto, será possível o processamento (por similaridade) deste contra a terminologia do DeCS 2008 (encontrando possíveis
variações de um mesmo conceito a serem analisadas e compatibilizadas) , assim como da extração da terminologia nãoDeCS utilizada na base BDENF e talvez também de outras do portal de enfermagem que utilizem este campo de termos nãoDeCS para identificação de termos não-DeCS e DeCS utilizados, com o intuito de auxiliar numa estruturação terminológicotemática.
Foram mencionadas as terminologias e classificações NANDA, NIC, NOC e CIPE, que podem ser consultadas para servir de
subsídio neste desenvolvimento.

Em relAção ao sub-projeto área temática, os pressupostos que oRientarão o trabalho serãO:





Considera2 como ponto de partida as áreas já construídas no que se refere aos domínios disponíveis de conteúdoS.
Considerar áreas emergentes da produção de conhecimento em enferMagem E pela enfermagem
Considerar temas com potencial de transversalidade nos diferentes temas.
Considerar a possibilidade de proposição de novos desenhos para a estrutura temática, mais equilibrada e coerente com a
tendência atual da enfermagem no Brasil e outros cenários internacionais.

Para facilitar a integração com o Sub-Projeto Terminologia são propostas as seguintes estratégias:
 Trabalhar uma área temática por vez
 “Lançar” cada área temática à medida que ficar pronta (definições, conteúdos, abrangência e parecer das instituições)
 Antes de encaminhar ao SB-Terminologia, a área temática desenvolvida deverá circular no espaço colaborativo virtual da
BVS-Enf a ser lançado, para validação do Comitê Consultivo
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ATA REUNIÃO BVS SUB - PROJETO TERMINOLOGIA
Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, reuniram-se na Sede da BIREME/OPAS/OMS - Centro Latino-Americano e do
Caribe de Informação em Ciências da Saúde, localizada na Rua Botucatu, 862, São Paulo (Vila Mariana), os seguintes participantes: Dr.
Abel Packer, Diretor Presidente da BIREME, Dr. Francisco Lana, Coordenador da BVS – Enfermagem, Joanita Aparecida de Barros,
Bibliotecária da BIREME, Ana Cristina Campos da BIREME, Dra. Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, Chefe do Departamento de
Enfermagem e docente da UFSC, Coordenadora do Sub-Projeto Terminologia, Dra. Sayonara de Fátima Barbosa, docente do
Departamento de enfermagem da UFSC e pesquisadora Sub - projeto Terminologia, Maria Piedade F. Ribeiro Bibliotecária da
UFMG/BVS/SE, Margareth Ângelo, docente da EEUSP e Coordenadora Sub - Projeto Áreas Temáticas, Dra. Regina Célia Gollner
Zeitoune, docente da EEAN/UFRJ, para a reunião de Planejamento BVS Enfermagem Brasil 2008 – Sub projeto Terminologia e Áreas
temáticas – Termos de Referência: reuniões para fortalecimento da BVS Enfermagem Brasil: avaliação atual e Plano de Ação 2008. A
reunião teve início as nove horas e quinze minutos e a seguinte pauta: 1. Abertura; 2. Sub-projeto Terminologia e Áreas Temáticas; 3.
Conclusões. 1. A abertura foi feita pelo Dr. Abel Packer, Diretor Presidente da BIREME, e pelo Dr. Francisco Lana, Coordenador BVS
Enfermagem Brasil. Dr. Abel Packer inicia dando as boas vindas aos presentes, expressando sua grande satisfação em sediar a
Reunião da BVS Enfermagem na sede da BIREME. Prossegue sua fala empreendendo um breve histórico da criação e dos quarenta e
um anos de existência da BIREME, perpassando por suas diferentes fases até chegar ao momento atual, constituindo-se hoje num
espaço de convergência de três concepções de rede: rede social, rede de conteúdo e rede de desenvolvimento. Finaliza reafirmando
que o fortalecimento da rede BVS Enfermagem é uma prioridade e que a liderança e sua sustentabilidade é dada por todos nós. Em
seguida Dr. Francisco Lana, Coordenador do Projeto BVS Enfermagem, faz uso da palavra e agradece a presença de todos e relembra
do movimento iniciado pela Escola da Universidade Federal de Minas Gerais, apoiado pela Fundação Kellog, referente a um programa
de desenvolvimento da Enfermagem, referindo que a BEDENF “caiu no seu colo”. Relata que em Belo Horizonte onde já foi feito um
planejamento que acredita estar dando certo. Validou-se assim a BVS Enfermagem. 2. A Coordenação do subprojeto “Terminologia” foi
representada pelas Profas. Dras. Evangelia Kotzias Atherino dos Santos e Sayonara de Fátima F. Barbosa. Foi apresentada a
metodologia seguida até agora, que contemplou a identificação dos descritores na área definida como piloto “Saúde da Mulher”, e
seguindo a mesma proposta, avanço também na identificação dos descritores na área de “Saúde mental e psiquiatria”. A continuidade
das atividades do subprojeto de “Terminologia” estão dependentes da definição das Áreas Temáticas, motivo este que dificultou o
progresso das atividades do subprojeto Terminologia, sendo enfatizada a necessidade e importância da sincronia da atividade entre os
dois subprojetos. Dentre os outros pontos abordados destacam-se: a necessidade dos descritores darem visibilidade para a
enfermagem, mas que também possam ser aplicados em outras áreas; a necessidade de que as áreas temáticas evidenciem o
crescimento das diversas áreas da enfermagem, bem como a inserção legitima dos produtos da enfermagem em outros cenários
acadêmicos; o cuidado em observar que os processos de enfermagem não podem ser considerados apenas sob o ponto de vista
clinico, mas também na avaliação e interpretação dos dados e produtos de intervenção; considerar o uso de qualificadores nas áreas
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temáticas, pois a inserção da enfermagem como qualificador pode delimitar o tema; sugerido confrontar a terminologia CINAHL e
CUIDEN com a BVS para auxiliar na definição das áreas temáticas, comparação dos tesauros; a homologação das áreas temáticas pelo
comitê se dará ao longo do processo; na identificação de termos recuperados por freqüência de uso, serão utilizadas as revistas que
fazem parte do BDENF/Portal. Sugerida a utilização de texto na íntegra das que estiverem disponíveis, e as indisponíveis utilizar análise
do resumo, considerando os números dos últimos 10 anos; para o desenvolvimento de um tesauro (ou terminologia, vocabulário
controlado) seguir a metodologia para atualização ou criação de terminologia da BVS em que os seus conceitos possam ter
abrangência internacional; avaliar o DeCS versão 2008 que estará disponível para consulta até o final desta semana, observando as
modificações e acréscimos em descritores, termos alternativos, notas de escopo e de indexação e termos alternativos com definições;
foi solicitado a possibilidade de disponibilização em formato eletrônico de uma lista hierárquica pelo menos até o terceiro nível dos
descritores DeCS em português, o que será verificado; na própria consulta ao DeCS 2008 também existe na terminologia uma estrutura
de descritores iniciando por Processos de Enfermagem, cujo primeiro subnível contém os termos "Avaliação em Enfermagem" e
"Pesquisa em Enfermagem", cada um com seus específicos; sugerida a utilização também de qualificadores DeCS e palavras do título
do documento na produção das novas estratégias de busca temática; assim que a unidade de terminologia da BIREME receba o "índice
cumulativo de assuntos" mencionado no documento do projeto, será possível o processamento (por similaridade) deste contra a
terminologia do DeCS 2008 (encontrando possíveis variações de um mesmo conceito a serem analisadas e compatibilizadas) , assim
como da extração da terminologia não-DeCS utilizada na base BDENF e talvez também de outras do portal de enfermagem que utilizem
este campo de termos não-DeCS para identificação de termos não-DeCS e DeCS utilizados, com o intuito de auxiliar numa estruturação
terminológico-temática; foram mencionadas as terminologias e classificações NANDA, NIC, NOC e CIPE, que podem ser consultadas
para servir de subsídio neste desenvolvimento. Em relação ao Sub-Projeto Áreas temáticas, os pressupostos que orientarão o trabalho
serão: considerar como ponto de partida as áreas já construídas no que se refere aos domínios disponíveis de conteúdos; considerar
áreas emergentes da produção de conhecimento em enfermagem e pela enfermagem; considerar temas com potencial de
transversalidade nos diferentes temas; considerar a possibilidade de proposição de novos desenhos para a estrutura temática, mais
equilibrada e coerente com a tendência atual da enfermagem no Brasil e outros cenários internacionais. Para facilitar a integração com o
Sub-Projeto Terminologia são propostas as seguintes estratégias: trabalhar uma área temática por vez; “lançar” cada área temática à
medida que ficar pronta (definições, conteúdos, abrangência e parecer das instituições); antes de encaminhar ao SB-Terminologia, a
área temática desenvolvida deverá circular no espaço colaborativo virtual da BVS-Enf a ser lançado, para validação do Comitê
Consultivo. Ficou também combinado também que até 30/04/2008 a coordenação da Área Temática enviará a primeira área proposta
para a Coordenação do Sub-Projeto Terminologia. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 13:00 horas pelo Professor
Dr. Francisco Lana . E para constar, eu Prof. Dra. Evangelia Kotzias Atherino dos Santos lavrei a presente ata. Florianópolis, 02 de abril
de 2008.
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ANEXO D
Subprojeto PORTAL HISTÓRIA DA ENFERMAGEM
APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES E PLANEJAMENTO NA REUNIÃO ESPECIFICA
BIREME/OPAS/OMS
Biblioteca Virtual em Saúde/ BVS Enfermagem
Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ
Sub-projeto:
Portal de História da Enfermagem
Abril 2008
Apresentação das atividades de desenvolvimento do sub-projeto Portal de História da Enfermagem
Coordenadora Institucional: Dra. Maria Antonieta Rubio Tyrrell
Coordenadoras operacionais:
Dra. Isaura Setenta Porto
Ms. Maria Angélica de Almeida Peres
O sub-projeto Portal de História da Enfermagem visa ampliar as informações sobre a História da Enfermagem, a fim de atender as
necessidades dos pesquisadores e interessados nesta temática, contribuindo assim para o crescimento e desenvolvimento da produção
científica e facilitando o processo de renovação do ensino e da pesquisa na área.
Atividades realizadas
•

