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Após passar uma reestruturação de conteúdo e layout, a BVS Hanseníase conta com mais
uma novidade, a partir de fevereiro de 2020 está sendo lançado o “Boletim BVS
Hanseníase” que trará mensalmente informações sobre as atualizações do portal,
destaques para o conteúdo da BVS e as notícias mais recentes sobre o assunto.
Acompanhem!

Linha do
tempo da BVS
Hanseníase
Realizada a I Reunião
Lançamento da BVS
Hanseníase, projeto
de inciativa do ILSL,
em parceria com a
BIREME/OPAS/OMS
2007

de Comitê Consultivo
da BVS Hanseníase
2008

Realizada a II Reunião
de Comitê Consultivo
2009

Realizada a III Reunião 2019
de Comitê Consultivo,
para instituição de um
novo comitê e firmado
o compromisso de
fortalecimento da BVS
Hanseníase
2014
Finalização do Projeto
Textos completos e
disponibilização da
Coleção Memória
Científica em
Hanseníase

2020
Lançamento do
novo portal da BVS
Hanseníase,
desenvolvida em
parceria pelo ILSL e
BIREME/OPAS/OMS

NOVIDADES DA BVS HANSENÍASE
Além da Base Hansen, principal base de
dados da BVS, agora o conteúdo sobre
hanseníase da Medline está integrado ao
portal
Destaque
para
a
coleção
de
documentos nacionais e internacionais
sobre hanseníase em texto completo

Hanseníase em outras Bases oferece
buscas rápidas sobre hanseníase em
bases de dados da área da saúde
Novos filtros de pesquisa sobre os temas
de maior relevância aplicados às bases
de dados da BVS, favorecendo a
recuperação de informação de forma
mais efetiva
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Cantinho
do
Cidadão:
conteúdo
selecionado
de
instituições
reconhecidas na área em linguagem
simples para facilitar o entendimento e
promover a conscientização sobre a
doença
Documentos recentes: acesso aos
últimos documentos ingressados na
BVS
Atenção Primária à Saúde: perguntas e
respostas sobre hanseníase baseadas
em boa evidência científica
No Portal Multimidia é disponibilizado
acesso direto à vídeos sobre técnicas
laboratoriais, aulas, história e demais
assuntos relacionados à hanseníase

