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Rede BVS – Plano de Ação 2022 
 

Relatório da I Reunião - Abertura do calendário anual de reuniões 
 
Objetivo: Abertura do calendário 
anual de reuniões para o 
fortalecimento das redes de 
informação em saúde na AL&C 
com o tema: A importância das 
redes de cooperação para o 
desenvolvimento de produtos e 
serviços de informação da 
BIREME. 
 
Data: 09 de março de 2022 

A reunião de abertura do calendário anual de reuniões teve como objetivo discutir o 
fortalecimento das redes de informação em saúde, e a importância das redes de cooperação 
para o desenvolvimento de produtos de serviços de informação da BIREME.  

Silvia de Valentim, Gerente Administrativa da BIREME, iniciou a reunião dando as boas-vindas 
aos participantes e apresentou a programação do evento. 

Em seguida, foi dada a palavra ao Dr. Sebastián Garcia Saisó, Diretor do Departamento de 
Evidência e Inteligência para Ação em Saúde – EIH/AD e Diretor Interino da BIREME, que 
agradeceu a presença de todos, e a equipe da BIREME pela organização do evento e pela 
constante coordenação da rede.  

Dr. Sebastian abordou sobre a importância das redes de cooperação e de todas as articulações 
de ações junto a OPAS, ressaltou também alguns dos grandes resultados obtidos no ano de 
2021 que foram importantes para a preparação das atividades do calendário de 2022. Falou 
da importância do trabalho da BIREME no fortalecimento das redes, e das fontes de 
informação em saúde que contribuem para a democratização do acesso e visibilidade do 
conhecimento científico em saúde dos países da AL&C. Comentou sobre a trajetória dos 55 
anos de BIREME comemorados em 03 de março e dos 120 anos da OPAS, e da importância da 
Rede BVS durante a pandemia e os novos produtos desenvolvidos pela BIREME neste período, 
que foram essenciais para enfrentar a pandemia e a infodemia.  

Silvia de Valentim deu continuidade a reunião, ressaltando os êxitos alcançados pela BIREME 
em conjunto com a rede, no apoio e disseminação da informação científica e de evidência 
para atender as necessidades exigidas durante a pandemia. 

Em seguida, Verônica Abdala, Gerente de Serviços Cooperativos de Informação e Produção de 
Fontes de Informação da BIREME, contextualizou as ações do calendário de atividades para 
2022, compartilhando informações sobre o plano de trabalho da BIREME para o biênio 2022-
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2023. Este plano conta com 4 iniciativas, 41 produtos e 226 tarefas, das quais 3 destas 
iniciativas (1- Gestão da Informação e do Conhecimento, 2- Serviços de Informação e 3- 
Inteligência, e Informação em Ciências da Saúde), são totalmente dependentes e vinculadas 
ao trabalho colaborativo e ao fortalecimento do trabalho em rede. Além de outras ações 
vinculadas ao desenvolvimento contínuo do modelo da BVS como:  

a) Promover a Ciência Aberta e a qualidade dos dados e atualizações na LILACS;  
b) Aumentar a visibilidade da produção científica na AL&C, tornando a BVS um grande 

repositório de toda produção científica da AL&C;  
c) Fortalecer a área de legislação em saúde, manutenção e gestão das tecnologias 

utilizadas nas fontes de informação dentro do sistema FI-ADMIN;  
d) Ampliação do DeCS;  
e) Atividades para decisões baseadas em evidência científicas, análise do impacto dos 

serviços e produtos da informação oferecidos pela BVS;  
f) Recursos educacionais abertos e g) Trabalho de comunicação científica.  

Verônica apresentou o calendário de atividades do Plano de Ação para 2022 que contará com 
35 sessões distribuídas em 3 grupos: Reuniões de coordenação da BVS e LILACS, Acesso e uso 
da Informação e Boas práticas no processo editorial, que serão realizadas todas às quartas-
feiras às 12:00 (horário de Brasília) iniciando no dia 9 de março até o dia 30 de novembro. As 
capacitações LILACS ocorrerão às quintas-feiras e para as fontes de informação ocorrerão em 
dias alternados já definidos e disponíveis no calendário 2022. 

