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ATA DA XII REUNIÃO DO COMITÊ CONSULTIVO DA BVS-ECOS  

Brasília, 31 de outubro de 2016  

 

Participantes: 

 

ABRES 

Rosa Maria Marques  

 

ANPEC 

Sabino Porto  

 

BIREME/OPAS/OMS 

Joanita Barros  

Verônica Abdala  

 

CGDI/SE/MS 

Sandra Cristina Teixeira  

 

DAF/SCTIE/MS 

Eliana Maria Santiago  

 

DESID/SE/MS 

Ana Cristina Wanzeler  

Carla Rúbia Florêncio Tardivo  

Danielle Gouveia  

Darlene Lopes  

Déborah Proença  

Jacqueline Ferreira  

Maria Eridan Neta  

Mônica Oliveira  

Rafael Barbosa  

 

OPAS/OMS 

Alejandra Carillo 

  

SESPA  

Raquel Cristina dos Santos 

 

UFG 

Mércia Pandolfo 

 

UFMG 

Eli Iola Andrade 

 

UFPE 

Keila Brito  

 

UNIFESP 

Paola Zucchi  

 

A XII Reunião do Comitê Consultivo da BVS ECOS foi iniciada com a fala da 

Sra. Jacqueline Ferreira e breve introdução dos demais representantes, incluindo os 

novos integrantes. Na oportunidade, a Sra. Ana Cristina Wanzeler apresentou-se como 
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atual Diretora do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e 

Desenvolvimento (DESID/SE/MS). 

A Sra. Ana Wanzeler enfatizou o apoio de sua gestão para a realização da 

reunião junto à retomada das atividades concernentes à BVS ECOS e a importância da 

continuidade dos processos de trabalho que envolvam a participação do DESID, no 

sentido de fortalecer a economia da saúde como uma área transversal e de grande 

relevância no contexto da saúde no Brasil. 

A Sra. Verônica Abdala parabenizou a participação e comprometimento da nova 

gestão do DESID junto às atividades da BVS ECOS, e destacou o trabalho da 

BIREME/OPAS/OMS no fortalecimento da biblioteca virtual como uma importante 

ferramenta de disseminação da informação e referência na área de economia da 

saúde. 

Em seguida, a Sra. Jacqueline destacou os principais informes e elencou os 

assuntos que seriam tratados durante a reunião. Antes, porém, apresentou o Portal 

Nacional de Informação em Economia da Saúde, a BVS ECOS, enfatizando sua 

importância, objetivos, projetos e atividades desenvolvidas desde sua criação em 2005. 

Discorreu, ainda, sobre os encaminhamentos definidos na XI Reunião do 

Comitê, realizada em 20 de outubro de 2014, e os resultados alcançados. 

Na ocasião, a Sra. Jacqueline Ferreira comunicou o interesse em difundir a BVS 

ECOS em eventos de âmbito nacional voltados aos profissionais bibliotecários, com o 

propósito de promover a biblioteca virtual aos possíveis disseminadores de informação.  

A Sra. Keila Brito apontou sobre a importância do mapeamento dos cursos 

voltados para a área de economia da saúde abrangendo as turmas de pós-graduação e 

graduação com matérias específicas da área. 

A Sra. Rosa Marques discorreu sobre a última publicação elaborada pela 

ABRES em parceria com a OPAS e Ministério da Saúde, na qual foi promovido o 

levantamento e a classificação da produção dos Núcleos de Economia da Saúde (NES) 

no Brasil, em complemento à fala da Sra. Eli Iola, que mencionou outra publicação 

desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Economia da Saúde da Universidade Federal 

de Minas Gerias (UFMG), da qual participou como autora e que traz um levantamento 

da produção científica em economia da saúde no país realizada no período de 1999 a 

2004. 
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O Sr. Sabino Porto mencionou a dificuldade dos profissionais da área de 

economia em se envolverem com a área de saúde, e pontuou a relevância da 

realização de uma pesquisa dos cursos de economia nas instituições federais e 

particulares no Brasil, com a finalidade de propagar o conhecimento da economia da 

saúde, nesses cursos, por meio de demonstração da BVS ECOS. 

