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- ENFERMAGEM

COMITÊ CONSULTIVO DA BVS ENFERMAGEM
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA, 30 de maio de 2007, e
Reunião Aberta da BVS Enfermagem, 01 de junho 2007
Florianópolis – Santa Catarina
REGISTRO, DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
LOCAL DE REALIZAÇÃO:
14º SENPE – Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem
Centro de Convenções e Cultura da UFSC
Sala dos Conselhos do CCS/UFSC – De 17 às 21h
Coordenação: Dr. Francisco Carlos Félix 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 a 3ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo da
BVS Enfermagem realizada no dia 30 de maio de 2007, na Sala dos Conselhos do
Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis-SC, no horário de 17 às 21h, e a Reunião Aberta da BVS
Enfermagem, realizada no dia 01 de junho de 2007, na Sala Petúnia do Centro de
Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina, no horário de 10:30 às
12:30h, durante o 14º SENPE – Seminário Nacional de Pesquisa em
Enfermagem, coordenada 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
1 ABERTURA
- Palavras de boas vindas aos participantes – Prof. Dr. Francisco Lana
- Instalação da 3ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo da BVS Enfermagem Representantes
da Bireme, MS, ABEn, Instituições de Ensino Superior
- Informes Gerais da Secretaria Executiva
2 FONTES DE INFORMAÇÃO E CONTROLE BIBLIOGRÁFICO
- Situação de indexação das publicações periódicas (BDEnf e LILACS) – Anexos A e B
- Análise do 1º Processo de Avaliação de Periódicos para indexação na BDEnf no âmbito da BVS
Enfermagem – Pareceres da Comissão de Avaliação serão apresentados na reunião.
- Apresentação das Propostas de Critérios para indexação de material bibliográfico na BDEnf:
• Comissão Critérios para Livros
• Comissão Critérios Material Não Convencional (monografias, relatórios técnicos, entre
outros).
3 PORTAL DE REVISTAS DE ENFERMAGEM
- Avaliação do processo de construção do Portal;
- Estratégias para a sustentabilidade de sua operação e desenvolvimento;
4 TERMINOLOGIA
- Definição de estratégias para implantação;
- Articulação com o Grupo de Trabalho Terminologia SUS do MS/CGDI;
5 HISTÓRIA DA ENFERMAGEM
- Definição de estratégias para implantação
- Articulação com o Projeto Patrimônio Cultural da Saúde do MS/CGDI

6 ENCAMINHAMENTOS DEMAIS SUBPROJETOS:
-

ÁREAS TEMÁTICAS
BIBLIOMETRIA
COMUNIDADE VIRTUAL
DIREVE
LIS
MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS
PORTAL DE TESES
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7 FORMALIZAÇÃO DA REDE
Estabelecimento
de
Protocolos
de
Cooperação
COOPERANTES/SECRETARIA EXECUTIVA DA BVS ENFERMAGEM

