Reunião do Comitê Consultivo da BVS Enfermagem Brasil
Apresentação
O presente documento tem como objetivo registrar e documentar a Reunião do
proposto Comitê Consultivo da BVS Enfermagem realizada no dia 20/04/2005, na
BIREME/OPAS/OMS, em São Paulo, e coordenada pela direção da Escola de
Enfermagem da UFMG e BIREME/OPAS/OMS. Foram convidados para a reunião
representantes de unidades da UFMG, BIREME, ABEn/CEPEN/ABE, Conselho Editorial
de Revistas de Enfermagem, UFJP, UFRJ, USP, UFSC, ABEn.
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Alaide M. Oliveira – Escola de Enfermagem/USP
Cristina Arreguy –Fac. Enfermagem Juiz de Fora/UFJF
Francisca Valda Silva – ABEn – Nacional
Francisco Carlos Felix Lana - Escola de Enfermagem de da UFMG
Isabel Cristina K. O. Cunha - CEPEN/ABEn Nacional
Isaura Setenta Porto - Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ
Maria Antonieta Rubio Tyrrell - Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ
Marcia Aparecida Ferrara de Oliveira - Escola de Enfermagem/USP
Maria da Consolação Palmeira Lopes - Biblioteca Baeta Vianna/UFMG
Maria Itayra Padilha - Colegiado de Pós-Graduação/UFSC
Maria Helena Palucci Marziale - Revista Latino-Americana de Enfermagem/USP –
Ribeirão Preto
Maria Piedade F. Ribeiro Leite – EDC-BU/UFJF
Márcio Bunte de Carvalho –Tecnologia da Informação/UFMG
Marisa Monticelli – Dep. de Enfermagem/UFSC
Ruth N. T. Turrini – Escola de Enfermagem/USP
Sonia Maria Gardim - Escola de Enfermagem/USP
BIREME/OPAS/OMS
Abel Packer
Miriam Piazza
Veronica Abdalla

Agenda
A reunião do Comitê Comitê Consultivo da BVS Enfermagem Brasil teve como
principal objetivo a apresentação do projeto para o desenvolvimento desta área temática
na BVS, a divisão de responsabilidades entre as instituições do Comitê e definição de
algumas ações necessárias para início do seu desenvolvimento.
A agenda da reunião constou dos seguintes itens:
- Apresentação e boas vindas
Abel Packer, BIREME/OPAS/OMS
- Apresentação do Modelo da BVS
Verônica Abdalla, BIREME/OPAS/OMS
- Apresentação do Projeto de Desenvolvimento da BVS Enfermagem
Maria Piedade Leite, UFMG e UFJP
- Duscussão
Apresentada pelo professor Francisco Lana e aceita uma sugestão de inclusão
na pauta:
- Definição das estratégias de construção da proposta e metas
Não havendo outras sugestões de alteração da pauta, a reunião teve seu início
com a apresentação livre dos representantes presentes.
Desenvolvimento
A reunião teve início com o agradecimento pela presença e a mensagem de boas
vindas manifestada pelo Sr. Abel Packer, diretor da BIREME/OPAS/OMS, que reforçou a
importância do desenvolvimento da BVS para auxiliar os processos de tomada de decisão
em saúde e gestão do conhecimento que permeiam as decisões em saúde. O professor
Francisco Carlos Félix Lana manifestou sua satisfação com a retomada das ações para o
desenvolvimento da BVS Enfermagem Brasil e resgatando um pouco da história da
iniciativa de sua criação, relembrou a reunião da pós-graduação ocorrida em Porto
Seguro, durante a realização do 12º. SENPE, quando foi manifestada a necessidade de
revitalização da BDEnf. Para tanto, recomendou-se estabelecer contato com a BIREME e
acionar os Centros Cooperantes da Rede SURENF – Sub-rede Brasileira de Informação
em Enfermagem, situando o atual estado de desenvolvimento.
A Sra. Veronica Abdalla apresenta o modelo BVS/BIREME, destacando que a
Biblioteca Virtual em Saúde é visualizada como a base de distribuição do conhecimento
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científico e técnico em saúde registrado, organizado e armazenado em formato eletrônico,
acessível de forma universal pela Internet . A BVS é o modelo da OPAS para cooperação
em informação científico técnica que busca fortalecer e ampliar o fluxo desta informação
na América Latina e Caribe, o acesso equitativo à informação, cenários em que as
decisões em saúde sejam baseadas em conhecimento e contextualizar as fontes de
informação. Apresenta a estrutura básica necessária para a coordenação da BVS: Comitê
Executivo que gerencia os recursos, e a Secretaria Executiva que coordena o
desenvolvimento das atividades definidas pelo comitê executivo, apresentando também o
exemplo da matriz de responsabilidades que orienta o trabalho descentralizado das
instituições participantes do desenvolvimento.
Após apresentação da BVS solicitou-se a BIREME um esclarecimento de que eram
“centros cooperantes e centros participantes” na rede e quais as diferenças entre eles, a
questão foi respondida pelo Sr. Abel Packer, que explicou que este era o antigo conceito
da Rede de Cooperação da BIREME, onde contemplava em sua estrutura centros que
contribuiam com a alimentação de LILACS e outros que participavam da rede oferecendo
serviços, atualmente o conceito está mudando e as instituições passam a ser cooperantes
na BVS e podem em alguns projetos liderarem o desenvolvimento de alguma fonte de
informação específica ou cooperarem com outras liderada por outra instituição.
A seguir, a Sra. Maria Piedade apresentou o Projeto de Desenvolvimento da BVS
Enfermagem, elaborado por ela em conjunto com o professor Franciso Lana, com base
nos projetos específicos avaliados anteriormente pelas instituições. O projeto tem como
objetivo geral:
“Desenvolver a BVS Enfermagem em conformidade com os padrões,
metodologias, componentes, tecnologias de informação e comunicação utilizadas na
BVS, coordenada pelo Centro Latino Americano e do Caribe em Ciências da SaúdeBIREME/OPAS, contribuindo para o desenvolvimento da enfermagem, acadêmica e
assistencial, promovendo o acesso aos produtos e serviços informacionais da área,
constituindo-se como espaço de acesso equitativo ao conhecimento em enfermagem para
a disseminação de informação científico-técnico, proporcionando alta disponibilidade e
confiabilidade na operação das fontes de informação.”
Foram definidas as seguintes fontes de informação para o desenvolvimento da
BVS levando em consideração orientações de reuniões anteriores:
✼ Fontes de informação
✼ Literatura Científica
Bases de Dados Bibliográficas
Portal de Revistas de Enfermagem
Portal de Teses
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SciELO Enfermagem
✼ Serviço de acesso ao documento (SCAD)
✼ Sites em Enfermagem (LIS)
✼ Terminologia em Enfermagem
✼ Diretórios
Eventos, Cursos
✼ Organização temática
✼ Comunidade Virtual de Enfermagem
Após a apresentação do projeto, abriu-se a discussão e o Prof. Francisco Lana
afirma o interesse da Escola de Enfermagem da UFMG em desenvolver o projeto BVS em
Enfermagem e solicita aos participantes que manifestem sua posição em relação ao
projeto, e como resultado desta discussão tivemos o projeto assim distribuído:

