Informe da VII Reunião do Comitê Executivo da BVS Brasil
São Paulo, 07 de dezembro de 2018

A VII Reunião do Comitê Executivo da BVS Brasil aconteceu no dia 07 de dezembro de 2018 nas
dependências do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde BIREME/OPAS/OMS, em São Paulo, e contou com a participação dos pontos focais das regionais
da Rede BiblioSUS e coordenadores e representantes de instâncias da BVS no Brasil.

Participantes
Representando a BVS Aleitamento Materno, BVS Carga de Doenças, BVS Envelhecimento,
BVS Fiocruz, Determinantes Sociais da Saúde
Luciana Danielli de Araújo – ICICT/FIOCRUZ
Representando a BVS Bioética e Diplomacia em Saúde
Larissa Cedro – NETHIS/FIOCRUZ
Representando a BVS Economia da Saúde
Jacqueline Portales Ferreira – DESID/SE/MS
Representando a BVS Educação em Ciências da Saúde
Rosa Maria Fischi – FM/USP

Representando a BVS Educação Profissional em Saúde
Creuza Stephen – EPSJV/FIOCRUZ

Representando a BVS Enfermagem
Francisco Félix Lana – EE/UFMG

Representando a BVS Hanseníase
Andrea Bogado – ILSL
Representando a BVS Homeopatia
Renata Menezes – APH
Representando a BVS Instituto Evandro Chagas e BVS Evandro Serafim Lobo Chagas
Nilton César Mendes Pereira – IEC
Clarice Pereira Neta – IEC
Representando a BVS Integralidade
Roseni Pinhero – LAPPIS/IMS/UERJ
Representando a BVS Medicina Veterinária e Zootecnia
Denise Yamashita – FMVZ/USP
Camila Gamba – FMVZ/USP
Representando a BVS Odontologia
Fábio Jastwbski – FO/USP

Representando a BVS Prevenção e Controle de Câncer
Camila Belo – INCA
Representando a BVS Saúde Pública
Gizele da Rocha Ribeiro – ICICT/FIOCRUZ
Simone Faury Dib – ICICT/FIOCRUZ
Representando a BVS da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Lilian Nunes Schiavon – SES/SP
Representando a BVS da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo
Marine Arakaki – EMS/CGP/SMS
Representando a BVS Violência e Saúde
Adriano da Silva – CLAVES/FIOCRUZ
Pontos focais da Rede BiblioSUS
Jéssica Cavalcanti de Almeida
Maria do Carmo Aires Ribeiro
Raquel Cristina C. dos Santos
Maria Vandineide Teles Silva
Maria Silvia Nascimento Oliveira
BIREME/OPS/OMS
Veronica Abdala
Joanita Barros
Juliana Sousa
Angélica de Souza de Paula
Laís da Silva
Sueli Mitiko Yano Suga
Ana Kátia Camilo
Ministério da Saúde do Brasil
Shirlei Gonçalves
Sandra Teixeira

Abertura
Tendo como tema central do encontro a pergunta “Como desenvolver e manter uma instância
da BVS fortalecida?” a reunião contou com a abertura de Shirlei Gonçalves, da Coordenação
Geral de Documentação e Informação do Ministério da Saúde do Brasil, e de Verônica Abdala,
Gerente de Serviços Cooperativos de Informação da BIREME. Ambas destacaram que apesar
deste grupo não se reunir a algum tempo a rede continuou trabalhando ativamente, e
reforçaram o compromisso com a Rede BVS no Brasil e a perspectiva de um maior
acompanhamento de um plano de trabalho para a rede para o próximo ano.