Formação da equipe de trabalho
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•

Apresentação – Reunião BVS/RJ

•

Levantamento das necessidades do projeto

•

Elaboração do cronograma

•

Estimativa de custos

•

Definição da qualidade requerida

* Desenvolvimento e organização do acervo da EEAN
a ser disponibilizado inicialmente no Portal:
• Acervo iconográfico (CEDOC/EEAN)
- 2000 fotografias digitalizadas- JPEG
• Banco de Textos em História da Enfermagem (Nuphebras/EEAN) -CDS_ISIS for Windows
- 771 registros sobre História da Enfermagem
• Quem é quem na História da Enfermagem (Nuphebras/EEAN)
- Microsoft Access for Windows
- 88 verbetes sobre personagens da História da Enfermagem
Para a operacionalização deste acervo é necessário determinar a compatibilização e o acesso aos diferentes softwares.
•

Participação na Reunião BVS- Enfermagem, realizada no “59 Congresso Brasileiro de Enfermagem”, em Brasília/DF

•

Contactada equipe de suporte – Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ (NCE)

•

Solicitação de servidor (NCE) para abrigar o site do Portal
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•

Disponibilização de servidor pelo NCE/UFRJ

Planejamento 2008 I
• Capacitação de um técnico da equipe de suporte NCE (BIREME-Abr/2008)
•

Capacitação do técnico da EEAN/UFRJ

•

Instalação do aplicativo de software do Portal HE articulado com a base técnica da BVS Enfermagem (link)

•

Definição da compatibilidade do acervo histórico do Portal (Micro-ISIS, JPEG, Microsoft Access for Windows e outros
necessários).

•
-

Incorporação do acervo preparado pela EEAN ao Portal
Fotografias
Quem é quem na HE
Banco de Textos

•

Execução e teste do Portal de HE

•

Disponibilização de acesso ao acervo do Portal HE.

•

Definição de critérios para a seleção de novas fontes históricas para atualização do Portal.

•

Adesão formal de outras instituições ao Portal: assinatura de documentos interinstitucionais de adesão e de cessão de direitos
ao Portal HE visando a ampliação com novas fontes históricas.

