
III Reunião do Comitê Consultivo do BVS Prevenção e Controle de Câncer 
 
Data: 25/11  
Horário: das 10h às 12h 
Local: Rua Marques de Pombal, 125, 2º andar - Centro do Rio de Janeiro.  
Participantes: INCA: Letícia Casado, Camila Belo, Tais Facina, Rodrigo Feijó e Tamiris 
Morais  / BIREME: Joanita Barros, Rosimeire Pinto e Verônica Abdala (on line) 
 
  
 Letícia iniciou a reunião com a apresentação dos participantes e em seguida 
apresentou as realizações da BVS Prevenção e Controle de Câncer desde a última 
reunião (out/14). A apresentação das realizações incluiu os tópicos listados abaixo que 
podem ser consultados no arquivo em pdf com a Apresentação feita durante a reunião: 
 

a) Participação em eventos  
b) Fanpage 
c) Portal da BVS 
d) Inserções nas bases de dados  

 
Após, Rodrigo e Camila explicaram como a BVS Prevenção e Controle de Câncer 

está oferecendo suporte ao INCA na estruturação de um núcleo da Rede EVIPnet e na 
produção de três Sínteses de Evidências.  

 
Além disso, foi explicado que uma das novas estratégias da BVS Prevenção e 

Controle de Câncer é a integração entre as bibliotecas físicas do INCA e a biblioteca 
virtual.  

 
Rodrigo continuou a reunião abordando a nova Fonte de Informação disponível na 

BVS, chamada de “Perguntas e respostas”. Explicou que inicialmente se trata de um 
recorte realizado dentro da base de Segunda Opinião Formativa da BVS de Atenção 
Primária em Saúde.  Nesse contexto, ele pediu apoio do Comitê Consultivo para 
definição de mais 15 perguntas que serão respondidas por consultores contratados e 
funcionarão como modelo e como as primeiras perguntas e resposta próprias desta 
nova Fonte de Informação da BVS Prevenção e Controle de Câncer. Para isso, 
informa que a BVS conta com um recurso na BIREME que será direcionado para 
contratação destes consultores. Também pontuou que será importe se definir uma 
estrutura para gestão desta nova Fonte de Informação no futuro e solicitou que o 
Comitê Consultivo colabore, inclusive pontuando se algum membro tem mais 
experiência como este tipo de trabalho e poderia assumir a liderança deste projeto.  

 
Letícia informou que a BVS Prevenção e Controle de Câncer, foi convidada a 

compor o Grupo de Trabalho de Comunicação Digital da Rede BVS Brasil que 
discutirá formas de aperfeiçoar as formas de disponibilização de notícias, mídias 
sociais e outros meios de comunicação virtuais de todas as instâncias da Rede. O 
convite se deve à experiência da BVS Prevenção e Controle de Câncer na área de 
comunicação.  

 
Rodrigo e Letícia finalizaram a apresentação informando os planos da BVS para 

2016:  
a) Repensar projeto BVS junto ao TC OPAS, para o qual solicitou o apoio do 

Comitê Consultivo quanto ao envio de sugestões de prioridades para o 
próximo ano; 

b) Disponibilizar uma forma de acesso a cadastros de profissionais na área de 
controle de câncer no portal, utilizando bases como o Currículo Lattes, para 
a qual solicitou que o Comitê Consultivo aponte outras bases de 



profissionais na área de controle de câncer que também mereçam 
destaque na BVS; 

c) Construção de um projeto para criar e manter um blog, voltado para o 
publico leigo, com informações sobre as evidências no controle de câncer. 

 
Ao término da apresentação a equipe da Secretaria Executiva agradeceu a 

atenção e abre espaço para considerações.  
 
Rosemeire Pinto da BIREME reforçou que o crescimento da BVS Prevenção e 

Controle de Câncer podem ser observados pelas estatísticas do portal e da fanpage. 
Falou sobre a importância da divisão de tarefas e reforçou a importância da 
participação do Comitê Consultivo. Joanita Barros falou ainda a respeito da 
possibilidade de o portal ser traduzido para o idioma Inglês, visto tamanho alcance que 
o portal tem alcançado. A equipe da BIREME ainda informou que está desenvolvendo 
uma a base de profissionais especializadas da Rede BVS e que poderia unir esforços 
para disponibilização das bases na BVS Prevenção e Controle de Câncer.   
 
 Rodrigo comentou que já existem caminhos trilhados pela BVS na área 
internacional e que, no momento, as prioridades são as ações estratégicas 
relacionadas à RINC – Rede de Instituições Nacionais de Controle de Câncer da 
UNASUL.  
 
 Joanita Barros parabenizou a BVS e se comprometeu a enviar sugestões de 
novas estratégias que poderiam ser iniciadas a partir de fevereiro.  
 
 Camila Belo explicou que o INCA está buscando uma alternativa para manter 
os convênios para acesso a bases de dados como da Biblioteca Cochrane.  
  
 Verônica Abdalla parabenizou a BVS Prevenção e Controle de Câncer e disse 
que se trata de um exemplo para as demais.  
  
 Letícia agradeceu os elogios e finalizou a reunião dizendo que o segredo para 
o bom trabalho que vem sendo desenvolvido é a participação de uma equipe 
multiprofissional.  


