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Ata da V Reunião do Comitê Consultivo da BVS Hanseníase 
 

27 de outubro de 2022 

Participantes: 
Patrícia Sammarco Rosa, ILSL 
Andréa Belone, ILSL 
Andrea Cristina Bogado, ILSL 
Verônica Abdala, BIREME/OPAS/OMS 
Juliana Sousa, BIREME/OPAS/OMS 
Alexandre Menezes, NHR-ILEP 
Laila de Laguiche, Instituto Aliança Contra a Hanseníase 
Claudio Guedes Salgado, SBH 
Isabela Maria Bernardes Goulart, CREDESH-UFU 
Valderiza Lourenço Pedrosa, FUAM 
Marco Andrey Cipriani Frade, FMRP/USP 
Reinaldo Guilherme Bechler, DAHW Brasil 
 
Desenvolvimento: 
Aos vinte e sete de outubro de dois mil e vinte, às 14h00, na modalidade remota, deu-se início 
a V Reunião de Comitê Consultivo da BVS Hanseníase, que teve como objetivos principais: 1) 
Apresentar o Informe Técnico Final das Atividades Desenvolvidas no Âmbito do Projeto da BVS 
Hanseníase; 2) Apresentar produtos e serviços desenvolvidos pela BVS Hanseníase no período 
2021-2022; 3) Discutir e delinear as ações estratégicas para o fortalecimento da BVS 
Hanseníase1. 

Andréa Bogado, coordenadora da BVS Hanseníase e representando a Secretaria Executava em 
nome do Instituto Lauro de Souza Lima, deu início a reunião agradecendo a participação de 
todos os membros presentes e pedindo a cada um que se apresentasse. Após as 
apresentações, foi repassada a agenda de trabalho e Andrea Bogado e Juliana Sousa deram 
início às atividades, com a apresentação dos resultados alcançados no período 2020-20222 e 
com a finalização do Projeto de Fortalecimento da BVS Hanseníase3.  

 
1 A gravação da V Reunião de CC da BVS Hanseníase está disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=eMaJdxjZSXk 

2 A apresentação pode ser visualizada em: http://hansen.bvs.br/wp-
content/uploads/2022/11/apresentacao_Vreuniao_final.pdf  

3 Informe Técnico disponível em: http://hansen.bvs.br/wp-
content/uploads/2022/11/InformeTecnico_BVS_Hanseniase-2021-final.pdf  
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Na primeira parte da apresentação Andrea Bogado e Juliana Sousa compartilharam todas as 
ações, produtos e serviços desenvolvidos no contexto do Projeto de Fortalecimento no 
período de 2020 a 2022, com os seguintes destaques:   

• Migração do LILDBI da Hanseníase no FI-Admin: finalizado em 28/05/2021 a migração 
de 15.337 registros que no momento passam por validação dos dados pela equipe 
técnica da Biblioteca do ILSL; 

• Definição e documentação dos novos fluxos de colaboração da rede e critérios de 
seleção de documentos: documento elaborado pela equipe técnica da Biblioteca do 
ILSL em ago./2021; 

• Promoção e divulgação da BVS Hanseníase: 1) Confecção de material de divulgação 
(flyer, banner, cartaz, ecobags, lápis, blocos de anotações e cordão de crachá), no 
momento o material encontra-se guardado na Biblioteca do ILSL para eventual uso em 
eventos com a temática hanseníase; 2) Criação da página “Material de Divulgação”4 no 
portal da BVS Hanseníase com acesso para download da logo oficial da BVS e QR Code 
para divulgação digital do portal; 3) Elaboração de três vídeos promocionais sobre a 
BVS Hanseníase e criação do canal de Youtube5; 

• Suporte Técnico e Metodológico: operação dos aplicativos, backup semanal das bases 
de dados, hospedagem do portal e suas fontes de informação nos servidores da 
BIREME/OPAS/OMS, entre outros; 

• Tradução do portal da BVS para inglês e espanhol para fins de internacionalização do 
portal: todo conteúdo textual da BVS Hanseníase foi traduzido para os idiomas inglês 
e espanhol e no momento aguarda atualização da versão do WordPress para inserção 
e publicação das versões do site e produção de banners do site com idioma adaptado; 

