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I REUNIÃO DO COMITÊ CONSULTIVO DA BVS SMS/SP
São Paulo, 28 de março de 2011 – SMS-Gabinete
Introdução
A I Reunião do Comitê Consultivo da BVS SMS/SP foi realizada em 28 de março de 2011, no
Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, com a presença dos gestores das diversas áreas
que compõem a Secretaria Municipal da Saúde.
Participantes:
Secretaria Municipal da Saúde – Gabinete
José Maria da Costa Orlando - Secretário Adjunto
Coordenação de Gestão de Pessoas
Jane Abrahão Marinho
Diretoria de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas
Luzia Coelho e Silva Machado
Escola Municipal de Saúde
Laura Santucci
Elaine Mello
Marine Fumiyo Otake Arakaki
Mônica da Silva Peres
Hospital do Servidor Público Municipal
Elizabete Michelete
Autarquia Hospitalar Municipal
Flavia Maria Porto Terzian
André Luiz A.Casadio
Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde
Henriqueta Aparecida Amoratti Norcia
Comitê de Ética em Pesquisa
Iara Guerriero
Coordenação de Vigilância em Saúde
Inês Suarez Romano
Ana Claudia Furlan Mori
Sergio Guerra Sartor
Tamara L. Cortez
Coordenação do Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria
Isabel Cristina Nomiyama
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Comissão de Padronização de Materiais
Lucia Yasuko Tuyama
Assessoria de Gestão Participativa
Maria Cristina Abbate
Maria Zenith Arruda Lira
Coordenadoria Regional de Saúde Centro- Oeste
Márcia Aparecida Gadargi
Coordenação de Epidemiologia e Informação
Margarida Maria Tenório de Azevedo Lira
SMS-3
Marisa Calga Espudaro
Coordenadoria Regional de Saúde Leste
Sonia Antonini Barbosa
Assessoria de Comunicação e Imprensa
Murilo Pizzolotti
Assessoria Técnica da Informação
Heloisa Helena Andreetta Corral
Coordenação da Atenção Básica
Edjane Torreão Brito
Silvia Aparecida Cisitanus
Coordenadoria Regional de Saúde Norte
Vania S. A. Tardelli
Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste
Helena Zaio
Coordenadoria Regional de Saúde Sul
Ivanilda Argenau Marques
Núcleo de Programas Estratégicos
Julio José Máximo de Carvalho
PRODAM
Carlos Alexandre Frederico
BIREME/OPAS/OMS
Pedro Urra González
Lilian Calò
Claudia Guzzo
Juliana Sousa –Bibliotecária
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Agenda
A I Reunião do Comitê Consultivo da BVS SMS/SP teve início com as palavras de boas-vindas da
Coordenadora de Gestão de Pessoas, Sra. Jane Abrahão Marinho, em seguida Dr. José Maria
da Costa Orlando, Secretário Adjunto, saudou a todos em especial Sr. Pedro Urra, Diretor da
BIREME/OPAS/OMS e deu continuidade a reunião salientando a importância do
estabelecimento do compromisso em prol do desenvolvimento da Biblioteca Virtual em Saúde.
Foi repassada a agenda de trabalho prevista para a sessão que teve como foco a apresentação
do modelo BVS, do projeto BVS SMS/SP e o compromisso de todos no desenvolvimento da BVS
SMS/SP.
Desenvolvimento
Após as apresentações e aprovação da agenda, Sra. Jane Abrahão Marinho, falou da
importância da reunião em função de apresentar a proposta para o desenvolvimento da
Biblioteca Virtual em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (BVS SMS/SP),
enfatizando a importância por ser a primeira de um município do Brasil. Prosseguiu falando da
mudança do CEFOR que se transforma em Escola Municipal de Saúde (EMS) com proposta de
educação permanente. Finaliza mencionando a necessidade da participação ativa de todos os
gestores no projeto da BVS/ SMS-SP porque é um projeto de toda a Secretaria de Saúde e não
somente da Escola Municipal de Saúde.
