
Resultado do instrumento de maturidade da BVS Rede de 

Informação e Conhecimento da SES/SP 

O modelo de maturidade da BVS é uma forma de avaliar as instâncias da Rede BVS 

na adoção de metodologias, tecnologias e boas práticas. Este modelo define uma 

estrutura de evolução em níveis sucessivos, cuja passagem é necessária para atingir 

uma maturidade total na adoção do Modelo da BVS.  

As instâncias da BVS podem ser classificadas em quatro diferentes níveis de 

maturidade, conforme informação disponível em: http://red.bvsalud.org/modelo-
bvs/pt/instrumento-de-maturidade-da-bvs/ 

  

A análise das respostas recebidas sobre a  BVS Rede de Informação e 

Conhecimento - BVS RIC - SES/SP indica que a mesma encontra-se no nível de 

maturidade 3.  

Quando analisadas as respostas sobre cada um destes pilares é possível identificar 

as fortalezas e debilidades da instância.  

No pilar 1 - Governança da BVS, a BVS Rede de Informação e Conhecimento - BVS 

RIC - SES/SP caracteriza-se no nível 3. Para avançar para o Nível 4 - Governança da 

Rede BVS é recomendável que: - os Comitês Consultivo e Técnico estejam 

constituídos e engajados na divulgação da BVS e na criação de novos produtos e 

serviços; - a Secretaria Executiva esteja formalizada, atuante e constituída de uma 

equipe exclusivamente dedicada à BVS; - a matriz de responsabilidade seja revisada 

periodicamente pelas instâncias de governança da BVS; - exista um plano de ação 

com linhas de inovação e expansão da BVS; - os indicadores de acesso sejam 

utilizados para desenvolver estratégias de melhorias para BVS. 

  

No pilar 2 - Conteúdos da BVS, a BVS Rede de Informação e Conhecimento - BVS 

RIC - SES/SP caracteriza-se no nível 3. "Para avançar para o Nível 4 - Conteúdos da 

Rede BVS é recomendável que: - o portal da BVS esteja publicado e com fontes de 

informação atualizadas e inovadoras, expandindo o modelo da BVS; - os critérios 

de seleção da base de dados bibliográfica, direve e LIS estejam estabelecidos, 

disponíveis e aplicados, e sejam referência para outras instâncias da Rede BVS; - 

todas as instituições da rede colaborem para a base de dados bibliográfica, direve 

e/ou LIS e os indicadores da contribuição sejam mensurados periodicamente; - a 

atualização do direve seja regular e com eventos futuros e representativos para a 

BVS; - a atualização do LIS seja regular e com recursos representativos para a BVS; - 

a área temática esteja implementada e atualizada na BVS, com as estratégias de 

busca registradas no Repositório de Estratégias de Buscas da BVS." 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fred.bvsalud.org%2Fmodelo-bvs%2Fpt%2Finstrumento-de-maturidade-da-bvs%2F&data=04%7C01%7Cctd%40saude.sp.gov.br%7C695920217eea4c69cea808d9166ceb8e%7C3a78b0cd7c8e492983d5190a6cc01365%7C0%7C0%7C637565479339497375%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BKvjEYu6qOjcJc4CpOsiAHA6%2BY9rXuKeDtDoZWGb0Do%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fred.bvsalud.org%2Fmodelo-bvs%2Fpt%2Finstrumento-de-maturidade-da-bvs%2F&data=04%7C01%7Cctd%40saude.sp.gov.br%7C695920217eea4c69cea808d9166ceb8e%7C3a78b0cd7c8e492983d5190a6cc01365%7C0%7C0%7C637565479339497375%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BKvjEYu6qOjcJc4CpOsiAHA6%2BY9rXuKeDtDoZWGb0Do%3D&reserved=0


  

No pilar 3 - Comunicação e Serviços aos Usuários, a BVS Rede de Informação e 

Conhecimento - BVS RIC - SES/SP caracteriza-se no nível 3. "Para avançar para o 

Nível 4 - Comunicação e Serviços é recomendável que a BVS: - ofereça serviço 

online de atenção aos seus usuários por e-mail, redes sociais, chat e outras 

modalidades em tempo real; - implemente um plano anual de capacitações para os 

usuários em articulação com as instituições da Rede BVS; - implemente um plano 

de divulgação dos serviços aos usuários em cooperação com as instituições da 

Rede."  

  

No pilar 4 - Tecnologias utilizadas, a BVS Rede de Informação e Conhecimento - 

BVS RIC - SES/SP caracteriza-se no nível 3. "Para avançar para o Nível 4 - Sistemas 

utilizados pela Rede BVS é recomendável que a BVS: - utilize o CMS Wordpress 

indicado pela BIREME, com plug-ins e serviços desenvolvidos pela equipe da 

própria BVS; - utilize a interface de busca iAHx para sua coleção de Fontes de 

Informação e se possível integrado com fontes de informação externas; - responda 

a todas as recomendações de acessibilidade, de acordo com as Diretrizes para o 

Conteúdo de Acessibilidade Web WCAG/W3C- nível AAA; - funcione igualmente 

em qualquer dispositivo móvel de acordo com padrões de responsividade; - caso 

utilize um sistema próprio para gestão das fontes de informação (bases de dados 

bibliográficas, direve e LIS) que seja interoperável com FI-Admin." 