A Sra. Paola Zucchi citou algumas representações na área de economia que se 

identificam com a área de economia da saúde. 

A Sra. Keila Brito salientou a necessidade de comprometimento dos profissionais 

da informação e bibliotecários, presentes nos treinamentos da BVS ECOS, para a 

busca de autores, grupos e cursos que desenvolvem pesquisas e estudos em 

economia ou economia da saúde. 

O Sr. Rafael Barbosa declarou que a ausência de interesse por parte dos 

economistas na área de saúde acontece pela falta de conhecimento sobre a agenda da 

economia da saúde. Enfatizou que os trabalhadores da área de saúde lidam com 

políticas públicas e, nesse contexto, há uma dificuldade em localizar onde os 

economistas se inserem nessa questão. 

A Sra. Verônica Abdala realçou a importância da pesquisa de autores, grupos, 

cursos, e conteúdos em economia da saúde para se definir melhor o público alvo nas 

ações de promoção e divulgação da BVS ECOS e da própria área de economia da 

saúde. 

A Sra. Paola Zucchi sugeriu uma reflexão sobre o trabalho do Comitê Consultivo 

mediante a divulgação da economia da saúde por meio da BVS, considerando o tempo 

de participação de cada uma das instituições dentro do Comitê. 

A Sra. Eli Iola sinalizou a relevância do trabalho da BVS Economia da Saúde em 

disponibilizar um fluxo permanente de identificação de autores e produções na área 

que fossem referência quando na busca do usuário por informações, e que suprissem a 

necessidade do usuário que recorre ao Google constantemente. Indicou também um 

fator diferencial da BVS ECOS ao trazer de forma atualizada toda a produção 

bibliográfica de economia da saúde no Brasil. Propôs, dessa forma, a execução de uma 

revisão sistemática da produção em economia da saúde no país que redescubra novos 

autores da área e que divulgue esta ação no próprio portal. E, inclusive, identifique os 

atuais assuntos correlatos à economia da saúde. 
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A Sra. Rosa Marques sugeriu detalhar os temas em economia da saúde 

expostos no portal BVS ECOS com subtemas. 

A Sra. Verônica Abdala destacou a necessidade da BVS ECOS em se tornar o 

portal de referência de informação em economia da saúde com o auxílio de uma 

ferramenta que forneça dados sobre os principais autores da área, e atualização de 

todas as publicações produzidas recentemente.  

Sobre a formalização do regimento interno do Comitê Consultivo da BVS ECOS, 

por meio de portaria pelo Ministério da Saúde, a Sra. Carla Tardivo informou que a 

finalidade deste encaminhamento é dar divulgação com o ato de publicação do texto do 

regimento elaborado pelo Comitê. No entanto, a Consultoria Jurídica do Ministério da 

Saúde indicou por meio de parecer que na estrutura organizacional do órgão não há 

uma regulamentação sobre a BVS ECOS e, dessa forma, não haveria como justificar a 

criação de uma portaria de regimento de uma instituição não reconhecida formalmente 

pelo MS. No entanto, ficou definido pelo Comitê que o documento base de construção 

do regimento interno existe e mesmo que não seja formalizado por meio de portaria, 

ele será o documento utilizado para delinear a participação das instituições e membros 

dentro do Comitê Consultivo da BVS ECOS.  

A Sra. Verônica Abdala destacou que a formalização do regimento interno do 

Comitê Consultivo da BVS ECOS é uma iniciativa específica deste comitê, e a ata de 

compromisso tem sido um instrumento legal que regulamenta a existência dos comitês 

consultivos de outras bibliotecas virtuais em saúde e valida todo o trabalho da Rede 

BVS. 

A Sra. Mércia Pandolfo abordou sobre o curso EAD hospedado na Universidade 

Federal de Goiás em plataforma Moodle, que traz instruções para pesquisa e acesso 

às ferramentas da BVS Economia da Saúde. A Sra. Alejandra Carillo salientou a 

necessidade de promoção do curso, também para o público externo da UFG, a partir 

da contribuição dos professores na divulgação do curso nas universidades. Definiu-se, 

portanto, que o curso elaborado para orientar o usuário no processo de busca será 

instalado no próprio portal BVS ECOS. 

