
Base de Dados Hansen

Recurso gratuito de suporte à pesquisa e 
recuperação da literatura técnico-cientí�ca, 
nacional e internacional, em hanseníase. 
Disponibiliza citações e resumos, 
oferecendo link para acesso ao texto 
completo

Coleção Memória Cientí�ca 
em Hanseníase
Oferece acesso livre em texto completo aos 
mais tradicionais e representativos periódicos 
do tema: Revista de Leprologia de São Paulo, 
Revista Brasileira de Leprologia, Revista 
Hansenologia Internationalis, International 
Journal of Lerprosy e Leprosy Review

Boletim da BVS Hanseníase 
Portal Multimídia 

Áreas Temáticas
Facilita ao pesquisador o acesso à informação 
técnico-cientí�ca por meio de �ltros temáticos e 
metodológicos efetivos que apoiam a tomada de 
decisão informada por evidências. Resultado de um 
processo detalhado e cuidadoso, em que 
bibliotecários em cooperação com especialistas 
trabalham juntos para alcançar o melhor resultado

Coleção Ministério da Saúde 
Reúne publicações técnicas sobre 
hanseníase do Ministério da Saúde em um 
único local a �m de facilitar o acesso e 
disseminação da informação validada e 
quali�cada sobre a doença aos pro�ssionais 
da saúde
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Conteúdos exclusivos da BVS Hanseníase

BIREME/OPAS/OMS
CREDESH - UFU
DAHW Brasil

FMRP – USP
Fuam
Institute Allinace Against Leprosy

APOIOCOORDENAÇÃO

Instituto Lauro de Souza Lima Ministério da Saúde 
NHR Brasil/ILEP
Sociedade Brasileira de Hansenologia

hansen.bvs.br

Criada em 2007, é uma BVS temática cujo objetivo é reunir, organizar e disseminar a produção
cientí�ca acerca do tema, colaborando com ações para o alcance da meta global de erradicação 
da hanseníase, no desenvolvimento de estudos e pesquisas que contribuam para a preservação 
da história, elaboração de políticas públicas e melhoria das condições sociais das pessoas 
acometidas pela doença

Cantinho do Cidadão

Disponibiliza informações básicas sobre 
hanseníase  em diversas mídias,  com 
conteúdo em linguagem simples, 
selecionado e validado por especialistas e 
instituições, para facilitar o entendimento 
e promover a conscientização sobre a 
doença ao público em geral

Linha do Tempo
Desenvolvido por historiadores e
especialistas em hanseníase, o espaço é
dedicado a registrar e documentar os 
principais fatos e eventos históricos
 ocorridos no Brasil, cobrindo os séculos 
XVII ao XXI

Agenda de Eventos e Cursos 
Notícias  

Sites Recomendados

Outras Fontes de Informação


