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BVS6: Grupos de Trabalho

GT1 - Gestão e Redes de Colaboração 

Promove o debate de temas sobre a gestão estratégica da BVS e suas redes e mobiliza 

a participação da rede na formulação de políticas de informação e saúde 

Encontros já realizados:

• "Como fortalecer e articular redes nacionais e garantir sustentabilidade para o 

desenvolvimento da BVS?“ - participação e relato de experiência de M. Imaculada 

Sampaio, coordenadora técnica da BVS Psicologia Regional 

• "Como a rede BVS pode contribuir para atender às prioridades de saúde dos 

países?“ - relatos de Alicia Fernandez (Uruguai), Alejandro Machorro (México) e 

Zulma Ortiz (Argentina).

contato: gt1.bvs6@bireme.org



BVS6: Grupos de Trabalho

GT2 – Produtos e Serviços

Promove o debate sobre os 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, 

incluindo gestão, pesquisa, educação e atenção

Encontros já realizados:

• Qualidade e inovação de produtos e serviços de informação que contribuem para 

o acesso e uso da informação científica e técnica em todos os níveis de saúde –

gestão, pesquisa, educação e cuidados.

• Identificação e priorização das soluções propostas para melhorar os produtos e 

serviços da BVS, divididas nas seguintes categorias, Formação e educação; 

Qualidade de Conteúdo; Inovações e serviços; Tecnologia (interfaces e 

interoperabilidade); e Registro da Produção científica. 

contato: gt2.bvs6@bireme.org



BVS6: Grupos de Trabalho

GT3 – Tecnologia e interfaces

Promove o debate sobre o uso, desenvolvimento e inovação em tecnologias no 

contexto da BVS

Dez reuniões virtuais

• Sistemas de busca e indexação de conteúdos de Motores de Pesquisa

• Data mining e Text mining; 

• Acessibilidade; 

• Content Management Systems; 

• Governança,  Open Source e canais de comunicação RedDes; 

• NoSQL;

• entre  outros.

contato: gt3.bvs6@bireme.org
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Participem!