entre

BIREME/CENTROS

8 FINANCIAMENTO
- Aspectos legais relacionados à execução orçamentária
- Estabelecimento de prioridades 2007

9 EXPANSÃO DA BVS ENFERMAGEM PARA A AMÉRICA LATINA & CARIBE
Encerramento – Dr. Francisco Lana
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3 PARTICIPANTES
3.1 Da Reunião Ordinária
Dia 30-06-2007 – 4ª feira – De 17 às 21h
Nome
Instituição
Alacoque Lorenzini Erdmann
UFSC/CNPq
Ana Karla S. de Oliveira
MS/CDGI
Benedita Maria Rego Deusdarar
UERJ/FE
Denize Cristina de Oliveira
UERJ/FE
Denise Guerreiro V. Silva
UFSC/DE
Evanguelia K. A. dos Santos
UFSC/DE-Dir
Francisco C.F. Lana
UFMG/EE
Isabel Amélia Costa Mendes
USP/EERP-CC/OMS
Isabel Cristina Kowal Olm Cunha
UNIFESP/ABEn
Isaura Setenta Porto
UFRJ/EEAN
Joanita Aparecida Barros
BIREME
Marcelo Medeiros
UFG/Fen
Márcia Maria Bragança Lopes
UFPA/FE
Maria Cristina Pinto de Jesus
UFJF/FE
Maria das Graças Martins Ribeiro
UFJF/FE
Maria Helena Palucci Marziale
USP/EERP
Maria Julia Paes da Silva
USP/EE
Maria Piedade Fernandes Ribeiro
UFMG/EE/BVS
Marilia Alves
UFMG/EE-DIR
Mariluci Alves Maftum
UFPR/EE
Marta Lenise do Prado
UFSC/PEN
Miriam Santos Paiva
UFBA/EE
Odalea M. Bruggemann
UFSC/Texto & Contexto
Rosalina A. P. Rodrigues
USP/EERP/CAPES
Regina Célia G. Zeitoune
UFRJ/EEAN
Regina Rigatto Witt
UFRS/EE
Rogério Pacheco
MS/CGDI
Sandra Helena A. Poçarp
UFPA/FE
Sonia Silva Marcon
UEM/DE
Tânia Cristina F. Santos
UFRJ/EEAN
Valéria Lerch Lunardi
FURG
Vânia Marli Schubert Backes
UFSC/DE/PPG
Yolanda D. Martinez Évora
USP/EERP – DIR
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3.2 Da Reunião Aberta
Dia 01-06-2007 – 4ª feira – De 10:30 às 12:30h
Nome
Instituição
Ana Carla D. Cavalcanti
UFF
Carolina Bittencourt Castro
UERJ
Claudia Mara de Melo Taurus
UFF
Edna G. Casano
USS-UniGranRio
Francisco C.F. Lana
UFMG/EE
Grandene A. Cunha
UFAM
Isaias Estevão Ribeiro
MS/INCR
Iza Cristina dos Santos
INL/ CEUCEL
Julieta Albuquerque
UFPI/FACID
Kátia Bertomello
Hospital Stª Catarina
Laci dos Santos
UERJ
Luciane Alves Venillo
CEUCEL
Márcia Bragança Lopes
UFPA
Maria Clara C. Matheus
UNIFESP
Maria de Lourdes Denarsin Budó
UFSM
Maria Helena Palucci Marziale
USP/EERP
Maria Piedade Fernandes Ribeiro
UFMG/EE/BVS
Neusa M. C. Alexandre
UNICAMP
Regina Rigatto Witt
UFRGS/EEnf
Rinaldo de Souza Rios
ABEn/DF
Sandra Greice Becker
UFAM
Sandra Polaro
UFPA
Yolanda D. Martinez Évora
USP/EERP – DIR

4

PRINCIPAIS PONTOS E CONSIDERAÇÕES

A 3ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo da BVS Enfermagem foi aberta com
as palavras de boas vindas do Prof. Dr. Francisco Lana, Coordenador da BVSEnfermagem e da Profa. Dra. Evanguelia K. A. dos Santos, Chefe do
Departamento de Enfermagem da UFSC, que retornou a palavra para Prof.
Francisco dar inicio aos trabalhos em conformidade com a pauta préestabelecida. Antecedendo aos trabalhos os presentes se identificaram.
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A reunião teve como objetivos:
 Apresentar informes gerais da Coordenação/Secretaria Executiva da BVSEnfermagem relativos ao período de outubro de 2006 a maio de 2007;
 Apresentar e discutir os problemas relativos à atualização da Base de
Dados em Enfermagem (BDEnf) – fonte de informação específica da BVSEnfermagem;
 Homologar as avaliações das publicações periódicas submetidas para
análise para indexação na BDEnf;
 Apresentar e aprovar os critérios de seleção para a inclusão de material
bibliográfico, convencional e não-convencional, na BDEnf, pelas comissões
específicas nomeadas pelo Comitê Consultivo

durante a 2ª Reunião

Ordinária do Comitê Consultivo da BVS-Enfermagem;
 Discutir as estratégias para o desenvolvimento dos subprojetos prioritários:
controle bibliográfico, portal de revistas, terminologia e história da
enfermagem;
 Discutir os encaminhamentos dos projetos ainda não iniciados: Área
Temáticas, Bibliometria, Comunidade Virtual, DIREVE, LIS, Portal de Teses,
Enfermagem Baseada em Evidências;
 Discutir a formalização da rede BVS-Enfermagem;
 Apresentar a planilha dos recursos financiados pelo Ministério da Saúde e
estabelecer a prioridade de aplicação;
 Apresentar e discutir a proposta de viabilidade de expansão da BVSEnfermagem para América Latina e Caribe.

