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Ata da III Reunião de Comitê Consultivo da BVS Hanseníase  
 

Recife 17 de outubro de 2019. 
Participantes: 
Patrícia Sammarco Rosa, ILSL 
Andrea Cristina Bogado, ILSL 
Juliana Sousa, BIREME/OPAS/OMS 
Marco Andrey Cipriani Frade, FMRP/USP 
Alexandre Menezes, ILEP 
Luis Claudio Dias, FUAM 
Reinaldo Guilherme Bechler, DAHW Brasil 
Isabela Maria Bernardes Goulart, UFU 
Claudio Guedes Salgado, SBH 
 
Ouvintes 
Jaison Lima Barreto, ILSL 
Andréa Faria Fernandes Belone, ILSL 
Susilene Maria Nardi, IAL 
 
A reunião realizada no dia 17 de outubro de 2019 durante o 10º Simpósio Brasileiro de 
Hansenologia em Recife/PE teve como objetivos a reestruturação e formalização do Comitê 
Consultivo, a discussão e delineamento de ações colaborativas para a reativação do portal e a 
definição de ações estratégicas para o fortalecimento da BVS Hanseníase. 
 
A reunião teve inicio com a Dra. Patrícia Sammarco Rosa agradecendo a presença de todos e 
explicando em nome do Instituto Lauro de Souza Lima (ILSL) que a BVS Hanseníase é um 
recurso estratégico para acesso e divulgação de informação científica em hanseníase e a 
intenção do ILSL em retomar esse projeto em parceria com instituições de referência na área. 
 
O Instituto Lauro de Souza Lima coordena desde 2007, data de sua criação, a Biblioteca Virtual 
em Saúde Hanseníase, que é uma BVS temática cujo objetivo é reunir, organizar e disseminar a 
produção científica produzida na área, colaborando com ações no desenvolvimento de estudos 
e pesquisa que contribuam para a preservação da história, prevenção e tratamento da 
Hanseníase no Brasil.  
 
Andrea Bogado deu prosseguimento repassando a mensagem de agradecimento em nome do 
Dr. José Ricardo Bombini, diretor do ILSL, que não pode comparecer a reunião e informando 
que em agosto/2019 houve uma reunião no ILSL com a equipe da BIREME, que estiveram 
presentes: Dr Diego González (Diretor), Veronica Abdala (Gerente de Serviços Cooperativos de 
Informação e Produção de Fontes de Informação), Juliana Sousa (Bibliotecária, Monitoramento 
de Instâncias e Projetos BVS), Dr. José Ricardo Bombini (Diretor de Técnico de Saúde, ILSL), 
Dra. Patricia Sammarco Rosa (Diretora de Pesquisa e Ensino, ILSL), Andréa Bogado (Chefe da 
Biblioteca, ILSL) Alessandra Carriel Vieira (Bibliotecária, ILSL) onde teve como encaminhamento 
o compromisso de reativação da BVS Hanseníase e como primeiras ações a realização da III 
Reunião de Comitê Consultivo para reativação da rede de colaboração e a reestruturação e 
atualização do portal da BVS Hanseníase. 
 
Juliana Sousa apresentou a BIREME, seus produtos e serviços e as linhas de ação de 
cooperação técnica que o centro realiza no âmbito das Bibliotecas Virtuais em Saúde para os 
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países da América Latina e Caribe, além de falar sobre o modelo de gestão das Bibliotecas 
Virtuais com destaque para a atuação e papel do Comitê Consultivo. Esta explicação foi 
fundamental para que o grupo entendesse sua atuação como representantes de suas 
respectivas instituições no comitê consultivo da BVS Hanseníase e em sequência, Andrea 
Bogado apresentou um breve histórico da BVS Hanseníase, sua missão e a proposta de 
reestruturação e atualização para o novo portal da BVS Hanseníase.  
 
Andrea Bogado e Juliana Sousa seguiram apresentando de forma geral os resultados do estudo 
de usuário realizado em setembro/2019 e a proposta de layout e arquitetura de informação do 
novo portal, desenvolvida pela BIREME e o ILSL com base nos resultados do estudo, sendo esta 
definida como uma ação estratégica para a retomada da BVS Hanseníase. Para que o grupo 
pudesse analisar a proposta com mais detalhe, ficou acordado que será enviado por e-mail o 
mockup do portal aos participantes da reunião.  
 
Marco Andrey Cipriani Frade questionou quais seriam os recursos necessários para a 
realização das atividades apresentadas. Juliana Sousa explicou que os valores variam de 
acordo com o planejamento estratégico definido pelo Comitê Consultivo e Secretaria Executiva 
da BVS, no entanto, essa primeira etapa de atualização tecnológica e reestruturação do portal 
estão sendo uma contrapartida da BIREME, como ação de cooperação técnica para o 
fortalecimento e retomada da BVS Hanseníase e que uma das linhas de atuação do comitê 
consultivo é apoiar na captação de recursos para subsidiar as ações para o desenvolvimento e 
manutenção da BVS. 
 
O grupo questionou a possibilidade de se firmar parcerias para alimentação do conteúdo do 
portal e a necessidade de que o conteúdo disponibilizado seja de fácil acesso e, quando 
permitido, de acesso aberto. Também foi sugerido que a BVS Hanseníase ofereça mais áreas 
de informação ao paciente e ao cidadão, nessa linha Reinaldo Guilherme Bechler (DAHW 
Brasil) informou já desenvolver alguns trabalhos e que poderia auxiliar a secretaria executiva 
da BVS Hanseníase nesse sentido.   
 
Ainda houveram questionamentos sobre a real importância e relevância de uma BVS no 
contexto atual, já que grande parte dos periódicos científicos estão disponíveis online em 
outras bases de dados. Andrea Bogado explicou que em uma BVS o usuário tem acesso a 
diversos tipos de fonte de informação, não só a disponível em periódicos científicos, como 
literatura técnica não publicada em meios formais, dissertações e teses, manuais técnicos, 
além de conteúdo não científico, como informações sobre cursos e eventos, sites de interesse, 
notícias, entre outros, e que essas informações estão reunidas em um único canal, pensado 
para atender o usuário, e são validadas por uma equipe altamente qualificada e com expertise 
na área. 
 
O lançamento do novo portal está previsto para janeiro de 2020 alinhado com ações do Dia 
Mundial contra a Hanseníase. 
 
Como primeiras ações de atuação do comitê consultivo, ficou acordado com as instituições 
presentes: 
- Apoiar na divulgação da BVS hanseníase em eventos da área e/ou reuniões que irão 
participar; 
- Após o lançamento do novo portal, disponibilizar o link da BVS Hanseníase em seus portais 
institucionais visando aumentar a visibilidade da BVS; 
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- Representante do Ministério da Saúde se comprometeu a articular a viabilização de captação 
de recursos para financiamento de uma proposta de projeto para o Fortalecimento da BVS 
Hanseníase a ser realizado em parceria com a BIREME/OPAS/OMS; 
- Revisar a proposta de novo layout e enviar contribuições para a equipe da secretaria 
executiva validar; 
 
Após o esclarecimento de todos os questionamentos, o grupo convidado aceitou fazer parte 
do Comitê Consultivo da BVS Hanseníase e assinaram a ata de compromisso para o 
desenvolvimento e manutenção da BVS Hanseníase Brasil, assumindo apoiar e promover a 
gestão do fluxo de informações e conhecimento científico sobre a Hanseníase no país por meio 
da BVS Hanseníase Brasil. 
 
 

 


