
III Reunião do Comitê Executivo do BVS Prevenção e Controle de Câncer 
 
Data: 25/11  
Horário: das 14h às 16h 
Local: Rua Marques de Pombal, 125, 2º andar - Centro do Rio de Janeiro.  
Participantes presencialmente: INCA: Letícia Casado, Camila Belo, Tais Facina, 
Rodrigo Feijó e Tamiris Morais.  / Casa de Oswaldo Cruz (COC): Eliane Dias / 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): Roberta Galdêncio  
Participantes on line: Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG): Lucimar 
Marques da Silva / Hospital de Câncer de Barretos: Martins Fidelis e representantes 
do Núcleo de Ensino e Núcleo de Prevenção / Universidade Estadual de Campinas: 
Ana Paula de Oliveira / Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP): Vânia Guerra / 
Instituto do Câncer do Ceará (ICC): Manfredo Silva.   
 
 
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). As realizações foram mostradas através dos 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 trata-se de um 
recorte realizado dentro da base de Segunda Opinião Formativa da BVS de Atenção 
Primária em Saúde. Nesse contexto, informou que foi solicitado apoio do Comitê 
Consultivo para a definição de mais 15 perguntas que serão respondidas por 
consultores contratados e funcionarão como modelo e serão 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 a contratação desses consultores. Também pontuou que será 
importante definir uma estrutura para a gestão dessa nova Fonte de Informação no 
futuro e solicitou que o Comitê Executivo 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 o aperfeiçoamento das formas de disponibilização de notícias, mídias sociais 
e outros meios de comunicação virtuais de todas as instâncias da Rede. O convite 
deve-se 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) 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 Executivo aponte outras bases de 
profissionais na área de controle de câncer que também mereçam 
destaque na BVS; 

b) Construção de um projeto para criar e manter um blog, voltado para o 
público leigo, com informações baseadas em evidências no controle de 
câncer. 

c) Formas de facilitar a colaboração do Comitê Executivo na alimentação das 
Bases de Dados da BVS Prevenção e Controle de Câncer. 

 
Dessa forma, abriu-se o momento da reunião para que os participantes se 

pronunciassem:  
 
Roberta (UFRJ) sugeriu utilizar a ferramenta ResearchGate para a base de 

profissionais que será criada.  
 
Camila (INCA) citou a Biomed Expext para apoiar na construção desta base de 

profissionais.  
 
Roberta falou sobre a nova ferramenta de “perguntas e respostas” e sugeriu que a 

sejam observadas as expertises dos membros do comitê para apoiar na construção 
destas perguntas.  

 
Rodrigo citou como exemplo, a UNICAMP, que tem grande experiência na área de 

câncer infantil.  
 
Roberta comentou que sobre a alimentação das bases de dados, vai verificar junto 

a UFRJ a possibilidade de captar teses, dissertações e livros para inserir na BVS.  
 

Camila reforçou que o ideal é procurar quais são as fontes de publicação digitais 
fora da biblioteca.  
  

Ana Paula (ACCG) confirmou que já apoia a BVS na indexação de conteúdos.  
 

Vânia (ICICT) explicou que não faz ainda a indexação nas bases da BVS 
Prevenção e Controle de Câncer, mas diz não haver impedimento para que se inicie 
imediatamente este trabalho.  
 

Camila questionou os membros do Comitê sobre se os mesmos acham necessário 
algum apoio da Secretaria Executiva na forma de supervisão técnica.  
  

Martins (Hospital de Câncer de Barretos) falou que realizará contato com os 
setores responsáveis para encontrar meios de colaborar com a BVS de maneira mais 
efetiva.  
 

Rodrigo falou que além de teses e dissertações existem outras bases para 
alimentação, como a base de eventos (Direve) e websites (LIS). Enfatizou-se a 
necessidade de ampliação dos registros de memória técnica. Indicou-se uma 
aproximação da COC com o projeto coordenado pelo pesquisador Luiz Antonio 
Teixeira. 
   



Rodrigo agradeceu a participação de todos e pediu desculpas pelos problemas 
ocorridos durante a conexão.  

 
 

 