•

Manutenção regular do Portal
Relato da Reunião Específica na Reunião Ordinária

BVS ENFERMAGEM
REUNIÃO SUBPROJETO PORTAL DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM
PAUTA ÚNICA:
- Debate sobre a viabilização do sub-projeto
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- PRESENTES:
. Francisco Lana, professor da UFMG e coordenador da BVS Enfermagem
. Isaura Setenta Porto, professora da EEAN, coordenadora do Subprojeto Bibliometria
. Eliane P. dos Santos, do CGDI / Ministério da Saúde
. Paula Xavier, da Casa de Oswaldo Cruz
. Regina Célia Gollner Zeitoune, vice-diretora da Escola de Enfermagem Anna Nery
. Joanita Barros, da Bireme, responsável pelo desenvolvimento da BVS Enfermagem
. Piedade Ribeiro, da UFMG e secretária executiva da BVS Enfermagem
. Antonio José de Almeida Filho, professor da EEAN e editor chefe da Esc. Anna Nery Rev. Enferm.
. Nilson Theobald Barbosa – NCE/UFRJ
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
- Adotar do site já existente para História da Saúde que pode ser adotado e adequado ao Portal de História – Bireme / NCE
- Termo de adesão para as instituições que participarão do Portal (a exemplo do processo adotado para o Portal de
Revistas) + levantamento junto a estas instituições sobre os produtos históricos que poderão disponibilizar no Portal
- Termo de cessão de direitos para o Portal
- Inventariar as fontes de informação que o Portal de HE terá
- Estabelecer a matriz de responsabilidades entre as instituições participantes: o que cada uma delas vai fazer e que
produtos do Portal cada uma ira assumir (gerenciar / alimentar um acervo especifico); em determinado acervo
especifico, a EEAN pode alimentar, mas não necessariamente coordená-lo
- As instituições aderentes ao Portal estabelecerão os critérios internos para cada tipo de acervo a entrar no site
ESTRATEGIAS PARA A OPERACIONALIZACAO DO PORTAL DE HISTORIA DA ENFERMAGEM:
- Sediar o Portal de HE no Núcleo de Computação Eletrônica / UFRJ – linkar o Portal de HE a BVS Enfermagem
- Adaptar a metodologia e aplicativos usados pela Casa Oswaldo Cruz para as necessidades e especificidades do Portal
de HE
- Rever plano de aplicação de recursos de 2007
- Planejar aplicação de recursos para 2008
- Agregar o projeto desenvolvido pelo Portal de HE ao Portal de História da Saúde (aparece como referencia e
possibilidade de acesso)
- Estudar novos acervos do CDOC / EEAN e de outras instituições para preparo e disponibilização no Portal de HE:
. Discursos
. Annaes de Enfermagem
. Obras raras (coleções históricas)
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ANEXO E
Subprojeto BIBLIOMETRIA
APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES E PLANEJAMENTO - REUNIÃO ESPECIFICA
 PAUTA ÚNICA:
- Debate sobre a viabilização so sub-projeto
- PRESENTES:
. Rogério Mugnaini, responsável pelo projeto Bibliometria na Bireme
. Solange dos Santos, da Bireme, responsável pela capacitação na metodologia Scielo,
. Ivone Evangelista Cabral, representante da ABEn Nacional, diretora do CEPEn, responsável pelo subprojeto Portal de teses e
dissertações e professora da EEAN
. Isaura Setenta Porto, professora da EEAN, coordenadora do Subprojeto Bibliometria
. Eliane P. dos Santos, do CGDI / Ministério da Saúde
. Otávio Muniz, professor da UERJ representante no Comitê Consultivo e responsável pelo Subprojeto Espaço Corporativo
. Regina Célia Gollner Zeitoune, vice-diretora da Escola de Enfermagem Anna Nery
. Joanita Barros, da Bireme, responsável pelo desenvolvimento da BVS Enfermagem
. Piedade Ribeiro, da UFMG e secretária executiva da BVS Enfermagem
. Francisco Lana, professor da UFMG e coordenador da BVS Enfermagem
. Enilda Rosendo do Nascimento, representante da Escola de Enfermagem da UFBA e co-responsável pelo Subprojeto
Bibliometria
 A reunião foi presidida por Francisco Lana
 A Profa. Isaura apresentou os aspectos principais do Subprojeto Bibliometria.
 Após a apresentação discutiu-se a possibilidade de avaliar o impacto das revistas de enfermagem que não estão na
coleção do Scielo, juntamente com as revistas SciELO;
 A Profa. Enilda expressou a expectativa de concretização do sub-projeto Bibliometria, a ser implantado neste ano;
 Rogério falou sobre o fator de impacto de periódicos apresentando o módulo de indicadores utilizados pela SciELO, que
gera relatórios sobre citações em seus periódicos;
ESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SUBPROJETO BIBLIOMETRIA
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 Tendo em vista a avaliação do impacto da produção científica da enfermagem, foram discutidas questões como:
1. Realização da marcação dos artigos na metodologia SciELO, com investimento na produção desses dados;
 Necessidade de ampla divulgação do subprojeto, com ampla exposição do assunto durante o próximo Congresso
Brasileiro de Enfermagem, com possibilidade de disponibilizar a ferramenta para o público em standart da BVS
Enfermagem;
 Apresentar resultado preliminar de ensaio do fator de impacto das revistas de enfermagem que estão na SciELO, na
próxima reunião do Comitê Consultivo;
 Fazer gestões junto à direção da Bireme, no sentido de disponibilizar para a BVS enfermagem os arquivos necessários
para gerar o fator de impacto das revistas da área, por necessidade da área em proceder à análise bibliométrica de sua
produção científica.
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ANEXO F
Subprojeto LIS
Apresentação Subprojeto LIS
APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES E PLANEJAMENTO
APRESENTAÇÃO Cristina

Catálogo de Sites de Enfermagem
OBJETIVOS
 Contribuir para o acesso universal às fontes de informação em saúde
 Facilitar o acesso rápido e eficiente às fontes de informação científico-técnica em enfermagem disponíveis na Internet;
 Desenvolver e operar o catálogo de fontes de informação em enfermagem da Internet na BVS.
Resultados esperados:
 Um catálogo exaustivo de fontes de informação em enfermagem disponíveis na Internet;
 Um mecanismo de atualização sistematizada das fontes de informação em enfermagem disponíveis na Internet.
Macro-Atividade 1
Definição do núcleo de instituições responsáveis pelo registro das fontes de informação científico-técnica em enfermagem.
Esse núcleo deverá ser formado inicialmente pelas instituições partícipes da SURENF - Sub-Rede de Informação em
Enfermagem, instituições de ensino em enfermagem com programas de pós-graduação;
Macro-Atividade 2
Definição de critérios de seleção para o cadastramento de fontes de informação em enfermagem disponíveis na Internet;
Macro-Atividade 3
Definição e implantação de níveis de responsabilidade para a atualização e integridade das fontes de informação entre as instituições
participantes;
Macro-Atividade 4
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Implantação da Metodologia
Macro-Atividade 5
Capacitação dos profissionais responsáveis pelo ingresso do registro na fonte de informação;
Macro-Atividade 6
Operação regular e atualização do LIS-Enfermagem;
Macro-Atividade 7
Acompanhamento das atividades entre as instituições participantes.
Cronograma
Responsáveis:
Núcleo de Informática em Enfermagem (NIEn)
- Dra Isabel Cristina Kowal Olm Cunha
- Ms. Isaac Rosa Marques
Participantes
-

Adilson P. Marques
Ruth Pamela Navarro Navarrete
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UFTM
UECE
UFBA
UFC
UFG
UFMG
UFMT
UFPB/JP
FUFPI
UFPR
UEM
UFRJ
UFF
UERJ

INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS
PARTICIPANTES

PROGRAMAS DE
PÓS-GRADUAÇÃO

UNIRIO
UFRN
UFRGS

UFSM
UPEL
FURG
UFSC
UFSCAR
USP
USP-RP
UNICAMP
UNESP-Botucatu
UNIFESP
UNG

Desafio:
- Financiamento
-

Capacitação dos profissionais responsáveis das diferentes instituições participantes
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ANEXO G
Espaço Coloborativo
APRESENTAÇÃO DA FERNANDA CINTRA
Espaço Colaborativo
BVS Enfermagem
DENOMINAÇÃO
 Denominadas “comunidades virtuais”, hoje também são referidas como “espaço colaborativo”, denominação que se
torna mais explícita quanto à ação desempenhada, uma vez que a comunidade é o espaço onde todos os interessados
colaboram conjuntamente. A escolha entre um nome e outro é opcional, de acordo com o que a instituição cooperante
decidir.
ESTRATÉGIAS
 Com base na estratégia de implantação e na arquitetura de fontes de informação da BVS, tem-se elaborado este projeto
de implantação de uma Comunidade Virtual que responde à fonte de informação número 5 da Biblioteca Virtual em
Saúde.
RECOMENDAÇÕES
 No Guia da BVS 2005 é recomendado que os trabalhos iniciais para o estabelecimento de uma BVS sejam realizados nos
ambientes de uma comunidade virtual, por permitir que o registro da informação gerada permaneça reunido de forma
organizada e recuperável para compartilhamento – reforçando a importância das comunidades, seu objetivo de gestão
de informação e conhecimento.
PRATICANTES PRECISAM DE UMA COMUNIDADE PARA:
 Ajudar a resolver problemas
 Ter a oportunidade de ouvir histórias dos outros
 Refletir sobre suas práticas e melhorá-las
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 Manter-se atualizado com a mudança
 Encontrar sempre alguém
 Pensar em novas formas de alavancar o seu conhecimento
 Não se sentir isolado
Texto da apresentação Milestone
Três Perguntas Fundamentais para a construção de Espaços Colaborativos
- Qual o tipo de comunidade será implantado?
- Com que finalidade será construída?
- Quem irá usufruir dela?
Componentes:
Galeria de documentos
Ambiente para dispor arquivos separados por categorias. Apresentações
de simpósios, congressos etc. Por exemplo ser disponibilizados os
projetos e documentações e as atividades realizadas do Núcleo de
Regionais.
Galeria de Imagens
Disponibilização de imagens divididas por temas, tais como
fotos de congressos, eventos e simpósios, etc
Fórum
 Poderão ser criados fóruns de discussão sobre assuntos específicos, abrindo-se a possibilidade de serem trocados
periodicamente.
 Fóruns são ambientes bem conhecidos mas poucas vezes bem utilizados. O excesso de repetições, a falta de temáticas
bem orientadas, a pouca habilidade das pessoas, em geral, de saberem escrever de modo comunicativo, levam muitas
vezes a que um importante tema seja muito maltratado
 É fundamental haver moderação, estímulo e edição nos tópicos e nas mensagens.
 Trata-se de um importante espaço para a socialização das idéias.
Ferramentas para o futuro
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 Chat
 Newsletter
 Agenda
 Noticias
 Mural de Recados
 Enquetes
 FAQ (Preguntas Frequentes)
 Blogs: Diarios Online
Como os tradicionais blogs da internet, os blogs do Tiki podem ser usados para enviar mensagens a respeito de um tema
específico (como num diário pessoal). Sua principal caracterítica é a facilidade de atualização, o que aumenta seu potencial de
utilização, servindo para disponibilizar relatórios de participação em eventos, atas de reuniões etc.
Iniciativas em desenvolvimento
 TropIKA Collaborative Space
 Global Health Library
 ePORTUGUÊSe
 Doenças Inflamatórias Intestinais
 ANVISA Vigilância Sanitária
 Centros Cooperantes da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)
 Atenção Primária a Saúde
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ANEXO H

- ENFERMAGEM

BASE DE DADOS

BDEnf

- PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS INDEXADAS

SITUAÇÃO DA INDEXAÇÃO ABRIL DE 2004

TÍTULO DA REVISTA

1.ACTA PAULISTA DE
ENFERMAGEM

2.CIÊNCIA CUIDADO E SAÚDE

INSTITUIÇÃO

BIBLIOTECA
RESPONSÁVE
L PELA
INDEXAÇÃO

UNIFESP –
Dept. Enf

BR 1.2

UEM
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BR 513.1

AUSÊNCIAS EM
MARÇO 2007

1990, 4 (1-4)
2002, 15 (2,3)
2003, 16 (2,4)
2004, 17 (1-4)
2005, 18 (1,4)
2006, 19 (2....)
2007, 20
2005, 4 (1-3)
2006, 5 (1-3)
2007, 6

FALTA
INDEXAR

INSERIDOS
NA BASE NO
PERIODO

17
Fascículos

2006, 19 (2....)
2007, 20
2008
2006, 5 (2,3)
2007, 6
2008

4
Fascículos
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3.COGITARE ENFERMAGEM

UFPR - –
Dept. Enf

BR 16.1

2000, 5(1)
2003, 8(2)
2004, 9(3)
2006, 10 (1-3)
2007, 11 (1-3)

4.ESCOLA ANNA NERY – REVISTA
DE ENFERMAGEM
EEAN - Escola de Enfermagem Anna
Nery

UFRJ-EEAN

BR 442.1

2004, 8(2 … )
2005, 9 (todos)
2006, 10 (todos)
2007, 11

5.NURSING (São Paulo)

A definir

2001, 4 (32-43)
2002, 5 (44-46, 55)
2003, 6 (61 a 83,
85...
2004, 8
2005, 9
2006, 10
2007, 11

6. ON LINE BRAZILIAN JOURNAL OF UFF
NURSING

BR 1342.

2002, 1
2003, 2
2004, 3(1,2)
2005, 4
2006, 5 (2)
2007, 6 (0,1,2)

7. REME- Revista Mineira de
Enfermagem

UFMG
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BR 21.1

2005, 9(2,3,4)
2006, 10 (2,3,4)
2007, 11

2000, 5(1)
2003, 8(2)

7
Fascículos

2008
2006, 10 (2)
2007, 11 (1)
2008, 12
2001, 4 (32-43)
2002, 5 (44-46, 55)
2003, 6 (61 a 83,
85...
2004, 8
2005, 9
2006, 10
2007, 11
2008, 12
2002, 1
2003, 2

11
Fascículos

0
Fascículos

5
Fascículos

2005, 4
2008,
2006, 10 (4)
2007, 11(3,4)
2008, 12

5
Fascículos
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8. RENE- Revista da Rede
Enfermagem do Nordeste

UFC

BR 6.1

2005, 6
2006, 7
2007,

9 REVISTA BAIANA DE
ENFERMAGEM

UFBA

BR 342.1

10.REVISTA BRASILEIRA DE
ENFERMAGEM- REBEn
ABEN Nacional

ABEN

BR 905.1

2003, 18(3...)
2004
2005
2006
2007
2003, 56(4-6)
2004, 57…
2006, 59…
2007, 60

11. REVISTA DA ESCOLA DE
ENFERMAGEM DA USP

USP

BR 41.1

1973, 7(2)
1989, 23(3)
2000, 34 (1,4)
2001, 35...
2002, 36
2003, 37
2004, 38
2005, 39
2006, 40
2007, 41

12. REVISTA DE ENFERMAGEM DA
UERJ

UERJ

BR 1366.1

2007, 15(1,2)
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2005, 6
2006, 7
2007,
2008,
2003, 18(3...)
2004
2005
2006
2007
2004, 57…
2006, 59…
2007, 60(1,2)
2008, 61 (2…)
1973, 7(2)
1989, 23(3)
2000, 34 (1,4)
2001, 35...
2002, 36
2003, 37
2004, 38
2005, 39