Com

relação

à

situação

da

indexação

das

revistas

e

outros

materiais

bibliográficos pelos Centros Cooperantes foram colocadas as dificuldades das
bibliotecas das IFES que vêm sofrendo perdas em seus quadros de pessoal, o
que vem prejudicando a manutenção de serviços e produtos, sendo que a
maioria tem mantido apenas as atividades imprescindíveis aos usuários em
6
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detrimento às atividades de tratamento da informação, entre elas a indexação
em bases de dados. Ficou evidenciada a necessidade de sensibilizar as
bibliotecas e a administração das instituições no sentido de buscar estratégias
para

implementar

as

atividades

de

indexação

do

material

bibliográfico

institucional pelas bibliotecas. Caso, o que se chamou de “passivo” da indexação,
principalmente, das publicações periódicas, não possa ser revertido com os
recursos humanos atualmente disponíveis nas IFES, deve-se trabalhar pela busca
de recursos para a contratação de técnicos com pagamento por bolsas de
extensão para o trabalho de atualização da base. Ficou evidenciado que a
atualização da BDEnf, fonte de informação especializada da área é de
fundamental importância para a BVS-Enfermagem. Foi esclarecido também que a
Secretaria Executiva da BVS-Enfermagem já conta com toda a estrutura
tecnológica para a hospedagem e o gerenciamento da BDEnf, em conformidade
com o Informe Técnico nº 1 encaminhado às Instituições partícipes da Rede BVSEnfermagem e suas respectivas bibliotecas.

A Comissão de Avaliação de Periódicos para Indexação na BDEnf, composta pelos
professores Prof. Dr. Francisco Carlos Félix Lana (UFMG/EE), Prof. Dra. Maria Júlia
Paes da Silva (USP/EE) e Prof. Dra. Denise Guerreiro (UFSC/DE), por meio do
primeiro, relatou a realização do 1º Processo de Avaliação de Periódicos
para Indexação na BDEnf, ao qual se submeteram 5 revistas: Enfermagem
Brasil –ISSN 1678-2410; RECENF – Revista Técnico-científica de Enfermagem –
ISSN 1677-7271; Tratados de Enfermagem – ISSN 1808-3390; Revista de
Atenção Primária à Saúde – ISSN 1516-7704 e SMAD – Revista Eletrônica de
Saúde Mental, Álcool e Drogas

- ISSN 1806-6976, das quais somente as duas

últimas tiveram parecer favorável à indexação. Esclareceu-se que o Relatório de
Avaliação de cada título será encaminhado aos Editores das respectivas
publicações, contendo resumo das análises realizadas e as recomendações.
Esclareceu-se ainda que os títulos não aprovados neste processo poderão fazer
nova submissão após completar um volume subseqüente ao então avaliado. Para
7
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as publicações aprovadas foram colocados condicionantes que deverão ser
implementados na revista que passará por uma reavaliação dentro de 1 (hum)
ano. Discutidos os condicionantes e acatadas as sugestões dos participantes o
Comitê Consultivo homologou o 1º Processo de Avaliação de Periódicos para
Indexação na BDEnf. A Secretaria Executiva encaminhará os pareceres às
revistas avaliadas.

A Comissão de Avaliação de Livros e Trabalhos Apresentados em Eventos,
constituída

por

Eliane

Pereira

dos

Santos

(MS/CGDI),

Miriam

Piazza

(BIREME/OPAS/OMS) substituída por Joanita Barros (Bireme) e Maria Piedade F.
Ribeiro (UFMG/EE), por meio da última, apresentou o estudo realizado apontando
os critérios julgados pertinentes, apresentados no ANEXO A. O Comitê Consultivo
aprovou a proposta apresentada.

A Comissão de Avaliação de Monografias composta pelas professoras Dra. Isabel
Cristina Cunha (ABEN), Dra. Cristina Pinto (UFJF/FE) e Dra. Regina Rigatto Witt
(UFRS), por não ter ainda concluído os estudos sobre a temática, a apresentação
ficou adiada para a 4ª Reunião Ordinária a se realizar durante o 59º Congresso
Brasileiro de Enfermagem, dez. 2007, em Brasília-DF.