Em seguida Dr. José Maria da Costa Orlando saudou a todos e em especial Sr. Pedro Urra
González, Diretor da BIREME/OPAS/OMS, os parceiros na primeira BVS SMS/SP, e mencionou
ser essa a primeira experiência em âmbito municipal, um projeto desenvolvido pelo CRH e
EMS da Secretaria Municipal da Saúde, abordando as seguintes necessidades:
Viabilizar a implementação e execução do projeto BVS na SMS.
Priorizar o acesso às informações, e divulgar as experiências da SMS, valorizando a
produção da Secretaria.
Envolver os principais gestores.
Compartilhar com outros Municípios, Estados e Países o que é produzido na Secretaria,
entendendo ser esta uma iniciativa ímpar na Gestão do Conhecimento.
Oportunidade de divulgar nossas experiências inéditas como: Atenção Básica,
Vigilância em Saúde, DST/Aids, Mãe Paulistana, Programa Saúde da Família, AMAS e
Programas de Capacitação e Formação.
Neste momento Dra. Edjane colocou que a proposta é brilhante para o município de São
Paulo, devemos publicizar e aproveitar o Hospital do Servidor Público Municipal para estimular
os residentes a desenvolverem estudos e divulgarem os trabalhos científicos, bem como os
profissionais da gestão administrativa.
Sr. Pedro Urra González saudou a todos e iniciou sua apresentação relatando que a BIREME é
uma iniciativa brasileira inteligente, criada em 1967 como um Centro para promoção do
conhecimento científico e capacitação técnica em saúde. A BVS SMS/SP vai integrar a vontade
política, visão científica e técnica de gestão da saúde e será peça chave da estratégia para não
perdermos experiência e informação. Sr. Pedro mencionou que a BVS tem mais de dez anos de
desenvolvimento, e que todas as iniciativas de mesmo âmbito devem ser integradas. As
informações na BVS SMS/SP estarão organizadas e de forma acessível, propiciando visibilidade,
socialização e avaliação do que temos. O acesso à informação científica conectada de São
Paulo, Brasil e o mundo, com nossa produção em saúde pública. A BIREME espera poder
aprimorar suas atividades com os parceiros e a missão é trabalhar com o melhor dos
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conhecimentos, nesse sentido a nossa experiência em Aids é incrível, reconhecida
mundialmente e a BIREME vai aprender muito.
Sra. Lilian Calò saudou a todos e iniciou apresentando o modelo da BVS, mencionando que a
missão é de uma construção coletiva possibilitando a democratização do acesso. A origem da
BVS se deu em países da América Latina, expandindo para Ásia, África e Europa. A BVS é um
modelo disponibilizado para os países apoiarem as políticas públicas em saúde, é uma
construção coletiva em que todos os atores e redes possam contribuir com as fontes de
informação, notícias, sites, alimentando a rede para se tornar cada vez mais forte. Sra. Lilian
mencionou a existência dos Portais: Regional, Regional Brasil, Temático, Temático Regional,
Temático Institucional. Prosseguiu dizendo que a BVS opera em três dimensões: Rede social
que é a governabilidade BVS (países), Rede de conteúdos (fontes, base de dados como Lilacs) e
a Rede de ambientes aprendizes e informados. Completou mencionando que cada país
disponibiliza sua produção, os sistemas de busca com profissionais treinados para recuperar e
o universo das fontes de informação que é imenso. É um processo de troca entre todos e as
ações são sempre socializadas e o aprendizado é um processo coletivo. Seguiu mencionando
que a Rede BVS tem mais de 900 instituições que cooperam, enviam contribuições e fazem
parte do modelo BVS. Prosseguiu apresentando o Espaço Colaborativo e informou que para a
consolidação do mesmo é fundamental ter uma rede e para seu fortalecimento.
