
Resultados alcançados
2019-2020

IV REUNIÃO DE COMITÊ CONSULTIVO 
BVS HANSENÍASE

Bauru
Out./2020



Objetivos

⬡ Apresentar os resultados do plano de trabalho colaborativo 2019-
2020

⬡ Apresentar a proposta de realinhamento das atividades previstas
no plano de trabalho colaborativo 2019-2020 no contexto da
pandemia do Covid-19

⬡ Discutir e delinear as ações estratégicas para o fortalecimento da
BVS Hanseníase.
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Revisão da agenda de trabalho
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Terça-feira
20/10/2020 Objetivos Responsável

10h30 – 10h40 Boas vindas Dr. José Ricardo Bombini 
(ILSL)

10h40 – 10h50 Apresentação dos participantes
Revisão da agenda de trabalho

Patrícia Sammarco Rosa 
(ILSL)

10h50 – 11h10 Apresentação dos resultados alcançados 2019-
2020

Andréa Bogado (ILSL) e 
Juliana Sousa 
(BIREME/OPAS/OMS)

11h10 – 11h30 Proposta de realinhamento de atividades 
previstas no plano de trabalho colaborativo 
2019-2020 no contexto da pandemia do COVID 
19

Andréa Bogado (ILSL)

11h30 – 11h50 Relato de experiências de trabalho no contexto 
da BVS Hanseníase Todos

11h50 – 12h10 Delineamento de ações estratégicas para 
fortalecimento da BVS Hanseníase

Andréa Bogado (ILSL) e 
Juliana Sousa 
(BIREME/OPAS/OMS)

12h10 – 12h30 Discussões finais, próximos passos e
encerramento Todos



Linha do tempo
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Final de 2019
Finalização da construção do Novo Portal da BVS Hanseníase 



Janeiro 2020
Lançamento do Novo Portal da BVS Hanseníase

Place your screenshot here

Place your 
screenshot 

here

Versão mobile

Versão desktop

Desktop

Mobile

Tablet
0,74%

* Dados Google Analytics 19/10/2020



Janeiro 2020
Métricas do lançamento do novo portal

* Dados Google Analytics 19/10/2020



2.428
Novos usuários

3.990
Sessões iniciadas
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Nos dez meses em que a nova BVS Hanseníase está no ar!!!
* Dados Google Analytics 19/10/2020

7.626
Visualizações de páginas



BVS Hanseníase e números

37.715
Registros 
bibliográficos

7.310
Documentos em 
texto completo

1.676
Sites 
recomendados

9

117
Notícias 
publicadas

50
Vídeos

8
Boletins 
publicados

* Dados BVS Hanseníase 19/10/2020



País de origem do acesso

10* Dados Google Analytics 19/10/2020
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Páginas mais acessadas

* Dados Google Analytics 19/10/2020
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Canais de origem do usuário

* Dados Google Analytics 19/10/2020



Fevereiro 2020
Lançamento do Boletim da BVS Hanseníase

O Boletim BVS Hanseníase é um periódico
informativo mensal sobre as atualizações do
portal, destaques do conteúdo da BVS e as
notícias mais recentes sobre o assunto.

* Dados Google Analytics 19/10/2020



Março 2020
Início da série de notícias sobre as instituições que compõem o Comitê
Consultivo no Boletim da BVS Hanseníase



Março 2020
O portal da BVS Hanseníase
foi apresentado ao novos
alunos do curso de
especialização do Instituto
Lauro de Souza Lima, durante
a aula sobre Fontes de
Informação em Saúde, da
Disciplina de Metodologia
Científica.



Maio 2020
Lançamento da fonte de informação Coleção Ministério da Saúde

* Dados Google Analytics 19/10/2020



Maio 2020
Lançamento da página do Facebook da BVS Hanseníase

* Dados Google Analytics 19/10/2020



Maio 2020
Métricas do lançamento da página do Facebook da BVS Hanseníase

* Dados Google Analytics 19/10/2020



Junho 2020
Ministério da Saúde formaliza o apoio ao projeto de Fortalecimento da
BVS Hanseníase no âmbito do Termo de Cooperação TC71 com a
temática Malária, Hanseníase e outras Doenças em Eliminação.

Equipes do ILSL e BIREME/OPAS/OMS
durante reunião no ILSL em ago./2019.

Reunião entre CGDE/DCCI/SVS/MS,
BIREME/OPAS/OMS e ILSL durante o
10º Simpósio de Hansenologia em
out./2019.



Junho 2020
Início do processo de atualização
das áreas temáticas da BVS
Hanseníase.

Previsão de conclusão: outubro de 2020.

Objetivo: Facilitar ao pesquisador o acesso a
informação científica e técnica por meio de
filtros temáticos e metodológicos efetivos é um
diferencial que apoia a tomada de decisão
informada por evidências e corrobora para
ampliar a produção científica na sua área de
interesse.