Sobre o subprojeto Portal de Revistas de Enfermagem foi esclarecido por sua
Coordenadora, Prof. Dra. Maria Helena Marzialle:
a) a necessidade de um treinamento específico para o manejo do site do Portal
pela equipe de informática da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, sede do
Portal, visando a autonomia e solidez do Projeto. A Secretaria Executiva, a
BIREME e a EERP definiram pela realização do treinamento com data prevista
para junho com a ida de dois técnicos da BIREME e com recursos da BVS
Enfermagem, BIREME e EERP. Deverão ser treinados: uma bibliotecária, um
técnico de informática e a coordenadora do Portal; b) a EERP, considerando a
necessidade de equipamentos para o funcionamento do portal de revistas

e a
8
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impossibilidade de aquisição desses equipamentos com recursos da BVS, iniciou
processo de licitação para aquisição de um servidor e um nobreak; c) informa a
que a bibliotecária da EERP estará efetuando a atividade de correção das
marcações da metodologia SciElo do material enviado pelas revistas e que esta
profissional terá

complementação de vencimentos com recursos da BVS

Enfermagem (bolsa de extensão), para realizar as atividades, que até então eram
realizadas por profissional contratado especificamente para o serviço; d) as
revistas inseridas no Portal que foram submetidas à avaliação SciELO poderão
aproveitar a marcação parcial realizada pela equipe da SciELO e que este material
já está disponível no Portal podendo ser retirado por ftp, para que as mesmas
possam finalizar o processo de marcação. As revistas são: Ciência Cuidado e
Saúde v.4, n.1/3; Escola Anna Nery – Revista de Enfermagem v. 9, n. 1/3;
Revista da Escola de Enfermagem da USP v. 39, n. 1/3; REME v.9, n.1/4; Revista
de Enfermagem da UERJ v. 13, n. 1/4; Texto & Contexto Enfermagem v.14, n.1/4
e Cogitare Enfermagem v.10, n.1/3; e) O Portal de Revistas em Enfermagem tem
se constituído em um veiculo de difusão da informação em enfermagem
construído em rede, com a solidariedade institucional e demonstra a força do
projeto. O Prof. Marcelo Medeiros aproveitou a oportunidade para agradecer
publicamente o apoio recebido da EERP/USP para a inserção da Revista Eletrônica
de Enfermagem da UFG no Portal e ainda o empenho dos servidores da UFG que
realizaram todo o processo.
A Profa. Evanguelia K.A. dos Santos, chefe do Departamento de Enfermagem da
UFCS,

apresentou

os

principias

pontos

do

Subprojeto

Terminologia

em

Enfermagem, que também seria tema de reunião específica a se realizar no dia
01 de junho, com a equipe local, a Secretaria Executiva da BVS e a equipe da
BVS

do

Ministério

da

Saúde.

Esclareceu-se

também

a

necessidade

de

aproximação desse subprojeto com o Subprojeto Àreas Temáticas, coordenado
pela Escola de Enfermagem da USP.
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A Prof . Tânia Cristina F. Santos da Escola de Enfermagem Anna Nery da UFRJ
apresentou as propostas do Subprojeto Portal de História da Enfermagem:
objetivos, componentes, metas, atividades e recursos necessários.

A Profa. .

Isaura solicitou esclarecimentos sobre os critérios utilizados para a composição
dos valores a serem destinados a este subprojeto, sendo esclarecido pelo
coordenador do projeto que o valor foi estipulado pelo Ministério da Saúde/CGDI,
em conformidade com a disponibilidade do momento, numa tentativa de atender
o Projeto Portal de História da Enfermagem, subprojeto até então não
considerado como prioritário.

Com relação aos subprojetos da BVS-Enfermagem que ainda não tiveram
iniciadas as suas atividades foi solicitado pelo Coordenador da mesma que seja
elaborado, pelas instituições responsáveis as estratégias de implementação para
2008, contendo as metas para o ano e respectivos recursos financeiros
necessários. Este documento deverá ser enviado em menor brevidade de tempo
possível à Secretaria Executiva, para subsidiar a solicitação de complementação
de financiamento – Projeto BVS-Enfermagem 2008 – ao Ministério da Saúde.
Algumas Instituições presentes manifestaram-se no sentido de unirem-se para
fortalecer a rede e os seus subprojetos. A UERJ, por meio da Profa. Denize
Cristina de Oliveira coloca a instituição à disposição para participação no
Subprojeto Comunidade Virtual em parceria com a UFJF, a sua inserção na Matriz
de Responsabilidade

e até mesmo no Comitê Consultivo. Foi aprovado pelo

Comitê Consultivo a adesão da UERJ ao Subprojeto Comunidade Virtual deixando
a inclusão da UERJ no Comitê Consultivo para votação na próxima reunião - a 4ª
Reunião do Comitê Consultivo a se realizar durante o 59º Congresso Brasileiro de
Enfermagem, em Brasília, DF, no período de 3 a 7 de dezembro de 2007. A UFBA
- Instituição membro do Comitê Consultivo, representada pela Profa Miriam
Santos Paiva, também colocou a Instituição à disposição para colaborar na
construção da Rede BVS Enfermagem. Ficou definida a inclusão da UFBA na

