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Relatório da II reunião para fortalecimento da Rede BVS Brasil 2021 
 

Objetivo: Apresentar a versão final do 
instrumento de maturidade da BVS e a estratégia 

que será utilizada para a elaboração do plano de 
ação de 2021. 
 

Data: 28 de abril de 2021 
 
Programação: 

- Resumo da última reunião; 
- Apresentação do Plano de Ação 2021; 
- Apresentação da versão final do Instrumento 

de Maturidade da BVS; 
- Estratégia para elaboração do Plano de Ação 
2021; 

- Cronograma de atividades. 

 

A segunda reunião para fortalecimento da Rede BVS Brasil teve como objetivo apresentar a 
versão final do Instrumento de Maturidade da BVS e a estratégia que será utilizada para a 

elaboração do plano de ação de 2021. 

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

Veronica Abdala, Gerente SCI/PFI, iniciou a reunião agradecendo a Sandra em representação 
a coordenação nacional da Rede BVS Brasil e reforçando que todo o trabalho a ser realizado 
será embasado no Instrumento de Maturidade da BVS como apresentado na reunião anterior.  

Apresentou a versão atualizada do Instrumento de Maturidade com as correções e ajustes nos 
textos, os ajustes dos cálculos para geração dos níveis de maturidade e a definição das 
respostas com recomendações e ações/atividades para avançar de nível. Reforçando que o 

Instrumento de Maturidade é uma ferramenta de diagnóstico que apresentará uma análise  
da situação do nível de maturidade e desenvolvimento da instância BVS, apontando para as 
melhorias necessárias para alcançar a maturidade total na adoção do Modelo BVS.  

Verônica apresentou também como funcionará o plano de ação 2021 que será definido pela 
BIREME em conjunto com cada instância BVS a partir dos resultados das respostas do 

diagnóstico de cada BVS, que serão analisadas individualmente. Relembrou as datas para as 
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próximas reuniões e a data final para preenchimento do Instrumento de Maturidade, que é 
15 de maio. Em seguida, Verônica compartilhou o Portal da Rede BVS, informando que toda 

documentação sobre as reuniões está disponível no portal e reforçando a importância de 
verificar a agenda de atividades para o ano 2021.  

Veronica seguiu com a apresentação do Instrumento de Maturidade repassando passo-a-
passo como responder a cada pergunta do instrumento, o e-mail com as respostas, a 
classificação geral, e os níveis de maturidade por cada uma das dimensões/pilares que 

auxiliará a BVS a identificar os pontos que devem ser priorizados para alcançar a maturidade 
total na adoção do Modelo BVS melhorando os serviços oferecidos pela BVS. 

Ao final da reunião, os participantes fizeram os seguintes comentários: 

- Luciana Danielle informou que entrou no instrumento e conseguiu preencher e 
apresentou uma dúvida sobre acessibilidade propondo uma reunião com a equipe da 
BIREME para discutir o tema considerando que o ICICT possui um GT de acessibilidade; 

- Francisco Lana ressaltou que os quatro níveis de maturidade cobrem muito bem o 

processo de desenvolvimento e fortalecimento como também de construção de novas 
iniciativas e destacou a importância de ser uma ferramenta para a BVS, mais do que 
para a BIREME. Sugeriu ter um instrumento editável para que fosse possível analisar 

as perguntas e responder offline antes de preencher o formulário online. Lembrou que 
na Enfermagem cada país preencherá seu instrumento por se encontrar em diferentes 
níveis de desenvolvimento e sugeriu que a BIREME mantenha os fóruns com a rede 

para troca de experiências.  
- Sandra Teixeira aproveitou a palavra para parabenizar por esta nova plataforma 

desenvolvida e que isso auxiliará as instancias BVS nas suas avaliações e identificar 

como está cada uma. 

Veronica finalizou agradecendo a participação de todos na reunião e solicitou a participação 
ativa de todos da rede neste processo preenchendo o instrumento até o dia 15 de maio. 
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Participantes: 

30 participantes. 
 
BIREME: Elisabeth Biruel, Joanita Barros, Juliana Sousa, Rosemeire Pinto, Sueli Suga e Verônica 

Abdala. 
 
Consultora: Andréa da Silva. 

 
Instâncias da Rede BVS Brasil: 
Aleitamento Materno Erica Netto  

Aleitamento Materno Sergio Ricardo Ferreira Sindico 

Enfermagem Colombia Sulay Hernandez 

Economia da Saúde Jacqueline Portales Cesar Ferreira 

Enfermagem Francisco Carlos Félix Lana 

FIOCRUZ Aline Gonçalves da Silva 

FIOCRUZ Luciana Danielle de Araujo 

Hanseníase Andrea Bogado 

Honduras Jhonny Viliti Flores Juanez 

Honduras Yadira Miroslava Castillo Montoya 

Integralidade Roseni Pinheiro  

Medicina Veterinária e Zootecnia Denise Yamashita 

Ministério da Saúde Sandra Teixeira 

Ministério da Saúde Pedro Paulo Madeira de Freitas 

Odontologia Lucia Veronica  

Prevenção e Controle de Câncer Camila Belo 

Saúde Pública Glauce 

Saúde Pública Tatiane Lopes  

SES/MA Josélia Rodrigues  

SES/SP Lilian Shiavon 

SMS/SP Marine Arakaki 

Violência e Saúde Adriano da Silva 

Não Identificado Luci  

 


