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- ENFERMAGEM

COMITÊ CONSULTIVO DA BVS ENFERMAGEM
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA, 06 de novembro de 2006,
Salvador – Bahia, e
Lançamento do Portal de Revista de Enfermagem, 07 de
novembro de 2006, Salvador – Bahia.

REGISTRO, DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
LOCAL DE REALIZAÇÃO:
58º Congresso Brasileiro de Enfermagem
Centro de Convenções de Salvador – Bahia
Sala Ossain – De 14 às 18h
Auditório Oxalá 2 - De 10 às 12h
Coordenação: Dr. Francisco Carlos Felix Lana
Escola de Enfermagem da UFMG
Av. Alfredo Balena, 190 – Bairro Santa Efigênia
Telefone para contato: (031) 3248-9876
E-mail: bvsenfermagem@ufmg.br

1 APRESENTAÇÃO
O presente documento registra 2ª Reunião Ordinária Comitê Consultivo da BVS
Enfermagem realizada no dia 06 de novembro de 2006, no Centro de Convenções
de Salvador – Bahia, Sala Ossain, no horário de 14 às 18h, e o Lançamento do
Portal de Revista de Enfermagem realizado no dia 07 de novembro de 2006, no
Auditório Oxalá 2, no horário de 10 às 12h, durante o 58º Congresso Brasileiro
de Enfermagem, coordenados pelo Prof. Dr. Francisco Lana, Coordenador do
Projeto BVS - Enfermagem, para discussão dos itens constantes da pauta
apresentada a seguir.
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2 PAUTA
1ª PARTE
COORDENAÇÃO DA BVS-ENFERMAGEM – SECRETARIA EXECUTIVA
Coordenador: Prof. Francisco Lana
- Abertura: Palavras de Boas Vindas aos participantes – Prof. Francisco Lana
- Instalação da 2ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo
Representantes da BIREME, MS, ABEn, Instituições de Ensino
- Informes Gerais da Coordenação e Secretaria Executiva
- Aprovação dos critérios de avaliação das publicações periódicas para indexação na BDENF
e aprovação critérios de avaliação das publicações periódicas para inclusão na SCIELO
Enfermagem
- Estratégias para o desenvolvimento da Rede e o financiamento do projeto - Apresentação
de proposta de Termo de Compromisso
- Elaboração das recomendações
- Encerramento – Dr. Francisco Lana
2ª PARTE
SUB-PROJETO PORTAL DE REVISTAS DE ENFERMAGEM
Coordenadora: Dra. Maria Helena Marziale
- Diretrizes para a construção do Portal.
- Recursos necessários para viabilizar o Portal
- Elaboração do cronograma dos trabalhos
3ª PARTE
Realização, durante todo o evento, de cursos rápidos de “Capacitação na busca de
informação técnico-científicas na BVS” sob a responsabilidade de Maria Piedade
Fernandes Ribeiro e Miriam Piazza.
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3 PARTICIPANTES DA REUNIÃO
Dia 06-11-2006 – 2ª feira – De 14 às 18h
Nome
Instituição
Adriana Cristina de Oliveira
UFMG/EE/PG
Denize Bouttelet Munari
FEN/UFG
Denise Guerreiro V. Silva
UFSC/DE
Eliane Pereira dos Santos
CGDI/MS
Francisco C.F. Lana
UFMG/EE
Isabel Amélia Costa Mendes
USP/EERP
Isabel Cristina Olm Cunha
UNIFESP/ABEn
Isabel Cruz
UFF
Isaura Setenta Porto
UFRJ/EEAN
Maria Antonieta Rubio Tyrrell
UFRJ/EEAN – DIR
Maria Denise do Prado
UFSC/DE
Maria das Graças Bomfim Carvalho
USP/EERP – DIR
Maria Helena Palucci Marziale
USP/EERP
Maria Itayra C.S. Padilha
UFSC/DE
Maria Julia Paes da Silva
EE/USP
Maria Lucia A. Delgado
UFJF/FACEN
Maria Piedade Fernandes Ribeiro
UFMG/EE/BVS
Marilia Alves
UFMG/EE-DIR
Marisa Monticelli
UFSC
Miriam Piazza
BIREME
Odaleia M. Bruggemann
UFSC
Regina Rigotto Witt
UFRGS
Ruth Natalia T. Turrini
ABEn-SP; USP/EE
Sonia Aciole
UFRJ/FENF
Sonia Alves Marcon
UEM
Thais Aidar de Freitas Matheus
UEM

