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ATA DA SEGUNDA  REUNIÃO DO COMITÊ CONSULTIVO DA BVS 
INTEGRALIDADE EM SAÚDE BRASIL 

 
Introdução:  
Em 17 de julho de 2007, às 18:30, no Auditório Ogum do Centro de Convenções 
em Salvador/ Bahia, no IV Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas 
em Saúde, reuniram-se os membros do Comitê Consultivo Nacional da Biblioteca 
Virtual em Saúde em Integralidade em Saúde Brasil (BVS-Integralidade) sob a 
coordenação da professora Roseni Pinheiro (LAPPIS).  
 
Participantes:  

1. CCHN/UFES: Maria Elizabeth Barros de Barros 
2. CICT/FIOCRUZ: Jussarra Long 
3. EPSJV/FIOCRUZ: Isabel Brasil 
4. IMS/UERJ: Regina Tinoco 
5. ISC/UFMT: Maria Angélica Spinelle 
6. LAPPIS: Roseni Pinheiro 
7. UFF: Lílian Kofman 
8. UERJ/Faculdade de Enfermagem: Regina Henriques 
9. UFRGS: Tatiana 

 
  
Agenda: 
BVS: Relatório de Certificação e Responsabilidade. 
 
Desenvolvimento:  
A reunião iniciou-se com as boas-vindas de Roseni Pinheiro, destacando a  
avaliação feita pela Bireme para certificação da  BVS Integralidade e os objetivo 
da reunião,  
 
Na seqüência, Jussara Long, apresentou histórico dos ajustes realizados pela 
Equipe ICICT, na BVS Integralidade e os critérios de avaliação enviados pela 
Bireme. Informou sobre a participação efetiva das Bibliotecas coordenadas pelo 
ICICT e a Biblioteca do Instituto de Medicina Social da UERJ e reafirmando a 
importância de obtermos o compromisso da cooperação, destacando que a 
atividade de alimentação e atualização da BVS deve acontecer de forma 
descentralizada, não sobrecarregando uma única instituição e por isso a 
importância do Comitê Consultivo e Executivo. 
 



Roseni Pinheiro relata a dificuldade para reunir os documentalistas e obter o 
compromisso da cooperação, sugerindo a criação de um termo de adesão para 
ser enviado a direção das Bibliotecas  que vão cooperar com a BVS,.  
 
 
Inicia-se uma discussão a cerca do compromisso de cooperação. Os 
representantes do comitê consultivo presentes na reunião confirmaram que 
haviam entrado em contato com as bibliotecárias para que elas pudessem 
responder o questionário sobre a cooperação, sugeriram a possibilidade de 
viabilizar uma teleconferência com as bibliotecárias dos outros estados. 
 
Regina Tinoco confirma o recebimento de alguns questionário, enviando senhas 
acesso ao programa para as bibliotecas que são centros cooperantes da LILACS, 
para alimentação descentralizada da BVS Integralidade. 
 
 
 
Definiu-se então que: 
 

• será enviado uma carta convite através da Direção do ICICT aos Diretores 
das Bibliotecas que representam as unidades  dos  Comitê Consultivo,   
para que possamos manter o compromisso da  instituição na cooperação 
com a BVS Integralidade. 

 
E para 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 através de correio eletrônico. E não tendo mais tempo, às 19:30 
horas encerrou-se esta reunião. 
 
Conforme a rotina de compartilhamento das informações, está ata e demais 
anexos serão encaminhados para todos os integrantes. 


