ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DOS COMITÊS CONSULTIVO E EXECUTIVO DA
BVSINTEGRALIDADE EM SAÚDE BRASIL – MINI-CONGRESSO

Nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2013, das 9h às 17h, no Auditório da Rede Sirius de Bibliotecas
- UERJ, 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 (UERJ). No dia 08 de maio ocorreu o treinamento
da metodologia BVS para 14 bibliotecários dos Centros Cooperantes (CBA,CBB, CBC-UERJ; NDC
– UFF; ESPJV – FIOCRUZ; FGV; UNIVASF (Vale do São Francisco); UFRGS; Hospital Sofia
Feldman; UEA (Amazonas), objetivando sua participação na alimentação e manutenção da BVS
Integralidade. Nos dias 09 e 10 de maio deu-se início ao Mini-Congresso e 7ª. Reunião dos
Comitês Consultivo e Executivo da BVS Integralidade em Saúde com a participação de
aproximadamente 35 pessoas, membros dos Comitês Consultivo e Executivo das instituições
parceiras, destacando-se a presença dos representantes da OPAS – Maria Helena Bastos;
PNH/MS – Gustavo Nunes; Adalberto Tardelli – BIREME; Roseni Pinheiro – Coordenadora
LAPPIS/IMS/UERJ;
Elysângela Dittz – UFMG; Janine Cardoso e Luciana Danielli –
ICICT/FIOCRUZ. Pela manhã foi apresentada a BVS Integralidade por Sandra Infurna
(LAPPIS/IMS/UERJ). Em seguida ocorreu a Mesa Redonda “Desafios e Possibilidades da Gestão
democrática em Informação Científica em Rede na Saúde” com a participação de Adalberto
Tardelli, Maria Helena Bastos, Janine Cardoso sob a moderação de Roseni Pinheiro. No período
da tarde ocorreu a Mesa Redonda”integralidade em Saúde: contribuições de um conceito para
a sistematização da informação em saúde”composta por Adalberto Tardelli, Roseni Pinheiro,
Luciana Danielli e Maria de Fátima Martins (FIOCRUZ). As 17:00 horas foi feito o lançamento
do selo “Tô Dentro” que visa divulgar e promover a BVS Integralidade em Saúde. No dia 10 de
maio as 9.00 horas teve início uma atividade que contou com a participação ativa dos
representantes dos Comitês Consultivo e Executivo no sentido de analisar alguns termos
utilizados no campo Descritor Local (LILDBI) e que não constam do vocabulário autorizado pelo
DeCS (Bireme). O grupo avançou no estudo dos termos e sua conceituação para que,
oportunamente, possam ser sugeridos para sua inserção no DeCS. As 13.00 horas teve início
então a revisão e nova distribuição das atividades constantes da Matriz de Responsabilidades
da BVS Integralidade, o que possibilitará o seu fortalecimento na perspectiva de trabalho em
Rede com a entrada de novas instituições parceiras. Ao final, ocorreu a avaliação do evento
que foi considerado produtivo pelos presentes e importante para o trabalho dessa BVS. Como
ações definidas em desdobramento do evento estão: estudo e posterior encaminhamento dos
termos utilizados no campo Descritor Local para a Bireme; criar um instrumento para
acompanhar o trabalho das bibliotecas e a execução das responsabilidades estabelecidas na

Matriz e a elaboração de termo de cooperação da BVS Integralidade. Às 16.30 horas foram
encerradas as atividades.

Roseni Pinheiro
LAPPIS / IMS / UERJ

