Ata da IV Reunião de Comitê Consultivo da BVS Hanseníase
20 de outubro de 2020
Participantes:
José Ricardo Bombini, ILSL
Patrícia Sammarco Rosa, ILSL
Andrea Cristina Bogado, ILSL
Diego González, BIREME/OPAS/OMS
Juliana Sousa, BIREME/OPAS/OMS
Elisabeth Biruel, BIREME/OPAS/OMS
Rosemeire Pinto, BIREME/OPAS/OMS
Alexandre Menezes, NHR-ILEP
Carmelita Ribeiro Filha Coriolano, CGDE/DCCI/SVS/MS
Laila de Laguiche, Instituto Aliança Contra a Hanseníase
Claudio Guedes Salgado, SBH
Isabela Maria Bernardes Goulart, CREDESH-UFU
Luis Claudio Dias, FUAM
Marco Andrey Cipriani Frade, FMRP/USP
Reinaldo Guilherme Bechler, DAHW Brasil
Desenvolvimento:
Aos vinte de outubro de dois mil e vinte, às 10h30, na modalidade remota, deu-se início a IV
Reunião de Comitê Consultivo da BVS Hanseníase, que teve como objetivos principais: 1)
apresentar os resultados do plano de trabalho colaborativo 2019-2020; 2) apresentar a
proposta de realinhamento das atividades previstas no plano de trabalho colaborativo 20192020 no contexto da pandemia do COVID 19; e 3) discutir e delinear as ações estratégicas para
o fortalecimento da BVS Hanseníase.
Dr. José Ricardo iniciou a reunião cumprimentando a todos e deu por aberto os trabalhos do
dia. Em sua fala de abertura, enfatizou a relevância da BVS Hanseníase para o
compartilhamento de informações de qualidade sobre o assunto e o quanto este projeto é
importante pra o ILSL, também justificou o fato da Reunião de Comitê Consultivo ocorrer,
extraordinariamente, de forma remota em decorrência dos protocolos de segurança
relacionados à pandemia de Covid-19. Em seguida passou a palavra à Dra. Patrícia, que iniciou
agradecendo a presença de todos e comunicando a participação da Dra. Laila de Laguiche, que
ingressou como membro do Comitê Consultivo em agosto de 2020 representando o Instituto
Aliança Contra a Hanseníase, atendendo ao convite anteriormente feito na ocasião da III
Reunião de Comitê Consultivo. Na sequência propôs que cada participante se apresentasse.
Após a apresentação de todos os membros, Andréa Bogado, coordenadora da BVS
Hanseníase, propôs o plano de trabalho para a reunião e seguiu com a apresentação dos
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resultados alcançados no período 2019-2020. Na primeira parte da apresentação Andréa
compartilhou todas as ações de divulgação e lançamentos de fontes de informação que foram
desenvolvidas coordenadas pela Secretaria Executiva no período de outubro de 2019 a
outubro de 2020, apresentou também as métricas de acesso e uso do portal1.
Na sequência convidou Juliana Sousa, responsável pelo projeto na BIREME/OPAS/OMS, para
apresentar o informe dos resultados alcançados do Projeto de Cooperação Técnica para o
Fortalecimento da BVS Hanseníase. Juliana começou sua apresentação2 informando que em
junho de 2020 o Ministério da Saúde formalizou o apoio ao Projeto de Fortalecimento da BVS
Hanseníase no âmbito do Termo de Cooperação TC-713 com a temática Malária, Hanseníase
e outras Doenças em Eliminação tendo sido financiado conjuntamente pela
BIREME/OPAS/OMS e Ministério da Saúde e sua metodologia de desenvolvimento foi baseado
em três eixos: 1) inovação, 2) manutenção e 3) divulgação, que se desdobram em sete macros
atividades que estão sendo desenvolvidas simultaneamente com a supervisão da
BIREME/OPAS/OMS. Destacou os avanços de algumas atividades como a atualização da área
temática e da interface de pesquisa integrada para a recuperação dos documentos, o
desenvolvimento do novo portal, a recuperação e atualização da fonte de informação Linha
do Tempo da Hanseníase, que já está publicada e disponível para acesso no portal, as
atividades de comunicação e divulgação que são feitas pela BIREME como instituição membro
do comitê consultivo, e as ações de hospedagem e backup para manter a disponibilidade da
BVS na internet. Sendo assim, Juliana informou que o projeto que teve início em junho de
2020 e possui data prevista para término em julho de 2021 está em 41% de execução das
atividades e segue o cronograma definido inicialmente.
Na sequência Andréa retomou a apresentação com as propostas de realinhamento de
algumas atividades previstas no projeto, pois em decorrência das mudanças causadas pela
pandemia da Covid-19, precisarão ser readequadas e aprovadas em consenso pelos membros
do Comitê Consultivo.
1. Primeiramente foi apresentada a necessidade de realizar a IV Reunião de Comitê
Consultivo de forma remota, pois estava prevista para ocorrer no 11º Simpósio
Brasileiro de Hansenologia em outubro de 2020, mas com a suspensão da realização
do evento devido às medidas de distanciamento social, a reunião foi realizada via web
conferência.
1

