
Relatoria – Encaminhamentos do I Fórum Rede BVS 

Brasil

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2013.

Governança da BVS Brasil:

• Criação do Comitê Consultivo da rede BVS no Brasil para definir as linhas de 

ação  e  diretrizes  de  desenvolvimento  da  BVS Brasil,  mantendo  o  fórum  e 

outros encontros para discutir sobre a rede;

o Uma  das  linhas  de  ação  será  a  manutenção  do  fórum  para 

deliberação das ações.

• BIREME apoiará articulação das alianças;

• O comitê técnico existente em seu formato hoje poderia apoiar na execução 

das demandas identificadas nos encontros;

• CGDI com o apoio da FIOCRUZ irá convocar uma reunião do fórum com o 

tema da conformação do Comitê Consultivo e nesta reunião deverá se definir:

o As funções do comitê Consultivo

o Revisar as funções do Comitê Executivo; 

o Proposta do plano de trabalho, e 

o A criação da matriz de responsabilidade;

• Ampliação  do  comitê  executivo  (antigo  comitê  técnico)  para  incluir  as  BVS 

certificadas Institucionais (aprovado no fórum por todos os presentes); 

• Alterar o nome do “Comitê Técnico” para “Comitê Executivo” para atender e 

executar as demandas e estar de acordo com o modelo da BVS;

• Fazer um mapeamento dos eventos em que há possibilidades de divulgação 

das BVS para identificar quais os temas que tem característica de força para 

fortalecimento de uma determinada BVS/área temática;

• Incluir como ponto de pauta do comitê consultivo o apoio para o fortalecimento 

das BVS em desenvolvimento,  colocando o como elas serão apoiadas para 

alcançar a certificação e como se dará a participação mais efetiva das BVS não 

certificadas;

• Outro  ponto  a  ser  discutido  pelo  Comitê  Consultivo  é  a  rotatividade  da 

Secretaria  Executiva da BVS Brasil,  onde deverão ser definidos os critérios 

para uma instituição poder se candidatar e o tempo que ela permanecerá como 

Secretaria.
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• Grupo:  Maria Imaculada Sampaio – BVS Psicologia, Adalberto Tardelli – 

BIREME, Verônica Abdalla – BIREME, Paula Xavier – FIOCRUZ, Roseni 

Pinheiro – BVS Integralidade, Isabel Bouzas – BVS ADOLEC, Luciana 

Danielli - FIOCRUZ.

Fomento da Rede BVS no Brasil:

• Desenvolver  com outros  Ministérios  editais  de  fomentos  específicos  para  a 

sustentabilidade  da  BVS  (este  deve  ser  ponto  de  discussão  do  Comitê 

Consultivo que será constituído);

• Elaborar um mapeamento dos editais para disponibilização e divulgação p/ a 

rede BVS;

• Grupo: Paula Xavier - VPEIC, Ana Maranhão - ICICT, Maria de Fátima Martins 

- ICICT, Acássia Aparecida Angeli e Maria Imaculada Cardoso Sampaio - BVS 

Psicologia,  Lucia  Maria  S.V.  Costa  Ramos  -  BVS Odontologia,  Rosa  Maria 

Fischi - BVS Veterinária, Maria Imaculada da Conceição - BVS Saúde Pública, 

Eidi Raquel Franco Abdalla - BVS Educação Profissional em Saúde, Rosângela 

Brambilla - BVS Homeopatia e Ilma Noronha - ICICT.

• O grupo deverá se debruçar sobre estas questões sobre editais para subsidio 

como ponto de discussão do Comitê Consultivo quando conformado.

Publicações sobre a BVS Brasil:

• Formação do Grupo para apoio ao desenvolvimento da publicação;

• BIREME colocará à disposição todo trabalho feito para apoiar no processo de 

criação da publicação do livro e na divulgação do tema na revista RECIIS em 

que será publicado um número especial sobre a BVS no Brasil;

• Grupo: Diones Ramos da Silva - Biblioteca Ciências Biomédicas ICICT/Fiocruz, 

Lucia Maria S.V. Costa Ramos – BVS Odontologia, Luciana Danielli – ICICT, 

Maria de Fátima Martins – ICICT, Maria Imaculada Cardoso Sampaio – BVS 

Psicologia,  Maria  Imaculada  da  Conceição  -  BVS  Saúde  Pública  Brasil, 

Rosângela Brambilla – BVS Homeopatia, Carlos Paiva – COC, Ilma Noronha – 

ICICT, Cristina Guimarães – ICICT.

Registro da produção científica e técnica em saúde nacional:

• Participação da rede na parte metodológica;
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• Grupo deve estar representado pelos coordenadores que têm bases de dados 

temáticas;

• Criar fontes de informação integradas a fim de facilitar o trabalho da rede, como 

ter um LIS e DirEve "central" em que todos alimentem e depois fazer filtros 

específicos  (estratégias  de  busca)  para  cada  BVS,  diminuindo  assim  as 

repetições de conteúdos na rede.

• Grupo: Claudia Guzzo – Bireme, Sueli M. Yano Suga - Bireme, Luciana Danielli 

– ICICT, Maria de Fátima Martins – ICICT, Ana Maria Maranhão – ICICT.

I Fórum (encaminhamentos gerais):

• Dar continuidade à pesquisa apresentada pela Luciana Danielli considerando 

os resultados da pesquisa realizada com as instâncias;

• Comitê organizador do evento junto com CGDI e BIREME deverão fazer uma 

compilação  de  todas  as  recomendações  que  saíram  dos  encontros  já 

realizados  (BVS Encuentros  –  análise  SWOT, BVS6,  III  reunião  do Comitê 

Executivo  (antigo  Comitê  técnico)  e  anteriores  e  deste  fórum e  definir  sua 

periodicidade) para organizar os encaminhamentos e as ações que necessitam 

ser realizadas para apresentação de resultados.
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