10

Registro, deliberações e Recomendações da 3ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo da BVS-Enfermagem -Florianópolis-SC, maio/jun.. 2007
______________________________________________________________________

matriz de responsabilidades como colaboradora no Sub-Projeto Bibliometria
juntamente com a UFRJ.

Com relação ao item de pauta “Formalização da Rede” tendo em vista a
necessidade de as instituições participantes estarem vinculadas, por meio de
instrumento legal, à rede e estabelecidas as responsabilidades e os direitos dos
partícipes, ficou definido em reunião realizada com a BIREME/OPAS/OMS, em 24
de maio pp., que a ela irá formalizar a REDE NACIONAL, renovando os convênios
com todos os Centros Cooperantes da BVS Brasil e que após esta etapa, a
Secretaria

Executiva

da

BVS

Enfermagem

providenciará

termo

aditivo

formalizando a rede temática Enfermagem.

A seguir, o Prof. Francisco Lana passa a abordar o item 8 da pauta –
FINANCIAMENTO. Inicialmente, são apresentadas as planilhas dos itens
aprovados pelo CGDI/MS, especificados por subprojetos e por rubrica. (ANEXO
B). Os subprojetos considerados prioritários e contemplados no financiamento do
MS/CGDI são: CONTROLE

BIBLIOGRÁFIC0: BDEnf;

DIREVE, LIS e

SITE,

(Secretaria Executiva) – R$ 139.490,00; PORTAL DE REVISTAS – R$ 136.872,00;
TERMINOLOGIA – R$ 65.589,00 e PORTAL DE HISTÓRIA – R$ 44.989,00. Todos
os subprojetos tiveram recursos nas rubricas: Pessoa Física, Pessoa Jurídica,
Consultoria, Consumo e Passagens. Cabe salientar que não houve disponibilidade
orçamentária para a rubrica de capital. Desses valores serão subtraídos a taxa de
5% relativa ao custo operacional da FUNDEP- Fundação de Desenvolvimento da
Pesquisa/UFMG. Esclareceu que a UFMG, por meio da Escola de Enfermagem,
contratou a FUNDEP para a gestão financeira do Projeto BVS Enfermagem, após
cumpridos todos os trâmites administrativos e legais, incluindo a aprovação pela
Procuradoria Jurídica e Pró-Reitoria de Planejamento da UFMG. Os recursos
financeiros, apesar da aprovação orçamentária em dezembro de 2006, até o
momento ainda não haviam sido liberados pela Fundação Nacional de Saúde do
Ministério da Saúde, mas que havia informação de que seriam liberados em
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breve. Durante todo o 1º semestre do ano em curso, vêm se discutindo as formas
de execução orçamentária de forma a não infringir a legislação vigente,
principalmente, considerando que o maior volume de despesas do projeto está
em pagamento de terceiros – pessoa física e todo o projeto é operacionalizado
por docente ou pessoal técnico-administrativo da universidade havendo, porém,
vedações para pagamento a servidores das instituições envolvidos no projeto.
Este impedimento praticamente inviabilizaria a utilização do recurso financiado e
consequentemente a execução das atividades do projeto.

Após várias análises da legislação por parte da Pró-Reitoria de Planejamento da
UFMG e pela CGDI do Ministério da Saúde, sob a luz da legislação: Lei nº. 8958
de 20 dez. 1994 (ANEXO C), Decreto nº. 5.205 de 14 set. 2004 (ANEXO D), que
“permite a concessão de bolsas a servidores, por fundações de apoio”, nos
seguinte termos:
Art. 4º. As instituições federais contratantes poderão autorizar, de acordo com as
normas aprovadas pelo órgão de direção superior competente, a participação de seus
servidores nas atividades realizadas pelas fundações referidas no art. 1º desta Lei,
sem prejuízo de suas atribuições funcionais.
§1º A participação de servidores das instituições federais contratantes nas atividades
previstas no art. 1º desta lei, autorizada nos termos deste artigo, não cria vinculo
empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações contratadas, para sua
execução, concederem bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão. (Lei Nº 8.958/94)