Desenvolvimento
Cláudia Guzzo, facilitadora da sessão, convidou todos os presentes a se apresentarem e
retomou o tema central do encontro: Como desenvolver e manter uma instância da BVS
fortalecida?
Uma discussão para a estruturação do problema e para que todos compreendessem bem onde
o objetivo da reunião foi realizada. Observados também os objetivos do encontro, a saber:
•
•
•
•

Analisar as perspectivas das instâncias da BVS e como melhorar a BVS para melhor
atender às necessidades dos usuários;
Pensar formas de unificação de esforços para, sendo mais fortes, fortalecer a BVS no
Brasil;
Refletir sobre os “papéis” necessários para uma instância da BVS de sucesso;
Gerar um plano de ação para o “fortalecimento” da BVS, trançando estratégias para o
fortalecimento de conteúdos voltados ao usuário final.

O grupo entendeu que a pergunta norteadora das atividades refletia, de forma geral, a
expectativa dos participantes. Alguns presentes aproveitaram a oportunidade para solicitar
uma maior proximidade e monitoramento da Rede BVS no Brasil por parte da Secretaria
Executiva, com plano de ação com metas de curto prazo. Destacaram ainda a importância de
realização de Programas de capacitação para os pontos focais da rede.
Com o objetivo de extrair propostas de valor que atendam e potencializem os principais
objetivos desejados, antes de partir de fato para um plano de ação Cláudia Guzzo apresentou o
Canvas Business Model, e os participantes foram divididos em 5 grupos com o desafio de
descrever o quadro de modelo de negócios de uma instância BVS real de algum participante do
grupo.
Cada grupo apresentou seu trabalho e recebeu dúvidas e contribuições do grande grupo, ao
final das quais puderam complementar os Canvas apresentados.
As oportunidades identificadas foram analisadas e as 5 principais temáticas abordadas foram
sintetizadas, a saber:
1. COBERTURA BIBLIOGRÁFICA / INDEXAÇÃO
2. ATUALIZAÇÃO DOS PORTAIS (seleção e produção – materiais não bibliográficos)
3. ALIANÇAS E PARCERIAS (cooperação entre instâncias da BVS – Reativação de
Comitês Consultivos e Executivos)
4. USUÁRIOS (Diversificar públicos e canais de relacionamento)
5. FONTES DE RECURSOS (Captação – Recursos humanos e financeiros)
Com base na reflexão promovida pelo Canvas foi então trabalhada a metodologia OKR
(Objetives and Key Results). Os grupos foram apresentados à metodologia e escolheram um
dos 5 temas propostos com para escrever Objetivos (O) e Resultados-chave (KRs) relacionados
ao tema e aplicáveis em todas as instâncias da Rede. Os grupos foram também convidados a
identificar atividades para que os OKRs propostos fossem atingidos.

Um cronograma para o primeiro semestre de 2019 foi estruturado, os grupos foram
apresentando os OKRs elaborados, e juntamente foi realizada a definição de prazos de
execução de atividades propostas pelos grupos no período de janeiro a junho de 2019.
O evento foi encerrado com cada participante colocando suas considerações finais. O grupo
avaliou positivamente a sessão e ressaltou que o conhecimento da nova metodologia de
trabalho ágil e oportunidade de troca de experiências com outras instâncias foram os
principais pontos fortes do encontro.

Recomendações e Encaminhamentos
•

•

•

O plano de trabalho produzido durante a sessão será documentado e encaminhado a
todos os participantes até 21/12/2018, abrindo um período para todas possam
encaminhar de propostas de inclusões, ajustes ou contribuições ao plano de trabalho
elaborado;
Ainda que este seja um plano de trabalho a ser reproduzido em todas as instâncias da
Rede BVS no Brasil o mesmo será adequado a uma linha de base elaborada para cada uma
e sendo aceitável que alguma indique que alguma atividade / indicador possa ser não
aplicável em seu contexto;
Será realizada sessão online de trabalho com o grupo para compilação e análise dos
resultados ao final dos primeiros 3 meses, sendo ideal a realização de outra presencial ao
final dos 6 meses. Em ambas deverá ser feita a revisão do plano de trabalho e a inclusão de
novos objetivos/resultados esperados/atividades.

