
   

Informe da VIII Reunião do Comitê Executivo da BVS Brasil 

São Paulo, 21 de janeiro de 2019 

 

A VIII Reunião do Comitê Executivo da BVS Brasil aconteceu online no dia 21 de janeiro de 2019, 

tendo como pauta: 

1) Validação do plano de trabalho elaborado presencialmente e consolidado com as 

contribuições recebidas até 10 de janeiro - Todos 

2) Orientações para que cada instância possa definir suas linhas de base, apresentação 

da matriz de monitoramento dos OKRs (Objetivos e Resultados Esperados) e modo de 

funcionamento - BIREME. 

3) Apresentação sobre perspectivas para as instâncias temáticas e institucionais na 

AL&C - BIREME.  

Participantes 

Representando a BVS Adolescência 

Andrea Benazzi – MS 

Representando a BVS Bioética e Diplomacia em Saúde 

Larissa Cedro – NETHIS/FIOCRUZ 

Representando a BVS FIOCRUZ, BVS Integralidade  

Luciana Danielli de Araújo – ICICT/FIOCRUZ 

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 Evandro Serafim Lobo Chagas 

Clarice Pereira Neta – IEC 

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 Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil 

Shirlei Rodrigues Gonçalves – CGDI/MS 

 

Representando a BVS Prevenção e Controle de Câncer 

Camila Belo – INCA 

Representando a BVS da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

Lilian Nunes Schiavon – SES/SP 

Renan Predasoli – SES/SP 

Representando a BVS Violência e Saúde 

Adriano da Silva – ICICT/FIOCRUZ 

BIREME/OPAS/OMS 

Joanita Barros – Bibliotecária 

Juliana Sousa – Bibliotecária 

Ana Kátia Camilo – Analista de Sistemas 

Marilda Perez – Supervisora  

Cláudia Guzzo – Consultora 

Ausências Justificadas 

Francisco Lana – BVS Enfermagem 

Lúcia Verônica – BVS Odontologia 

Marine Arakaki – BVS SMS/SP 

Roseni Pinheiro – BVS Integralidade 

Sandra Teixeira – CGDI/MS  

Veronica Abdala – BIREME/OPAS/OMS 

Abertura 

A reunião contou com a abertura da Secretaria Executiva da BVS Brasil representada por Shirlei 

Gonçalves da Coordenação Geral de Documentação e Informação do Ministério da Saúde do 

Brasil, e Cláudia Guzzo pela BIREME. 

Desenvolvimento 

Cláudia Guzzo informou que o plano de trabalho, cuja versão preliminar havia sido elaborado 

na VII Reunião do Comitê Executivo (CE) esteve aberto à contribuições até 10 de janeiro de 

2019 e após esta data foram revisadas e consolidadas as contribuições recebidas, tendo sido 

reduzido de 12 para 9 o número total de resultados esperados. A versão revisada, já enviada 

previamente por e-mail aos membros do CE foi repassada, tendo sido comentadas as 

alterações mais significativas. 

Abriu-se a perguntas. Na ocasião, Luciana Danielli levantou um questionamento sobre como 

conectar as atividades previstas neste plano com a matriz de responsabilidades de cada BVS. 

Cláudia comentou que o apresentado neste plano são metas voltadas aos projetos que já 

existem na matriz de responsabilidades. Juliana Sousa, complementou que essa seria uma 

oportunidade para que cada instância pudesse revisar e atualizar suas respectivas matrizes de 



   

responsabilidade, considerando o plano de trabalho proposto. Cláudia comenta ainda que a 

atividade referente a atualização da matriz de responsabilidades de cada instância BVS já está 

prevista na linha 3.2 e que, portanto, está contemplado no plano de trabalho. Shirlei 

Gonçalves informa que concorda com a proposta para a matriz de responsabilidades. 

Camila Belo comentou sobre a questão dos eventos. Ela informa que a equipe da BVS 

Prevenção e Controle de Câncer colocou o desejo de melhorias na exibição dos eventos 

cadastrados no FI-Admin considerando haver a possibilidade de destacar alguns eventos e 

incluir outras informações importantes como datas para submissão de trabalhos, por exemplo. 

Juliana Sousa colocou que estas sugestões serão levadas internamente aos responsáveis pelo 

desenvolvimento da ferramenta, mas que isso não invalidaria a aplicação do plano de trabalho. 

Claudia complementa ainda que neste plano de trabalho a ideia, na linha 2.1.2, é justamente 

ter um diretório de eventos único com dados ingressados por todas as instâncias BVS, para 

que seja focado neste resultado esperado. Joanita Barros informou também que como 

resultado da reunião anterior a BIREME já configurou o Diretório de Eventos da BVS Brasil para 

exibir os eventos que serão realizados no país e que foram cadastrados no FI-Admin pelos 

centros cooperantes. Shirlei Gonçalves ressaltou que todas estas atividades já são um bom 

caminho e um avanço para a divulgação de eventos em saúde na BVS. 

Considerando as particularidades de cada instância BVS, Cláudia ressaltou que para que seja 

feita a mensuração equitativa dos avanços, o monitoramento do progresso será realizado 

utilizando-se de linhas de base (baselines) por instância. Na sequência apresentou o conceito e 

o formulário que cada instância deve preencher para que tenha sua própria linha de base, 

solicitando seu preenchimento até o dia 30 de janeiro de 2019. 

A mensuração dos resultados de cada instância será realizada pela Secretaria Executiva da BVS 

Brasil trimestralmente, em março e junho de 2019, com os resultados registrados em uma 

planilha chamada “Matriz de Monitoramento” que ficará disponível para a rede e que também 

foi apresentada na reunião.  

Claudia finaliza a reunião informando que os objetivos previstos foram alcançados que foi a 

validação do plano de trabalho, a apresentação da linha de base para que cada instância possa 

identificar a sua e a apresentação de como será feito o monitoramento das atividades nesse 

primeiro semestre. E que a apresentação do item 3 que será realizada oportunamente.  

Larissa Cedro comenta que se mais confortável com a proposta de utilizar as linhas de base 

para respeitar as particularidades e diferenças no grau de desenvolvimento das instâncias BVS. 

Claudia agradece a participação de todos, e informa que a próxima reunião será em março, 

mas que seguirá em contato com cada membro do Comitê Executivo da BVS Brasil.  

Recomendações e Encaminhamentos 

A versão final do plano de trabalho pode ser acessada em: 

https://drive.google.com/open?id=1_4nTpeoDQFasXyR5ZVDibXiJWpFBYomB  

Cada instância da BVS deverá informar suas linhas de base através do formulário disponível 

em: https://goo.gl/JByvox até 30 de janeiro de 2019 e dar início a sua execução.  

https://drive.google.com/open?id=1_4nTpeoDQFasXyR5ZVDibXiJWpFBYomB
https://goo.gl/JByvox


   

No caso de dúvidas ou necessidade de apoio técnico, BIREME/OPAS/OMS e Ministério da 

Saúde, representando a Secretaria Executiva da BVS Brasil, seguem a disposição para 

colaborar. 


