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Relatório da III reunião para fortalecimento da Rede BVS Brasil 2021 

Objetivo: Validar com as BVS que preencheram o 
Instrumento de Maturidade da BVS aprovado, as atividades 
que serão desenvolvidas e priorizadas no Plano de Ação 
2021 para o trimestre II de acordo com as respostas 

recebidas no Instrumento. 

Data: 26 de maio de 2021 
 
Programação: 
- Antecedentes - Plano de Ação 2020 e reuniões anteriores; 

- Validação das atividades priorizadas para o Plano de Ação 
2021. 

 

A terceira reunião da Rede BVS Brasil teve como objetivo validar com as BVS que preencheram 
o Instrumento de Maturidade, as atividades que serão desenvolvidas e priorizadas no Plano 
de Ação 2021 para o trimestre II (junho-agosto) de acordo com as respostas recebidas no 
Instrumento. 

O Instrumento de Maturidade da BVS é uma 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. 

Joanita Barros, iniciou a reunião dando as boas vindas e compartilhou a apresentação com 
informações dos antecedentes, objetivo e cronograma das reuniões. 

Juliana Sousa, deu continuidade a reunião com a apresentação da matriz de atividades do 
Plano de Ação 2021, em seguida coordenou a definição das atividades trimestrais com cada 

instância da BVS que preencheu o Instrumento de Maturidade e que estiveram presentes 
nesta reunião, como se detalha abaixo: 

 
Pilar 1 – Governança da Rede BVS  

• BVS Aleitamento materno – Foram identificadas e validadas 6 atividades para serem 

desenvolvidas no trimestre II. 

• BVS Hanseníase – A atividade de constituição do Comitê Técnico será revista no 
trimestre III.  A matriz e o plano de ação serão discutidos e apoiados pela equipe da 
BIREME para o desenvolvimento destas atividades no trimestre II. Se recomenda 

também trabalhar no desenvolvimento de estratégias de melhorias para a BVS 
utilizando os indicadores de acesso. Para a atividade de estabelecer uma equipe de 
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trabalho com dedicação exclusiva na secretaria executiva, neste momento é inviável 
para a BVS Hanseníase.  

• BVS Povos Indígenas – Solicita o envio dos documentos de orientação sobre os 
comitês, para trabalhar na formalização das atividades pendentes deste pilar.  A BVS 
Povos indígenas possui Comitê Técnico e Secretaria Executiva, mas que não estão 
formalmente constituídos. No trimestre II irá trabalhar com estas atividades e com os 

indicadores de acesso para traçar melhorias para a BVS.  

• BVS MS - Possui 5 atividades a realizar no trimestre II de acordo com o Plano de ação.  

• BVS Integralidade – Para o trimestre II pretende realizar as 6 atividades. A BVS coleta 
os dados de acesso, mas ainda não executa nenhum tipo de ação ou análise destes 
dados. 

• BVS Odontologia – Está de acordo em trabalhar as 4 atividades marcadas neste pilar 
no trimestre II. 

• BVS Saúde Pública – Para atingir o nível 4 de maturidade deste pilar se recomenda 
trabalhar no trimestre II para estabelecer uma equipe de trabalho com dedicação 

exclusiva para atuar na secretaria executiva da BVS, no entanto, a equipe da BVS 
informou no que momento não será possível ter uma equipe com dedicação exclusiva 
para a BVS.  

• BVS Enfermagem BR – Se recomenda trabalhar trimestre II no desenvolvimento de 
estratégias de melhorias para a BVS utilizando os indicadores de acesso, para atingir o 
nível 4 de maturidade da BVS no Pilar de Governança da Rede BVS. Para a atividade de 
estabelecer uma equipe de trabalho com dedicação exclusiva na Secretaria Executiva, 

neste momento é inviável para a BVS Enfermagem.  

• BVS RIC – SES-SP – Está de acordo em trabalhar as 4 atividades indicadas no trimestre 
II para este pilar. Para a atividade de estabelecer uma equipe de trabalho com 
dedicação exclusiva na Secretaria Executiva, neste momento é inviável para a BVS.  

• BVS SMS-SP – Para o trimestre II realizará as 6 atividades indicadas neste pilar. 

• BVS Veterinária – Irá trabalhar nas 2 atividades indicadas para atingir o nível 4 de 
maturidade da BVS no Pilar de Governança da Rede. 

 
Pilar 2 - Conteúdos da Rede BVS 

As atividades deste pilar estão bem desenvolvidas pelas BVS citadas abaixo em sua maioria já 
possuem critérios mas necessitam publicar para trabalhar com a transparência da informação.  

• As BVS Aleitamento materno, BVS Hanseníase, BVS Integralidade, BVS Enfermagem,  
BVS Veterinária, BVS MS, BVS Odontologia, BVS Povos Indígenas, BVS RIC – SES-SP – 

Concordam em trabalhar no II trimestre com todas as atividades referentes a este 
pilar. 

• BVS Saúde Pública e a BVS SMS-SP – Trabalharão com as atividades mencionadas 

neste pilar no trimestre II, exceto pela atividade de desenvolvimento de novas fontes 
de informação atualizadas e inovadoras, que poderá ser realizada no trimestre III. 
Sobre o clipping de notícias a recomendação é continuar usando a plataforma para a 
publicação das notícias. Verificar a necessidade de manter a atividade. 
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Pilar 3 - Comunicação e Serviços 
As BVS abaixo que participaram desta reunião já se encontram bem avançadas neste pilar com 

apenas uma atividade do nível 3 e algumas atividades do nível 4 como sugestão para atingir o 
nível máximo de maturidade da BVS. 

