Ata da II Reunião do Comitê Consultivo
Bioética e Diplomacia em Saúde - 1/2017
Data: 10/10/2017
Horário: 09h30
Local: Fiocruz/Gereb e Web Conferência
Participantes:
José Paranaguá (Nethis/Fiocruz)
Larissa Cedro (Nethis/ Fiocruz)
Manoel Amorim (Cris e ARI/ Fiocruz)
Cecília Lopes (Nethis/ Fiocruz)
Swedenbeger Barbosa (Cátedra Unesco/ UnB)
Sandra Cristina (CGDI/BVS/MS)
Ricardo Rosa (BCE/UnB)
Diego González (Bireme/OPAS)
Verônica Abdala (Bireme/OPAS)
Juliana Sousa (Bireme/OPAS)
Thiago Rocha (SBB e PUCPR)
Luciana Danielli (ICICT/ Fiocruz)
Augusto Vinhaes (ICICT/ Fiocruz)
Objetivo:
Reunir o Comitê Consultivo, expor as atividades realizadas nos anos
2013 a 2016 e as novas perspectivas para os anos 2017 e 2018.
Pauta:
• Avanços da BVS Bioética e Diplomacia em Saúde;
• Sistema de Administração de Fontes de Informação da BVS;
• Contribuição aos novos DeCS;
• Novo layout;
• Discussões.
Às nove horas e trinta minutos do dia dez de outubro de dois mil e
dezessete reuniram-se presencialmente na Fiocruz Brasília e virtualmente por
Web Conferência representantes do Comitê Consultivo da Biblioteca Virtual em
Saúde – Bioética e Diplomacia em Saúde (BVS BDS).
A reunião iniciou com a fala do Dr. José Paranaguá, coordenador do Núcleo
de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde (Nethis) - que é a Secretaria
Executiva da BVS BDS - agradecendo a presença de todos, ressaltando a
importância da reunião e seguindo com a apresentação individual dos
participantes.
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Em continuidade, o Dr. Diego González, diretor da Bireme, tomou a palavra
agradecendo a oportunidade de participar desta reunião, reforçou a importância
da BVS- Bioética e Diplomacia em Saúde para a rede BVS e a qualidade de
seus processos de seleção e categorização. O diretor também salientou a
parcerias que a Bireme tem realizado e convidou toda equipe Nethis para o 10º
Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde a realizar-se em
2018 no Panamá.
Foi apresentado por Manoel Amorim, representante do Centro de Relações
Internacionais em Saúde (Cris) e também membro da Secretaria Executiva, a
colaboração que a secretaria realizou nos anos 2016 a 2017 aos Descritores
em Ciências da Saúde (DeCS) quando essa, seguindo os processos
necessários para sugestões de descritores, recebeu a aprovação de seis novos
descritores acrescidos ao tesauro DeCS.
Em seguida, a bibliotecária Larissa Cedro, membro da Secretaria Executiva,
apresentou alguns slides com os seguintes tópicos: 1) informações gerais da
BVS BDS; 2) a cobertura temática da biblioteca, reforçando a premissa da
interseção das áreas de Bioética, Saúde Pública e Relações Internacionais,
bem como, a presença da Referência Complementar; 3) a migração da base do
sistema DSpace para o sistema FI-Admin e as vantagens deste último, além da
revisão de duplicatas e da revisão de indexação com os novos termos DeCS;
4) o crescimento bibliográfico de 2013 a 2016; 5) o fluxograma de
categorização, e a importância do Comitê Consultivo na indicação de novos
documentos e 6) a Matriz de Responsabilidade da BVS BDS, onde cada
participante dos comitês exercem as funções de colaboração e em alguns
casos de operação. Enfim, foi reforçada a importância da contribuição de cada
instituição para o desenvolvimento da biblioteca.
Após a apresentação de slides, a bibliotecária da Bireme, Verônica Abdala,
iniciou sua fala indicando a importância da reunião do Comitê Consultivo para a
BVS e fez sugestões de algumas bases de dados que contém materiais que
talvez interessam a BVS BDS.
O representante da Biblioteca Central da Universidade de Brasília,
agradeceu a oportunidade de acompanhar a reunião e de conhecer os
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processos da BVS BDS. Ressaltou a importância da interdisciplinaridade que a
biblioteca busca diante de tanta informação digital disponível e afirmou o mérito
da infometria.
A bibliotecária Juliana Sousa, monitora das instâncias BVS pela Bireme,
salientou a contribuição que estas reuniões permitem para o fortalecimento,
controle de qualidade e uso do modelo Bireme para a biblioteca. Destacou as
recomendações que a Bireme fez para a certificação da BVS BDS e como essa
tem seguido corretamente e orientou o uso das métricas do Google Analytics
para criação de novo portal da BVS Bioética e Diplomacia em Saúde.
Encerrando a reunião, Dr. José Paranaguá agradeceu novamente a
presença de todos e afirmou o compromisso de fortalecer ainda mais essa rede
e prosseguir em sua expansão.
Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Larissa Cedro, encerro a presente
ata.
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