Art.6º As bolsas de ensino, pesquisa e extensão a que se refere o art. 4º, § 1º, da Lei
8.958, de 1994, constituem-se em doação civil a servidores das instituições apoiadas
para a realização de estudos e pesquisas e sua disseminação à sociedade, cujos
resultados não revertem economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem
importem contraprestação de serviços.
§ 1º. A bolsa de ensino constitui-se em instrumento de apoio e incentivo a projetos de
formação e capacitação de recursos humanos. (Decreto Nº 5205/04)

e nas exposições do MEMO CIRCULAR Nº 0756/MS/SE/FNS DE 15 de outubro de
2004 (ANEXO E), pautado nas recomendações do inciso II do Art. 8º da
IN/STN/MF nº 1 de 1997, e da NOTA TÉCNICA Nº 007/2004 da SESU, de 20 de
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dezembro de 2004, (ANEXO F), concluiu-se

que

não há impedimentos à

efetivação das despesas. Os documentos apontam além das instruções para a
efetivação de despesas a sua prestação de contas.

Mediante as informações legais entendeu-se que não haverá problema relativo a
prestação de contas ao utilizar-se do recurso de pagamento de bolsas de
extensão,

pela

FUNDEP,

aos

colaboradores

e

executores

das

atividades

envolvidas na construção da BVS-Enfermagem, tendo o Comitê Consultivo
aprovado por unanimidade a utilização de tal procedimento.

Para que os subprojetos possam utilizar os recursos a eles destinados foi
solicitado aos coordenadores dos subprojetos que elaborassem seu plano de
aplicação e os encaminhassem à Secretaria Executiva da BVS-Enfermagem para
acompanhamento e avaliação. Esclareceu-se ainda que todas as requisições de
serviços

ou

produtos

deverão

ser

solicitadas

ao

Coordenador

da

BVS-

Enfermagem, gestor do projeto.

Com relação ao tema “expansão da BVS Enfermagem para a América Latina &
Caribe e demais países de língua portuguesa e espanhola foi apresentada a
proposta da Dra. Silvina Malvarez da SHD/HR da OPS/OMS que juntamente com o
Dr. Charles Godue, Chefe da área de Recursos Humanos da OPS, o Dr. Manuel
Vazques, gerente do Campus Virtual de Salud Publica, entre outros, vêm
analisando e discutindo as potencialidades do conhecimento na área da
enfermagem e a possibilidade de uma maior difusão e intercâmbio na região e
para além desta, por meio das tecnologias de informação viabilizadas pela BVS.
O Prof. Francisco relatou que esta proposta, por iniciativa da OPAS, teve inicio em
2004, tendo como idéia central a criação da BVS temática em âmbito nacionais,
mas o modelo proposto não teve êxito. Somente dois casos: Brasil e Bolívia
conseguiram avançar na construção da BVS Enfermagem. Em 29 de março pp.
aconteceu uma teleconferência sobre o tema, da qual participaram: Silvina
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Malvarez/OPAS, Francisco Lana/BVS Enfermagem e Abel Packer/BIREME. A
proposta em discussão é de que se devem iniciar as ações para a implantação da
BVS Enfermagem Regional tomando a BVS-Enfermagem Brasil como base e
modelo de Unidade. Inicialmente, a BIREME e BVS Enfermagem Brasil deverão
elaborar uma proposta preliminar, um esboço, tendo como base a proposta
elaborada pela OPAS em 2004. Esta versão será encaminhada à OPAS (Silvina
Malvarez) que por sua vez, levará a discussão aos demais países e também a
ALADEF. Deverão ser também envolvidos a área de recursos humanos da OPAS
no Brasil, o Ministério da Saúde – CGDI e SGTES. Pretende-se incluir a proposta
da BVS Enfermagem Regional em Termo de Cooperação Brasil/OPAS que tem
como finalidade apoiar a operação de redes na América Latina. Está prevista a
primeira atividade rumo a BVS Enfermagem Regional, a realização de um Painel a
se realizar durante a IX Conferência Ibero Americana de Educação em
Enfermagem da ALADEFE, na primeira semana de outubro de 2007, na cidade de
Toledo/Espanha. Por unanimidade houve parecer favorável à elaboração do
projeto com encaminhamentos para a expansão da rede.

