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Projeto para Fortalecimento da 
BVS Hanseníase

Inovação

Manutenção

Divulgação

Objetivo Geral

Reestruturar a BVS Hanseníase e ampliar sua 
rede de colaboração promovendo o uso da 
informação de melhor evidência para apoio 
na tomada de decisão em saúde.

❖ Proposta de projeto baseada em 3 eixos 

Ministério da Saúde e BIREME formalizam o 
projeto de Fortalecimento da BVS Hanseníase 
no âmbito do Termo de Cooperação TC71 com 
a temática Malária, Hanseníase e outras 
Doenças em Eliminação.



Objetivos Específicos

❑ Operar regularmente o portal BVS 
Hanseníase e suas fontes de 
informação;

❑ Atualizar a plataforma 
tecnológica da BVS Hanseníase e 
o sistema de gestão de fontes de 
informação;

❑ Fortalecer a rede de colaboração 
da BVS Hanseníase;

❑ Ampliar a promoção e divulgação 
da BVS Hanseníase.

Resultados esperados

❑ Portal da BVS Hanseníase e suas 
fontes de informação atualizados 
e em operação regular de acordo 
com as novas plataformas 
tecnológicas; 

❑ Rede de colaboração da BVS 
fortalecida e ativa em prol do 
desenvolvimento da BVS 
Hanseníase; 

❑ Incremento de até 10% nos 
índices de acesso e uso da BVS 
Hanseníase.



Macroatividades

Operação e Manutenção da BVS Hanseníase

Atualização dos aplicativos da BVS 

Migração do LILDBI-Web Hanseníase para FI-Admin

Gestão e fortalecimento da rede de colaboração

Promoção e Divulgação da BVS

Suporte Técnico e Metodológico

Hospedagem da BVS Hanseníase nos servidores da BIREME
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Informe dos resultados alcançados 2019-2020



• Atualização periódica dos índices 
de busca e processamento da 
base de dados

• Processamento de 6 temas com
as estratégias de busca 
atualizadas e novo tema 
“Aspectos Sociais”

• Disponibilização de dois novos
filtros na interface de busca “Tipo 
de Estudo” e “País como assunto”

Operação e Manutenção da BVS Hanseníase4.1

https://pesquisa.bvsalud.org/hansen/

https://pesquisa.bvsalud.org/hansen/


• Atualização da plataforma tecnológica do portal 
da BVS com CMS WordPress/Plug-in-BVS

• Reformulação da arquitetura de informação e 
design gráfico/layout do portal da BVS

• Estudo de usuário

• Migração de conteúdo do portal antigo para o 
novo

• Atualização da interface de pesquisa integrada 
iAHx, proporcionando acessibilidade para 
deficientes visuais e portabilidade para 
dispositivos móveis

• Instalação e  configuração de um plugin
compatível com o WordPress para gestão da 
fonte de informação Linha do tempo

Atualização dos aplicativos da BVS 4.2



Antes e Depois



Atualização dos aplicativos da BVS 4.2

https://hansen.bvs.br/linha-do-tempo/

• Instalação e  configuração de um plugin
compatível com o WordPress para 
gestão da fonte de informação Linha do 
tempo

• Migração dos conteúdos da linha do 
tempo para o novo plugin

• Realizar ajustes de layout interface 
gráfica das Fontes de informação da 
BVS, Interface de busca integrada e 
Linha do tempo

https://hansen.bvs.br/linha-do-tempo/


• Avaliação de viabilidade de implantação de customizações existentes no 
LILDBI-Web da BVS Hanseníase no sistema FI-Admin

• Análise da qualidade e correção de dados do LILDBI-Web Hanseníase para 
migração para FI-Admin

Migração do LILDBI-Web Hanseníase para FI-Admin4.3



• Participar de duas (2) 
reuniões do Comitê 
Consultivo e/ou 
executivo 
– 1ª reunião realizada 

em Recife-PE, Brasil, 
no dia 17 de outubro, 
por ocasião do 10º 
Simpósio Brasileiro de 
Hansenologia.

– 2ª - hoje 21/10/2020

Gestão e fortalecimento da rede de colaboração4.4

Boletim BIREME n° 37  - BIREME apoia a reativação e fortalecimento da BVS Hanseníase

https://boletin.bireme.org/pt/2019/10/25/bireme-apoia-a-reativacao-e-fortalecimento-da-bvs-hanseniase/


• Inclusão de um (1) stand para divulgação da BVS Hanseníase em evento 
científico de âmbito nacional

• Produção de material de divulgação da BVS Hanseníase: 3.000 folders 
promocionais, 2 banners, 500 ecobags, 1.000 lápis

• Participação do (a) coordenador (a) da BVS Hanseníase em um (1) 
evento internacional e um (1) evento nacional para promoção, 
divulgação e gestão da BVS Hanseníase no âmbito da Rede BVS Brasil

Promoção e Divulgação da BVS4.5



• Divulgação nos canais 
institucionais da BIREME
– Twitter, Facebook, Twitter da 

Rede BVS, Portal da Rede BVS, 
Boletin BIREME

Promoção e Divulgação da BVS4.5



• Atividades regulares para apoiar a secretaria executiva na gestão da BVS –
ações por email, telefone, whatsApp, reuniões online

• 32 ocorrências no sistema de suporte técnico da BIREME

Suporte Técnico e Metodológico4.6



• Manter a disponibilidade da BVS, subportais, fontes de informação e 
interface de pesquisa integrada (iAHx) de acesso na Internet assegurando 
uptime superior a 95%;

• Realizar backup e monitoramento interno e externo da BVS, subportais, 
fontes de informação e interface de pesquisa integrada (iAHx).

Hospedagem da BVS Hanseníase nos servidores da BIREME4.7



• Indisponibilidade 30/09 
- 06h00 as 14h00

• Indisponibilidade inicio 
de outubro ~ 4 horas

• Nenhum Restart do 
servidor, de janeiro até 
o momento

Porcentagem de uptime
99,89%

Hospedagem da BVS Hanseníase nos servidores da BIREME4.7



• 41% de execução

• Início: 01/06/2020

• Data Final Prevista: 06/07/2021

Progresso do projeto
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