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Relatório da I reunião para fortalecimento da Rede BVS Brasil 2021 
 

 
Objetivo: Apresentar o novo instrumento de 
maturidade da BVS, a metodologia para 

implementação do plano de ação e o cronograma de 
atividades para 2021. 
 
Data: 18 de março de 2021 

 
Programação: 
- Antecedentes - Plano de Ação 2020 

- Apresentação do Plano de Ação 2021 
- Instrumento de Maturidade da BVS 
- Metodologia para a implementação do Plano 2021 

- Cronograma de atividades 

 

A primeira reunião da Rede BVS Brasil teve como objetivo apresentar o Instrumento de 
Maturidade da BVS que fará parte do Plano de Ação 2021, a metodologia de implantação do 
plano de ação e o cronograma de atividades. O instrumento de maturidade da BVS é a nova 
forma de avaliar as instâncias da Rede BVS na adoção de metodologias, tecnologias e boas 

práticas, definindo uma estrutura de evolução em níveis sucessivos, cuja passagem é 
necessária para atingir uma maturidade total na adoção do Modelo da BVS. 

Veronica Abdala iniciou a reunião solicitando a apresentação de todos os participantes, dando 
as boas-vindas e seguindo para a apresentação da equipe da BIREME. Foi dada a palavra a 
Sandra, bibliotecária do Ministério da Saúde para abertura da reunião, representando a 

coordenação da rede BVS Brasil contando em seguida com as palavras da Luciana Danielle de 
Araújo, bibliotecária da FIOCRUZ que fez considerações reflexivas sobre a importância da BVS 
e o acesso à informação neste cenário de pandemia. Seguindo a palavra para a Shirlei do 
Ministério da Saúde, que deu as boas-vindas e parabenizou pelo trabalho da Rede BVS.  

Juliana Sousa, bibliotecária BIREME apresentou os antecedentes do Plano de Ação da Rede 
Brasileira que se iniciou em novembro de 2018 e que foi desenvolvido para o fortalecimento 
da Rede. O plano de ação 2019 foi construído com a participação dos membros do Comitê 
Executivo da BVS Brasil, durante a VII Reunião do Comitê Executivo e foi priorizado 4 linhas de 

ação: 1- cobertura bibliográfica/indexação, 2 – Atualização dos Portais, 3 – Usuários, e 4 – 
Fortalecimento das redes de cooperação. 

Em seguida, Joanita Barros, bibliotecária BIREME deu continuidade à reunião, apresentando 
a proposta do Plano de Ação para 2021, a metodologia para a implementação do plano e o 
cronograma de atividades, além de destacar a importância do trabalho da rede neste 

momento em que a informação científica é tão fundamental e a importância das BVS para 
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oferecer serviços de qualidade. O objetivo do plano é fortalecer a Rede BVS Brasil, tendo como 
público-alvo os Coordenadores das BVS e como metodologia de trabalho será utilizado o 

Instrumento de Maturidade da BVS. Serão realizadas 6 reuniões no ano e as atividades serão 
divididas por trimestre, além das reuniões pontuais de acordo com a demanda e necessidade 
de cada instância. 

 

Verônica apresentou o Instrumento de Maturidade da BVS que substitui o antigo modelo de 
certificação da BVS e detalhou o processo de construção do mesmo, fazendo uma abordagem 
do que muda do modelo antigo para o novo instrumento, apresentando as dimensões que 

são avaliadas e os quatro níveis de maturidade que define uma estrutura de evolução, cuja 
passagem é necessária para atingir uma maturidade total na adoção do Modelo da BVS e 
seguiu mostrando as perguntas e como funciona o instrumento na prática. 

 
Verônica ressaltou que o instrumento é de autoavaliação que está em fase de teste e como 
atividade da primeira reunião, os participantes foram convidados a revisá-lo e enviar seus 

comentários, sugestões, correções etc.  

Sobre os níveis de maturidade, Juliana reforçou que ao preencher o formulário a BVS receberá 
um informe com a indicação do nível em que se encontra e a especificação do nível por cada 
dimensão/pilar, ao qual auxiliará na identificação dos pontos que devem ser melhorados para 
alcançar o nível de maturidade total. 

