Instâncias de Governança da BVS Brasil
I- Comitê Consultivo
Funções:
•
•
•
•
•

Deliberar sobre decisões estratégicas para o desenvolvimento e avaliação contínua da BVS
no Brasil;
Identificar lacunas e necessidades de informação em saúde para orientar o
desenvolvimento e atualização da rede de fontes e serviços de informação da BVS Brasil;
Identificar oportunidades, definir prioridades e aprovar o Plano de Trabalho da BVS Brasil;
Colaborar com a mobilização e captação de recursos para o desenvolvimento da BVS Brasil
e execução do Plano de Trabalho; e
Aprovar os critérios de qualidade para seleção e avaliação das fontes e serviços de
informação da BVS Brasil.

Composição:











Representante da área de Enfermagem (Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn);
Representante da área de Odontologia (Associação Brasileira do Ensino
Odontológico – ABENO)
Representante da área de Saúde Pública (Associação Brasileira de Saúde Coletiva –
ABRASCO)
Representante da área de Psicologia (Conselho Federal de Psicologia – CFP)
Representante da área de Medicina (Sociedade Brasileira de Medicina de Família e
Comunidade – SBMFC)
Representante da área de Informação e Comunicação em Saúde (Fundação Oswaldo
Cruz - FIOCRUZ, por meio da Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação –
VPEIC/ FIOCRUZ)
Representante da área acadêmica em saúde (Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP);
Representante da área de Indicadores em Saúde (Rede Interagencial de Informações
para a Saúde – RIPSA)
Representante das Áreas Técnicas do Ministério da Saúde (Ministério da Saúde do
Brasil, por meio da Coordenação Geral de Documentação e Informação – CGDI/SE/MS)
Representante da área de Cooperação Técnica em Saúde (Organização Pan-Americana
da Saúde/Organização Mundial da Saúde - OPAS/OMS - no Brasil, por meio do Centro
Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde – BIREME )

E três representantes da Rede BVS Brasil:




Coordenador do Comitê Técnico/Executivo da BVS Brasil (Luciana Danielli - BVS
Fiocruz)
Representante das Instâncias BVS Em Desenvolvimento ( Izabel Bouzas - BVS
Adolescência)
Representante das Instâncias BVS Certificadas – (Roseni Pinheiros - BVS Integralidade)

II- Secretaria Executiva
Funções:
Coordenar a Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde, também denominada Rede
BVS Brasil;
•

•

•
•

Gestão operacional e administrativa do Portal da BVS Brasil como uma instância de
integração das iniciativas de desenvolvimento de BVS temáticas do Brasil que contribui,
principalmente, para o controle bibliográfico da literatura científica e técnica em saúde do
Brasil e ampliação do acesso e uso da informação em todos os níveis da saúde – ensino,
pesquisa, gestão e atenção;
Promover o funcionamento efetivo do Comitê Consultivo, Comitê Executivo e da Rede BVS
Brasil, desempenhando funções de coordenação, organizando reuniões periódicas e
assegurando a execução e atualização permanente da matriz de responsabilidades;
Colaborar e acompanhar o processo de avaliação de Instâncias temáticas de BVS no Brasil;
e
Coordenar a elaboração e execução de projetos e planos de trabalho para o
desenvolvimento da BVS no país.

Composição:
Coordenação Geral de Documentação e Informação do Ministério da Saúde
BIREME/OPAS/OMS

III – Comitê Executivo
Funções:
•
•
•
•
•

Contribuir para a implementação do Plano de Trabalho da BVS Brasil;
Contribuir para o desenvolvimento, gestão e operação das fontes e serviços de informação
em saúde da BVS Brasil bem como seus critérios de seleção e avaliação;
Elaborar e validar a Matriz de Responsabilidades da BVS Brasil;
Identificar necessidades e oportunidades e operacionalizar capacitações sobre operação e
uso de fontes e serviços de informação e de Instâncias BVS de acordo com o Modelo BVS;
Acompanhar e contribuir para o desenvolvimento do Modelo BVS assim como das
metodologias e tecnologias para gestão e operação de seus produtos, fontes e serviços de
informação; e

Composição:
Um Representante de cada instância BVS no Brasil (em desenvolvimento e certificadas).
Coordenador do Comitê Executivo que tem como principais funções:

- Apoiar a Secretaria Executiva na coordenação do Comitê Executivo, na organização
de suas reuniões, nas atividades de promoção da BVS Brasil e nas atividades de
capacitação da Rede BVS Brasil;
- Propor e coordenar discussões técnicas relacionadas ao Modelo BVS e suas
metodologias de gestão e operação de fontes e serviços de informação; e
- Representar o Comitê Executivo no Comitê Consultivo da BVS Brasil, expressando as
suas principais demandas e propostas para o desenvolvimento e fortalecimento da
Rede.

IV - Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde
Reúne as Bibliotecas de instituições de saúde que contribuem principalmente para o
desenvolvimento e atualização das fontes e serviços de informação regionais da BVS, como
LILACS, LIS e SCAD, e/ou de áreas temáticas, como enfermagem, odontologia, psicologia,
saúde pública, educação em ciências da saúde, SUS e outras.
Funções:
•
•
•

Realizar o controle bibliográfico da literatura científica e técnica em saúde produzida e
publicada no Brasil;
Promover e facilitar o acesso e uso do conhecimento científico para subsidiar as decisões
em todos os níveis da saúde: gestão, ensino, pesquisa e atenção; e
Atender prioritariamente às necessidades de informação relacionadas às prioridades de
saúde do Brasil.

Composição:
Centros Cooperantes – Bibliotecas que cooperam com a operação e atualização das
fontes e serviços de informação regionais, nacionais e/ou temáticos da BVS, de acordo
com as metodologias definidas pelo Modelo BVS.
Unidades Participantes – Bibliotecas que contribuem na promoção e divulgação da
BVS como principal fonte de informação em saúde, especialmente junto com suas
comunidades de usuários.

