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Linha estratégica 1: Fortalecimento da Rede BVS Brasil Macroatividades 

  

Prioridade 1.1 Ampliação das alianças e das redes que atuam na 
informação científica e técnica em saúde no Brasil   

Ações 
estratégicas 

1.1.1 - Estabelecer novas alianças e acordos de cooperação com 
instituições nacionais interessadas na produção e difusão da comunicação 
científica no Brasil. 

- Revisar acordos e protocolos de cooperação com Departamento Legal 
da OPAS 
- Definir indicadores de desempenho para medição de qualidade e 
evolução da rede.  

1.1.2 - Promover maior convergência e cooperação da BVS Brasil com 
outras redes e iniciativas como Portal CAPES, SciELO, EVIPNet, CVSP, 
UNASUS, Telessaúde, REBRATS, RIPSA e outras. 

- Identificar projetos de cooperação e possibilidade de iniciativas 
conjuntas com outros sistemas e plataformas de informação no Brasil 
 
- Estabelecer alianças de cooperaçao bilateral entre diferentes instancias 
da BVS Brasil 

1.1.3 - Ampliar a participação das instâncias de gestão do SUS na BVS 
Brasil. 

  

1.1.4 - Articular a abertura de editais de fomento da BVS no Brasil, 
especialmente na área de gestão da informação e conhecimento em saúde. 

- Monitoramento e compartilhamento na rede de editais potenciais para 
projetos de fortalecimento da BVS no Brasil, especialmente na área de 
gestão da informação e conhecimento em saúde. 
 
- Definição de critérios e fluxos p/ seleção de projetos de instâncias de 
BVS contemplados via Termos de Cooperação entre a OPAS e MS. 

1.1.5 - Alinhar o desenvolvimento da BVS Brasil à agenda estratégica da 
Saúde no país.  

Conformar no âmbito do Comitê Consultivo da BVS Brasil para mapear 
as estratégias e iniciativas existentes no campo da informação em saúde, 
e as lacunas de necessidades de informação. 

  

https://goo.gl/d3EcCM


1.1.6 - Promover interação entre equipes de coordenação de instâncias BVS 
no Brasil e equipes de cooperação da LILACS e outras fontes regionais da 
BVS, para otimizar a contribuição de toda Rede. 

- Criar um sistema de gestão de centros cooperantes (gerenciar e dar 
visibilidade a rede) 
- Atualização / recadastramento de centros cooperantes (BVS Brasil e 
sub redes) 
 
* Elaborar um template para coleta de dados (incluir identificação de 
escopo temático das instituições/acervo) 
* Identificar o escopo temático das instituições/acervo de conteúdo para 
apoiar na temática do SUS 
* Elaborar plano e comunicar operação descentralizada das atividades 
junto ao Comitê Executivo 
* Coletar dados e atualizar conteúdos na plataforma de registro da rede 
 
- Criar um canal de comunicação para os profissionais de informação. 
 
- Realização de atividades de promoção e captação de novos centros 
cooperantes no Brasil para LILACS 
 
- Desenvolvimento de estratégia de reconhecimento de desempenho de 
instituições participantes da BVS no Brasil (em especial Centros 
Cooperantes e Unidades Participantes) 

  Prioridade 1.2 – Desenvolvimento da capacidade da Rede BVS Brasil   

Ações 
estratégicas 

1.2.1 - Realizar e atualizar com regularidade o mapeamento das 
competências da Rede. 

Desenvolver ferramenta para identificar os perfis da rede (Quem é 
Quem?) 

1.2.2 - Documentar, sistematizar e atualizar permanentemente fluxos e 
processos de gestão da BVS Brasil.  

Elaborar Regimento/Estatudo da BVS Brasil.  
 
Revisar o processo de avaliação de instâncias de BVS. 

1.2.3 - Promover capacitações priorizando a modalidade de ensino a 
distância, por meio do nodo Brasil do CVSP e UNASUS 

  

  



 

Linha estratégica 2: Fontes de Informação – conteúdo   

  

Prioridade 2.1 - Alinhamento dos conteúdos e serviços da BVS Brasil 
com as prioridades do Plano Nacional de Saúde e de Pesquisa do SUS 

  

Ações 
estratégicas 

2.1.1 - Desenvolver e oferecer serviços especializados de informação que 
respondam às agendas, programas e projetos específicos relacionados às 
prioridades nacionais de saúde e de pesquisa do SUS. 

