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III REUNIÃO DO COMITÊ CONSULTIVO DA BVS SMS/SP
São Paulo, 16 de agosto de 2011 – Local: Sala de Reunião do Gabinete SMS – 2º andar
Introdução
A III Reunião do Comitê Consultivo da BVS SMS/SP foi realizada em 16 de agosto de 2011 na
Sala de Reunião do 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
Assessora Especial do Gabinete do Secretário
Maria Cristina Abbate
Coordenação de Gestão de Pessoas
Jane Abrahão Marinho
Gestão de Desenvolvimento de Pessoas
Luzia Machado
Escola Municipal de Saúde
Laura Aparecida Christiano Santucci
Elaine Mello
Marine Fumiyo Otake Arakaki
Mônica da Silva Peres
PRODAM
Malde Maria Vilas Bôas
Assessoria Técnica da Tecnologia da Informação
Heloisa Helena Andreetta Corral
Autarquia Hospitalar Municipal
Ana Cristina Ribeiro Zollner
Autarquia Hospitalar Municipal
Ana Maria Pedroso Campos
Coordenação da Atenção Básica
Edjane Maria Torreão Brito
Coordenação da Atenção Básica
Silvia Aparecida Cisi Tannus
Rosana Sant’Anna
Katia Maria Correia
Dener S. Domingues
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Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste
Marcia Aparecida Gadargi
Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste
Helena Zaio
Coordenadoria Regional de Saúde Leste
Maria Cristina Minari
Sônia Antonini
Coordenadoria Regional de Saúde Norte
Vania Soares A. Tardelli
Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste
Helena Zaio
Coordenadoria Regional de Saúde Sul
Ivanilda A. Marques
Coordenação de Epidemiologia e Informação
Margarida Maria Tenório de Azevedo Lira
Katia Cristina Bassichetto
Coordenação do Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria
Isabel Cristina Nomiyama
Coordenação de Vigilância em Saúde
Inês Suarez Romano
Hospital do Servidor Público Municipal
Claudia Maria de Barros Helou
Núcleo de Programas Estratégicos
Mirna Remi Marchioni Tedesco
Programa Municipal de DST/AIDS
Celso Monteiro
Flávio Andrade Santos Capelli

BIREME/OPAS/OMS
Lilian Calò
Cláudia Guzzo
Juliana Sousa
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Agenda
A III Reunião do Comitê Consultivo da BVS SMS/SP teve início com as palavras de boas-vindas
do Secretário da Secretaria Municipal da Saúde, Dr. José Maria da Costa Orlando que falou
sobre a organização do evento de inauguração oficial da BVS que ocorrerá na Escola Municipal
de Saúde (EMS) e abordou sobre a importância para a administração à implantação da
Biblioteca Virtual em Saúde. A agenda de trabalho prevista para a sessão teve como foco os
preparativos para o lançamento da BVS.