Silvia de Valentim agradeceu a apresentação de Verônica Abdala e reforçou a importância do 
alinhamento de tudo que a BIREME desenvolve em coordenação com os países para atender 
os planos estratégicos da OPAS e da OMS, e das recomendações dos comitês de governança 
da BIREME. Em seguida convidou os responsáveis por cada uma das redes das sub-regiões 
para compartilhar seus depoimentos.  

 Depoimentos da Rede: 
● BVS Ministério da Saúde – Rede BiblioSUS (Brasil) (55:43) – Shirlei Rodrigues, 

enfatizou a importância da gestão e o do trabalho em rede para o Brasil, para levar 
informação em saúde aos 5.570 municípios do Brasil, além de todo contexto da 
pesquisa e do ensino, sendo fundamental para o apoio às atividades do Ministério da 
Saúde. Parabenizou as apresentações do Dr. Sebastián e de Verônica Abdala e 
agradeceu todo o apoio dado a BVS Ministério da Saúde que completou 20 anos. 

● BVS Argentina – Rede RENICS (Argentina) (1:00:30) - Flávio Hazrum contextualizou 
sobre o trabalho cooperativo da rede na Argentina que cumpriu 35 anos de existência 
e atualmente conta com mais de 70 unidades de informação, ademais dos desafios e 
retos alcançados principalmente no contexto da pandemia. Agradeceu toda a 
colaboração dos centros cooperantes e apoio da BIREME, finalizando com a 
apresentação da rede Argentina em números. 

● BVS Colombia – Rede UNIRECS (Colômbia) (1:05:07) – Ana Lorena Niño agradeceu a 
BIREME por todo trabalho e apoio para fortalecimento da rede, compartilhou alguns 
dos êxitos das atividades desenvolvidas pela BVS Colômbia, através da coordenação 
da Fundação Universitária de Ciências da Saúde no trabalho colaborativo no âmbito 

https://youtu.be/YvQwbrSRRNk?t=3343
https://youtu.be/YvQwbrSRRNk?t=3630
https://youtu.be/YvQwbrSRRNk?t=3907
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das redes de informação. Finalizou parabenizando a BIREME pelos 55 anos de trabalho 
cooperativo em rede e a OPAS pelos 120 anos promovendo a saúde da região. 

● BVS Honduras – Rede REDIDOSAH (Honduras) (1:09:01) – Martha Cecilia García 
agradeceu o apoio da BIREME que foi primordial para as capacitações dos profissionais 
e de seus centros cooperantes, fortalecendo a rede, e principalmente o 
desenvolvimento tecnológico. Destacou o estudo piloto de boas práticas nos 
processos editoriais das revistas científicas de Honduras para a LILACS e o apoio da 
BIREME no desenvolvimento do novo portal da BVS. Finalizou parabenizando a equipe 
da BIREME pelos seus 55 anos e 120 anos da OPAS, agradecendo todo o apoio na 
trajetória das unidades de informação de saúde de Honduras e reafirmando o 
compromisso para continuar trabalhando em colaboração.  

● MEDCARIB (Caribe) (1:15:58) – Victoria Cruickshank-Taylor agradeceu ao Diretor Dr. 
Sebastián e toda a equipe de BIREME, ressaltou a importância do acesso à informação 
considerando uma abordagem inovadora para alcançar os êxitos neste período de 
pandemia. Neste contexto, a BIREME é uma importante ferramenta de trabalho em 
rede tanto para a MEDCARIB, como para o acesso à informação das regiões, 
permitindo que a informação produzida seja reconhecida e acessível. Comentou que 
a estrutura da BVS serve também como uma ponte para o desenvolvimento de outras 
iniciativas, que contribuem para uma abordagem colaborativa e um trabalho em rede, 
como, por exemplo, o Portal de Evidência da Agência de Saúde Pública do Caribe, e 
que recentemente a região recebeu a oportunidade de uma BVS do Caribe que busca 
dar visibilidade aos esforços de investigação da região. Agradeceu a BIREME pela visão 
e esforço constante do trabalho em rede.  