• Coleção Ministério da Saúde6: foram digitalizados 20 volumes da Coleção Ministério 
da Saúde, correspondendo ao total de 1548 páginas. Os documentos foram tratados, 
descritos e indexados nas bases de dados e encontram-se disponíveis online, em texto 
completo e de acesso aberto; 

• Coleção Obras Raras em Hanseníase: foram higienizados, reparados e digitalizados 51 
documentos (8658 folhas) previamente selecionados pela equipe da Biblioteca do ILSL 
e que compunham o acervo de Obras Raras e Especiais da Biblioteca. No momento a 
equipe técnica da Biblioteca do ILSL está descrevendo e indexando os documentos na 
Base de Dados, solicitando liberação de direitos autorais dos materiais que ainda não 
estão em Domínio Público e elaborando a página da coleção para o site da BVS 
Hanseníase. 

Ao fim dessa primeira parte de informes, Andréa Bogado seguiu com a apresentação das 
estatísticas de acesso da BVS no período de 2020-2022, informando de maneira geral, que 

 
4 https://hansen.bvs.br/material-de-divulgacao/  

5 https://www.youtube.com/channel/UCeQ9CRZUySJikY1_If1M-ew/featured  

6 https://hansen.bvs.br/colecao-ministerio-da-saude/  
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o número de novos usuários cresceu nos últimos dois anos, chegando à média de 200 
acessos mensais, mas que há baixo indicativo de retorno à página pelos usuários, visto que 
cerca de pouco mais de 13% dos usuários retornam ao portal para novas buscas. Dados 
estes que necessitam de uma análise mais detalhada para identificação de questões que 
interfiram neste sentido. 

Ao final dessa etapa, Andréa Bogado convidou que os membros do CC contribuíssem com 
sua visão e comentários a respeito das atividades desenvolvidas no período, tendo se 
manifestado Verônica Abdala, sobre a necessidade de estudarmos os dados de acesso e 
de perfil dos usuários para que possamos ter interpretações fidedignas; Reinaldo Bechler, 
complementou a fala anterior sobre sua experiência com a DAHW Brasil e as ferramentas 
de comunicação desenvolvidas e utilizadas por eles e a fragilidade encontrada em portais 
desenvolvidos em WordPress sobre acessos de bots que podem interferir nas leituras e 
interpretação  dos dados de acesso e uso desses portais. Reinaldo informou que tem 
experiência sobre este tema e se colocou a disposição para apoiar na realização de análises 
mais detalhadas e profundas sobre as estatísticas de acesso à BVS visando melhor 
entendimento desses números e dados para apoiar na prospecção de melhorias e 
oportunidades. 

Não havendo mais manifestações de contribuições por parte do CC, Andréa Bogado seguiu 
para a apresentação do vídeo promocional sobre a BVS Hanseníase7.  

Em seguida foi iniciada a última etapa da reunião, com o delineamento de próximos passos 
identificando ações estratégicas para fortalecimento da BVS, sendo pautada pela proposta 
compartilhada pela Secretaria Executiva: 

• Produção dos três vídeos que não foram comtemplados pelo Projeto: Áreas 
Temáticas, Coleção Obras Raras e Coleção Ministério da Saúde; 

• Finalização e publicação da Coleção Obras Raras; 

• Finalizar a internacionalização do Portal; 

• Retomar a publicação do Boletim da BVS Hanseníase trimestralmente; 

• Renovar o compromisso de divulgação da BVS Hanseníase pelos membros do CC; 

• Participar remotamente do 16º Congresso Brasileiro de Hansenologia (exibição dos 
vídeos promocionais antes das palestras e intervalos, envio de kits promocionais 
para sorteio); 

• Participar presencialmente do evento da SBH em 2023 (stand de divulgação e kit); 

• Iniciar a conformação do Comitê Executivo da BVS Hanseníase; 

• Proposta de renovação do Projeto de Fortalecimento. 