• BVS Aleitamento Materno – utiliza as redes sociais da FIOCRUZ como parceria e apoio 
(esta atividade foi retirada do plano). Sendo assim, as duas atividades do nível 4 

poderão ser trabalhadas no trimestre II. 

• BVS Enfermagem e BVS Hanseníase – Possuem somente atividades de nível 4 que 
foram reagendadas para o trimestre III. A BVS Hanseníase pretende atrelar estas 
atividades com o Congresso de Hansenologia, a BVS também oferece serviço de 

capacitação para os alunos todo início de ano. 

• BVS RIC - SES-SP – A atividade de oferecer serviço online de atenção ao usuário na 
modalidade síncrona não é possível realizar agora, sendo a mesma repassada para o 
trimestre III. A BVS irá trabalhar no trimestre II com a atividade de capacitação. 

• BVS Odontologia – A BVS já oferece capacitação aos alunos de pós-graduação e faz 
divulgação dos serviços (estas atividades foram retiradas do plano) . A atividade de 
serviço online de atenção aos usuários por email e redes sociais será trabalhada no 
trimestre II. 

• BVS Veterinária - A BVS já oferece capacitação e divulgação dos serviços por meio da 
Faculdade de Veterinária e Zootecnia da USP (estas atividades foram retiradas do 
plano). A atividade de serviço online de atenção aos usuários por email e redes sociais  
será trabalhada no trimestre II. 

• BVS Integralidade – Trabalhará com as 3 atividades indicadas no trimestre II.  

• BVS Povos Indígenas – A Ana Pontes teve que sair para outra reunião, não podendo 
acompanhar o preenchimento das últimas atividades do Pilar 3 e 4. 

• BVS Saúde Pública – A atividade de serviço online de atenção aos usuários na 

modalidade síncrona é inviável neste momento, necessita analisar no trimestre III. A 
Tatiane enviou link das páginas que foram criadas no Facebook da Biblioteca 
Universitária de Saúde Prof. Álvaro Rubim de Pinho - BUS da Universidade Federal da 

Bahia que desenvolveram conteúdos sobre Como pesquisar no portal BVS! Nessa 
segunda parte vamos falar sobre os operadores booleanos e DeCs e Como pesquisar 
no Portal de informação - sobre algumas fontes de informação que compõem essa 
Rede para analisar se estas atividades entram como capacitação e divulgação.  

• BVS SMS-SP – As atividades deste pilar serão trabalhadas no trimestre II, exceto pela 
atividade serviço online de atenção ao usuário na modalidade síncrona, não sendo 
possível realizar agora, a atividade será revisada no trimestre III.  

• BVS MS – Pretende trabalhar na atividade de serviço online de atenção aos usuários  
por email e redes sociais no trimestre II, e atividade de capacitação foi reprogramada 
para o trimestre III. 

 

  

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbibsaude.ufba%2Fposts%2F307847314270585&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbibsaude.ufba%2Fposts%2F307847314270585&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/bibsaude.ufba/posts/299227905132526
https://www.facebook.com/bibsaude.ufba/posts/299227905132526
https://www.facebook.com/bibsaude.ufba/posts/299227905132526


 

4 
 

Pilar 4 - Sistemas utilizados pela Rede BVS 
Todas as BVS descritas abaixo que participaram desta reunião e preencheram o Instrumento 

de Maturidade já utilizam o Wordpress. 

• As BVS Aleitamento Materno, BVS Enfermagem, BVS Hanseníase, BVS Integralidade, 
BVS MS, BVS Saúde Pública e BVS SMS-SP – Estão de acordo em trabalhar no trimestre 
II com as atividades indicadas neste pilar. 

• BVS Veterinária – A BVS já está no processo de migração para o sistema FI-Admin, as 
outras atividades estão planejadas para o trimestre II. A atividade de interface iAHx 
para fontes de informação foi retirada do plano, pois a BVS já utiliza esta ferramenta. 

• BVS Odontologia – Está de acordo em realizar no trimestre II as atividades indicadas 
neste pilar. Quanto a atividade de interface iAHx para fontes de informação foi retirada 

do plano, pois a BVS já utiliza esta ferramenta. 

• BVS Povos Indígenas – A Ana Pontes teve que sair para outra reunião, não podendo 
acompanhar o preenchimento das últimas atividades do Pilar 3 e 4. 

• BVS RIC - SES-SP - A Lilian Schiavon teve que sair para outra reunião, não podendo 

acompanhar o preenchimento das últimas atividades do Pilar 4. 

• BVS Veterinária – A Denise Yamashita teve que sair não podendo acompanhar o 
preenchimento das últimas atividades do Pilar 4. 

Joanita terminou a apresentação indicando o site onde toda documentação e as informações 
sobre as atividades do plano de ação estão disponíveis.  

Verônica finalizou agradecendo a participação de todos e reafirmando o compromisso da 
equipe da BIREME no apoio as atividades das BVS. 

 
  

Modelo%20BVS%20(bvsalud.org)
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Participantes: 23 participantes. 
 

BIREME: Angelica de Paula, Joanita Barros, Juliana Sousa, Marilda Perez, Sueli Suga e Verônica 
Abdala. 
 
Consultora: Andréa da Silva. 

 
Instâncias da Rede BVS Brasil: 
Aleitamento Materno Erica Netto  

Enfermagem Francisco Carlos Félix Lana 
Hanseníase Andrea Bogado 
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  
Perú INS Ofelia Mamani 
Povos Indígenas Ana Pontes 

Prevenção e Controle de Câncer Kátia Simões 
Saúde Pública Tatiane Lopes  
SES/MA Josélia Rodrigues  
SES/SP Lilian Shiavon 

SMS/SP Marine Arakaki 
Não Identificado MM 

 


