Relatório da Reunião da 2ª Reunião do Comitê Nacional da Rede BiblioSUS realizado no dia 10
de Dezembro de 2014 nas dependências da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul onde
estiveram presentes Francisco Lana, Região Sudeste; Maria do Carmo, Região Nordeste; Silvia
Lessa; Região Sul; Raquel Santos, Região Norte e Sandra Teixeira e Shirlei Rodrigues, Região
Centro Oeste.
Foi destacado a importância de se fazer visitas técnicas aos centros cooperantes da Rede
BiblioSUS e que cada representante do estado fizesse estas visitas. Discutimos a importância
de oferecermos a importância de software gerenciador de bibliotecas para estes centros
cooperantes, pois muitas instituições não tem como organizar seu acervo. Diante disso ficamos
de avaliar um software e analisar no Ministério da Saúde o que poderíamos estar
customizando este software para a Rede.
Relatamos também a importância de estarmos organizando reuniões com os centros
cooperantes regionais da Rede BibliSUS a exemplo da Região Sul e Nordeste onde acontecem
estes eventos.
Discutimos sobre a qualidade da informação que se insere na base ColecionaSUS e que a
Política de Seleção dos Documentos deve ser aprovada e divulgada.
Conversamos sobre a disseminação da informação em saúde que precisa ter mais divulgação
nas instituições e eventos de saúde para que chegue aos residentes, usuários do SUS.
Destacamos a necessidade de se realizar um documento de planejamento das ações a serem
desenvolvidas na Rede BiblioSUS e foi sugerido um Plano Plurianual e sugerimos que Claudia
Guzzo como esta fazendo consultoria para o Ministérios esboçasse este documento para
aprovação do Comitê Nacional.
Relataram a importância de um mecanismo de divulgação para que toda a Rede pudesse estar
divulgando suas noticias. Sugeriram um Boletim Informativo.
Discutimos a necessidade dos representantes do Comitê identificarem potencias parceiros e
convidá-los para fazerem parte da Rede BiblioSUS.
Relatamos da importância de analisarmos os documentos que constam na página da Rede
BiblioSUS na internet.
Os representantes do Comitê solicitaram que fosse enviado a eles os seguintes documentos:
- documentos de proposta de criação do Comitê Nacional da Rede BiblioSUS;
- Planilha contendo as instituições da Rede por estado as cadastradas e recadastradas;
- Mapa da Rede BiblioSUS regionalizado;
- Formulário de cadastro ao FORMSUS para análise.

