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• Uma nova fonte de informação construída pelas pessoas que 

fazem do Modelo BVS um produto real para a democratização do 

acesso e uso da informação em saúde.

• Principal objetivo é o registro de situações, casos e lições 

aprendidas por equipes no desenvolvimento, gestão e operação de 

uma Instâncias BVS e que possam servir de inspiração e motivação 

a outros integrantes da Rede BVS.

• Visa contribuir para o intercâmbio de conhecimento entre a Rede e 

o fortalecimento da BVS Brasil.

• Iniciativa está no contexto do Termo de Cooperação 50 entre o 

Ministério da Saúde e a Representação OPAS/OMS do Brasil.

Relatos de Experiência



• Experiências da Rede BVS vinculada 

a uma Instância BVS em 

desenvolvimento ou certificada

• Experiências relevantes e 

pertinentes para as equipes da 

Rede BVS que atuam na 

coordenação, gestão ou operação 

de Instâncias BVS

Critérios de seleção



Elementos do Relato de Experiências

�materiais ou documentos 

adicionais que complementam

o relato de experiência

�um depoimento 

gravado em vídeo 

�um texto



Registro escrito

� Texto sobre uma experiência com 

informação sobre o contexto, os 

fatos e números que demonstram o 

impacto e resultados alcançados 

com a experiência.

� Condições gerais e recursos que 

foram necessários ou determinantes 

para o acontecimento da experiência 

e demais pontos relevantes que 

possam contribuir para replicação da 

experiência e aprendizado coletivo 

entre a Rede BVS. 

Elementos do Relato de Experiências



Depoimento pessoal

� Registro em vídeo de um 

depoimento que expressa a 

motivação e o sentimento das 

pessoas que tiveram envolvimento 

e participação na experiência 

relatada. 

Elementos do Relato de Experiências



Links de referência

� Informação adicional sobre a 

instância BVS relacionada ao 

relato como links para o Portal 

da BVS e páginas sobre a história 

da BVS. 

� Neste espaço podem ser 

incluídas imagens e outras fontes 

de verificação e documentos que 

complementam a experiência 

compartilhada.

Elementos do Relato de Experiências



BVS Brasil







� Cooperantes da Rede BVS

� Coordenadores de Instâncias BVS

� Outros profissionais que participam da construção da BVS

Quem pode contribuir?

REDE BVS 
TODOS OS PAÍSES



Como? 

1

• Identificar a experiência para compartilhar 

• Preparar o relato escrito de acordo ao template

2

• Gravar vídeo – 5 minutos

• Submeter para publicação - modelo.bvs@bireme.org

3

• Revisão do texto e vídeo

• Registro do relato na plataforma de Relatos de Experiências

• Publicação no Portal

Fluxo

BIREME

REDE 
BVS



Realização

Apoio

http://www.youtube.com/channel/UCbFox-neV7EwiFWFZViI2TQ

Canal da Rede BVS - Youtube




