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Objetivos das Reuniões da BVS6
Promover ampla discussão sobre o desenvolvimento da BVS
orientado à:
Estratégia e Plano de Ação de eSaúde (2012-2017) para
AL&C disponível em:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=5723&Itemid=4139&lang=en
e das recomendações dos Encontros da Rede BVS 2011
Disponível em:
http://wiki.bireme.org/es/index.php/Resultado_SWOTPropuestas_accion_Red

Dinamica da BVS6

Grupos de Trabalho - GT
• Promover um debate com a rede nos principais desafios e
propostas de preparação para o desenvolvimento da BVS
• Reuniões online para analisar os desafios e sugerir propostas
de ação (previamente à BVS6)
• Reunião presencial dos GT (na manhã de 21/Outubro) para
consolidação das propostas
• Apresentação das propostas na sessão plenária e contribuição
para a redação da “Declaração de Washington”

Grupos de Trabalho
GT1 – Gestão e Redes de Colaboração
Gestão estratégica da BVS e suas redes e mobilizar a
participação da Rede na formulação de políticas de informação
e saúde
GT2 – Produtos e Serviços
Produtos e serviços de informação da BVS que contribuem para
o acesso e uso da informação científica e técnica em todos os
níveis da saúde (gestão, pesquisa, educação e atenção)
GT3 – Tecnologia e interfaces
Uso, desenvolvimento e inovação em tecnologias no contexto
da BVS

Grupo de Trabalho 1
(GT1)
Gestão estratégica da Rede BVS e mobilização da
participação da rede na formulação de políticas de
informação e saúde

Reuniões online GT1:
• Primeira reunião – 14/08 – Como fortalecer e articular redes
nacionais e garantir sustentabilidade para o desenvolvimento da
BVS?
Moderador: M. Imaculada Sampaio (BVS Psi e BVS Ulapsi)
• Segunda Reunião – 04/09 – Como a rede BVS pode contribuir para
atender às prioridades de saúde dos países?
• Moderadores: Zulma Ortiz (Unicef & OPAS AR), Alicia Fernández
(OPAS UY) e Alejandro Machorro (BVS MX)
• Terceira Reunião – 25/09 – Como a rede BVS pode contribuir para a
formulação de políticas de informação e saúde?
Moderadores: Regina Ungerer (OMS) and Jorge Barreto (Secretário
Municipal de Saúde de Piripiri, PI, Brasil)

1° Reunião – 14/08
Participação: 17 países, 71 conexões, aproximadamente 90 pessoas
Moderador: M. Imaculada Sampaio (BVS Psi e BVS Ulapsi)

Objetivos Principais:
•

Apresentar e discutir alternativas de ação para o
fortalecimento e articulação das redes nacionais visando
garantir a sustentabilidade para o desenvolvimento da BVS;

•

Apresentar casos de sucesso para obter sustentabilidade
(BVS Psicologia Brasil e BVS Ulapsi);

•

Apresentar recomendações para a rede BVS.

1° Reunião – 14/08
Recomendações:
•Assegurar o apoio político ao projeto por meio de financiamento;
•Prover apoio técnico e em rede para a sustentabilidade da BVS;
•Ampliar a divulgação da BVS em diferentes instancia de produção
de informação: universidades, pesquisadores, editores, etc;
•Possuir um Comitê Consultivo atuando nos processos de promoção
da BVS visando sua valorização;
•Promover uma maior interação entre os coordenadores da rede
LILACS com as BVS Nacionais;
•Estabelecer novas alianças com instituições responsáveis pela
produção e disseminação da informação;
•Promover mais ações de capacitação na gestão e uso das fontes de
informação

2° Reunião 14/09
Participação: 16 países, 50 conexões, aproximadamente 70
participantes
Moderadores: Alicia Fernandez (OPAS UY), Zulma Ortiz (Unicef &
OPAS-AR), Alejandro Machorro (BVS MX)

Objetivos Principais:
• Contribuir para a discussão;
• Refletir sobre as prioridades em saúde: técnicas e
processos para estabelecer prioridades;
• Papel da BVS para contribuir para processos mais
racionais na tomada de decisão e determinação de
prioridades.