4

PRINCIPAIS PONTOS E CONSIDERAÇÕES

A 2ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo da BVS Enfermagem teve como
objetivos:
¾ Apresentação de informes gerais da Coordenação e Secretaria Executiva da
BVS Enfermagem no período de junho a outubro de 2006;
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¾ Aprovação dos critérios de seleção para a inclusão de documentos na BDENF,
já discutidos na 1ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo, com indicativo
de aprovação na 2ª Reunião, como maior tempo para apresentações de
sugestões e outras considerações;
¾ Aprovação de critérios para inclusão de revistas no Portal de Revistas em
Enfermagem, também discutidos durante a 1ª Reunião Ordinária do Comitê
Consultivo e a mesma orientação;
¾ Discussão

de

estratégias

e

recursos

necessários

para

viabilizar

o

desenvolvimento do Subprojeto Portal de Revistas em Enfermagem e outros
subprojetos

imprescindíveis

para

a

operacionalidade

do

Projeto

BVS

Enfermagem indicando os projetos prioritários.
¾ Dificuldades das revistas para a realização das atividades de migração para o
formato digital utilizando a metodologia SciELO e da Coordenação do Portal
de Revistas de Enfermagem – EERP/USP – na disponibilização do Portal com
cronograma previsto.
¾ Realização do lançamento do Portal de Revista de Enfermagem (Metodologia
SciELO) no site da BVS Enfermagem.
O Prof. Francisco Lana, Secretaria Exec0748 T 341ro paFrnas geraçasciec0748 3

Registro, deliberações e Recomendações da 2ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo da BVS-Enfermagem, Salvador-BA, nov. 2006
______________________________________________________________________

de Enfermagem– Rev@Enf. A Diretora da instituição, Dra. Graça, e a coordenadora
do Portal de Revistas, Dra. Maria Helena, agradecem a oferta, mas informam que as
dificuldades

ocorreram

devido

à

mudanças

no

cronograma

de

atividades

previamente estabelecido e a falta de recursos financeiros necessários para
implantação do portal, informam que o portal está em funcionamento e que
aguardam a liberação das verbas previstas para completar o trabalho já realizado
na EERP/USP.
O CGDI/MS foi representado por Eliane Santos que informou que o Projeto está
aprovado, entretanto, que há dificuldades da liberação de financiamento por parte
do MS devido a campanha eleitoral e outros procedimentos burocráticos do
Ministério da Saúde. Destacou a importância da BVS Enfermagem e do Portal de
Revistas, colocando o desenvolvimento do Portal como prioridade e acenou a
possibilidade de uma liberação de recursos financeiros ainda este ano para esta BVS
temática, no sentido de viabilizar as atividades da Secretaria Executiva e o
desenvolvimento do Portal de Revistas, até que sejam liberados os recursos do
SGETES/MS.

