Informe da IX Reunião do Comitê Executivo da BVS Brasil
São Paulo, 13 de março de 2019

A IX Reunião do Comitê Executivo da BVS Brasil aconteceu online no dia 13 de março de 2019,
tendo como pauta:

1. Apresentação da planilha de acompanhamento de execução do plano de ação,
já com os dados de linha de base enviados por cada instância e agendamento
das sessões de mensuração das atividades do primeiro trimestre;
2. Informações sobre a próxima reunião do Comitê Consultivo da BVS Brasil e
eleições de representantes;
3. Debate, esclarecimento de dúvidas e próximos passos.

Participantes
Representando a BVS Adolescência
Andrea Benazzi – MS
Representando a BVS Bioética e Diplomacia em Saúde
Larissa Cedro – NETHIS/FIOCRUZ
Representando a BVS Economia da Saúde
Jacqueline Portales – DESID/MS
Representando a BVS Enfermagem
Francisco Lana – EE/UFMG
Representando a BVS Hanseníase
Andrea Bogado – ILSL
Representando a BVS Homeopatia
Rosangela Brambilla – APH
Representando a BVS Instituto Evandro Chagas
Nilton César Mendes Pereira – IEC
Representando a BVS Medicina Veterinária e Zootecnia
Denise Yamashita – FMVZ/USP
Representando a BVS Saúde Pública
Gizele Rocha – ENSP/FIOCRUZ
Representando a BVS Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil
Shirlei Rodrigues Gonçalves – CGDI/MS
Sandra Teixeira – CGDI/MS

Representando a BVS da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Lilian Nunes Schiavon – SES/SP
Representando a BVS da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
Marine Arakaki – SMS/SP

BIREME/OPAS/OMS
Joanita Barros – Bibliotecária
Juliana Sousa – Bibliotecária
Veronica Abdala – Gerente SCI e PFI
Cláudia Guzzo – Consultora

Abertura
A reunião contou com a abertura da Secretaria Executiva da BVS Brasil representada por
Verônica Abdala, pela BIREME/OPAS/OMS e Shirlei Gonçalves da Coordenação Geral de
Documentação e Informação do Ministério da Saúde do Brasil.

Desenvolvimento
Cláudia Guzzo iniciou com uma retrospectiva das definições e encaminhamentos realizados nas
duas últimas reuniões do Comitê Executivo, a saber:
VII Reunião do Comitê Executivo 07/12/2018 - Utilizado o Canvas Business Model como
ferramenta para identificar propostas de valor para o desenvolvimento da BVS no Brasil,
onde foram levantadas 5 principais temáticas: Cobertura Bibliográfica/indexação;
Atualização dos portais; Alianças/parcerias; Usuários e Fontes de recursos. Com base na
reflexão promovida trabalhou-se com a metodologia OKR (Objetives and Key Results) e
elaborou-se um Plano de Trabalho para as instâncias da Rede BVS Brasil.
VIII Reunião do Comitê Executivo 21/01/2019 – Validou-se o Plano de Trabalho
incluindo as contribuições recebidas online até 10 de janeiro, revisou-se o conceito de
“Linhas de Base do Projeto” e foi acordado que cada instância enviasse seus dados em
formulário próprio para compor as linhas de base do projeto. Por fim, foi demonstrado
o processo de acompanhamento de execução do plano de trabalho com a visualização
das metas alcançadas.
Dando inicio aos temas da reunião da presente data, Claudia lembrou, então, que há um plano
de trabalho, onde estão descritas as linhas de base e que seriam feitas as medições em março e
em junho para verificar se os objetivos foram atingidos. Na sequência, colocou os objetivos desta
reunião:
•
•
•
•

Entender a planilha de acompanhamento de execução das atividades plano de ação;
Visualizar como a execução das atividades reflete no alcance das metas (OKRs);
Organizar grupos de trabalho para as sessões online de acompanhamento das
atividades do plano de ação das instâncias;
Esclarecer dúvidas e acordo sobre os próximos passos.