 
7 https://www.youtube.com/watch?v=J4f9eyGo5l4  
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Sobre os itens propostos, Laila de Laguiche questionou qual seria o público-alvo dos vídeos, 
que foi esclarecido por Andréa Bogado que cada vídeo possui um público alvo diferente e, 
dessa maneira, são trabalhados separadamente no seu desenvolvimento, considerando 
linguagem, locução, imagem, entre outros fatores de produção de mídia, de acordo com o 
objetivo de cada conteúdo.  

Verônica Abdala esclareceu alguns pontos sobre a conformação do Comitê Executivo dentro 
do Modelo BVS adotado pela BIREME/OPAS/OMS, informando a necessidade de se identificar 
profissionais, com perfil técnico, para compor esse grupo, que seria liderado pela Secretaria 
Executiva e teriam como atribuição o desenvolvimento de ações executivas para atualização 
e manutenção da BVS. Esclareceu que esses profissionais podem pertencer ou não às 
instituições que atualmente compõem o Comitê Consultivo da BVS Hanseníase, e que 
diferentemente deste, que possui papel muito mais decisório e político dentro do grupo de 
trabalho, o Comitê Executivo desempenharia o papel de executor das atividades que lhe forem 
atribuídas.  

Na sequência Claudio Salgado questionou sobre o que seria a “validação por especialistas” dos 
conteúdos da BVS Hanseníase, termo presente em um dos vídeos que foram desenvolvidos 
para divulgação da BVS e seus produtos e serviços. Andréa Bogado esclareceu que todos os 
conteúdos presentes na BVS Hanseníase são validados, direta ou indiretamente, por 
especialistas da área, sendo compartilhados, por exemplo, somente notícias veiculadas por 
instituições com expertise reconhecida na área;  sendo integrada na base de dados, somente 
registros de bases reconhecidas na área da saúde, a exemplo de Medline e LILACS; sendo 
solicitado, quando pertinente, a revisão e/ou contribuição de profissionais especialistas na 
composição de conteúdos pela BVS, como por exemplo a área temática da BVS, atualmente 
composta por 11 temas. Todas essas ações, fazem com que o conteúdo disponibilizado na BVS 
seja validado e qualificado, o que a torna um portal de informação fidedigna e diferente de 
um buscador. Nesse sentido, Cláudio Salgado sugeriu a inclusão dos nomes dos especialistas 
que atuam no desenvolvimento dessas ações no portal, para que as informações estejam 
claras para o usuário e também dar visibilidade ao profissional que atua na BVS. Andréa 
Bogado informou que irá verificar o que é possível modificar e atuar nesse sentido. 

Claudio Salgado apresentou a proposta de que uma nova fonte de informação para a BVS 
Hanseníase poderia ser o resgate da história da SBH, partindo de um documento parcial 
elaborado pela SBH. Andréa Bogado informou que essa proposta poderia compor as 
atividades de um novo Projeto de Fortalecimento da BVS Hanseníase, visto que essa ação 
demandaria pesquisa, planejamento e contratação de pessoal especializado.  

Claudio Salgado questionou sobre a participação formal da BVS Hanseníase no 16º Congresso 
Brasileiro de Hansenologia, que será realizado pela SBH em dezembro de 2022 em Vitória. 
Andréa Bogado agradeceu o convite, informou que por questões pessoais não poderá estar 
presente, mas que a BVS Hanseníase poderia estar presente de forma remota, na exibição dos 
vídeos sobre a BVS nos intervalos das palestras e na distribuição de kits promocionais para 
sorteio entre os participantes do evento. Ficou acordado que Andréa Bogado irá entrar com 
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contato com a Blanche, responsável pela comunicação da SBH, para viabilizarem a reprodução 
dos vídeos durante o evento e que será acertado com profissionais do ILSL que irão participar 
do congresso a possibilidade de levarem os kits para sorteio. Sobre a participação da BVS 
Hanseníase no evento do próximo ano (2023) foi sugerido que essa ação integre a nova 
proposta de Projeto de Fortalecimento, pois demandaria recursos para a montagem de stand 
e diária dos profissionais envolvidos, entre outros custos.  