Desenvolvimento
Após a aprovação da agenda, Dr. José Maria da Costa Orlando falou sobre a organização do
evento e a inauguração oficial da BVS que ocorrerá na Escola Municipal de Saúde (EMS),
abordando a importância para a administração da implantação da BVS SMS/SP e reforçando
que a presença do prefeito confirma a importância legada à Secretaria da Saúde (SMS),
avaliando como um serviço importante de impacto para a administração e essa presença do
prefeito é a resposta.
Dr. José Maria prosseguiu salientando a importância de todas as áreas da saúde e solicitando
que as áreas precisam inserir, divulgar suas produções. A BVS SMS/SP é um espaço precioso
para a SMS se apresentar de forma clara, disponibilizando seus projetos. Dr. José Maria
confirma que é o momento de “respirar esse clima”, que não é proforma, importante mostrar
o nosso melhor. Ele informa que teremos 100 vagas no auditório que as pessoas deverão
confirmar suas presenças.
Jane Abrahão colocou sobre os objetivos da reunião e o lançamento da BVS SMS/SP.
Laura Santucci agradeceu a presença dos representantes da BIREME, enfatizou a importância
da BVS SMS/SP e a necessidade de inserção dos documentos reforçada por Marine e Mônica.
Solicitou à Dra. Malde a gestão com o CECOM do Portal PMSP para inserção de notícia sobre o
lançamento da BVS SMS/SP e também orientação para que não se divulgue a Biblioteca Virtual
antes do lançamento, porque essa divulgação deve acontecer de forma integrada com a
PRODAM. Também solicitou que se pensasse em organizar a migração do portal da BIREME
para a PRODAM. Destacou a importância de criar um link no Portal da PMSP para a BVS
SMS/SP, portal da saúde link com banner da BVS e dentro das áreas informação sobre a BVS
SMS/SP. Comentou da necessidade de organizar o evento de lançamento de forma que o
Secretário da Saúde ou o Prefeito possam acessar a BVS SMS/SP sem problemas. Solicitou que
as áreas avaliassem seus logos.
Dra. Edjane Maria Torreão Brito pergunta se ainda é possível mudar o logo da área.
Laura Santucci informa que ainda é possível mudar o logo e continua questionando para a
equipe da BIREME, o que ainda pode ser feito?
Cláudia Guzzo informa que em algumas versões ainda poderão ocorrer mudanças.
Laura Santucci pede que se verifique se o descritivo da Coordenação da Atenção Básica está
validado pela área e se houver necessidade que seja feita a alteração. Continua afirmando que
o que foi postado pelas áreas será validado e isso é o que estará disponível para o dia do
lançamento. Afirma que o link da EMS é melhor e oferece esse espaço para que as áreas
possam trabalhar na postagem dos documentos.
Cláudia Guzzo lembra que textos completos com PDF muito grande o usuário vai demorar
muito para abrir e irá desistir. É preciso trabalhar com arquivos menores.
Malde Maria Vilas Bôas afirma que será preciso uma conversa com a BIREME e a Assessoria
Técnica de Tecnologia da Informação para orientar o padrão.
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Dra. Edjane Maria Torreão Brito colocou que para compartilhar haverá de ter um caminho,
porque o custo é mais barato de postar e que se trabalha tanto e não se divulga .
Cláudia Guzzo afirmou que a solução seria colocar os documentos por capítulos.
Laura Santucci lembrou que é tudo novo, não é fácil, mas que não há só problemas, outras BVS
deram certo. Há a possibilidade na página de imprimir, baixar, mandar por e-mail e pesquisar.
Para o dia do lançamento será preciso uma proposta e pactuar com o Secretário da Saúde o
que vai mostrar. Lembrou também que há o problema dos vídeos que são pesados. Tudo é um
processo, porque se a BVS SMS/SP não caminhar, não atualizar, não será certificada. Em
função disso é que se dá a importância do papel do Comitê Consultivo e do Comitê Executivo.
É fundamental uma política para a Secretaria da Saúde como um todo. Essa será a primeira
BVS de um município do Brasil e que em um tempo pequeno houve um esforço para o
lançamento.
Jane Abrahão Marinho fala que divulgar é um processo.
Laura Santucci informa que haverá material de divulgação, folder, etc. Farão uma gravação no
estúdio para a inauguração com um link para a homologação.
Dra. Inês Suarez Romano pergunta se deverão nesse momento continuar inserindo.
Laura Santucci responde que podem e devem inserir. Menciona que DST/Aids teve problemas
e que será preciso capacitar mais pessoas e até final da semana tudo ficar em ordem. Informou
que o Prefeito deverá chegar às 10h e que não haverá vagas disponíveis no estacionamento.
Cláudia Guzzo informa que será preciso tempo para transferir da homologação para a
produção antes do lançamento. O que entrar até quinta-feira está garantido é preciso tempo
para replicar o processo.

Encaminhamentos
Laura Santucci informa que Jane Abrahão Marinho, Patrícia Pallota e ela organizarão a lista de
convidados.

4