Julho 2020
Início do processo de migração das bases de dados do Lildbi para o
sistema Fi-Admin
Previsão de conclusão: início de 2021.



Agosto 2020
Ingresso da Aliança Contra a Hanseníase no Comitê Consultivo da BVS
Hanseníase



Agosto 2020
Participação da BVS Hanseníase no ciclo de Webinars da
BIREME/OPAS/OMS com o tema “Conhecendo as necessidades de
informação dos usuários: experiência da BVS Hanseníase”.



Proposta de 
realinhamento 
de atividades
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Realização de forma 
remota da IV Reunião do 
Comitê Consultivo da BVS 
Hanseníase 
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Participação da BVS 
Hanseníase no 11º 
Simpósio Brasileiro de 
Hansenologia em 2021
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Ampliação do acervo 
digitalizado da Coleção 
Ministério da Saúde e 
criação da Coleção Obras 
Raras em Hanseníase
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COLEÇÃO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE



“
Coleção Ministério da Saúde: é uma fonte de informação desenvolvida pela BVS
Hanseníase com o objetivo de reunir toda publicação técnica sobre hanseníase do Ministério
da Saúde em um único local a fim de facilitar o acesso e disseminação da informação
validada e qualificada sobre a doença aos profissionais da saúde. Na ocasião do seu
lançamento o número de acessos diários da BVS Hanseníase atingiu a marca de cerca de
200 acessos e também foi muito elogiada pelos usuários em diversos canais de
comunicação.

Proposta: Foram selecionados previamente 20 documentos que ainda passarão por
validação de especialistas na área e aprovação das equipes do ILSL e MS.
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“
Coleção Obras Raras em Hanseníase: A biblioteca do ILSL mantém em seu
acervo uma coleção de livros que datam do século XVII ao século XX e documentos que
retratam a história da Hanseníase e do Instituto Lauro de Souza Lima, porém até o momento
não houve tratamento técnico apropriado e esse material não está disponível para acesso ao
público.

Proposta: inventariar no acervo de obras raras e especiais do ILSL documentos de valor
científico e histórico relacionados à hanseníase para serem digitalizados e disponibilizados
online em acesso aberto na BVS Hanseníase em uma nova fonte de informação denominada
“Coleção obras raras e especiais”. Foram selecionados previamente 51 documentos que
ainda passarão por validação e aprovação de especialistas na área e obtenção dos direitos
autorais para disponibilização online .
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“
Fonte do recurso: os recursos para esse projeto poderiam ser remanejados do item 4.4 do
Projeto, pois as reuniões de CC vão acontecer sem os custos previstos anteriormente. Parte
dos recursos previstos no item 4.5 também poderiam ser remanejados, pois estima-se que a
previsão de orçamento para a montagem de stand em um evento tenha sido superestimada,
existindo ainda a possibilidade de solicitarmos à Sociedade Brasileira de Hansenologia,
responsável pela realização do Congresso/Simpósio Brasileiro de Hansenologia, a
disponibilização o espaço no evento sem custos, por ser membro do Comitê Consultivo dessa
BVS.
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“Recursos para aquisição:

• Contratação temporária de profissional técnico para prestação de serviço de:
higienização de documentos e acondicionamento dos itens raros e especiais; restauro
(quando necessário) dos itens raros e especiais; digitalização de todos os itens
(aproximadamente 10.000 páginas).

• Materiais para restauro e preservação de papéis;

• Equipamentos para preservação do acervo físico (ar condicionado e desumidificador).

Contrapartida ILSL: responsável por inventariar, descrever e indexar os documentos nas
bases de dados, criar página na BVS Hanseníase para disponibilização da coleção. Fornecer
os equipamentos, softwares e EPIs necessários para a realização do serviço.

Investimento total: R$21.384,70
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Delineamento das 
ações estratégicas 
para fortaleciemento 
da BVS Hanseníase



⬡ Definição dos próximos membros do Comitê Consultivo que
participarão da série de notícias do Boletim da BVS Hanseníase.
Proposta: Ministério da Saúde, FMRP-USP, CREDESH-UFU e ILEP.

⬡ Compromisso de divulgação da BVS Hanseníase junto às Instituições e
inclusão de banner de acesso à página nas homepages das instituições
que compõem o Comitê Consultivo.

⬡ Compromisso de comunicar à Secretaria Executiva sempre que houver
evento, curso ou ações sobre hanseníase que caibam divulgação no
contexto da BVS.

Propostas



⬡ Internacionalização da página da BVS Hanseníase a partir da criação
das versões nos idiomas inglês e espanhol.

⬡ Aprovar a proposta de readequação do Projeto para Fortalecimento
da BVS Hanseníase.

⬡ Conformar o Comitê Executivo e elaborar a matriz de
responsabilidades para o desenvolvimento das atividades da BVS de
forma descentralizada

Propostas
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Obrigada!
Andréa Bogado
Secretaria Executiva BVS Hanseníase
Instituto Lauro de Souza Lima
bvs-hanseniase@ilsl.br