A Sra. Eliane Santos reafirmou que o Portal de Revistas de

Enfermagem é prioridade do CGDI/MS e que este é aliado técnico e político da BVS
Enfermagem.
Sobre a discussão e aprovação dos critérios de seleção de material para a BDENF e
dos títulos de periódicos a serem incluídos no Portal de Revistas de Enfermagem,
decidiu-se que os critérios indicados na 1ª Reunião do Comitê Consultivo seriam
aprovados nesta reunião, viabilizando o andamento do processo de seleção de
documentos para as bases de dados, mas que o processo de análise dos critérios
deverá ser continuado até que seja alcançado o nível desejado. Para subsidiar a
Secretaria Executiva e o Comitê Consultivo nesta atividade, foram criadas
comissões para estudos e definição destes critérios, conforme a seguir:
9 CRITÉRIOS PARA BDEnf
1. Comissão de Avaliação de Livros e trabalhos apresentados em eventos:
Membros: Eliane Pereira dos Santos (MS/CGDI),
Miriam Piazza (Bireme) e
Maria Piedade F. Ribeiro (EE/UFMG)
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2. Comissão de Avaliação de Monografias:
Membros: Prof. Dra. Isabel Cristina Cunha (ABEN),
Prof. Dra. Cristina Pinto (UFJF/FE) e
Prof. Dra. Regina R. UIT (UFRGS)
3. Comissão de Avaliação de Periódicos:
Membros: Prof. Dr. Francisco Carlos Felix Lana (UFMG/EE),
Prof. Dra. Maria Júlia Paes da Silva (USP/EE) e
Prof. Dra. Denise Guerreiro (UFSC)
9

CRITÉRIOS PARA REV@ENF
4. Comissão de Avaliação de periódicos para inserção da REV@ENF:
Membros: Prof. Dra. Maria Helena Marziale (EERP/USP)
Prof. Dra. Isaura Setenta Porto (EEAN-UFRJ)
Prof. Dra. Ruth Turrini (USP/EE)
Bib. Maria Piedade Fernández Ribeiro (UFMG/EE)
Bib. Miriam Piazza (BIREME)

A coordenação do subprojeto “Portal de Revistas de Enfermagem” da BVS
Enfermagem, a cargo da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – EERP/USP,
representada pela Profª. Maria Helena Marziale, apresentou informes sobre o
processo de desenvolvimento do Portal, que utiliza a metodologia SciELO para
disponibilizar em texto completo as principais revistas brasileiras de Enfermagem.
Os editores responsáveis ou seus representantes foram treinados na metodologia
SciELO no período de 28 de agosto a 01 setembro de 2006, ocasião em que foi
definida o lançamento do Portal durante o 58º Congresso Brasileiro de Enfermagem.
Esta data foi confirmada e a atividade oficializada pela Coordenação Executiva do
Congresso para 07 de novembro de 2006. A meta era disponibilizar pelo menos o
último fascículo do volume em curso das 16 revistas cujos representantes
receberam treinamento. Entretanto, devido a questões técnicas e financeiras, para
o lançamento foi possível disponibilizar apenas 5 títulos (Reme: Revista Mineira de
Enfermagem, Revista da Escola de Enfermagem da USP, Revista da Rede de
Enfermagem

do

Nordeste,

Revista

Enfermagem

UERJ,

Revista

Gaúcha

de

Enfermagem) com 1 fascículo de cada, além dos 70 números da Revista LatinoAmericana de Enfermagem, que já adotava a metodologia SciELO.
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Cabe ressaltar que todas as Revistas que aderiram ao Portal (17) fizeram todo o
esforço possível para disponibilizar pelo menos um número para o Lançamento e
que também, a diretoria da EE/USP, da mesma maneira, não mediu esforços para
manter

a

data

de

lançamento

do

Portal,

assumindo

completamente

sua

coordenação, contratando serviços de terceiros para cumprir a meta, o que
evidencia o envolvimento e compromisso institucional na coordenação do projeto.
Foram identificados como dificultadores no processo de criação do Portal:
¾ Pouca familiaridade com a metodologia por parte das equipes das revistas
que haviam terminado de realizar a capacitação;
¾ Erros nas marcações que inviabilizaram o processamento por parte dos
executores contratados a partir de indicação da equipe da SciELO;
¾ Demora pela SciELO/BIREME na disponibilização das Titles dos títulos de
revistas da área de Enfermagem que estavam participando do processo de
seleção para inclusão na SciELO;
¾ Grande volume de atividades, problemas de fluxo da informação e a
exigüidade de prazo entre a capacitação e o lançamento do Portal;