Durante a reunião foi orientado ainda que a BVS se reúna com seu comitê e tente responder 
as perguntas em grupo para evitar as divergências de respostas em uma mesma BVS.  

 
Veronica aproveitou a oportunidade para informar a rede que há uma nova versão do Guia da 
BVS disponível em: http://red.bvsalud.org/modelo-bvs/pt/guia-da-bvs/ para que todos 

possam consultar e identificar os avanços do modelo desde a primeira versão do guia. 

Shirley falou da importância da autoavaliação, das vantagens para melhoria dos serviços, do 
trabalho de cooperação em Rede e reforçou que este instrumento oferece a oportunidade da 
BVS se autodiagnosticar e trazer feedback para que a BIREME também possa analisar o cenário 
como um todo, propor melhorias e oferecer sempre novos serviços.  

Tatiana Lopes da BVS Saúde Pública pediu a palavra e destacou a importância dessas reuniões 
para manter o contato com a rede e deu um feedback dos trabalhos que estão sendo 
realizados para atualização da BVS Saúde Pública. 

Para finalizar a reunião, Verônica apresentou os próximos passos destacando que os testes no 
formulário e feedbacks devem ser enviados até 31 de março para que sejam realizadas as 
alterações necessárias antes da próxima reunião, agradeceu a participação de todos na 

reunião, solicitou uma participação ativa da rede neste processo e desejou que todos se 
cuidem, que cuidem dos seus entes e sigam as recomendações de ficar em casa. 

http://red.bvsalud.org/modelo-bvs/pt/guia-da-bvs/
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Shirley finalizou ressaltando a importância de nos cuidarmos e destacou que o aumento dos 
acessos nas BVS mostra o quanto a BVS é importante e que deve continuar em evidência, 

nesse momento em que o acesso à informação é tão importante para a ciência. 

 
Durante a reunião foi realizada uma dinâmica com os participantes para que pudessem 
responder a três perguntas que apoiarão no processo de construção do plano de ação 2021: 
 

1) Quais estratégias foram utilizadas para seguir o trabalho com a Rede em tempo de 
pandemia?  

2) Quais ações foram realizadas pela BVS para o acesso a informação sobre COVID? 

3) O que não pode faltar no Plano de Ação para 2021? 

Ao final, Joanita apresentou o resultado das respostas dos participantes, fazendo 
considerações pertinentes em relação as respostas dadas nesta atividade.  
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Participantes: 

31 participantes. 
 
BIREME: Joanita Barros, Juliana Sousa, Rosemeire Pinto e Verônica Abdala 

 
Consultoras: Andréa da Silva, Cláudia Guzzo e Mara Gomes 
 

Instâncias da Rede BVS Brasil: 
BVS Aleitamento Materno Sergio Ricardo Ferreira Sindico 
BVS Economia da Saúde Jacqueline Portales Cesar Ferreira 

BVS Enfermagem Francisco Carlos Félix Lana 
BVS Enfermagem Colombia Sulay Hernandez 
BVS FIOCRUZ Luciana Danielle de Araujo 
BVS Instituto Evandro Chagas Clarice Silva Neta 

BVS Ministério da Saúde Sandra Teixeira 
BVS Ministério da Saúde Shirlei Gonçalves 
BVS Ministério da Saúde Pedro Paulo Madeira de Freitas 

BVS Odontologia Jônatas Pontes (Odonto/USP) 
BVS Odontologia Lucia Verônica 
BVS Prevenção e Controle de Câncer Camila Belo 

BVS Prevenção e Controle de Câncer Robson Martins 
BVS Saúde Pública Glauce Pereira 
BVS Saúde Pública Tatiane Lopes 

BVS SES-SP Lilian N. Schiavon 
BVS SMS-SP Marine Arakaki 
BVS Veterinária Camila Gamba 

BVS Veterinária Denise Yamashita 
BVS Violência e Saúde Adriano da Silva (CLAVES/Fiocruz) 
SES/MA Josélia Rodrigues 
SESA/PR Elaine Voidelo SESA PR 

Não identificado Amanda Ferreira 
Não identificado Jhonny Viliti Flores Juanez 

 