● BVS MTCI – Rede MTCI Américas (1:22:40) – Natalia Sofia Aldana agradeceu a todos e 
parabenizou a BIREME pelos 55 anos, explicou que a rede MTCI é uma rede recente, 
que tem apenas 4 anos e 8 meses de existência, é uma rede que articula com 
diferentes instituições, desenvolve políticas e programas que promovem investigação. 
O desafio da BVS foi fazer a sistematização da informação e gestão do conhecimento 
para poder oferecer uma informação de qualidade para a tomada de decisão a nível 
clínico, político e aos pacientes. Comentou que durante a pandemia a BVS desenvolveu 
várias atividades e ações que foram importantes no combate a infodemia e a 
disseminação de informação científica e de qualidade sobre o tema do Covid-19, e 
finalizou ressaltando que o apoio da BIREME foi essencial para alcançar os resultados 
e interagir com colegas de diferentes regiões. Silvia de Valentim parabenizou a MTCI 
pelo convênio com AIHM de Canadá. Verônica Abdala falou sobre alguns números e 
todo o sucesso alcançado pela BVS MTCI, parabenizando pelos webinars e simpósios 
realizados que foram importantes durante o período de pandemia. 

● BVS Enfermagem (1:30:21) – Francisco Lana parabenizou a toda equipe de BIREME e 
seus 55 anos. Em seguida, comentou sobre a expansão da rede BVS Enfermagem e sua 
trajetória que conta hoje com 7 países e 2 novos países em discussão, onde estão 
trabalhando com o modelo BVS de redes descentralizadas e colaborativas em torno da 
LILACS e da plataforma FI-ADMIN. Também comentou sobre os destaques da BVS, 
como o comitê internacional de periódicos de revistas de enfermagem, a criação de 
uma rede de bibliotecários internacionais e outros projetos, que contam com o apoio 
de toda equipe de BIREME. Silvia de Valentim ressaltou as inúmeras notícias da BVS 

https://youtu.be/YvQwbrSRRNk?t=4141
https://youtu.be/YvQwbrSRRNk?t=4558
https://youtu.be/YvQwbrSRRNk?t=4960
https://youtu.be/YvQwbrSRRNk?t=5421
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Enfermagem no boletim da BIREME e pontuou o destaque da BVS Enfermagem no ano 
de 2020 durante a pandemia. 

● Rede ePORTUGUESe (1:37:47) – Regina Ungerer agradeceu a todos e ao Dr. Sebastián 
por possibilitar a contribuição da região africana da OMS, vindo a calhar com uma nova 
estratégia da OMS para o trabalho em conjunto das regiões, completou explicando a 
atual situação da rede ePORTUGUESe, que existe há 10 anos e as novas oportunidades 
para retomada da rede em alguns países para o ano 2022, também comentou sobre 
as novas prioridades que foram discutidas com a equipe da BIREME (Juliana e 
Verônica). Verônica ressaltou o esforço de Moçambique com sua liderança para 
retomar a rede BVS em outros países. 
 
Após os depoimentos, Dr. Sebastián encerrou o evento agradecendo a participação de 
todos nesta reunião, que permitiu conhecer os importantes avanços da rede. Falou 
sobre os êxitos alcançados pela BIREME em seus 55 anos de existência, apresentando 
o selo comemorativo que busca refletir esta grande história de trabalho colaborativo, 
compartilhado com a rede e com as instituições que fazem parte de todo o entorno 
que nos une ao redor do conhecimento científico e da evidência, que implica gerar 
mais solidez na tomada de decisão baseadas em evidência nas regiões. Finalizou 
chamando a todos para que participem das reuniões do calendário e sigam em contato 
para o desenvolvimento do trabalho em rede. 
 

 
 

  

https://youtu.be/YvQwbrSRRNk?t=5867
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Participantes: 

 