¾ Dificuldades de operação na gestão do Portal em fui25 feiT2 hc de 5]TJ-0.0003 Tc -c 0.01
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A Prof. Maria Helena informou que será elaborado um relatório de erros e
problemas técnicos encontrados, que será apresentado pela coordenação do Portal.
A partir deste relatório serão elaboradas as diretrizes para orientar a operação e
manutenção do Portal. As instituições estão bastante comprometidas com o
desenvolvimento do Portal e fazendo todos os esforços para sua atualização e
manutenção, mas destacou que há dificuldades de recursos humanos e de infraestrutura.
Diante da falta de recursos financeiros e a possibilidade de liberação de recursos
pelo CGDI/MS, foi definido pelo Comitê as prioridades para o desenvolvimento da
BVS Enfermagem, para o próximo ano: as atividades da Secretaria Executiva:
Coordenação da BVS; manutenção e atualização do BVS Site e a alimentação das
bases de dados BDENF e DIREVE; desenvolvimento do Portal de Revistas de
Enfermagem e a análise da terminologia (descritores) em enfermagem.
O lançamento do Portal (http://www.portalbvsenf.eerp.usp.br/) ocorreu no dia 07
de novembro de 2006 com a presença de representações das direções das
instituições partícipes da BVS Enfermagem, os editores das 17 revistas, membros
do Comitê Consultivo e outras pessoas da área.

A iniciativa de desenvolvimento

desta fonte de informação na BVS Enfermagem foi muito elogiada por todos os
presentes, que reconheceram que ao disponibilizar as coleções de revistas da área
em texto completo, quem ganha é a área de enfermagem como um todo. Foi com
satisfação que as instituições presentes sentiram que seu trabalho estava ali
representado e fortalecido pela cooperação.
O Portal foi lançado contando com a participação de 06 dos 17 títulos:
· REME - Revista Mineira de Enfermagem - 1 número
· RENE - Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste - 1 número
· Revista da Escola de Enfermagem da USP - 1 número
· Revista Enfermagem UERJ - 1 número
· Revista Gaúcha de Enfermagem - 1 número
. Revista Latino-Americana de Enfermagem – 70 números
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As revistas: Acta Paulista de Enfermagem, Ciência Cuidado e Saúde, Cogitare
Enfermagem, Escola Anna Nery – Revista de Enfermagem, Online Brazilian Journal
of Nursing, Revista Baiana de Enfermagem, Revista Paulista de Enfermagem,
Revista SOBECC

e a Texto e Contexto Enfermagem terão o primeiro número de

2006, disponibilizados no Portal, tão logo sejam resolvidas as questões técnicas
pendentes de cada uma.

Foi questionado o fato de o Portal ter duas entradas: uma para as revistas que
estão se preparando para a disponibilização eletrônica na metodologia SciELO e
outra para a Revista Latino-Americana de Enfermagem que já faz parte da Coleção
SCieLO. Foi argumentado pela Coordenação do Portal que teve de ser feito desta
maneira

por

questões

técnico-operacional

de

modo

a

garantir

aspectos

relacionados à bibliometria. O assunto foi discutido e deliberou-se pela busca de
caminhos para a entrada única de todas as revistas, inclusive as que viessem a
integrar a Coleção SciELO Enfermagem no futuro.

Os cursos rápidos de “Capacitação na busca de informação técnico-científicas
na BVS” previstos para ocorrer durante o 58º Congresso Brasileiro de Enfermagem,
em um stand específico, não se realizaram de vez que a aquisição do serviço de
“locação de stand” no Hall de Expositores do 58º Congresso Brasileiro de
Enfermagem não foi possível ser viabilizado pelo Ministério da Saúde.

Durante o evento foi distribuído folder de divulgação da BVS Enfermagem a todos
os congressistas inscritos.
equipe

técnica

da

Ressaltamos que a arte final do folder foi feita pela

BIREME,

aprovada

ela

Coordenação

da

BVS

e

pela

CGDI/Ministério da Saúde. Em função das dificuldades operacionais da Editora do
MS para reproduzir os folders, a Coordenação da BVS Enfermagem, em caráter
emergencial, tomou a iniciativa de fazer a reprodução de 10.000 folders em gráfica
de Belo Horizonte, com o acordo de realizar o pagamento posteriormente, na
expectativa de aporte de recursos pelo MS. As despesas de frete (transporte aéreo)
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de Belo Horizonte a Salvador foram realizadas pela Escola de Enfermagem da
UFMG.

