
 

 

 

 

Ata V Reunião Anual do Comitê Consultivo 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Prevenção e Controle de Câncer 

 
No quinto dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às dez horas e 

cinquenta e cinco minutos, estiveram presentes, na Reunião Anual do Comitê Consultivo, os 
participantes: Letícia Casado, Camila Belo, Fádia Pacheco e Kátia Simões (Secretaria 
Executiva da BVS); e on-line: Andreia Santos e Jéssica Fernanda (Secretaria Executiva da 
BVS); Joanita Barros e Juliana Sousa (representantes da BIREME); Arnaldo Pires e Marta 
Silva (representantes do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança - Graacc). 

O encontro ocorreu na sala de reunião do sexto andar da Coordenação de 
Prevenção e Vigilância do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 
(INCA), localizada na Rua Marquês de Pombal, 125 - Centro - Rio de Janeiro, encerrando-
se às onze horas e cinquenta e dois minutos. A presente reunião teve como pauta, a ser 
compartilhada com o Comitê, as atividades realizadas no ano pela BVS Prevenção e 
Controle de Câncer. Em razão de problemas técnicos no momento das apresentações via 
web, ficou acordado o envio da apresentação, da matriz de responsabilidades e da ata da 
reunião por e-mail a todos os membros.  

Foram arrolados os avanços de 2017; entre eles, a assinatura do Termo de 
Compromisso com a Biblioteca do Hospital Erasto Gaertner, no mês de março deste ano, 
que passa a fazer parte do nosso comitê executivo; com isso, alcançou-se a meta de 
expandir a BVS Prevenção e Controle de Câncer para Região Sul do Brasil; e a capacitação 
de bibliotecários estrategistas, organizada pelo MS e Bireme em parceria com o INCA, no 
mês de junho. Ainda está em andamento a migração para o novo sistema de informação FI-
ADMIN do LILDBI.  

Durante o congresso dos 80 anos do INCA, foram comemorados os cinco anos da 
BVS Prevenção e Controle de Câncer e a integração entre as unidades de informação e os 
produtores de informação na área do câncer. Registrou-se um aumento da solicitação de 
participações da BVS Prevenção e Controle de Câncer em capacitações e eventos 
realizados no Rio de Janeiro, assim como fora do Estado e do país, com duas atuações em 
eventos internacionais e quatro interestaduais. Realizaram-se ações de supervisão por meio 
de visitas técnicas, acompanhamento e monitoramento da Secretaria Executiva às unidades 
cooperantes – trabalho iniciado no Paraná, Ceará e São Paulo.  

Em relação à Comunicação e Marketing, destaque para as “estratégias de busca 
especiais”: ferramentas na homepage da BVS Prevenção e Controle de Câncer; BVS 
Prevenção e Controle de Câncer nas redes sociais (Twitter e Facebook): disponíveis para o 
público leigo, comunidade técnica e profissionais da área acompanharem notícias e dicas 
em saúde sobre a temática câncer. Juliana Sousa (representante da Bireme) e Camila Belo 
(Secretaria Executiva da BVS) falaram da importância do Inter Asterisk eXchange (IAX) da 
página da BVS Prevenção e Controle de Câncer para a obteção dos índices bibliométricos 
de uso da biblioteca virtual. Iniciou-se, em março deste ano, uma newsletter, com 
periodicidade bimestral, que tem por objetivo divulgar informações e dar visibilidade à BVS 
Prevenção e Controle de Câncer e seus parceiros. 

 Ficou acordado que será reavaliada a participação do Comitê Consultivo mediante 
atividades propostas na matriz de responsabilidades. Todos os membros deverão sinalizar 
suas possíveis atuações e indicar na tabela enviada. O Comitê deverá deliberar sobre a 