Proposta de Projetos Específicos e Matriz de Responsabilidades

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Desenvolvimento e operação do
Portal da BVS Enfermagem
Controle Bibliográfico da literatura
nacional em enfermagem – BDENF
Catálogo de Sites em Enfermagem
(LIS)
Terminologia em Enfermagem
(Expansão do DeCS na área)
Estrutura Temática da Enfermagem
Portal de Revistas Eletrônicas em
Enfermagem (12) - texto completo
Bibliometria
Portal de Teses em Enfermagem
Diretório de Eventos (congressos,
cursos, etc)
Comunidade Virtual de Enfermagem
Capacitação
Marketing
Acesso a fontes de informação de
Enfermagem baseada em
Evidências

Coordenação
UFMG

Participação
BIREME

UFMG

Rede

UNIFESP/DE
UFSC

UFJF, USP/EE

USP/EE
USP/EERP

UFSC

UFRJ
ABEn/CEPEn

UFJF

ABEn/CEPEn
UFJF
BIREME
BIREME
BIREME

BIREME
Rede
Rede
UNIFESP/DE

Ressaltou-se que os projetos específicos apresentados não contrariavam nenhum
dos objetivos da BVS Enfermagem. A reunião ficou como um marco para a consolidação
do projeto apresentado. Na próxima oportunidade recomendou-se ter a a participação de
representantes do Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Saúde.
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Conclusões:
Definiu-se que as decisões tomadas na reunião quanto a divisão de
responsabilidades estão condicionadas a disponibilidade de recursos financeiros e
humanos das instituições.
Definiu-se que as istituições participantes desta reunião formam o Comitê
Consultivo da BVS Enfermagem e que no futuro, outras instituições que vierem a se
interessar em participar deste desenvolvimento deverão consultar este Comitê.
Definiu-se que a data para a versão consolidada do projeto em versão preliminar
até 15/05/2005 e a versão final 30/05/2005.
O Comitê Consultivo se reunirá na IV Reunião Regional da BVS e CRICS7, ICML9,
Salvador, 20-23 de setembro de 2005, para discutir e avaliar o desenvolvimento das
atividades na BVS (cada responsável fará um relato dos avanços e limitações no trabalho)
e definir recomendações.
A data prevista de lançamento da BVS Enfermagem será durante o Congresso
Brasiliero de Enfermagem a realizar-se de 3 a 7 de novembro de 2005.
Recomendações:
Discutir a dinâmica de relacionamento entre as instâncias e esclarecer as
responsabilidades: Comitê Consultivo, Secretaria Executiva, Instituições líderes no
desenvolvimento do projeto e outros participantes. Os bibliotecários das instituições
devem participar ativamente no desenvolvimento da BVS Enfermagem.
Para a definição do Projeto de Bibliometria liderado pela UFRJ, a pessoa
responsável por sua elaboração se reunirá com colaboradores da BIREME envolvidos no
tema em data a ser definida.
Para o desenvolvimento do projeto do Controle Bibliográfico da literatura nacional
em enfermagem – BDENF deverá ser feito um esforço para ativar a contribuição dos
Centros Cooperantes da SURENF (Sub-rede de Enfermagem) e deverá incluir um plano
para capacitação desta rede. O objetivo é capacitar os bibliotecários para uso do LILDBI
WEB, Diretórios, LIS e para tanto deverá ser montado um pacote para os envolvidos com
o projeto, que serão multiplicadores do treinamento.
Recomendou-se um levantamento da rede de bibliotecas da América Latina em
Enfermagem com vistas ao desenvolvimento da BVS Enfermagem Regional e a
divulgação da BVS Enf no Boletim Latino-Americano de Enfermagem.
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Considerando o atraso na indexação da Revista Latino-Americana de Enfermagem
da USP, recomenda-se que a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, que já a
processa para SciELO, passe também a ser o Centro Cooperante responsável pela
indexação da revista para a base de dados LILACS.
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