Mapear as prioridades nacionais de saúde e de pesquisa do SUS 
 
Mapeamento das agendas e programas específicos de cada BVS e 
colocar na matriz de responsabilidades.  
 
Desenvolvimento de metodologia e ferramenta (sistema) para 
estruturação das “Dicas em Saúde” (mantida e coordenada pelo 
Ministério da Saúde), como fonte de informação da BVS (recuperável via 
mecanismos de pesquisa) 

  
Prioridade 2.2 – Ampliação do controle bibliográfico da literatura 
científica e técnica brasileira em saúde na BVS   

Ações 
estratégicas 

2.2.1 - Identificar e integrar os metadados de outros sistemas de informação 
e bases de dados que sejam compatíveis com os critérios da LILACS, por 
meio de padrões abertos de interoperabilidade. 

Desenvolvimento, documentação, homologação e disseminação de 
protocolos de interoperabilidade de outros sistemas com a LILACS 

2.2.2 - Identificar fontes de informação adicionais, como por exemplo os 
repositórios institucionais, e integrar seus metadados no índice nacional da 
BVS Brasil por meio de padrões abertos de interoperabilidade. 

Mapear novas fontes de informação. 
 
Identificar fontes de informação que os Centros Cooperantes acessam 
e/ou produzem 
 
Fomento à inclusão de eBooks na BVS 

2.2.3 - Estabelecer a política de seleção e permanência de fontes de 
informação na coleção da BVS Brasil.  

Avaliar a seleção e permanência de fontes de informação na coleção da 
BVS Brasil e estabelecer periodicidade e fluxo para que este processo se 
torne contínuo 
 
Revisão, publicação e disseminação dos critérios de seleção da base 
ColecionaSUS, confirmando-a como base complementar a LILACS no 
Brasil 

2.2.4 - Atualizar e ampliar o DeCS para atender as áreas temáticas 
prioritárias da BVS Brasil.  

Estabelecer a governanca do DeCS, reuniões de grupos, contratacão de 
especialistas 
 
Construção de glossários e subproduto terminologia. 



2.2.5 - Criar uma rede de indexadores para facilitar a indexação 
compartilhada de conteúdos da BVS entre as diferentes instâncias da BVS 
Brasil. 

Desenvolver e implementar o serviço de indexação em rede 
 
Desenvolver curso avançado de indexação 
 
Criar um fórum para divulgação de boas práticas de indexação e 
interação de profissionais indexadores 
 
Desenvolver mecanismos para melhoria da descrição e indexação no 
controle bibliográfico das fontes de informação das BVS 

 

Linha estratégica 3: Promoção e Comunicação   

  

Prioridade 3.1 – Divulgação da BVS Brasil orientada a seus principais 
tipos de usuários: acadêmicos e não acadêmicos, pesquisadores, 
editores, profissionais da saúde e outros 

  

Ações 
estratégicas 

3.1.1 - Definir estratégia de comunicação para as diferentes redes sociais e 
diferentes meios de comunicação. 

Criar Grupo de Trabalho para elaboração de recomendações baseadas 
em boas práticas 

3.1.2 - Criação de um portfólio de serviços e produtos da BVS Brasil 
Interação com assessorias da comunicação.Criar repositório de material 
de divulgação para a Rede BVS Brasil  e outros documentos. 

3.1.3 - Fomentar projetos de pesquisa sobre o desenvolvimento da Rede 
BVS no Brasil e a publicização de seus resultados 

  

3.1.4 - Incentivar a publicação de artigos sobre a BVS Brasil em periódicos 
científicos, técnicos e de divulgação na área de informação em saúde. 

  

  

Prioridade 3.2 – Ações de promoção e divulgação da BVS Brasil como 
fonte de informação essencial ao SUS 

  

Ações 
estratégicas 

3.2.1 - Promover integração e interoperabilidade entre os canais de 
comunicação e de divulgação das Instituições apoiadoras da BVS Brasil. 

Análise e realização de estudo sobre canais de notícias (incluindo 
espaços colaborativos) disponíveis em instâncias da BVS do Brasil, 
observando-se objetivo e público-alvo; 
 
Desenvolvimento de metodologia e ferramenta (sistema) para fonte de 
informação Notícias em Saúde na BVS, compreendendo análise de 
legado (repositórios de notícias em saúde disponíveis em instâncias da 
Rede BVS Brasil), integração e distribuição customizada de conteúdos. 

3.2.2 - Ampliar a participação da Rede BVS Brasil em eventos da saúde, 
com palestras, exposições e espaços de demonstração dos produtos e 
serviços da BVS Brasil. 

