ATA DA OITAVA REUNIÃO DOS COMITÊS CONSULTIVO E EXECUTIVO DA
BVSINTEGRALIDADE EM SAÚDE - REGIONAL
Em 15 de agosto de 2013, das 9h às 16.30h , na Escola de Saúde Pública de
Cuiabá, reuniram-se os membros dos Comitês Consultivo e Executivo da Biblioteca
Virtual em Saúde Integralidade em Saúde- Regional. A reunião se iniciou com a
palavra da Sra. Marta Maciel Metello Mansur Bunlai, atual diretora da Escola de Saúde
Pública do Mato Grosso/Cuiabá que falou do interesse por integrar a BVS,
especialmente como desdobramento de trabalhos e investimentos que têm sido feitos
nesta instituição desde 2004-2005 e pela contribuição que esta Biblioteca Virtual pode
ter na formação de recursos humanos para a saúde, no qual a Escola de Saúde Pública
é uma referencia. Na sequência, Carmen Silvia Machado agradece a disponibilidade de
todos e mobilização e, também discorre sobre a importância da ESP sediar esta
reunião, destacando a possibilidade de utilização da biblioteca como forma de
divulgação das produções regionais. A abertura finaliza com os agradecimentos da
coordenação da BVS Integralidade pela acolhida, organização da reunião e com uma
breve exposição acerca da pertinência da 8ª Reunião da BVS Integralidade durante a
realização do XIII Seminário Integralidade, bem como as possibilidades vislumbradas
de ampliação, divulgação e fortalecimento desta rede, a partir deste encontro.
Movimento este que já vem sendo feito com maior intensidade desde o Mini-Congresso
ocorrido em maio deste ano no Rio de Janeiro. Na sequência os participantes se
apresentam e dá-se seguimento à programação previamente estabelecida (ANEXO)
Durante a apresentação e discussão da Matriz de Responsabilidades foram
identificadas as possibilidades de atuação de cada uma das instituições representadas
nesta Reunião, sendo inicialmente constatado maior potencial para as atividades de
divulgação e alimentação da BVS. Ao serem consultados, os representantes da
Secretaria de Estado de Saúde -Cuiabá e Escola de Saúde Pública de Mato Grosso Cuiabá reiteraram o seu interesse em integrar a BVS Integralidade em Saúde e
destacaram as implicações que o uso desta ferramenta poderá ter para a prática dos
profissionais e educação permanente, a partir de sua incorporação nos serviços de
saúde. Foi ainda destacado a importância de que esta parceria fosse formalizada, o
que foi considerado viável pelas integrantes da BVS Integralidade presentes na
Reunião. Em seguida Elysângela Dittz fez a apresentação do selo BVS Integralidade
“Tô Dentro” que visa divulgar e promover a BVS Integralidade. Luciana Danielli na
parte da tarde apresentou duas frentes importantes para o desenvolvimento do
trabalho da BVS Integralidade. A primeira pauta foi Integralidade em Saúde:
contribuições de um conceito para a sistematização da informação em
saúde, que apresenta o papel da terminologia na recuperação da informação e a
discussão terminológica que envolve o termo Integralidade para sua inclusão nos
vocabulários controlado em especial o DeCS. Logo em seguida, foi apresentada uma
pauta sobre Revisão bibliográfica no campo da integralidade: o que é, etapas
e como fazer, apresentando a busca e o acesso à informação sobre Integralidade.
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