
   IV REUNIÃO DO COMITÊ CONSULTIVO  
 
Data: 6 de dezembro de 2016 
 
Horário: 9:45h às11:30h 
 
Local: Webconferência realizada na Sala de Telemedicina do INCA, localizada na Rua Marquês de 
Pombal, 125, 2º andar - Centro do Rio de Janeiro. 
 
Participantes 
 
Membros presentes: Alfredo Scaff (Representante da Fundação do Câncer), Letícia Casado, Camila 
Belo, Fádia Pacheco, Jéssica Fernanda, Katia Simões (Secretaria Executiva da BVS); 
 
On-line: Andreia Santos (Secretaria Executiva da BVS); Joanita Barros e Sueli Suga (Representantes 
da BIREME); Manfredo Lins e Silva e Larisse de Almeida (Representantes do Instituto do Câncer do 
Ceará). 
 
Pauta 
 
Prestação de contas para o Comitê Consultivo e apresentação sobre as atividades empreendidas no 
ano de 2016 pela Biblioteca Virtual de Saúde Prevenção e Controle de Câncer. 
 
Avanços de 2016 
 

• Entrada de novos colaboradores no Projeto. 

• Aumento da solicitação de participações da BVS Prevenção e Controle de Câncer em 

capacitações e eventos realizados no Rio de Janeiro. 

• Maior autonomia para as bibliotecas participantes na inclusão de novos registros: o trabalho 

realizado em colaboração com a BIREME permitiu que colaboradores incluíssem 

informações na rede, indicando a unidade de origem do registro. 

• Adesão à metodologia BVS: possibilitando a interoperabilidade de sistemas de informação 

bibliográficos de diferentes instituições e orientação técnica para uso do sistema vigente 

(LILDBI). 

• Reformulação da BVS para trabalho em rede. 

• Ações de supervisão por meio de visitas técnicas, acompanhamento e monitoramento da 

Secretaria Executiva às unidades cooperantes – trabalho iniciado no RJ, AM e SP. 

 

Avanços 2016: Comunicação e Marketing 
 

• Criação de “estratégias de busca especiais”: ferramentas em destaque na homepage da BVS. 

Apresentação de estratégias de busca pré-elaboradas de acordo com campanhas e/ou interesse 

público. Ex: tabagismo e atividade física, no dia mundial de combate ao fumo. 

• BVS nas redes sociais (Twitter e Facebook): disponível para público leigo, comunidade 



técnica e profissionais da área acompanharem notícias e dicas em saúde sobre a temática 

câncer. Em 2017 iniciaremos uma newsletter com o objetivo de divulgação de informações, 

atualização e visibilidade da BVS e seus parceiros. As instituições parceiras podem 

encaminhar sugestões de pauta. 

 
Perspectivas para o próximo ano 
 

• Dar apoio técnico e maior acompanhamento para unidades cooperantes presentes em outros 
estados no Brasil. As bibliotecas situadas em outros estados, onde não houve visita, serão 
contempladas em função dos recursos disponíveis ou por uso de tecnologias. 

 
• Capacitação para bibliotecários estrategistas: o INCA sediará capacitação para bibliotecários 

especialistas em busca em evento organizado pela BIREME e o Ministério da Saúde, previsto 
para março de 2017 

 
• Comemoração dos 5 anos da BVS junto com os 80 anos do INCA. 

 
• Representação consultiva e executiva de unidade cooperante na região Sul do país, mediante 

a aprovação do comitê consultivo. 
 

• Migração do sistema LILDBI para o FI-Admin prevista para o ano de 2017, reduzindo 
inconsistências e facilitando a catalogação cooperativa (Joanita BIREME) 

 
 
Sugestões para a aprimoramento e consolidação da BVS 
 

• Troca de materiais produzidos por unidades cooperantes da BVS para promoção de ações. 
 

• Maior parceria entre as unidades cooperantes, não só com registros, mas com estudos e 
projetos. 

 
• Inclusão de vídeos na BVS (necessário a execução de um diagnóstico antes da inserção: 

classificar o que é multimídia ou recursos educacionais abertos). Avaliação de fontes 
legislativas, saúde suplementar e de gestão da saúde. 

 
• Aprimoramento da indexação: incluir na indexação de documentos informações sobre o tipo 

histológico e tratamento da doença em questão, quando necessário. 
Maior aproximação com o Instituto de Câncer do Ceará e divulgação das ações junto à 
biblioteca em nível local. 

 


