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Introdução 
Após a apresentação de uma proposta de projeto para o desenvolvimento de um 

portal sobre o tema Hanseníase na BVS em reunião realizada na BIREME com o 

Instituto Lauro de Souza Lima (ILSL), decidiu-se pela realização de uma reunião 

ampliada entre os participantes, para discutir quais as reais possibilidades de 

realização deste projeto e se o mesmo estava adequado aos interesses do ILSL, 

enquanto centro de referência em Hanseníase e principal interessado na proposta. 

 

 

Objetivo 
Discussão, reavaliação e ampliação dos tópicos apresentados na proposta da BVS 

Hanseníase e definição de linhas de ação. 

 

 

Participantes 
ILSL: Dr. Clóvis Lombardi, Consultor 

Luis Carlos Mello, Tecnologia de Informação 

Dr. Marcos Virmond, Diretor 

BIREME: Abel Packer, Diretor  

Patrícia Gaião, Serviços Cooperativos de Informação 

 

 

Discussão 
Uma vez discutido sobre a necessidade e importância da existência de um espaço 

único de acesso ao conhecimento em Hanseníase e após apresentação das 

expectativas do Dr. Marcos com relação ao projeto, recomenda-se as seguintes 

linhas de ação: 

 

• Criação, através do modelo da BVS, de um repositório do conhecimento 

em Hanseníase; 

 



• Preservação e disseminação do material histórico em Hanseníase existente 

na biblioteca do ILSL: livros, teses, slides, fotos etc.; 

 

• Definição do ILSL como líder do projeto, com vistas à: 

 Garantir recursos para iniciar o projeto bem como garantir sua 

sustentabilidade; 

 Garantir sua operabilidade, através da participação de instituições 

como Ministério da Saúde (MS), Secretaria de Estado da Saúde (SES) 

e OPAS/OMS; 

 Propiciar o trabalho cooperativo em rede. 

 

• Criação de um repositório em open access para publicação de artigos em 

Hanseníase; 

 

• Criação de uma comunidade virtual como espaço democrático de 

discussão em Hanseníase aberto a todos os interessados no tema: 

pacientes, familiares, profissionais e estudantes. 

 

 

 

Conclusões 
As principais conclusões da reunião foram: 

 

 

• Detalhamento da proposta contemplando individualmente cada projeto a 

ser desenvolvido: 

 BVS Hanseníase; 

 Preservação da memória histórica e digitalização de documentos deste 

acervo; 

 Comunidade Virtual; 

 Repositório de artigos em open access. 

 

• Identificar junto a algumas instituições (NLM, INL) uma metodologia para 

digitalização de material histórico e fornecedores de serviços de 

digitalização; 

 

• Identificar comunidades (pacientes e/ou cidades) que possam participar 

de um piloto de uma comunidade virtual; 

 

• Marcar visita de avaliação à Biblioteca do ILSL. 

 

 

Distribuição 
ILSL – Dr. Cláudio / Luis / Dr. Marcos 

BIREME – Abel / Patrícia / Verônica 

 


