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Relatório da IV reunião para fortalecimento da Rede BVS Brasil 2021 

 
Objetivo: Coordenadores das BVS reportar os avanços e 
desafios no desenvolvimento das atividades definidas no 

plano de ação para o trimestre II (junho-agosto). 
Acompanhamento e suporte técnico/metodológico. 

Data: 17 de junho de 2021. 

 

 

 
 

A IV reunião da Rede BVS Brasil teve como objetivo acompanhar e apoiar o desenvolvimento 
das atividades definidas pelas BVS para o Plano de Ação 2021. Juliana Sousa, iniciou a 
reunião dando as boas-vindas e apresentou o Portal da Rede BVS onde inclui toda 
informação e documentação sobre o Plano de Ação 2021. 

Em seguida, foi dada a palavra a cada coordenador das BVS que estiveram presentes nesta 
reunião, para que pudessem compartilhar os avanços realizados referentes as atividades 

definidas no plano para o trimestre II como se detalha abaixo: 
 
Informe das BVS 

 

• BVS RIC/SES/SP (07:50) – Publicaram os critérios de seleção do DIREVE. Estão 
trabalhando para desenvolver a Vitrine do Conhecimento. 

 

• BVS Saúde Pública (13:05) – A Glauce informa que respondeu o instrumento de 
maturidade para a BVS Arouca e que estão fazendo uma curadoria de toda BVS para 
retomar as atividades dessa BVS Biográfica. Seguindo a recomendação da última 
reunião, estão estudando a possibilidade de ter uma equipe com dedicação exclusiva 

para Secretaria Executiva da BVS, talvez de trabalhar por escala, avançando assim 
para o nível 4 no Pilar 2 de Governança. Ainda não avançaram na questão do LIS, mas 
irão focar nesta atividade. Já finalizaram o manual de procedimentos de inserção de 

notícias, que deverá ser enviado para a avaliação da BIREME. Contam com o apoio da 
UFBA para atualização dos eventos futuros no DIREVE, assim como também irão 
atualizar a matriz de responsabilidades com o novo centro cooperante (UFBA). As 

capacitações para os usuários da BVS se dão através da participação em uma das 
disciplinas dos cursos da Escola Nacional de Saúde Pública, duas vezes ao ano, 

https://youtu.be/LYqopEDNVQA?t=470
https://youtu.be/LYqopEDNVQA?t=785
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inclusive foi possível observar um relativo aumento no acesso à BVS após estas 
capacitações. 

 

• BVS Medicina Veterinária e Zootecnia (22:58) – Informa que estão atualmente 
trabalhando na migração das bases de dados para o FI-Admin e sugeriu que a BIREME 
compartilhe conteúdos gráficos/ilustrativos mais gerais sobre o que é uma BVS, para 

que todas BVS da rede possam utilizar na divulgação em suas redes sociais. Juliana 
sugeriu compartilhar os materiais produzidos por ocasião do CRICS e irá conversar 
com a Verônica para verificar a possibilidade de criar/atualizar materiais.  

 

• BVS Enfermagem (28:36) – Estão trabalhando com a BVS Enfermagem Brasil e 
Enfermería Internacional, analisando e construindo o plano de ação para os outros 
países, o que acaba paralisando um pouco as atividades mais pontuais. A prioridade 

neste trimestre é reestruturação do portal que será concluído no próximo trimestre, 
por conta da interface do Brasil com os demais países, o processo é um pouco mais 
complexo. Solicitam apoio no uso da ferramenta do Google Analytics, estão em 

contato com outras BVS para trabalhar no próprio estudo de usuário.  Em relação ao 
tema de inovação, a partir da experiência com a vitrine do conhecimento, pretendem 
criar um portal de livros do tipo ebook, a ideia deverá passar pela reunião do Comitê 
Consultivo que acontecerá em agosto. 

• BVS Prevenção e Controle de Câncer (34:43) – A BVS está no nível 3 de 
amadurecimento e passou por uma recente reestruturação. A BVS ainda tem 
algumas dificuldades com as atividades de governança, o comitê consultivo está 
formalizado, mas não é atuante, alguns centros cooperantes já não fazem parte mais 

da rede, e nesse sentido, informam que necessitam contar com o apoio da BIREME e 
talvez trocar experiências com outras BVS que possuem a área de governança bem 
desenvolvida. A BVS tem trabalhado com a vitrine do conhecimento, está ativa nas 

redes sociais e desenvolve estratégias de buscas para temas específicos. Necessitam 
atualizar o plano de ação e Juliana indica uma reunião para validar as atividades, 
fortalecer a governança e desenvolver o plano de ação para traçar linhas para 

conseguir recursos para a BVS. 

• BVS Aleitamento Materno (42:08) – Está passando pelo processo de migração, estão 
revendo a questão da governança da BVS. Atualmente, estão iniciando o trabalho de 
estratégias de buscas temáticas para atualizar no portal. Quanto aos treinamentos, 

estão verificando a possibilidade de capacitações regulares dentro dos programas de 
pós-graduação. 

• BVS Ministério da Saúde (47:11) – O novo portal da BVS-MS em Wordpress foi 
atualizado e encontra-se disponível em ambiente na produção para acesso ao 

público, e atualmente, estão realizando uma varredura no portal para corrigir 
possíveis erros e links quebrados. 

• BVS Instituto Evandro Chagas (47:56) – Informam que necessitem retomar o contato 
com a equipe de BIREME para uma reunião específica, para verificar as atividades 

definidas a partir do preenchimento do Instrumento de Maturidade.  
 
 

https://youtu.be/LYqopEDNVQA?t=1378
https://youtu.be/LYqopEDNVQA?t=1716
https://youtu.be/LYqopEDNVQA?t=2083
https://youtu.be/LYqopEDNVQA?t=2528
https://youtu.be/LYqopEDNVQA?t=2831
https://youtu.be/LYqopEDNVQA?t=2876
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Participantes: 

22 participantes. 
 
BIREME: Angelica de Paula, Joanita Barros, Juliana Sousa, Marilda Perez, Rosemeire Pinto. 

Consultora: Andréa da Silva. 
 
Instâncias da Rede BVS Brasil: 

Aleitamento Materno Erica Netto  
Enfermagem Francisco Carlos Félix Lana 
Enfermagem Centro Cooperante Juliana Takahashi 

Instituto Evandro Chagas Nilton Pereira 
Medicina Veterinária e Zootecnia Denise Yamashita 
Ministério da Saúde Adriane 
Ministério da Saúde Pedro Paulo Madeira de Freitas 

Perú INS Ofelia Mamani 
Perú  Julia Alpiste 
Perú  Nohemy Pacheco 

Prevenção e Controle de Câncer Camila Belo 
Saúde Pública Glauce de Oliveira 
Saúde Pública Tatiane Lopes  

Não identificado Roberto Tadeu Silva 
RIC/SES/SP Lilian Shiavon 
Não Identificado Diogo 

 