Em seguida como se desenvolve uma BVS. Com relação à BVS SMS/SP é uma temática
institucional, constituída pelos Comitês e Secretaria Executiva, enfatizando que as pessoas
representam os Comitês. A operação das fontes de informação é de forma cooperativa e
descentralizada, com critérios de qualidade, metodologias e tecnologias. O Comitê Consultivo
é composto por instituições fundamentais do eixo temático, o Comitê Executivo é o que vai
“por a mão na massa", alimentar as fontes de informação e a Secretaria Executiva é a liderança
na operação da BVS. Por fim mencionou a importância de se estabelecer a Matriz de
Responsabilidades que será definida pelo Comitê, constando a divisão do trabalho.
Sra. Laura Santucci saudou a todos e iniciou mencionando a modernização da Escola Municipal
de Saúde e colocando que questões tecnológicas precisaram ser tratadas para chegar a esta
conversa com os gestores das áreas da saúde. Colocou sobre o histórico da EMS, o início do
Centro de Documentação como Centro Cooperante da BIREME, as tratativas para o Projeto da
BVS na SMS, a inauguração da Estação Biblioteca Virtual até a assinatura do convênio com a
BIREME em agosto de 2010. A BVS vem para qualificar o processo de educação permanente
com a promoção, ampliação e o fortalecimento da comunicação técnica por meio da
implantação de novas ferramentas eletrônicas.
Prosseguiu mencionando os objetivos falando do acesso da informação técnica, científica e
institucional, o aprimoramento do fluxo de trabalho, rede dos profissionais e a importância da
visibilidade da produção científica. O resultado com a BVS SMS/SP implantada dentre outros é
contar com soluções para promover a saúde coletiva e profissionais capacitados para a
implantação, uso e acesso da BVS. Sra. Laura tratou do status do projeto, mencionando onde
estamos (capacitação, alimentação de dados, criação de identidade visual, reunião PRODAM) e
os próximos passos (constituição dos Comitês Consultivo e Executivo e Secretaria Executiva,
definição da Matriz de Responsabilidades, definição da identidade visual, identificação das
áreas e definição da estrutura temática do Portal), mapeamento das fontes de informação e
espaço de colaboração online. Prosseguiu discorrendo sobre a estrutura analítica do portal, o
orçamento do convênio e os instrumentos de avaliação.
Por fim mencionou os pilares com o apoio do Sr. Secretário Adjunto, Sra. Jane Abrahão, Sra.
Luzia Machado, da Assessoria Técnica de Tecnologia da Informação, e das áreas que poderão
cooperar com as fontes de informação, PRODAM e BIREME. Apoio será de todos e algumas
áreas já participaram de uma reunião inicial (Hospital Cachoeirinha, CEInfo, DST/Aids e
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COVISA/CCZ). A meta será até agosto a implantação da BVS EMS/SP. Foi colocado que as
apresentações da reunião serão disponibilizadas no Espaço Colaborativo informou que a
capacitação dos profissionais do Centro de Documentação já foi realizada e posteriormente
serão realizadas as dos integrantes dos Comitês e dos usuários. Já foi criada uma proposta de
identidade visual para a BVS SMS/SP que será apresentada para aprovação pelos Comitês.
Deverá ser publicada portaria constituindo os Comitês e Secretaria Executiva informou ainda
que a minuta será divulgada para avaliação e contribuição.
A Secretaria Executiva será composta pela Sra. Jane Abrahão e a diretoria da EMS, sendo
necessário definir a Matriz de Responsabilidades. Sra. Laura exemplificou que Dra. Edjane é
responsável por dezessete áreas e temos que pensar como colocar, que pessoas irão
trabalhar? COVISA também irá cooperar, algumas áreas já definidas, Dra. Margarida nossa
parceira. Também mencionou sobre o Portal da Prefeitura e da BVS que serão aproximados.
Necessidade mapear as fontes de informação e construção do Espaço Colaborativo. Sra. Laura
mencionou a importância de sermos a primeira Biblioteca Virtual em Saúde de um município
do Brasil, é um marco, dando a visibilidade que SMS merece. É necessário socializar o trabalho
para implantar a BVS. Na estrutura do Centro de Documentação só temos dois bibliotecários.