Claudia informou que algumas instancias já entraram em contato e que na próxima semana será
dado início a uma série de 3 reuniões de acompanhamentos dos planos de trabalho onde cada
instância irá reportar o que foi ou não realizado, esclarecer dúvidas e trocar experiências com
outras instâncias em grupos de trabalho.
Para acompanhar a execução das atividades Cláudia apresentou a matriz de monitoramento já
com as atividades que deverão ser realizadas no semestre e os dados de linhas de base das
instâncias carregados e mostrou como seriam registradas as medições ao final de 3 e 6 meses
do plano de trabalho.
Abriu-se a perguntas. Na ocasião Francisco Lana parabenizou o grupo pelo esforço e registrou
uma preocupação com o percentual de alcance das metas registrado na planilha para a BVS
Enfermagem, pois esta BVS já cumpre periodicamente com as metas colocadas, e que, portanto,
a planilha poderia não estar refletindo exatamente o esforço das instâncias em aderir ao
modelo.
Cláudia explicou que não foi contabilizado na planilha o informe das atividades já enviadas por
e-mail pelos coordenadores de BVS, apenas os dados das linhas de base, portanto, aqueles
indicadores exibidos poderiam sim ter distorções. Adicionalmente Cláudia explicou que as
instâncias que não haviam enviado ainda seus dados de linha de base pelo formulário não
constavam no documento, mas serão incluídas tão pronto estes dados sejam recebidos, como
foi o caso da BVS Saúde Pública, por exemplo. Por solicitação dos participantes o link para acesso
a este documento ficou de ser enviado por e-mail após a reunião.
As instâncias foram então convidadas a escolher uma das três sessões para se juntar, ficando os
participantes divididos da seguinte forma:
Grupo 1: 19/03, das 11h-12h30
•
•
•
•

BVS Enfermagem
BVS Instituto Evandro Chagas
BVS Odontologia
BVS Adolescência

Grupo 2: 25/03, das 11h-12h30
•
•
•

BVS Bioética
BVS Homeopatia
BVS Economia da Saúde

Grupo 3: 01/04, das 14h30-16h
•
•
•
•
•
•

BVS SMS/SP
BVS SES/SP
BVS MS
BVS Hanseníase
BVS Saúde Pública
BVS Veterinária

Finalizados os esclarecimentos e encaminhamentos sobre o plano de trabalho das instâncias
Verônica Abdala deu seguimento à pauta. Informou que a BIREME/OPAS/OMS está revendo
alguns pontos do Modelo da BVS, entre eles as instâncias de governança, o conceito “BVS
Certificada” e modo de trabalho a ser seguido para “unificação de portais” de instâncias da BVS.
Por este motivo, será adiada a Reunião do Comitê Consultivo da BVS Brasil e também a eleição
dos representantes do Comitê Executivo, até que estas definições, previstas para ocorrer nos
próximos meses, sejam realizadas. Colocou que o plano de ação da BVS Brasil vem a contribuir
para o realinhamento do Modelo da BVS, e a expectativa é que estes representantes venham
também a contribuir para este processo. A proposta foi aceita pelos participantes da reunião.
Cláudia complementou que este movimento é oportuno uma vez que o modelo da BVS possui
mais de 10 anos e hoje existem outras tecnologias, ferramentas e modelos de trabalho que
abrem oportunidades para melhoria do mesmo.
Francisco Lana comenta que essa nova estratégia precisa estar bem clara para as instancias BVS
e informa que a BVS Enfermagem iniciou um mapeamento de APPs e sites relevantes para
população ou problema específico da área da saúde para disponibilizar na BVS, que vem na linha
de serviços para usuários do SUS. Verônica comenta que esses recursos poderiam ser
registrados no LIS e que na BVS APS foi criada uma seção de “Super Recomendados”, com
serviços bem recomendados que ficam em destaque na BVS.
Encaminhando-se para o término da reunião Cláudia reiterou com os participantes o pedido já
enviado por e-mail de que compartilhem notícias sobre os acontecimentos de suas instâncias
na página do Brasil no portal da Rede BVS <http://red.bvsalud.org/> bem como a divulgação da
campanha de atualização de dados cadastrais das instituições da rede junto aos centros
cooperantes de cada temática.
Verônica agradeceu a participação de todos e a reunião é encerrada.

Encaminhamentos
A planilha de acompanhamento das atividades/resultados esperados alcançados pode ser
visualizada aqui .
As reuniões de acompanhamento dos planos de trabalho das instâncias serão realizadas em
19/03, 25/03 e 01/04. Instâncias que não tenham participado desta reunião e/ou ainda não
tenham escolhido uma data poderão escolher uma data e se juntar a um dos grupos.

