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ATA DA PRIMEIRA  REUNIÃO DA BVS INTEGRALIDADE EM SAÚDE 

 
 

 Aos três dias do mês de outubro de 2006, às 15:30, no auditório do Instituto de Medicina Social da 

UERJ, reuniram-se os membros do integrar o Comitê Consultivo Nacional da Biblioteca Virtual em Saúde em 

Integralidade (BVS-Integralidade) – Brasil sob a coordenação da professora Roseni Pinheiro, assim 

representados: Diones Ramos da Silva (IFF-CICT-FIOCRUZ) - Maria das Graças da Silva (IFF-CICT-

FOCRUZ) - Regina Tinoco (CB/UERJ) -  Ruben Araújo de Mattos (Instituto de Medicina Social da UERJ) 

- Isabel Brasil (Escola Politénico JoaquimVenâncio) - Alcindo Ferla (Universidade de Caxias do Sul) -  

Ricardo Burg Ceccim  (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) Lílian Kofman (Universidade Federal 

Fluminense) – Humberto Jacques (Associação Nacional do Ministério Publico em Defesa da Saúde). 

Iniciou-se a reunião com a apresentação do projeto BVS –Integralidade em Saúde, no que concerne a seu 

funcionamento e matriz de responsabilidade, em seguida promoveu-se a discussão entre os membros acerca 

da participação efetiva de cada um. A discussão centrou no aprimoramento das definições destinadas as 

temáticas e suas ramificações, as quais foram incorporadas nesta última versão para apreciação e certificação 

junto a Bireme. Definiram-se as responsabilidades na operação cooperativa de alimentação das fontes de 

informação e controlar/avaliar o desenvolvimento da BVS e de cada uma das fontes de informação, as quais 

implica a participação efetiva de todas as instituições envolvidas  em todas categorias temáticas. Em relação à 

capacitação, foi discutida a necessidade de uma estratégia de criação de replicadores para operação 

descentralizada das fontes de informação da BVS, bem como para instrução e disseminação do uso dessas 

fontes, nas diferentes instâncias, criando contas para operação das fontes. Após o pronunciamento de cada 

membro foi estabelecida uma periodicidade bimensal para as realizações das reuniões da BVS, sendo 

agendada a segunda reunião para dezembro de 2006, a data a ser confirmada. Às 17:00 horas encerrou-se a 

reunião para a realização do seu lançamento no VI Seminário Nacional do Projeto Integralidade: saberes e 

práticas no cotidiano das instituições de saúde, ocorrido no período de 3 a 6 de outubro de 2006 no auditório 

11 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  
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