5 DELIBERAÇÕES/RECOMENDAÇÕES
Nas manifestações dos membros do Comitê Consultivo, evidenciaram-se as
seguintes deliberações e recomendações:
•

Que a Coordenação da BVS Enfermagem faça todo o possível junto ao MS,
que já aprovou o projeto, para a liberação dos recursos, ainda em 2006, de
forma a garantir a sustentabilidade financeira necessária;

•

Que as instituições partícipes da BVS Enfermagem, de acordo com a matriz
de responsabilidades, procurem financiamentos por meio de outros órgãos de
fomento: Editais do CNPq, FINEP, Fundações Estaduais de pesquisa, etc.;

•

Que a Coordenação do Portal de Revistas e a Coordenação da BVS
Enfermagem busquem junto à BIREME a solução técnica para que o Portal de
Revistas de Enfermagem tenha entrada única para todos os títulos, sem
distinção entre as que estão na Coleção SciELO e aquelas que aderiram à
metodologia, sem prejuízo das questões bilbiométricas;

•

Estabelecer como prioridade as atividades da BVS Enfermagem no próximo
ano:

Atividades

específicas

da

Coordenação/Secretaria

Executiva:

subprojetos de sustentação do site e a fonte de informação específica,
respectivamente o BVS SITE e BDENF; Portal de Revistas de Enfermagem; e
o subprojeto de Terminologia que dará sustentação técnica para os projetos
“áreas temáticas” e “ Bibliometria”, que serão implantados a seguir.
•

Que o Sub-Projeto Terminologia procure se articular com o Grupo de Trabalho
da CGDI/MS que estuda a expansão dos descritores da saúde – DeCS a partir
da terminologia do SUS;
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•

Aprovação dos critérios de seleção para a inclusão de documentos na BDENF
e dos critérios para inclusão de revistas no Portal de Revistas em
Enfermagem (ANEXO A);

•

Instituir Comissões específicas para reavaliação de critérios e seleção para
inclusão na base de dados BDENF e no Portal de Revista de Enfermagem –
REV@ENF:

1. Comissão de Avaliação de Livros e trabalhos apresentados em
eventos:
Membros: Eliane Pereira dos Santos (MS/CGDI),
Miriam Piazza (Bireme) e
Maria Piedade F. Ribeiro (EE/UFMG)

2. Comissão de Avaliação de Monografias:
Membros: Prof. Dra. Isabel Cristina Cunha (ABEN),
Prof. Dra. Cristina Pinto (UFJF/FE) e
Prof. Dra. Regina R. WITT (UFRGS)

3. Comissão de Avaliação de Periódicos:

Membros: Prof. Dr. Francisco Carlos Felix Lana (UFMG/EE)
Prof. Dra. Maria Júlia Paes da Silva (USP/EE)
Prof. Dra. Denise Guerreiro (UFSC)

4. Comissão de Avaliação de periódicos para inserção da REV@ENF:
Membros: Prof. Dra. Maria Helena Marziale (EERP/USP)
Prof. Dra. Isaura Setenta Porto (EEAN-UFRJ)
Prof. Dra. Ruth Turrini (USP/EE)
Bib. Maria Piedade Fernández Ribeiro (UFMG/EE)
Bib. Miriam Piazza (BIREME)

•

Que o Sub-Projeto Portal de História da Enfermagem alie-se ao Programa
Patrimônio Cultural da Saúde do Ministério da Saúde e do Ministério da
Cultura, coordenado pelo CGDI, procedendo seu realinhamento aos proceitos
do referido Programa, articulando para que as atividades iniciem-se em 2007

•

Ficou determinado que a 3ª Reunião Ordinária da BVS Enfermagem seja
realizada por ocasião do 14º Seminário Nacional de Pesquisa – SENPE, que se
realizará na cidade de Florianópolis no período de 29/05 a 01/06/2007.
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- ENFERMAGEM