A Sra. Verônica Abdala ressaltou a inserção de uma linha de ação, voltada para 

a continuidade do curso, no próximo projeto de fortalecimento da BVS ECOS no qual 

serão consideradas a revisão e divulgação do curso EAD. 
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Durante a reunião foram apresentados pela Srta. Joanita Barros os resultados 

obtidos no projeto de fortalecimento da BVS ECOS fase IV e discutidas as propostas 

para contemplar o novo projeto de fortalecimento da BVS ECOS fase V. 

A Sra. Verônica Abdala trouxe para reflexão do Comitê a necessidade de 

divulgação da BVS para ampliar seu uso com base nos resultados alcançados quanto 

ao número de acessos ocorridos nos últimos anos. 

Durante a demonstração dos resultados do projeto atual pelas representantes da 

BIREME, houve interação com os demais representantes na reformulação da 

arquitetura da informação do portal BVS ECOS, por meio de sugestões quanto à 

disposição e disponibilização de conteúdos. 

A Sra. Paola Zucchi recomendou alterações na disposição dos temas e 

subtemas dos resultados de pesquisa na BVS ECOS com o intuito de facilitar o acesso 

ao conteúdo e informações relevantes da área.  

O Sr. Sabino Porto propôs que a nova arquitetura da informação da BVS ECOS 

invista na plataforma de pesquisa de modo a facilitar o acesso por parte dos usuários 

da BVS, incluindo a opção de pesquisa avançada no portal. E sugeriu o IPEA DATA 

como fonte de referência para disponibilização de informação técnica e científica 

geradas por diversos órgãos. 

A Sra. Keila Brito acentuou a necessidade de viabilizar o conteúdo fornecido na 

BVS ECOS aos cidadãos interessados na temática por meio da inserção de vídeos, 

palestras e outras fontes de forma mais atrativa. E, ainda, disponibilizar notícias atuais 

e de interesse por meio de um critério de seleção. 

A Sra. Verônica Abdala recomendou a criação de uma área na BVS que 

disponibilize recursos educacionais com acesso a links que remetam à conteúdos 

bibliográficos e informações científicas disponíveis na Internet. 

Ao final da reunião, foram colocadas pela Sra. Mônica Oliveira as propostas 

elaboradas pela assessoria de comunicação do DESID/MS sobre ações de divulgação 

e promoção da BVS Economia da Saúde, a partir da construção de um plano de 

comunicação aberto para contribuições dos representantes do Comitê Consultivo, com 

definição do público alvo e principais objetivos do portal. 

Por fim, a Sra. Jacqueline encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, 

o envolvimento e a participação do Comitê no fortalecimento da BVS ECOS. 
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Encaminhamentos: 

 

• O DESID/MS será responsável por levantamento dos cursos de economia nas 

instituições federais e particulares no Brasil com o intuito de difundir o conhecimento 

da economia da saúde por meio de apresentação da BVS ECOS aos discentes e 

docentes; 

• O DESID/MS realizará um mapeamento para identificação dos autores 

contemporâneos e grupos que trabalham com a economia da saúde em 

universidades e instituições, e dos departamentos que concentram a produção 

atualizada em economia da saúde a fim de disponibilizar essas informações no 

portal BVS ECOS; 

• O DESID/MS redigirá texto de introdução ao regimento interno, justificando a 

concordância do Comitê Consultivo na elaboração e utilização deste documento 

como regulamento para a participação das instituições e dos membros; 

• O DESID/MS enviará ao Comitê Consultivo a proposta do novo projeto de 

desenvolvimento da BVS ECOS - fase V para deliberação; 

• O DESID/MS encaminhará ao Comitê a proposta do plano de comunicação da BVS 

ECOS discutido na reunião, para conhecimento e contribuições das instituições. 


