DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
GRUPO DE TRABALHO - ESTRUTURA TEMÁTICA DA BVS-SP
Foram realizadas seis reuniões com os membros do Grupo de Trabalho Estrutura Temática da BVS-SP,
coordenado pelo Dr. João Yunes da Faculdade de Saúde Pública da USP e constituída pelos seguintes
profissionais:





FSP/USP: Maria Teresinha Dias de Andrade, Ivan França Jr., Benedita Silveira Campos Sadi
FM/USP: Paulo Eduardo Mageon Elias
Secretaria Estadual de Saúde: José da Rocha Carvalheiro, Maria Lúcia Rosa Stefanini
BIREME: Elenice de Castro, Regina Castro, Renata Ciol

A primeira reunião ocorreu em São Paulo no dia 08 de dezembro de 2000 nas instalações da
Biblioteca/CIR da Faculdade de Saúde Pública da USP para composição do Grupo de Trabalho e
estabelecimento do objetivo da estrutura temática, que é o de nortear o desenvolvimento da BVS-SP
através dos atendimentos das necessidades de informação dos diferentes usuários de saúde pública.
Nesta reunião ficou acordado que:
- a estrutura temática deveria contemplar as necessidades de informação da academia, dos profissionais
de saúde, legisladores, gestores e formuladores de políticas de saúde
- deveriam ser propostos temas em saúde pública
- deveria ser estabelecido um sub-grupo para desenvolver a versão preliminar desta estrutura a ser
avaliada e criticada pelo GT.
Distribuiu-se material contendo as estruturas dos sites do Ministério da Saúde, da BVS - México, OPAS e
OMS para início dos trabalhos, por meio da avaliação dos tópicos constantes desses sites.
A segunda reunião ocorreu em 08 de fevereiro de 2001 na Faculdade de Saúde Pública da USP. O Grupo
de Trabalho elencou os tópicos de saúde pertinentes aos problemas prioritários de saúde no país,
contemplando as necessidades de informação dos diversos grupos de usuários para elaboração da
primeira proposta-tentativa.
Na terceira reunião, ocorrida em 21 de março de 2001, os participantes analisaram os tópicos e subtópicos elencados na reunião anterior para agregar novas alterações e inclusões. Ao final da reunião
obteve-se um documento com 24 tópicos de saúde, incluindo alguns apontados por especialistas da área.
Em 07 de maio de 2001 ocorreram a Quarta e Quinta reuniões do GT para definição da proposta de
Estrutura Temática da BVS-SP a partir das contribuições de especialistas da área.
A Sexta reunião do GT aconteceu em 29 de junho de 2001 em São Paulo para avaliar as contribuições
recebidas e propor a estrutura final a ser encaminhada por email a outros especialistas da área.
Nesta reunião consolidaram-se 20 grandes temas:
-

Administração e Planejamento em Saúde
Alcoolismo e abuso de drogas/Tabagismo
Alimentação e Nutrição
Ambiente e Saúde
Atenção à Saúde
Ciência e Tecnologia em Saúde
Doenças Não Transmissíveis
Doenças Transmissíveis
Economia da Saúde
Epidemiologia e Demografia
Ética e Bioética
Participação da População
Política e Reforma do Setor Saúde
Promoção, Educação e Comunicação em Saúde
Recursos Humanos em Saúde

- Vigilância em Saúde
- Violência e Acidentes
Em 06 de julho a Estrutura Temática consolidada na reunião anterior foi enviada a um grupo de 15
consultores do País, especialistas na área de saúde pública, para comentários e sugestões. Foram
recebidas as contribuições do dr. Reinaldo Guimarães e dr. César Victora.
Durante a reunião do Projeto Controle Bibliográfico, realizada nas instalações da Biblioteca/CIR da
Faculdade de Saúde Pública da USP no dia 02 de agosto de 2001, o dr. João Yunes , na oportunidade,
apresentou a proposta final da Estrutura Temática a partir das contribuições recebidas. Em seguida propôs
as etapas seguintes para o andamento do projeto:
- Reunião com grupo de consultores do País que contribuíram para consolidação da proposta, prevista em
princípio para o mês de agosto
- Aprovação da proposta final pelo Comitê Consultivo Nacional da BVS-SP - Publicação da Estrutura
Temática na Internet - Revisão anual da Estrutura pelo Grupo de Trabalho, responsável pelo projeto, e
aprovação do Comitê Consultivo Nacional da BVS-SP