ANEXO A
CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAL A SER INCLUÍDO NAS FONTES
DE INFORMAÇÃO DA BVS ENFERMAGEM
1 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAL A SER INDEXADO NA BDENF
1.1 Material Convencional
9 Livros (publicação avulsa, contendo no mínimo cinco páginas impressas, grampeadas,
costuradas) – Toda a produção de autores brasileiros sem limite para data de publicação,
com ISBN.
Comissão de Estudo:
Membros: Eliane Pereira dos Santos (MS/CGDI),
Miriam Piazza (Bireme) e
Maria Piedade F. Ribeiro (EE/UFMG).
Nota: Os resultados deverão ser apresentados na próxima reunião ordinária do Comitê Consultivo a ser
realizada em Florianópolis.

9 Publicações Oficiais (publicações de responsabilidades de órgãos governamentais)
Órgãos nacionais específicas para a Enfermagem - sem data limite
9 Publicações Periódicas (revistas técnico-científicas):
Critérios de inserção:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

conteúdos técnico-centíficos predominantemente de enfermagem com
artigos de pesquisa original, atualização,revisão, relatos de casos e
experiências, descrição de métodos e processos da enfermagem, análise de
aspectos filosóficos, éticos ou sociais;
revisão (arbitragem) por pares;
comitê editorial;
cadastrada no ISSN;
normalização: ABNT ou Vancouver para referencias e citações;
periodicidade a partir de semestral;
regularidade na publicação no último ano
tempo de existência: último ano (volume completo)
resumo em português e inglês
título em português e inglês
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•
•

apresentação gráfica em conformidade com a NBR6022, 6021
data: sem data limite – indexação dos volumes publicados a partir da data
de aprovação

Comissão de Estudo:
Membros: Prof. Francisco Carlos F. Lana (UFMG/EE),
Prof. Dra. Maria Júlia Paes da Silva (USP/EE)
Prof. Dra. Denise Guerreiro (UFSC).
Nota: Os resultados deverão ser apresentados na próxima reunião ordinária do Comitê Consultivo a ser
realizada em Florianópolis.

1.2 Material Não Convencional
9 Teses - todas
9 Dissertações - todas
9 Monografias – a ser definido pela comissão de estudo
Comissão de Estudo:
Membros: Prof. Dra. Isabel Cristina Cunha (ABEN),
Prof. Dra. Cristina Pinto (UFJF/FE)
Prof. Dra. Regina R. Witt (UFRGS)
Nota: Os resultados deverão ser apresentados na próxima reunião ordinária do Comitê Consultivo a ser
realizada em Florianópolis.

9 Anais de Eventos de interesse da Enfermagem
9 Relatórios Técnicos de interesse da Enfermagem
9 Legislação em e de interesse da Enfermagem

2 INCLUSÃO DE REVISTAS NO PORTAL “REV@ENF”
CRITÉRIOS:

• ser indexada na BDENF e na LILACS ou na SCIELO;
• ser corrente e regular;
•

conteúdos técnico-centíficos predominantemente de enfermagem com
artigos de pesquisa original, atualização,revisão, relatos de casos e
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experiências, descrição de métodos e processos da enfermagem, análise de
aspectos filosóficos, éticos ou sociais;
• revisão (arbitragem) por pares;
• comitê editorial – abrangência e representatividade;
• cadastrada no ISSN
• normalização: ABNT ou Vancouver para referencias e citações;
• periodicidade a partir de semestral;
• tempo de existência: fascículos do último ano (volume completo);
• resumo em português, inglês e espanhol;
• título em português, inglês e espanhol;
• apresentação gráfica em conformidade com as normas da ABNT:
NBR6022 e 6021;
• data: sem data limite – indexação dos volumes publicados a partir da
data de aprovação.
NOTA: Instruir aos editores das revistas que passem a solicitar dos autores a declaração de cessão
dos direitos autorais para a revista.

Comissão:
Membros: Maria Helena Marziale (EERP/USP)
Maria Piedade Fernandes Ribeiro (UFMG/EE)
Miriam Piazza (BIREME)
Ruth Turrini (USP/EE)
Isaura Setenta Porto (EEAN/UERJ)
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