0
Fascículos
0
Fascículos

4
Fascículos

8
Fascículos

2008, 42
2008, 16

2
Fascículos
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13.REVISTA GAÚCHA DE
ENFERMAGEM

UFRGS

BR 546.1

1996, 17(2)
2000, 21(1)
2002, 23(1)
2003, 24 (1,2)
2004, 25(1,2)
2005, 26(1,2)
2006, 27
2007, 28

REVISTA ELETRONICA DE
ENFERMAGEM

UFG

BR 584.1

2006 8 (2…)

14. REVISTA LATINOAMERICANA
DE ENFERMAGEM

EERP/USP

BR. 26.1

2007, 15

15. REVISTA PAULISTA DE
ENFERMAGEM

ABEN-SP

BR 599.1

1986, 6(4)
1987, 7(2-4)
1988, 8(3...)
1990, 9(1,2)
1991, 10(2)
2001, 20(3)
2002, 21(2)
2003, 22(2)
2004, 23(1-4)
2005, 24(1-4)
2006, 25(1-4)
2007, 26
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1996, 17(2)
2000, 21(1)
2002, 23(1)
2003, 24 (1,2)

4
Fascículos

2006, 27
2007, 28
2008, 29
2007, 9
2008, 10
2007, 15(5,6)
2008, 16

1986, 6(4)
1987, 7(2-4)
1988, 8(3...)
1990, 9(1,2)
1991, 10(2)
2001, 20(3)
2002, 21(2)
2003, 22(2)
2004, 23(1-4)
2007, 26
2008, 27

2
Fascículos
4
Fascículos

8
Fascículos
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16. REVISTA SOBECC
R. VERGUEIRO, 875, CONJ. 21 LIBERDADE

SOBECC

BR. 442.1

1997/2000, V.1/4
2001, 5(1-4)
2002, 6(1-2)
2006, 11 (4)
2007

1997/2000, V.1/4
2001, 5(1-4)
2002, 6(1-2)
2006, 11 (4)
2007, 12

0
fasciculos

17. TEXTO & CONTEXO
ENFERMAGEM

UFCS

BR. 17.1

1992, 1(1)
1999, 8(1…)
2000, 9(1)
2001, 10(2…)
2002, 11(Todo)
2003, 12(1,2)
2004, 13(Todo)
2005, 14(2,3)
2006, 15 (4)
2007, 16

1992, 1(1)
1999, 8(1…)
2000, 9(1)
2001, 10(2…)
2002, 11(Todo)
2003, 12(1,2)
2004, 13(Todo)

4
fasciculos

2006, 15 (4)

2008, 17
TOTAL DE FASCÍCULOS INSERIDOS NA BDEnf em 2007:

85

OBS. Os títulos aprovados para indexação nos processos de avaliação realizados em 2007 ainda não tiveram fascículos indexados
(Revista APS – também já aprovado para LILACS; Enfermagem Atual; SMAD - eletrônica).
Atualizado em 04/04/2008
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ANEXO I
MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO – ANEXO X

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido
no Cartão do CNPJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ
17.217.985/0001-04

7 – Tipo da Prestação de Contas
PARCIAL
7.1 – Parcial – Execução da Parcela Nº:01 e 02
7.2 – Final – Execução do Convênio:
8 – Relatório Consubstanciado

2 – Nº do Processo
25000206662/2006-16

3 – Exercício
2006

5 – Convênio Nº
Portaria 632/2006

6 – UF
MINAS
GERAIS

De: 05/06/2008
De

A 31/01/2008
A

8.1 – Ações Programadas:
Para o 10 ano do Projeto foram programadas ações para os seguintes sub-projetos

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

DESENVOLVIMENTO E OPERAÇÃO DO PORTAL DA BVS ENFERMAGEM;
CONTROLE BIBLIOGRÁFICO DA LITERATURA NACIONAL EM ENFERMAGEM- BDENF;
PORTAL DE REVISTAS ELETRÔNICAS EM ENFERMAGEM –
PORTAL DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM;
TERMINOLOGIA EM ENFERMAGEM (EXPANSÃO DO DECS NA ÁREA); DIRETÓRIO DE EVENTOS (CONGRESSOS, CURSOS, ETC); CAPACITAÇÃO
MARKETING

8.2 – Ações Executadas (Implantação do Projeto)
A BVS ENFERMAGEM tem como missão a construção do patrimônio informacional em enfermagem, com fácil
acesso, sem preocupações com tempo, espaço e fronteiras, impulsionando os processos da geração de
conhecimento, contribuindo para melhorar a formação e a prática da enfermagem para atuar com compromisso
ético-social na área da educação, pesquisa e atenção à saúde. Sob a liderança da BIREME, do Ministério da
Saúde e da Escola de Enfermagem da UFMG, a BVS Enfermagem representa uma expansão do modelo de
cooperação técnica ao promover a produção e operação descentralizadas de fontes de informação multimidiais,
conectadas em rede, com acesso direto e universal, sem limitações geográficas e de horário, com o objetivo de
responder organizada e eficientemente às necessidades de produzir e operar fontes de informação em saúde
integradas na Internet. Foi lançada em 2005 e recebeu o primeiro financiamento direto do Ministério da Saúde
por meio da CGDI por meio da Portaria 632/2006 e teve seus primeiros recursos liberados em 05/06/2007.
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Apresentamos abaixo as atividades executadas em 2007, constituindo em uma versão parcial do Relatório
mesmo não tendo havido prazo hábil para a execução financeira da primeira e segunda parcelas liberadas no
valor de R$317.931,74.000,00, o que representa 80% do valor total do projeto.
Anexo inserimos alguns documentos que confirmam a execução e avaliação de desenvolvimento do Projeto.
1) DESENVOLVIMENTO E OPERAÇÃO DO PORTAL DA BVS ENFERMAGEM:



Desenvolvimento e atualização do Portal no site da BIREME – em processo de implantação do
novo site com nova versão do web-site



Inclusão de links para acesso ao Catálogo de Pesquisas e Pesquisadores em Enfermagem do
CEPEN/ABEN, ao diretório de eventos, notícias e ainda para acesso ao Portal de Revistas
metodologia SciELO.



Em processo de desenvolvimento do Espaço Colaborativo no âmbito do Sub-projeto
Comunidade Virtual tendo em vista apoiar a gestão do Projeto por parte do Comitê Consultivo



Integração com a BVS Brasil e Patrimônio Cultural e História da Saúde



Realização da 3ª e da 4ª. Reunião do Comitê Consultivo, respectivamente, nas cidades de
Florianópolis – durante o 140 Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem; e Brasília/DF,
durante o 590 Congresso Brasileiro de Enfermagem



Participação da Secretaria Executiva/Coordenação nas seguintes reuniões de trabalho:
reuniões ordinárias do Comitê, BIREME, CGDI



Discussão da proposta de ampliação da BVS Enfermagem Brasil para a América Latina e
Caribe, Espanha, Portugal e países luso parlantes com a BIREME, OPAS, membros do Comitê
por meio de reuniões, teleconferência e Oficina de Trabalho realizada em Toledo – Espanha
por ocasião da IX Conferência Ibero-Americana de Educação em enfermagem.



