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Relatório da VI reunião para fortalecimento da Rede BVS Brasil 2021 

Objetivo: Apresentar as atividades desenvolvidas no 
trimestre III (setembro – novembro) e os principais 
resultados do Plano de Ação de 2021. 

Data: 09 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

A VI reunião da Rede BVS Brasil teve como objetivo compartilhar as atividades desenvolvidas 
pelas BVS no trimestre III (setembro – novembro), conforme definido na Matriz de Atividades 
e apresentar os principais resultados do Plano de Ação 2021.  

Joanita Barros, iniciou a reunião dando as boas-vindas e passou a palavra para Verônica 
Abdala e Juliana Sousa. 

Verônica falou da importância de trabalhar em rede para o fortalecimento das BVS, e como o 
Instrumento de Maturidade serviu de base para que cada BVS pudesse definir suas prioridades 
e programar suas atividades para 2021. Aproveitou também, para informar que para o ano 
2022, já está sendo organizado um calendário integrado de reuniões com a rede e finalizou 
agradecendo a participação e empenho de todos.  

Juliana Sousa agradeceu a participação e esforços de todos durante todo o ano para o 
desenvolvimento das atividades definidas neste ano. 

Joanita Barros iniciou a apresentação com os principais resultados alcançados de acordo com 
as atividades e prioridades definidas para o Plano de Ação 2021 das BVS participantes.  

Em seguida, foi dada a palavra a cada coordenador das instâncias das BVS que estiveram 
presentes nesta reunião, como se detalha abaixo: 
 
BVS Instituto Evandro Chagas – (24:44) Nilton agradeceu a iniciativa da BIREME neste projeto. 
Também ressaltou sobre a última reunião com a equipe da BIREME, solicitou um feedback 
sobre o que foi proposto, e o agendamento de uma nova reunião para dar continuidade aos 
avanços das atividades e retomar algumas ações dentro da BVS. Joanita propôs agendar uma 

http://red.bvsalud.org/modelo-bvs/pt/instrumento-de-maturidade-da-bvs/
http://www.slideshare.net/Rede_BVS/vi-reuniaoredebvs-brasilplanoacao2021
https://youtu.be/7iXyZyOYJyE?t=1484
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reunião pontual para discutir e realizar um planejamento para o ano de 2022, e agradeceu a 
presença e participação da BVS nos encontros e reuniões. 
 
BVS Medicina Veterinária e Zootecnia - (27:57) Denise comentou sobre os avanços realizados 
no site da BVS no que se refere à acessibilidade: instalação de um programa de libras e um 
outro programa para facilitar o acesso para os deficientes visuais, ademais da remodelação 
do portal para melhorar a acessibilidade. Também foi instalada as versões inglês e espanhol 
do site. 
 
BVS Hanseníase - (29:49) - Alessandra representou a Andrea Bogado que não pôde participar 
da reunião. Comentou sobre algumas das atividades realizadas como: migração da base de 
dados Hansen, aquisição dos materiais de promoção da BVS, avanços no desenvolvimento dos 
critérios de seleção e das áreas temáticas. Apesar de ser um ano difícil devido a pandemia, ela 
ressalta que foi um ano muito bom no que se refere ao fortalecimento da BVS. Juliana também 
comentou rapidamente todos os avanços e projetos realizados ao longo do ano com a BVS 
Hanseníase. (40:09) - Alessandra comentou ainda que a BVS tem uma página no Facebook, a 
qual é utilizada ativamente como um canal de comunicação importante com os usuários e 
possui também um boletim mensal que é enviado por e-mail para os usuários cadastrados. 
 
Verônica tomou a palavra para perguntar se alguma BVS poderia comentar sobre o trabalho 
desenvolvido no que diz respeito à interação on-line com o usuário, como chat ou algum 
serviço adicional.  
 
BVS Saúde Pública - (34:21) - Tatiane comentou sobre o atendimento ao usuário via Facebook 
e e-mail, recentemente puderam atender de forma ágil e rápida a uma solicitação de um 
usuário via e-mail, garantindo assim, a satisfação do usuário. A BVS também incluiu uma 
cartilha de libras sobre saúde para atender ao usuário com deficiência auditiva, no que se 
refere ao acesso à informação em saúde. Para o ano 2022 querem fazer um teste de 
usabilidade para o layout do Portal da BVS. Verônica aproveitou para parabenizar pela reunião 
do Comitê Consultivo realizado pela BVS Saúde Pública. 
 
BVS Enfermagem (41:38) – Jordana agradeceu ao apoio de toda equipe de BIREME, 
principalmente este ano que foi lançado a BVS Enfermagem Portugal, a BVS recebeu 
recentemente a infometria da BDENF atualizada.  
 
Verônica complementou sobre os planos para 2022 de integrar todas as Redes BVS Brasil e 
América Latina e Caribe em reuniões conjuntas e temáticas. 
 
Sueli Suga agradeceu a presença e participação de toda a rede nas capacitações e eventos, os 
feedbacks e as atividades enviadas. Ressaltou que há muitas migrações em espera, devido ao 
processo de migração ser muito complexo para atender todo o controle de qualidade de 
registro e atualização dos dados. 
 
Joanita finalizou com os agradecimentos finais.  
 

https://youtu.be/7iXyZyOYJyE?t=1677
https://youtu.be/7iXyZyOYJyE?t=1789
https://youtu.be/7iXyZyOYJyE?t=2409
https://youtu.be/7iXyZyOYJyE?t=2061
https://youtu.be/7iXyZyOYJyE?t=2498
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Participantes: 

14 participantes. 
 
BIREME: Angelica de Paula, Joanita Barros, Juliana Sousa, Lais Aparecida da Silva, Rosemeire 
Pinto, Sueli Suga, Verô     nica Abdala 
 
 
Instâncias da Rede BVS Brasil: 
BVS Enfermagem Jordana Rabelo 
BVS Hanseníase Alessandra 
Instituto Evandro Chagas Nilton Pereira 
Medicina Veterinária e Zootecnia Denise Yamashita 
Ministério da Saúde Sandra 
Saúde Pública Tatiane Lopes  
SMS-SP Marine Fumiyo Otake Arakaki 

 


