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Relatório da V 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) e 
planejamento das atividades para o trimestre III 
(setembro-novembro). Acompanhamento e suporte 
técnico/metodológico. 

 

Data: 09 de setembro de 2021. 
 
 
 
 

 

A V reunião da Rede BVS Brasil teve como objetivo acompanhar e apoiar o desenvolvimento das 
atividades definidas pelas BVS para o trimestre II (junho-agosto). Joanita Barros, 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 - Fortalecimento da Rede BVS Brasil – Plano de Ação 2021. 
 

Em seguida, foi dada a palavra a cada coordenador das BVS presentes, para que pudessem 
compartilhar os avanços realizados referentes as atividades definidas no plano para o trimestre 
II como se detalha a seguir: 
 

 
Informe das BVS 

 
BVS Aleitamento Materno (03:39)  
 Estão avançando com a atualização das estratégias de buscas temáticas e na criação 
do novo tema: aleitamento materno e COVID-19. Quanto aos treinamentos a biblioteca está 
inserida em um estudo dirigido que faz parte de um programa da Pós-Graduação, para o próximo 
período planejam um treinamento para os profissionais envolvidos na assistência e quanto aos 
treinamentos contínuos individualizados para os alunos de Pós-Graduação, com a nova proposta 
estes treinamentos passarão a ser regular.  
 Fizeram um levantamento bibliográfico para atualização da base de dados com o 
objetivo de criar uma rede de cooperação técnica para alimentação descentralizada (trimestre 
III). Solicitam um apoio técnico da equipe da BIREME para as estratégias de busca da base de 
dados Arca, nesse sentido, Joanita recomenda também compartilhar as estratégias da BVS no 
repositório de busca da BIREME para compartilhar com a Rede.  
 Estão trabalhando com as atividades do pilar 1 de governança da BVS e com as 
atualizações dos critérios, estas atividades ficarão para o trimestre III. Já utilizam o FI-ADMIN, 
IAHX e o Wordpress, a questão da acessibilidade precisa ser verificada com a equipe de TI. 

 

http://red.bvsalud.org/modelo-bvs/pt/fortalecimento-da-rede-bvs-brasil-plano-de-acao-2021/
https://youtu.be/9ejvSZOsOs4?t=219


 

2  

 
BVS Medicina Veterinária e Zootecnia (16:47) 
 Em relação a duas atividades definidas no pilar 1 – governança, pretendem discutir 
com a nova chefia para desenvolver conjuntamente, assim como, o atendimento através das 
redes sociais.  
 Quanto as duas atividades definidas no pilar 3 – comunicação, já realizam a 
mensuração dos indicadores de contribuição das instituições e compartilham os critérios de 
seleção da base de dados. Em relação ao FI-ADMIN e a interoperabilidade tem previsto a 
finalização destas atividades para o próximo mês.  
 Quanto ao tema da acessibilidade do portal, pretendem desenvolver depois de finalizar 
o trabalho multilíngue do portal. Sobre o trabalho colaborativo, a coordenação informa que 
atualmente a atualização do LIS e DIREVE é realizada apenas pela própria BVS.  

 
BVS RIC/SES/SP (22:45)*1 

 Publicaram os critérios de seleção do LIS. Sobre o tema de capacitação para os 
usuários a equipe realizou uma aula sobre a BVS para os alunos do curso de especialização e 
informam que continuam com divulgação mensal e a atualização das fontes de informação.  
 Já realizam o controle bibliográfico e irão publicar os critérios de seleção da base de 
dados bibliográfica. Quanto às reuniões com a rede de centros cooperantes da BVS, informam 
que continuam sendo realizadas de forma mensais, e a próxima está prevista para o dia 14 de 
setembro. 
 As atividades pendentes foram reprogramadas para o trimestre III. Solicitam suporte 
para verificar o portal quanto a acessibilidade, Joanita sugere uma reunião para discutir o tema. 

 
BVS Homeopatia (31:18)* 

 Renata informou sobre o desligamento de Rosangela Brambilla da BVS Homeopatia 
e do falecimento do Dr. Matheus Marim, que era um dos coordenadores da BVS Homeopatia. 
Joanita sugere uma reunião para apoiar a BVS, que ainda não preencheu o Instrumento de 
Maturidade. 

 
BVS SMS-SP (33:24) 
 As atividades deste trimestre foram reagendadas para o trimestre III. Informam 
que a BVS assinou um novo convênio e todas estas linhas de ações já foram iniciadas com 
previsão para realizá-las até dezembro. 