Por fim mencionou que esta é a primeira reunião do Comitê Consultivo e a partir de então
outras acontecerão para as próximas definições.
O Dr. José Maria retomou a palavra mencionando que este trabalho envolve todos os
profissionais, está selado um compromisso com cada gestor para concretizar a construção da
BVS SMS/SP em menor tempo, São Paulo está sempre sendo observada, essa experiência em
São Paulo servirá de modelo para outros municípios. Devemos mostrar para o país que a
experiência é viável e que o desafio é importante. Coloca que a Secretaria dá apoio para sair
do modelo antigo, fragmentado e partir para o modelo atual, propiciado com uso da
tecnologia. Enfatizou que não há mais justificativa, pois já são 12 anos de BVS e São Paulo sai
com esse atraso de 10 anos. Mencionou também que fala em nome do Sr. Januário Montone,
Secretário da Saúde, e reforça a importância do projeto sendo que somos uma rede de 76.000
servidores, com uma rede de mais de 900 serviços e que o desafio é fundamental
considerando que em pleno século XXI com toda a tecnologia disponível e possível, não
podemos exigir dos profissionais que saiam do seu local de trabalho para cursos. Solicitou que
todos façam a divulgação entre os seus pares para que haja o compartilhamento para
alimentar a rede.
Sra. Laura retomou informando que haverá uma capacitação, para os participantes do Comitê
Executivo, que será na BIREME pela manhã nos dias 18, 19 e 20/04/11.
Sra. Jane Abrahão reforçou que o perfil para o Comitê Consultivo são dos presentes na reunião
e que para o Comitê Executivo o perfil compreende os que têm uma visão da questão da
educação permanente em saúde, pessoas que tenham perfil técnico e acesso aos gestores,
para tal foi solicitado o encaminhamento de e-mail para Laura com os indicados para a
capacitação.
Sr. Pedro reforçou que a BVS é uma construção e é preciso um funcionário que conheça bem a
área, de preferência um bibliotecário para trabalhar com base de dados, um estatístico, não
será um trabalho mecânico, é para pensar na realidade da área, alguém que conheça e esteja
afinada com os objetivos. O repositório das produções deverá ser coordenado e feito por
alguém prático.
Sra. Iara Guerriero, do Comitê de Ética em Pesquisa, pediu a palavra e sugeriu que fosse
possível o acesso aos artigos da base de dados Medline e ao Portal CAPES possibilitando a
cópia dos artigos. Também sugeriu colocar os programas gravados no Portal.
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Sra. Lilian Calò, afirmou que o Portal CAPES é um consórcio muito caro para disponibilizar o
acesso, neste caso quem não faz parte do consórcio não pode ter o acesso. Reforçou que o
Comitê Consultivo irá avaliar o que será postado e o Comitê Executivo vai alimentar as fontes
de informação.
Sr. Pedro mencionou a necessidade de buscar soluções para a questão do Portal CAPES que é
uma questão política de governo que deve ser feito algo.
Dra. Edjane reforçou que muitos trabalhos da SMS já foram publicados, mas a coordenação
não participou da publicação. É muito comum os funcionários públicos apresentarem
trabalhos em Congressos e não comunicarem seus gestores. O Comitê Consultivo deveria
priorizar o trabalho realizado pela rede de saúde básica que não é publicizado, nesse sentido é
preciso discutir com todas as áreas para definir os fluxos de como encaminhar, dar crédito
para a SMS, envolvendo todos os atores do tratar de forma integrada, pois o processo não é
estanque.
Encaminhamentos
Sra. Laura propôs o olhar de cada área para ver prioridades para publicação.
Da minuta da portaria que será encaminhada para análise e posterior devolução, com a
intenção de que seja publicada até o final de abril.
Da necessidade de constituir o Comitê Executivo. Foi reforçado o período de capacitação em
abril e que será encaminhado e-mail para que os gestores façam a indicação.
Sra. Jane Abrahão encerrou a reunião mencionando que estava contando com todos os
presentes para a implantação da primeira BVS de um município do Brasil.
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