Divulgação da BVS em eventos de saúde e junto a profissionais atuantes 
na gestão de informação em saúde. 
 
Sugerir aos congressos temáticos a inclusão de discussões sobre gestão 
do conhecimento nas quais as experiências da BVS possam ser 
apresentadas na forma de trabalhos acadêmicos. 



3.2.3 - Inserir a BVS nos programas de inclusão digital e alfabetização 
informacional nas unidades de gestão da saúde nos níveis estadual e 
municipal, assim como nos cursos de graduação e pós-graduação de 
ciências da saúde e áreas correlatas. 

Criar um GT de comunicação para propor estratégias no âmbito 
institucional e mídia externa com foco no usuário final do SUS. 

  

Prioridade 3.3 – Ampliação da visibilidade dos conteúdos da BVS 
Brasil 

  

Ações 
estratégicas 

3.3.1 - Aplicar as boas práticas e técnicas de otimização de motores de 
pesquisa (do inglês SEO) nos sítios web para maximizar a exposição e 
indexação dos conteúdos em qualquer sistema de pesquisa na web, como 
também utilizar internamente tecnologias de indexação e desenvolver 
interfaces de pesquisa que maximizem a qualidade de recuperação da 
informação. 

  

 

Linha estratégica 4: Atenção às necessidades dos usuários 
  

  

Prioridade 4.1 – Uso e aplicação do conhecimento científico nos 
processos de decisão em gestão em saúde 

  

Ações 
estratégicas 

4.1.1 - Fomentar na BVS a inclusão destes tipos de conteúdos que facilitem 
a aplicação do conhecimento científico na prática da saúde, contribuindo 
com iniciativas que promovem a tradução do conhecimento (knowledge 
translation), como é o caso da iniciativa EVIPNet. 

Promoção de articulações para inclusão da BVS nas agendas de saúde 
estaduais e municipais, bem como em currículos de graduação e pós 
graduação em ciências da saúde. 

4.1.2 - Desenvolver e documentar metodologias de fontes de informação 
para apoio a processos de decisão em saúde na BVS. 

Valorizar e ampliar a visibilidade das SOF - Segunda Opinião Formativa. 

Replicar o link para as BVS temáticas em todos os portais da BVS Brasil 

4.1.3 - Atender às necessidades de informação das equipes que atuam na 
atenção à saúde, considerando o contexto e relevância da informação para 
o SUS. 

Criar um espaço nas BVS para reunir disseminar a evidência de 
qualidade  para a tomada de decisão. 1. reunir protocolos, diretrizes e 
ferramentas para a avaliação de qualidade dos artigos, relatórios 
técnicos, diretrizes e para a elaboração de evidências de qualidade. 2. 
publicar relação de bibliotecários estrategistas e fórum de discussão. 3 
Reunir as revisões (evidências de qualidade). 4 Lista com perguntas 
(problemas) com resultados para as evidências. 5 Lista com as bases de 
dados para a consulta e elaboração de evidências. 6 divulgação. 
(Veronica Revisar) 

  



 

Linha estratégica 5: Inovação – Produtos e Serviços de 
Informação   

 

Prioridade 5.1 – Desenvolvimento de mecanismos para identificação 
das necessidades dos usuários e melhoria de interfaces para 
estabelecimento de um processo de melhoria contínua dos produtos e 
serviços de informação oferecidos 

  

Ações 
estratégicas 

5.1.1 - Criar serviços de atendimento e ajuda ao usuário da BVS. 

Criar ambiente de ajuda ao usuário na BVS (espaço para o usuário).  
 
Desenvolver linhas interativas com o usuário, como chats, enquetes, etc  
 
Finalizar o desenvolvimento do serviço de Feedback da BVS 

5.1.2 - Promover ações de pesquisa e desenvolvimento de interfaces mais 
amigáveis e mais eficientes ao usuário final. 

Desenvolver estudo dos usuários, avaliar a arquitetura de informação do 
modelo BVS. 
 
Realizar estudos de acessibilidade/usabilidade visando melhorar o 
acesso e a disseminação da informação aos usuários. 

5.1.3 - Desenvolver de forma colaborativa e disponibilizar metodologias e 
tecnologias para garantir a portabilidade e integração de produtos e serviços 
de informação em saúde para atender usuários em contextos com baixa ou 
nenhuma conectividade e/ou dispositivos móveis. 

  

 