Participação da Coordenação no Fórum Latino-Americano de Editoração Científica em
Enfermagem Saúde e

2) CONTROLE BIBLIOGRÁFICO DA LITERATURA NACIONAL EM ENFERMAGEM- BDENF:
 Levantamento sobre a participação dos centros cooperantes da BIREME na operação e
indexação de materiais bibliográficos na BIREME;


Análise da situação de indexação das revistas de enfermagem nas bases BDENF e LILACS –
primeiro estudo realizado em março de 2007 e outro em novembro de 2007;



Redefinição das instituições responsáveis pela indexação das revistas;



Elaboração de Informe Técnico que orienta sobre os critérios de indexação na BDENF,
redefinição do fluxo de indexação em comum acordo com a BIREME (Anexo);
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Instala a base BDENF em servidor da UFMG passando a controlar o fluxo e alimentação da
base

3) PORTAL DE REVISTAS ELETRÔNICAS EM ENFERMAGEM:
 Instalação do portal e aquisição de servidor pela instituição responsável


Realizado capacitação de técnicos responsáveis pela gestão e operação do Portal.



Ampliação do número de fascículos das revistas disponibilizados no Portal

4) PORTAL DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM:


Instalação do grupo de trabalho vinculado ao NUPHEBRAS- Núcleo de Pesquisa de História da
Enfermagem Brasileira da UFRJ;



Participação no evento História e Patrimônio Cultural da Saúde e articulação com a BVS Patrimônio
Cultural da Saúde, do qual participaram expoentes da área e instituições como OPAS, BIREME, MS,
FIOCRUZ, que impulsionam e garantem as ações relativas ao Portal de História da Enfermagem
como um dos componentes daquela BVS.



,Articulação com o Projeto Patrimônio Cultural da Saúde e Rede Latino-americana de História da
Saúde do Ministério da Saúde;



Definição dos produtos a serem disponibilizados no site



Em fase de discussão as estratégias para adesão das instituições no Portal de História

5) TERMINOLOGIA EM ENFERMAGEM (EXPANSÃO DO DECS NA ÁREA):


Instalação do grupo de trabalho



desenvolvimento da metodologia para levantamento dos termos e descritores



desenvolvimento do projeto inicialmente a partir da Área Temática “Saúde da Mulher”



Em fase de articulação com o Sub-Projeto Áreas Temáticas

6) DIRETÓRIO DE EVENTOS (CONGRESSOS, CURSOS, ETC):


Disponível no site informações relacionadas aos congressos e eventos mais importantes para
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a enfermagem brasileira;


Em fase de definição de critérios para inclusão dos eventos de forma mais abrangente na BVS
Enfermagem

7) CAPACITAÇÃO


Realizada capacitação de técnico de informática e analista da informação vinculados à gestão
e operação do Portal de Revistas Metodologia SciELO – EERP / Ribeirão Preto

8) MARKETING


Em fase de elaboração de novo material: folder.

8.3 – Execução do Objeto:


Desenvolvimento e Operação do Portal da BVS Enfermagem:
Durante o período houve avanços consideráveis no desenvolvimento do Portal a partir da instalação
da Secretaria Executiva na Escola de Enfermagem da UFMG. Houve a inclusão de novas fontes de
informações como o Coleciona Sus, o acervo do Ministério da Saúde e o Catálogo de Dissertações e
Teses da ABEN/CEPEN. Além disso, encontra-se em desenvolvimento estratégias para a integração
com a BVS Brasil, a BVS História da Saúde e outras. Nesse período foi intensificado o debate sobre
a expansão da BVS Enfermagem Brasil para uma BVS Ibero-Americana com a participação da
coordenação em teleconferência e oficinas.



Controle Bibliográfico/BDENF
Embora ainda haja dificuldades dos Centros Cooperantes na indexação das revistas e outros
materiais bibliográficos na BDENF, a base de dados está sendo atualizada e o passivo de indexação
das publicações periódicas teve um considerável decréscimo. Fato estimulado pela melhoria
significativa das revistas e apoio da CGDI/MS. O fato da inclusão de alguns títulos na SciELO
incentivou e incrementou a atualização das publicações na LILACS e BDENF. Há ainda algumas
revistas com fascículos retrospectivos em atraso e que as possibilidades de solução são:
capacitação de recursos humanos dos centros cooperantes na metodologia- treinamento especifico
para a Rede BVS Enfermagem; contratação de serviços (terceirização da indexação) pela Secretaria
Executiva e a realização de uma reunião com os bibliotecários dos Centros Cooperantes,
avaliação das atividades e motivação do grupo.
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Portal de Revistas REV@ENF:
Foi adquirido pela EERP-USP e instalado na instituição um novo servidor para a hospedagem do
Portal e contratados um técnico de informática e uma bibliotecária para o desenvolvimento das
atividades. A maioria das revistas têm dificuldades na utilização da Metodologia Scielo e algumas
ainda não conseguiram a inserção de nenhum fascículo além daquele disponibilizado para o
lançamento do Portal em novembro de 2006. Há previsão de que até março de 2008 todo o
material de 2006 esteja disponibilizado no portal, com exceção das publicações: Revista Sobecc,
que precisa definir a sua permanência no Portal. A Online Brazilian Journal of Nursing manifestou a
intenção de não continuar alimentando o Portal, mas ainda não formalizou sua saída. As revistas
estão terceirizando a “marcação” dos artigos na Metodologia SciELO e que estes serviços tem
onerado

substancialmente

o

orçamento

das

publicações

e

disponibilização de recursos, por meio da Secretaria Executiva,

que

talvez

fosse

oportuno

a

para a contratação de toda a

marcação pendente dos volumes/fascículos previstos – um pacote abrangendo todas as revistas.
Diante das dificuldades na marcação foi proposto a realização imediata de outro treinamento na
metodologia SciELO exclusiva para as revistas da Enfermagem com o apoio da BIREME.


Portal de História de Enfermagem:
Subprojeto instalou grupo de trabalho no final do 2º semestre de 2007, vem trabalhando na
metodologia para difusão dos materiais no web site com o apoio da BIREME. Grupo está trabahndo
também em instrumento de formalização de adesão das instituições ao Portal.



Terminologia em enfermagem:
Subprojeto instalou grupo de trabalho no 2º semestre de 2007, trabalhou desenvolvimento da
metodologia para levantamento dos termos e descritores encontra-se em fase de articulação com o
Sub-Projeto Áreas Temáticas.



Diretório de Eventos:
Em fase de elaboração de critérios para indexação de eventos e cursos.