A Reunião Aberta da BVS-Enfermagem, realizada no dia 01 de junho de 2007,
cuja lista de presença está apresentada no item 3 deste relato, teve como
objetivo divulgar a BVS-Enfermagem aos participantes do 14º SENPE. O Prof.
Francisco fez uma apresentação sobre o projeto incluindo: antecedentes, estado
atual e perspectivas. A Prof. Maria Helena Marzialle apresentou o Portal de
Revistas de Enfermagem e a bibliotecária Maria Piedade apresentou o site da BVS
Enfermagem com seus recursos informacionais e funcionalidades.

Em seguida

abriu-se espaço para perguntas e discussão. Avaliou-se como um espaço
importante para difundir a idéia da BVS Enfermagem, suas perspectivas e
possibilidades de inclusão das diversas instituições na REDE.
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5 DELIBERAÇÕES/RECOMENDAÇÕES
Nas manifestações dos membros do Comitê Consultivo, evidenciaram-se as
seguintes deliberações e/ou recomendações:

•

Que seja acrescentado no quadro “Situação da Indexação das revistas na
BDEnf” no item “indexação em bases de dados” a base “Medline”;

•

Que os pesquisadores da área de Enfermagem que tenham acesso aos
órgãos de fomento (CAPES, IBICT, entre outros) avaliem a possibilidade de
proposição de editais que contemplem o apoio para a indexação de revistas
em bases de dados, por meio de contratação de técnicos ou pagamentos de
bolsas, como, por exemplo, a construção da BDTD – Base de dados de
Teses e Dissertação do IBICT;

•

Que há necessidade das administrações das instituições partícipes da Rede
BVS Enfermagem de sensibilizar as bibliotecas/bibliotecárias sobre a
importância da atualização contínua do material a ser inserido na BDEnf,
lembrando

que

além

das

revistas

os

demais

materiais

gerados

institucionalmente ou na região, conforme o âmbito do Centro Cooperante,
devem ser incluídos e enviados à Secretaria Executiva da BVS-Enfermagem,
seguindo o fluxo definido no Informe Técnico Nº 1;

•

Que a UERJ passa a integrar, juntamente com a UFJF; a matriz de
responsabilidades do Projeto BVS-Enfermagem, o Subprojeto Comunidade
Virtual;

•

Que a UFBA passa, juntamente com a UFRJ; a integrar a matriz de
responsabilidades do Projeto BVS Enfermagem, o Subprojeto Bibliometria;
15
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•

Que a sistemática de “pagamento de bolsa de extensão” seja utilizada como
doação civil a servidores colaboradores e executores das instituições
envolvidas no Projeto BVS-Enfermagem por meio da FUNDEP;

•

Foi delegada à Secretaria Executiva a tarefa de elaborar a versão preliminar
do projeto de expansão da BVS-Enfermagem Brasil na direção da BVS
Regional de Enfermagem e apresentá-la ao Comitê Consultivo para
aprovação;

•

Foi delegada à Secretaria Executiva a tarefa de elaborar o projeto para a
sustentabilidade da BVS-Enfermagem em 2008 a ser apresentado ao
Ministério da Saúde e apresentá-la ao Comitê Consultivo para aprovação;

•

Foi delegada à Secretaria Executiva a tarefa de encaminhar os pareceres do
1º Processo de Avaliação de Revistas para Indexação na BDEnf às revistas
avaliadas;

•

Ficou já agendada a 4ª Reunião Ordinária da BVS Enfermagem a ser
realizada durante o 59º Congresso Brasileiro de Enfermagem, em BrasíliaDF, no período de 03 a 07/12/2007.
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ANEXO A
CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE
LIVROS E TRABALHOS APRESENTADOS EM EVENTOS

ANEXO B
PLANILHAS DE RECURSOS APROVADOS ANEXO B

ANEXO C
Lei nº. 8958 de 20 dez. 1994,

ANEXO D
Decreto nº. 5.205 de 14 set. 2004

ANEXO E
MEMO CIRCULAR Nº 0756/MS/SE/FNS DE 15 de outubro de 2004

ANEXO F
NOTA TÉCNICA 007/2004 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/SESU
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