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IV REUNIÃO DO COMITÊ CONSULTIVO DA BVS SMS/SP
São Paulo, 23 de abril de 2012 – Local: SMS-Gabinete
Introdução
A IV Reunião do Comitê Consultivo da BVS SMS/SP foi realizada em 23 de abril de 2012 no
Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, com a presença dos representantes das áreas que
integram a SMS.
Participantes:
Secretaria Municipal da Saúde – Gabinete
José Maria da Costa Orlando – Secretário Adjunto de SMS
Coordenação de Gestão de Pessoas
Jane Abrahão Marinho
Escola Municipal de Saúde
Laura Aparecida Christiano Santucci
Marine Fumiyo Otake Arakaki
Mônica da Silva Peres
Assessoria Técnica da Tecnologia da Informação
Heloisa Helena Andreetta Corral
Rede de Proteção à Mãe Paulistana
Celso de Morais Terra
Coordenação de Apoio ao Desenvolvimento da Gerência Hospitalar
Paulo Kron Psanquevich
Roseli Guidici
Coordenação de Epidemiologia e Informação
Margarida Maria Tenório de Azevedo Lira
Coordenação de Vigilância em Saúde
Inês Suarez Romano
Coordenação do Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria
Isabel Cristina Nomiyama
Núcleo de Programas Estratégicos
Mirna Remi Marchioni Tedesco
Autarquia Hospitalar Municipal
Ana Cristina Ribeiro Zollner

1

Rua General -

Coordenação de Gestão de Pessoas
Escola Municipal de Saúde
Núcleo de Documentação

Hospital do Servidor Público Municipal
Elizabete Michelete
Cláudia Maria de Barros Helou
BIREME/OPAS/OMS
Cláudia Guzzo
Juliana Sousa
Agenda
A IV Reunião do Comitê Consultivo da BVS SMS/SP teve início com as palavras de boas-vindas
do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal da Saúde, Dr. José Maria da Costa Orlando, que
iniciou a reunião mencionando a importância de repactuar o compromisso no
desenvolvimento da BVS SMS/SP. Foi repassada a agenda de trabalho prevista para sessão que
teve como foco a apresentação do panorama da BVS SMS/SP, dos documentos norteadores e
da responsabilidade dos Centros Cooperantes.

Desenvolvimento
O objetivo da reunião no Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde foi para a apresentação
do Panorama da BVS SMS/SP, dos documentos norteadores, da responsabilidade dos Centros
Cooperantes, definição dos próximos passos e encaminhamentos.
A reunião teve início com a palavra de boas vindas do Dr. José Maria da Costa Orlando que
colocou sobre os objetivos da reunião, com o panorama da BVS desde a implantação até abril
2012, trazendo um balanço, falou da necessidade de repactuar o compromisso e envolvimento
de todos para consolidação da BVS e a importância dos participantes estarem imbuídos dessa
missão e não “porque alguém quer”. Continuou posicionando o Projeto da BVS na linha do
tempo com início em 2008 até o lançamento em agosto de 2011. Ressaltou para se ter cuidado
porque a BVS não é uma iniciativa vinculada à EMS não é somente um apoio à EMS, é um
processo que se capilariza pela SMS, uma prioridade da SMS, sendo fundamental a
representação e o envolvimento das áreas. Colocou que é uma estratégia de atuação, um
serviço da Gestão do Conhecimento, um Banco de Dados na área da Saúde. Continuou
abordando a importância da postagem dos documentos, verificou uma oscilação que algumas
áreas estão postando poucas coisas, outras não e se não houver um plano regular a BVS vai
minguar. Solicitou que as áreas façam uma autocrítica porque é impossível que não tenham
nenhum documento para postar, é preciso que se verifique o volume e material que a área
tem. Lembrou que é preciso “cacarejar” mais, é importante confiar no potencial para oferecer
algo no coletivo, para o externo ou para manter as áreas informadas do que acontecem.
Laura Santucci lembrou a importância do Comitê Consultivo nesse processo e informou que
houve uma diminuição no número de acessos na BVS. Em função da diminuição dos acessos e
a necessidade de uma avaliação das áreas o Núcleo de Documentação da EMS realizou uma
visita técnica às áreas cooperantes que levantaram a falta de funcionários para realização
deste trabalho. Laura Santucci informou que há um grande número de pessoas que saem para
eventos e frente à dificuldade na captação do material foi publicada uma PORTARIA que
determina que todos os funcionários que saírem para afastamento devem publicar seu
trabalho na BVS SMS/SP.