 
BVS Prevenção e Controle do Câncer (36:08)  
 Informam que se reuniram com o Comitê Executivo e definiram algumas tarefas, 
elaboraram o plano de ação, matriz de responsabilidades e os critérios de seleção do LIS e do 
DIREVE e estão aguardando a aprovação do Comitê para publicar estes documentos.  
 A BVS incorporou mais uma instituição na rede de centros cooperantes e estão 
trabalhando para que esta instituição colabore com a alimentação da base de dados, atualmente, 
só uma instituição alimenta a base de dados. Também incluiu a inserção dos trabalhos de 
conclusão de residência e necessitam atualizar os critérios de seleção com a nova fonte de  

 
1 BVS marcadas com (*) solicitaram reuniões pontuais com a equipe da BIREME para desenvolvimento das 
atividades. 
 

https://youtu.be/9ejvSZOsOs4?t=1007
https://youtu.be/9ejvSZOsOs4?t=1365
https://youtu.be/9ejvSZOsOs4?t=1878
https://youtu.be/9ejvSZOsOs4?t=2004
https://youtu.be/9ejvSZOsOs4?t=2168
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informação. A BVS já realiza capacitações e pretende desenvolver um trabalho para que o Comitê 
também possa realizar capacitações em suas unidades. 
 
BVS Fiocruz (44:46)  

 Adilson Júnior participou da reunião representando a equipe técnica da FIOCRUZ e 
relatou algumas atividades que estão sendo realizadas com as BVS da Rede FIOCRUZ. Sobre a BVS 
Sérgio Arouca informou sobre o evento de comemoração dos 80 anos de Sérgio Arouca, a ação 
de atualização do portal para o Wordpress que foi feita e lançado durante o evento, além de 
informar que estão trabalhando na reformulação visual e atualização para o Wordpress das BVS, 
como BVS Integralidade e BVS Doenças Infecciosas e Parasitárias.  

 Tiveram um projeto em parceria com a Fiocruz Minas Gerais que foi a criação do labor 
do uso da biblioteca de controle de triatomíneos vulgarmente conhecidos como barbeiros. 
Receberam um aporte de vários registros bibliográficos que estava sendo gerenciados localmente 
pelos pesquisadores do laboratório de triatomíneos e para aproveitar a ocasião de lançamento 
dessa biblioteca de controle de triatomíneos dentro da BVS DIP, foi feita a reformulação visual da 
Biblioteca Virtual de Doenças Infecciosas e Parasitárias. 
 Informa ainda que a BVS FIOCRUZ, BVS Educação Profissional em Saúde e BVS 
Aleitamento Materno estão aguardando para serem atualizadas e reformuladas. Comenta 
também, que está em andamento junto a equipe técnica da BIREME, um projeto para 
descontinuar de vez o uso do LILDBI e consolidar o uso do FI-ADMIN. E por fim, informa que 
necessitam retomar as reuniões periódicas com a Secretaria Executiva da BVS para seguimento 
das atividades. 

 
BVS Enfermagem Brasil (Mensagem no chat) 

 Em agosto tiveram reunião com o Comitê Consultivo e homologação do resultado do 
processo de Avaliação de Periódicos de Enfermagem BDENF, LILACS, REV@ENF.  
 O formulário de Pesquisa de Usuário está pronto e aguardando estratégia de 
divulgação, a reestruturação do site está em andamento e foi criado o GT (grupo de trabalho) 
para construção de uma nova área temática.  
 Tem previsto uma reunião com a Rede de Bibliotecários e sobre o Controle 
bibliográfico estão preparando mensagem para enviar para as revistas, Centros Cooperantes, 
dentre outros. 

 
BVS Ministério da Saúde (Mensagem no chat) 
 Estão preparando alguns documentos tais como o plano de ação da BVS MS, critérios 
de seleção do LIS e Direve.  
 Quanto as redes sociais ainda não possuem previsão de implantação, pois a Ascom não 
autoriza a criação. Com a atualização e publicação do novo site da BVS MS o IAHx foi implantado. 
Possuem muitas ações que estão sendo desenvolvidas com a nova página da BVS. 

 

BVS Instituto Evandro Chagas (Mensagem no chat)*  
 Solicitam agendar uma reunião específica para tratar sobre os temas para o 
desenvolvimento regular da BVS. 
 

 

  

https://youtu.be/9ejvSZOsOs4?t=2686
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Participantes: 16 participantes. 
BIREME: Angelica de Paula, Joanita Barros, Juliana Sousa. 

Consultora: Andréa da Silva. 
 

Instâncias da Rede BVS Brasil: 
 

Aleitamento Materno Erica Netto 
Enfermagem Jordana Rabelo 
Fiocruz Adilson Junior 
Homeopatia Renata Menezes 
Instituto Evandro Chagas Nilton Pereira 
Medicina Veterinária e Zootecnia Denise Yamashita 
Ministério da Saúde Sandra Teixeira 
Prevenção e Controle de Câncer Camila Belo 
Prevenção e Controle de Câncer Katia Simões 
RIC/SES/SP Lilian Schiavon 
Saúde Pública Tatiane Lopes 
SMS-SP Marine Fumiyo Otake Arakaki 

 


