ATA DA QUARTA REUNIÃO DOS COMITÊS CONSULTIVO E EXECUTIVO DA
BVSINTEGRALIDADE EM SAÚDE BRASIL

Em 18 de novembro de 2009, das 9h às 16h, no Auditório do Instituto de Informação Científica e
Tecnológica – ICICT, na FIOCRUZ, no Rio de Janeiro, reuniram-se os membros dos Comitês
Consultivo e Executivo da Biblioteca Virtual em Saúde em Integralidade em Saúde Brasil (BVS
Integralidade) sob a coordenação da professora Roseni Pinheiro (LAPPIS). Contamos com a
participação dos seguintes membros: 1 – UERJ – Profa. Roseni Pinheiro, 2 – UERJ – Regina
Tinoco, 3 - UERJ – Sandra Infurna, 4 - UERJ – Ana Beatriz Guimarães Levy, 5 - UERJ –
Rosemarie Dias de Carvalho, 6 – UERJ – Kalina Rita O. de Silva, 7 – FIOCRUZ/ICICT – Ilma
Horsth Noronha, 8 - FIOCRUZ/ICICT – Luciana Danielli, 9 - FIOCRUZ/ICICT – Aline Alves, 10
– FIOCRUZ /BSP – Fátima Martins, 11 – FIOCRUZ / BSP – Maria Goretti, 12 – FIOCRUZ –
BSMC – Sérgio Ricardo Síndico, 13 – HOSP. SOFIA FELDMAN – Tatiana Coelho Lopes, 14 –
HOSP. SOFIA FELDMAN – Fabiana Marques de Souza e 15 – BIREME – Adalberto Tardelli. A
pauta da reunião consistiu nos seguintes itens: apresentação e discussão sobre a palestra
“Desenvolvimento e atualização da terminologia em Integralidade” proferida pelo Sr. Adalberto
Tardelli / BIREME; discussão, apresentação da avaliação e certificação da BIREME; colaboração
na alimentação da BVS Integralidade e responsabilidade dos Projetos. Iniciou-se pela fala de Ilma
Horsth Noronha, Coordenadora da Rede de Bibliotecas da FIOCRUZ com a apresentação de boas
vindas aos integrantes dos respectivos conselhos consultivo e executivo e destacando o recebimento
do Relatório do Comitê de Avaliação de BVS da BIREME sobre a BVS Integralidade. Na
seqüência, a Profa. Roseni Pinheiro fez sua apresentação e a dos demais presentes à Reunião.
Proferiu um breve histórico do Projeto Integralidade que completará 10 anos no próximo ano e
propôs uma reunião dos componentes da BVS Integralidade em abril de 2010 para construção de
um plano de trabalho com foco em comunicação visando uma maior interatividade e participação,
se preparando para o Seminário Integralidade que ocorrerá em outubro do próximo ano. Enfatizou
que o principal objetivo desta 4ª Reunião da BVS Integralidade consiste em estabelecer estratégias e
procedimentos de promoção e ampliação do intercâmbio regional da rede cooperante. O Sr.
Adalberto Tardelli se apresentou explicando sua participação com Gerente de Fontes de Informação
da BIREME e que há três anos trabalha com o DeCS. Teve início então sua palestra sobre o tema
DeCS e o vocabulário da temática Integralidade. Sugeriu a criação de uma comunidade virtual na
BVS, o que facilitaria em muito a comunicação entre os membros da Rede. A parte da tarde teve
ínicio com a fala da Profa. Roseni Pinheiro comentando o relatório de avaliação da BIREME sobre
a BVS e lembrando que se trata de um importante momento de reflexão. Propõe pensar-se em um
projeto multicêntrico e de regionalização da qualificação das bibliotecas para integrar a BVS
Integralidade, convocando mais instituições afins, principalmente das regiões Norte e Nordeste e
pedindo para isso o apoio da FIOCRUZ. Foi realizada uma discussão acerca da revisão das áreas
temáticas e sobre a dificuldade em relação a descritores. Deliberou-se pela formação de um grupo
de trabalho para formulação da proposta junto a BIREME quanto aos possíveis novos descritores da

área Integralidade em saúde; definir os clusters a serem usados na nova versão da BVS, além da
revisão das áreas temáticas. A Coordenação também chamou a tenção para a função de cada centro
cooperante na Matriz de Responsabilidade do Projeto, com vistas ao esforço na alimentação
cooperativa da BVS. Luciana Danielli apresentou o quadro estatístico de Contribuição por Centro
Cooperante, enfatizando a necessidade de maior empenho na inclusão de documentos. Regina
Tinoco alertou que a BVS vem sendo alimentada, porém a certificação dos registros é feita pelo
ICICT, o que pode comprometer os relatórios de alimentação, imprimindo uma análise de que vem
sendo pouco alimentada. Visando que não se perca o contato das instituições entre uma reunião e
outra e, devido À dificuldade de realizar reuniões periódicas, a comunicação entre o grupo
continuará sendo feita através de correio eletrônico. Às 16 horas encerrou-se esta reunião.
Conforme a rotina de compartilhamento de informações, esta ata será encaminhada para todos os
integrantes.