2° Reunião 14/09
Recomendações:
•

•
•
•
•

Facilitar o processo de tomada de decisão por meio da inclusão
de informação sobre as prioridades de saúde dos países baseado
em evidencias;
Tornar as evidencias facilmente acessíveis ao gestor
Dotar as evidencias de resumos executivos e respostas a
diferentes tipos de perguntas;
Promover alianças estratégicas com instituições que possuam
informações sobre politicas de informação e saúde;
Prover sistemas de fácil utilização que permitam acesso
categorizado por tipo de usuário sobre informação de qualidadee
em saúde.

3° Reunião – 25/09
Participação: 16 países, 45 conexões, aproximadamente 60
participantes
Moderadores: Regina Ungerer (OMS) e Jorge Barreto (Secretário
Municipal de Saúde de Piripiri, PI, Brasil)

Objetivos Principais:
•
•

•

Apresentar e discutir alternativas de atuação da BVS na
elaboração e fortalecimento de políticas de informação e saúde;
Como a rede ePORTUGUESe pode contribuir para a formulação de
políticas de informação e saúde, com ênfase nos países de língua
portuguesa; e
Como políticas de informação em saúde apoiar a formulação de
políticas de saúde informadas – a experiência de Piripiri - PI, Brasil

3° Reunião – 25/09 - Recomendações
•

Superar o conceito de informação ‘disponível’ para tornar o
conhecimento acessível e aplicável mediante a concepção e
desenvolvimento de plataformas de ‘tradução do conhecimento’
(knowledge translation);
• Promover, por meio da BVS, a cultura de uso das evidencias na gestão
e em todos os niveis de tomada de decisão;
• Trabalhar em conjunto com outras redes e iniciativas que são parte
ativa dos processos de tomada de decisão nos países, como EVIPnet,
e fortalecer estas alianças;
• Incluir as ‘evidências científicas globais’ como subsídio do processo de
tomada de decisão de forma sistemática, transparente e equilibrada
com ‘as evidências locais’, considerando ainda que diversos são os
fatores que influenciam esse processo;

3° Reunião – 25/09 - Recomendações
•

•

•

Integrar as redes de informação ao contexto da tomada de decisão
nas políticas facilitando o ‘consumo’ da informação, mediante a
reestruturação dos repositórios, simplificação de ferramentas de
busca e inclusão de conteúdos temáticos sintetizados e de
qualidade previamente avaliada;
Garantir a ampliação e sustentabilidade da BVS nos países como
rede (pro)ativas/colaborativas para a democratização do acesso e
uso do conhecimento científico / institucional, e envolver as
representações da OPAS / OMS neste processo;
Promover e monitorar o uso local do conhecimento global,
especialmente na etapa de implementação das políticas de saúde;

3° Reunião – 25/09 - Recomendações
•

•

•

Usar os determinantes da agenda dos governos como janelas de
oportunidades para o desenvolvimento de projetos de informação
em saúde para promover a e basar a tomada de decisão em saúde
Inserir gradativamente profissionais de informação como parte das
equipes de processos de apoio à tomada de decisão. Estes
profissionais devem ser capazes de sintetizar e fornecer
informações nos melhores níveis de evidência possível para os
profissionais e gestores da saúde;
Garantir para BVS um modelo de gestão flexível, compreendendo
que nem todos os países tem o mesmo grau de desenvolvimento.

3° Reunião – 25/09 - Recomendações
•

•

•

Realizar eventos nacionais em prol da formulação e fomento à
políticas de informação em saúde, promovendo a BVS a
importância de seu trabalho nestes contexto;
Fomentar parcerias com associações profissionais entre os países
para apoiar a troca de informação e capacitação de recursos
humanos;
Promover a elaboração de resumos e revisões de qualidade
disponíveis sobre temas em saúde e indexá-las na BVS