  

A seguir é apresentada a íntegra das respostas dadas em seu formulário de 

avaliação.  Em caso de dúvidas seguimos à disposição por meio do 

canal bir.modelo.bvs@paho.org  

  

  
 

Instrumento de maturidade da BVS 

  

Nome da BVS BVS Rede de Informação e Conhecimento - 

BVS RIC - SES/SP 

Nome do responsável 

pelo preenchimento 
Lilian Schiavon 

Cargo do responsável 

pelo preenchimento 

Bibliotecário/Assessor Técnico em Saúde 

Pública III 

Email de contato ctd@saude.sp.gov.br 

1 - Comitê Consultivo Está constituído, mas ainda não atuante 

2 - Comitê Técnico Está constituído, engajado na divulgação da BVS 

mailto:bir.modelo.bvs@paho.org


e na criação de novos produtos e serviços 

3 - Secretaria Executiva A Secretária Executiva está formalizada e 

atuante junto aos Comitês Técnico/Consultivo 

4 - Matriz de 

responsabilidades 

A matriz de responsabilidades reflete a operação 

descentralizada da BVS 

5 - Planejamento da 

BVS 
A BVS opera de acordo com um plano de ação 

7 - Monitoramento de 

dados de acesso ao 

portal da BVS 

Os dados são coletados e os resultados 

analisados periodicamente 

8 - Portal da BVS Publicado e com fontes de informação 

atualizadas e inovadoras, que expandem o 

modelo da BVS 

9 - A BVS desenvolve 

base(s) de dados 

bibliográfica(s)? 

Sim 

10 - Com relação aos 

critérios de seleção da(s) 

base(s) bibliográfica(s) 

Os critérios de seleção estão documentados, 

disponíveis e são aplicados 

11 - Com relação à 

operação colaborativa da 

base de dados 

bibliográfica 

A base é atualizada por todas as instituições 

cooperantes da BVS 

12 - Com relação à 

atualização da base de 

dados bibliográfica 

A base está disponível com registros atualizados 

13 - A BVS desenvolve 

um Diretório de 

Eventos? 

Sim 

14 - Com relação aos 

critérios de seleção do 

Diretório de Eventos 

Os critérios de seleção estão documentados, mas 

não disponíveis online 

15 - Com relação à 

operação colaborativa 

do Diretório de Eventos 

O diretório é atualizado por algumas instituições 

cooperantes da BVS 

16 - <strong>Com 

relação à atualização do 

Diretório de 

Eventos</strong> 

Regularmente atualizado com eventos futuros e 

representativos para a BVS 

17 - <strong>A BVS 

desenvolve Recursos em 

Saúde (LIS) ?</strong> 

Sim 



18 - Com relação aos 

critérios de seleção dos 

Recursos em Saúde 

(LIS) 

Os critérios de seleção estão documentados, mas 

não disponíveis 

19 - Com relação à 

operação colaborativa 

dos Recursos em Saúde 

(LIS) 

A fonte de informação é atualizada por uma 

única instituição 

20 - Com relação à 

atualização dos 

Recursos em Saúde 

(LIS) 

Regularmente atualizado e com recursos 

representativos para a BVS 

21 - Áreas temáticas A área temática está implementada mas precisa 

ser atualizada de acordo com os interesses e 

prioridades dos usuários da BVS 

22 - Sobre o 

atendimento online de 

usuários da BVS 

A BVS atende usuários por e-mail e redes 

sociais 

23 - Sobre os 

treinamentos para 

usuários da BVS 

As instituições responsáveis 

realizam capacitações frequentes para os 

usuários (sempre que existe a oportunidade) 

24 - Sobre a Promoção 

da BVS 

As atividades de divulgação são planejadas e 

mensuradas anualmente, muitas vezes em 

articulação com outras instâncias da Rede BVS 

25 - Sistema utilizado 

para construção do 

portal da BVS 

Utiliza o CMS Wordpress indicado pela 

BIREME 

26 - Ferramenta de 

busca utilizada na BVS 

A BVS utiliza a interface de busca iAHx para 

toda coleção de Fontes de Informação da BVS 

27 - Acessibilidade A BVS não possui acessibilidade 

28 - Responsividade O site da BVS é responsivo 

29 - Sistema utilizado 

para gestão de dados 

bibliográficos 

A BVS utiliza o sistema FI-Admin 

30 - Sistema utilizado 

para gestão de dados de 

Eventos 

A BVS utiliza o sistema FI-Admin 

31 - Sistema utilizado 

para gestão de dados de 

Recursos de Internet 

(LIS) 

A BVS utiliza o sistema FI-Admin 

32 - Sistema utilizado A BVS utiliza o FI-Admin para a gestão de 



para gestão de dados de 

outras fontes de 

informação 

outras fontes de informação 

33 - Interoperabilidade 

sistemas ou fontes de 

informação externas 

A BVS oferece acesso a fontes de informação 

externas por meio da interface de pesquisa iAHx 
  

 