Capacitação



Capacitação realizada proporcionou autonomia do Sub-Projeto na get~çao e operação das
atividades relacionadas. Previsão de novas capacitações no 1º semestre de 2008 em
aplicativos da BIREME (LIL DEBI WEB e Metodologia SciELO)
Marketing
Foi avaliado como muito importante estabelecer estratégias de marketing de modo a ampliar
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a difusão dos produtos e informações disponíveis na BVS Enfermagem. Levantou-se as
seguintes estratégias: montagem de stand nos congressos da área, estabelecer parcerias com
a BIREME e Ministério da Saúde para colaborar no processo de divulgação da BVS; enviar
comunicação a todas as Escola de Enfermagem do páis, entre outras.

8.4 – Alcance dos Objetivos:
 Implantação e desenvolvimento dos projetos prioritários definidos pelo Comitê Consultivo para 2007:
Portal BVS Enfermagem; Controle bibliográfico, Terminologia em Enfermagem, Portal de Revistas e
Portal de História dentro do cronograma de execução e das metas estabelecidas.


Em fase de preparação para a implantação dos demais projetos em 2008: Àreas Temáticas; Portal de
Teses e Dissertações; Comunidade Virtual e Bibliometria.



Consolidação do fluxo de indexação da bibliografia entre a Secretaria Executiva, Centros Cooperantes e
BIREME.Viabilização a gestão do web site pela Secretaria Executiva e conseqüente aprimoramento do
controle bibliográfico


Ampliação da indexação de materiais convencionais e não convencionais na BDENF.



Ampliação do número de fascículos incluídos no Portal de Revistas – REV@ENF.

8.5 – Atividades ainda em fase de realização para atendimento ao público – alvo:
 Consolidação do fluxo de indexação da bibliografia entre a Secretaria Executiva, Centros
Cooperantes e BIREME.Viabilização a gestão do web site pela Secretaria Executiva e conseqüente
aprimoramento do controle bibliográfico


Elaboração de nova formatação do web site;



Discussão de um Protocolo de cooperação técnica para a integração e participação na Rede BVS Enfermagem –
Brasil,



Estratégias de marketing e divulgação ;



Ampliação da indexação de materiais convencionais e não convencionais na BDENF.



Expansão da Rede BVS Enfermagem incluindo países ibero-americanos e luso parlantes;



Desenvolvimento do sub-projeto Terminologia: disponibilização dos primeiros resultados a saber,
glossário e terminologia em saúde da mulher.



Instalação do Portal de História da Enfermagem no site: disponibilização acervos documentais e de
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mídia da história da enfermagem.


Ampliação do número de fascículos incluídos no Portal de Revistas – REV@ENF.

Como consideração final, pode dizer que a Biblioteca Virtual em Saúde Enfermagem inaugura um novo
paradigma na área de enfermagem ao:
 promover a eqüidade no acesso à informação em saúde;


estabelecer parcerias e consórcios para maximizar o uso compartilhado de recursos humanos, de
tecnologias de informação e de coleções de fontes de informação; e



estruturar, com base em um trabalho cooperativo, em rede e por meio de intercâmbio de experiências,
o desenvolvimento e operação descentralizados em todos os níveis da informação em enfermagem.

9 – Autenticação
Data
31/01/2008

Nome do Dirigente ou do Representante
Legal
Profª Andréa GazzinellI
Vice-Diretora da Escola de Enfermagem
Universidade Federal de Minas Gerais

Assinatura do Dirigente ou do
Representante Legal

MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA – ANEXO XI
1 – Nome do Órgão ou Entidade Convenente, conforme o Cartão do CNPJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

2 – Ação
Gestão dos Acervos
Informacionais no SUS

3 – Nº do Processo
25000.206662/2006-16

4 – Convênio Nº/Ano
Portaria n. 632/2006

5. Tipo da Prestação de Contas – PARCIAL
5.1.Parcial: Período de Execução da Parcela N °: 01 e 02

De 05/06/2007

A 31/01/2008

5.2. Final: Período de Execução do Convênio:

De

A

Execução Física
6 – Meta
7 – Etapa/Fase

1917

1305

8 – Descrição

9. Unidade de
Medida

10. Quantidade Executada no
Período
Programado
Executado

11. Quantidade Executada até
o Período (Acumulado)
Programado
Executado

Auxílio financeiro para pagamento de serviços de
gráficas e copiadoras

percentual

100

100
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1918

1306

Auxílio financeiro para pagamento de serviços
prestados por técnicos de informática, analistas de
informação, analistas de sistemas, entre outros
Auxílio financeiro para aquisição de passagens para
integrantes do projeto fora de suas sedes

Percentual

100

52

100

52

1919

1307

Percentual

100

39

100

39

1920

1308

Auxílio financeiro para aquisição de material de
consumo requerido pelo projeto

Percentual

100

02

100

02

1921

1309

* Auxílio financeiro para estadia e alimentação para
integrantes do projeto fora de suas sedes

Percentual

100

00

100

00

1922

1310

Auxílio financeiro para contratação de consultores
especialistas na área

percentual

100

10

100

10

•

Como não foi possível à UFMG empenhar os recursos dessa rubrica , os mesmos foram recolhidos pelo Tesouro em 31/12/2006..

Execução Financeira (em R$) 317.932,34
Obs.: Foram aprovados por Portaria a liberação de R$395.000,00, entretanto como não foi possível à UFMG empenhar os recursos referentes a Diárias, estes
recolhidos pelo Tesouro em 31/12/06. Desta maneira a receita prevista total do projeto refere-se ao montante de R$385.940,00
12 – Receita
13 – Despesa
14 – Saldo
Aplicação
Despesa
Elemento de
Executo
Saldo
Concedente
Executor
Financeir
Subtotal
Concedente
Financeira
Subtotal
Concedente
Executor
Despesa
r
(AF - DF)
a (AF)
(DF)
75.000,00
75.000,00
Consultoria 75.000,00
75.000,00
30.000,00
30,000,00
Passagens
11.563,61
11.563,61
18.436,39
231.203,00
231.203,00
Serv. 3º P.
180.631,73
180.631,7
50.571,27
Física
3
47.900,00
47.900,00
Serv. 3º P.
47.900,00
47.900,00
Jurídica
2.837,00
2.837,00
MConsumo
2.837,00
2.837,00
8.060,00
8.060,00
Diárias
395.000,00
Total
317.932,34
Total
77.067,66 Total
15- Autenticação
Data
Nome do Dirigente ou do Representante Legal
Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
31 Jan. 2008
Profª. Andréa Gazzinelli
Vice Diretora da Escola de Enfermagem/UFMG
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Subtotal
0,0
18.436,39
50.571,27
0,0
0,00
8.060,00*
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ANEXO J
PROJETO