2

Rua General -

Coordenação de Gestão de Pessoas
Escola Municipal de Saúde
Núcleo de Documentação

Jane Abrahão Marinho mencionou a importância da contribuição dos parceiros para o
desenvolvimento da BVS e reforçou a fala do Sr. Januario Montone, Secretário Municipal da
Saúde, que a BVS é um modelo de Gestão e a necessidade de pensar como envolver os
parceiros.
Dr. José Maria solicitou que as áreas deveriam convencê-lo de que não possuem produção e
nesse sentido afirmou que se a área não produz é uma área que não existe. Continuou dizendo
que em relação aos parceiros, que é uma “tarefa nossa” divulgar a BVS e inserir no Fórum do
RH uma fala da BVS.
Laura Santucci nesse sentido falou da necessidade de um movimento para trazer o parceiro
nesse âmbito e o quanto esse parceiro reclama que a comunicação é falha porque não sabiam
da existência da BVS SMS/SP.
Dr. José Maria citou que o Fórum das OSs é um espaço deles, no qual eventualmente a
Secretaria Municipal da Saúde é convidada a participar, mas que cada vez mais está
organizado. Quanto ao Fórum de RH, nem todos os gestores estão, por isso a importância do
Fórum das OSs em que todos estão presentes.
Jane Abrahão Marinho falou que é preciso fechar com as áreas para depois apresentar a BVS
nos Fórum. Relembrou Dr. Januario Montone que fez uma fala sobre a necessidade de
incrementar a BVS, um novo exercício de implantar a Gestão do Conhecimento, que não é só
da EMS é o Conhecimento da SMS.
Foi apresentado o vídeo de palestra proferida pelo Dr. Januario Montone, em Seminário no
Hospital Albert Einstein, em que reforça o protagonismo da EMS/BVS e fala do modelo de
gestão em parceira como de resultado mais rápido, menciona o desafio do RH e da EMS com a
necessidade de nos capacitarmos como gestores e não como executores. Os profissionais da
saúde, parceiros e EMS trabalhando a Gestão do Conhecimento.
Jane Abrahão Marinho fala do desafio do RH e da EMS, a relação de construir o coletivo,
trabalhar a resistência das pessoas que saem para congresso e depois não compartilham o
conhecimento.
Laura Santucci apresentou o panorama atual sobre a BVS e informou que as visitas do Núcleo
de Documentação às áreas foram para esclarecimentos e uma aproximação. O número de
acessos ao portal justificaram as visitas às áreas que resultou na necessidade de se aplicar
questionário. Como resultado das visitas já se pode comprovar o aumento do número de
acessos à BVS. Continuou relatando as áreas que não responderam o questionário e que
DST/AIDS, uma área tão importante, não estava representada na reunião e no questionário.
Quanto aos vídeos afirmou que há uma grande produção de NUPES e EMS e que os mesmos
deverão ser postados. Enfatizou a importância de que todas as áreas devem colaborar para
que a BVS SMS/SP possa se tornar uma BVS certificada. No momento as áreas não estão
inserindo muitos trabalhos e algumas nenhum e também não estão colaborando na inserção
dos eventos no Diretório de Eventos (DirEve) e poucos retornaram as atividades após as
visitas. E quanto ao Localizador de Informação em Saúde (LIS), nesse sentido também
reconhece que a EMS também não fez a lição de casa em alimentar o LIS. Laura finalizou a
apresentação falando sobre o plano de ação da BVS e mencionando o material entregue à
todos os participantes para avaliação e manifestação como: Plano de Trabalho, Matriz de
Responsabilidades, Guia de Seleção de Documentos para a Base de Dados Produção e Acervo
da Secretaria Municipal da Saúde, DirEve e LIS critérios para registros BVS SMS/SP.
Jane Abrahão reforçou a necessidade da divulgação da BVS e sobre a Portaria que determina
que os trabalhos apresentados em Congresso devem ser inseridos na BVS.
Cláudia Guzzo, da BIREME, parabenizou o trabalho da BVS SMS/SP e esclareceu que o número
de acessos apresenta uma curva tênue natural, que apresenta em 99% das BVS, considerando
normal inclusive a queda nos meses de janeiro, fevereiro, julho, novembro e dezembro.
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Maria Cristina Honório, da Atenção Básica, mencionou que a área produz muito, porém que a
pessoa indicada para o Comitê Executivo está ausente (motivo de doença) e já estão
providenciando uma solução.
Laura Santucci ressalta que o momento inicial de implantação da BVS foi de correria, as áreas
devem avaliar e caso haja necessidade as pessoas podem ser substituídas ou novas pessoas
podem colaborar no desenvolvimento da BVS e a equipe do Núcleo de Documentação da EMS
está à disposição para dar suporte e capacitação.
Jane Abrahão disse que deve verificar se o funcionário tem o perfil para a atribuição. Deve-se
estabelecer meta e pensar em como fazer a gestão, colocar à disposição a produção.
Laura Santucci anunciou que ainda manterá a hospedagem da BVS no servidor da BIREME e
em função da melhora do link na EMS ofereceu para as áreas cooperantes se houver
necessidade que poderão fazer a postagem de sua produção na Escola. É importante chamar
as pessoas para capacitação, é importante o exercício.
Dra. Roseli Guidici mencionou a dificuldade de não identificar a área pelo código no resultado
da pesquisa na BVS, sugeriu que verificassem.
Juliana Sousa, da BIREME, ressaltou a importância da Matriz de Responsabilidades e replicar
com as áreas para utilizarem.

Recomendações e Encaminhamentos
Laura Santucci colocou que cada participante avalie os documentos norteadores e façam suas
contribuições para finalização da elaboração, finaliza agradecendo à todos e falando do
desafio desse trabalho e que é preciso melhorar sendo que a EMS está à disposição para
capacitação.
Jane Abrahão reforça a necessidade de repactuar com as áreas e parceiros.
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