Por fim, Claudio Salgado frisou a importância das ações para internacionalização do portal e 
questionou como poderia agir para divulgar a BVS Hanseníase no 21º International Leprosy 
Congress, que será realizado no Índia de 08 a 11 de novembro de 2022. Andréa Bogado 
informou que de imediato não existe material sobre a BVS em outros idiomas e que, 
infelizmente, será necessário aguardar a atualização do portal para os idiomas inglês e 
espanhol que devem ser finalizadas no próximo semestre de 2023. 

Na sequência Laila de Laguiche reiterou a última fala de Claudio Salgado, no sentido de 
reconhecer a importância de ações para internacionalização da BVS Hanseníase. Em seguida 
complementou sua contribuição para que a BVS Hanseníase execute ações que considerem a 
visibilidade, fidelidade e credibilidade do portal. Sugeriu a retomada frequente dos Boletins 
da BVS, sua publicação também no idioma inglês e que se estude as ações de divulgação 
voltadas ao público-alvo da BVS, no sentido de melhorar a comunicação e atingir outros 
grupos de interesse. Andréa Bogado informou que as sugestões serão consideradas, mas que 
atualmente, a manutenção dos produtos e serviços da BVS centralizados somente na 
Secretaria Executiva está inviável, devido a demanda de serviços da própria BVS e das demais 
funções de responsabilidade da equipe técnica da Biblioteca do ILSL para com a própria 
instituição.  Dessa maneira, torna-se fundamental a conformação do Comitê Executivo, para 
que as tarefas possam ser distribuídas entre o grupo e que o Comitê Consultivo se 
comprometa a informar e contribuir efetivamente com conteúdo para publicação na BVS e no 
Boletim da BVS.  

Por fim, Laila de Laguiche questionou sobre a segurança de dados do portal. Juliana Sousa 
esclareceu que atualmente o portal está hospedado nos servidores da BIREME/OPAS/OMS e 
que, portanto, opera sob a política de segurança da OPAS, realizando backcups periódicos e 
com barreiras digitais contra ataques externos e operando a lei de proteção de dados.  

Em seguida Marco Andrey complementou as falas de Claudio Salgado e Laila de Laguiche sobre 
a necessidade de se melhorar a interface de busca da BVS Hanseníase, para que o buscador 
seja mais amigável ao usuário. Em seguida ponderou sobre o paradoxo do Brasil ser 
atualmente um dos maiores produtores de pesquisa em hanseníase no mundo, mas que esse 
dado não se reflete nos números de registros da BVS e que ações deveriam ser tomadas para 
a ampliação desse acervo. Ponderou que grande parte da pesquisa produzida é publicada em 
grandes periódicos em idioma inglês, e que a BVS deveria ser uma facilitadora na tradução e 
disponibilização desse conteúdo. Andrea Bogado ponderou que para o conteúdo refletir na 
BVS é necessário ampliar o número das instituições que conformam os comitês das BVS e 
conformar o comitê executivo para que a alimentação das bases de dados seja descentralizada 
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e em rede, refletindo assim a produção das principais instituições sobre a temática. E sobre o 
ponto das publicações em inglês, esse conteúdo conta com barreiras de acesso, visto que, são 
publicados em periódicos de acesso pagos e que qualquer ação no sentido de disponibilizar 
esses documentos devem ser avaliadas do ponto de vista jurídico.  

Encaminhamentos: 

• Finalizar as ações pendentes do Projeto de Fortalecimento da BVS Hanseníase 2019-
2022; 

• Elaborar um novo Projeto de Fortalecimento para BVS Hanseníase, incluindo as 
propostas discutidas na V Reunião de Comitê Consultivo; 

• Iniciar ações para análise dos dados de acesso da BVS Hanseníase e estudo dos 
usuários, no sentido de compreender quem são os usuários, o que usam/procuram na 
BVS e entender como fidelizar os usuários existentes e angariar novos usuários; 

• Iniciar ações para conformação do Comitê Executivo da BVS Hanseníase.  

Não havendo mais contribuições por parte dos membros do Comitê Consultivo, a reunião foi 
encerrada às 16h40m e lavrada a presente Ata.  
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