BVS

ORÇAMENTO

ENFERMAGEM

PARA

QUADRO
SUBPROJETOS

Pessoa
Física

Pessoa
Jurídica

47.335,20

29.040,00

PORTAL DE REVISTAS

34.170,40

48.400,00

TERMINOLOGIA

23.232,00

PORTAL DE
HISTÓRIA

IMPLANTADOS

2008/2009
SÍNTESE

Consultoria Consumo

Passagens

Diárias

Total

A IMPLANTAR

SECRETARIA
EXECUTIVA

24.490,40

6.486,00

30.879,20 30.011,00 168.241,80

Controle Bibliográfico
Marketing
Capacitação
BVS Site

774,4

5.033,60

1.742,40

90.120,80

7.744,00

774,4

5.033,60

3.484,80

40.268,80

40.172,00

6.292,00

5.498,24

5.033,60

3.291,20

60.287,04

ÁREAS TEMÁTICAS

8.324,80

3.872,00

774,4

1.452,00

1.742,40

16.165,60

PORTAL DE TESES /
DIREVE

36.784,00

7.937,60

2.323,20

2.420,00

3.291,20

52.756,00

774,4

1.500,00

1.742,40

12.341,60

8.324,80

LIS
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17.424,00

3.872,00

774,4

2.420,00

3.291,20

27.781,60

BIBLIOMETRIA

8.324,80

3.872,00

774,4

1.452,00

1.742,40

16.165,60

ENFERMAGEM
BASEADA
EVIDÊNCIAS

7.408,00

2.560,00

1.920,00

626,16

1.776,00

1.661,00

15.951,16

231.500,00

80.000,00

60.000,00

19.580,00

ESPAÇO
COLABORATIVO

TOTAL
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57.000,00 52.000,00 500.080,00

- ENFERMAGEM
Registro, deliberações e Recomendações da 5ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo da BVS-Enfermagem – São Paulo-SP, abril 2008
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ANEXO K
Apresentação da Sra. Márcia Rollemberg
APRESENTAÇÃO MS – Márcia Rollembeg
Política de Informação em Saúde
Dimensões da Informação
Informação para a Cidadania
 Moradia, Transporte, Lazer, Alimentação, Saúde…
Informação para a troca entre pares
 Informação técnica e científica, revisão entre pares
Informação para o Controle Social
 Informação Institucional, Informação Estratégica
Informação como recurso estratégico
 Inteligência Organizacional, Inteligência Competitiva, Gestão de
Competências, Gestão do Conhecimento

Informações em saúde
Bem público – patrimônio cultural, científico e social da sociedade
Eixo transversal das políticas, programas e estratégias da Gestão da Saúde
no Brasil
Marcos referenciais nacionais:
- XI, XII, XIII Conferências Nacionais de Saúde
- Plano Plurianual de Governo (2004 – 2011)
- Plano Nacional de Saúde e o Pacto de Gestão
- Política Editorial do Ministério da Saúde
- Pacto de Gestão da Saúde, defesa do SUS e da Vida
- PAC Mais Saúde
- Metas do Ministério da Saúde (2007-2011)
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-

Política Nacional de Informação, Educação e Comunicação em Saúde
(em construção)

Gestão da Informação e o Sentido do Trabalho em Rede
Pactuar diretrizes para a construção de uma política nacional de
informação, educação e comunicação em saúde e apresentar propostas
nas conferências nacionais de saúde(12.ª e 13.ª)
Propiciar atualização profissional e promover a articulação das iniciativas
de gestão do conhecimento em saúde
Fomentar as redes colaborativas e favorecer o intercâmbio de experiências
entre profissionais de saúde, comunicação, documentação, informação,
informática e cultura, dentre outros
Alinhar as ações desenvolvidas as prioridades da saúde e avançar nos
marcos legais, programáticos e orçamentários, com destaque para o PPA e
o PAC Mais Saúde
Potencializar a atuação com parcerias em projetos intersetoriais e
promover a cooperação nacional e internacional em prol do acesso à
informação
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO MS
Gestão e Difusão da Informação e da Documentação
 Gestão da Informação Documental
Preservação e gerenciamento das fontes primárias
Agilidade de recuperação para a tomada de decisão
Autenticidade, segurança e grau de ostensividade
Transparência das ações de governo
Metodologias e tecnologias nos arquivos correntes
 Gestão bibliográfica, Legislativa, BVS Brasil e Rede BiblioSUS
Desenvolvimento do Modelo BVS no âmbito do SUS
Controle Bibliográfico, pesquisa e intercâmbio
Gestão da terminologia – padronização da linguagem técnica
Gestão da legislação federal em saúde
Democratização e diversidade de acessos
Atuação em redes institucionais e colaborativas
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História e Patrimônio Cultural da Saúde
Mostras culturais locais, virtuais e itinerantes
Pesquisas e cooperação técnico-financeira
Mobilização dos diversos atores e dos movimentos sociais
Valorização do patrimônio cientifico, histórico, e cultural da
saúde
Implementação da Política Editorial do MS
Planejamento Editorial Integrado
Criação, revisão de conteúdos e normalização
Co-Gestão da produção e adequação de produtos
Zelo pelos direitos autorais e acesso ao patrimônio público
Circulação dos produtos e avaliação
Recomendações
Convergência de ações:
 Alinhamento aos programas e políticas do SUS, potencializando as
interfaces da Rede Enfermagem, permitindo a integração de
profissionais, instituições e fontes de informação produzidas no SUS
Isso porque...

A Área de enfermagem corresponde a 49,6% do Setor Saúde,
enquanto a soma de todas as especialidades médicas alcança
30,3%
Existe em média 1,4 profissional de enfermagem por leito
hospitalar
57% da Área de Enfermagem é composta por Auxiliares e
Técnicos de Enfermagem
(Portal da Saúde – PROFAE)
 Integração das fontes de Enfermagem com o SUS
Articulação com área de Gestão do Trabalho e Educação na
Saúde/MS
 Programa PROSAÚDE: Programa Nacional de
Reorientação de Formação e Saúde
 Mudança de currículo para a gestão do SUS (medicina,
odontologia e enfermagem)
 Universidade Aberta de Educação Permanente em Saúde
61

- ENFERMAGEM
Registro, deliberações e Recomendações da 5ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo da BVS-Enfermagem – São Paulo-SP, abril 2008
______________________________________________________________________

 Projetos de Ensino à Distância já em operação
 PROGESUS – Programa de Gestão da Qualificação
Enfermagem na Oncologia – cooperação técnica com o
Instituto Nacional de Câncer
Convite às comemorações dos 20 Anos do SUS
Integração de ações – BVS Brasil
I Reunião do Comitê Consultivo da BVS Brasil (maio de 2008)
História da Enfermagem – Rede Brasileira de História e
Patrimônio Cultural da Saúde e BVS Regional HPCS
Sensibilização de novos financiados
Ministério da Educação
Ministério de Ciência e Tecnologia
Fundações de amparo à pesquisa etc.
Adoção do Modelo BVS
 Tecnologias e Metodologias já implantadas e em operação –
investimentos já realizados
Portal de Teses da BVS SP Brasil
Portal de Evidências em Saúde Pública
História e Patrimônio Cultural da Saúde
Apropriação geral dos investimentos do Projeto BVS Enfermagem – diretos
e indiretos
 Recursos Humanos
 Recursos Financeiros
 Recursos Logísticos e Tecnológicos
O Ministério da Saúde informa...
...O recurso de investimento do Projeto BVS Enfermagem 2008 já foi liberado em
4/4/2008!!!
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