A apresentação pode ser visualizada em:
https://bvsalud.org/multimedia/resource/?id=multimedia.media.7375.
2

A apresentação pode ser visualizada em:
https://bvsalud.org/multimedia/resource/?id=multimedia.media.7377
3

TC 71 - Malária, Hanseníase e outras doenças em eliminação:
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=4591:tc-71-malaria-hanseniasee-outras-doencas-em-eliminacao&Itemid=610
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2. A segunda proposta consistiu em prorrogar o prazo de execução da atividade “Inclusão
de um (1) stand para divulgação da BVS Hanseníase em evento científico de âmbito
nacional” para viabilizar a participação da BVS Hanseníase em outubro de 2021 com
um stand de divulgação no 11º Simpósio Brasileiro de Hansenologia, considerando que
a data de encerramento do projeto está prevista para julho/2021.
3. A terceira linha de readequação do projeto consistiu na proposta de ampliação do
acervo digitalizado da Coleção Ministério da Saúde e da criação da Coleção Obras Raras
em Hanseníase, com o uso de recursos que poderiam ser remanejados das linhas 4.4
e 4.5 do Projeto, sem prejuízo às atividades previstas.
Após a apresentação Andréa abriu para discussão das propostas pelos membros. Juliana Sousa
informou que como o TC-71 se encerra em dezembro de 2021 e o projeto da BVS Hanseníase
está inserido nesse contexto, a atividade “Inclusão de um (1) stand para divulgação da BVS
Hanseníase em evento científico de âmbito nacional” também poderia ser prorrogado até essa
data para que a BVS Hanseníase possa participar do 11º Simpósio Brasileiro de Hansenologia
que é um dos eventos mais importantes na área para tendo assim maior amplitude e
visibilidade para divulgação da BVS, não havendo oposição por parte da BIREME/OPAS/OMS
sobre esse assunto. Em relação à terceira proposta de realinhamento, Juliana informou que a
BIREME/OPAS/OMS está de acordo, sendo necessária somente a confirmação por parte de
Ministério da Saúde, Juliana Sousa ficou responsável por entrar em contato com a equipe
responsável pelo assunto no MS e compartilhar a decisão com o Comitê.
Dra. Laila apontou a necessidade de atualização e ampliação da fonte de informação
Legislação em Hanseníase; sugeriu melhor uso da logomarca da BVS Hanseníase que
atualmente não está em evidência no portal; apontou que o número de newsletters
distribuídas mensalmente é muito baixa e se colocou a disposição para replicar o Boletim da
BVS Hanseníase entre os usuários cadastrados em seu portal; sugeriu que o cadastro para
recebimento da newsletter deveria estar em evidência no portal; e, sugeriu que a BVS
Hanseníase desenvolva um selo de qualidade de informação em hanseníase, para ser aplicado
em cursos, eventos e informações que circulam na rede e por fim para aprimorar o tema de
divulgação e facilitar o acesso à BVS sugeriu criar um QR Code da BVS Hanseníase.
Dr. Claudio Salgado reforçou a importância da criação do selo de qualidade de informação em
hanseníase e colocou a SBH a disposição para apoiar essa ação como instituição oficial sobre
o tema no país. Também reforçou que na atual conjuntura têm ocorrido diversos eventos e
cursos online e que seria primordial a divulgação desse material na BVS Hanseníase como
informação qualificada. Relacionado ao stand de divulgação da BVS Hanseníase no próximo
Simpósio da SBH, solicitou que ele permaneça na agenda de atividades que não sejam
retirados recursos dessa atividade como já previsto no projeto.
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Andréa esclareceu que a fonte de informação Legislação em Hanseníase não foi desenvolvida
especificamente para a BVS, pois se trata de uma coleta de dados da Base Leg-SES da
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por isso a regionalidade dos registros, mas que
há a vontade de ampliá-la e torná-la mais abrangente. Agradeceu todas as sugestões para
divulgação da BVS Hanseníase e se comprometeu a verificar a possibilidade de implantação.
Em relação ao selo de qualidade em informação sobre hanseníase, informou que
indiretamente a Secretaria Executiva já procede dessa forma na seleção das informações que
são divulgadas no Diretório de Eventos, Repositório de Notícias, Boletim BVS Hanseníase e nas
redes sociais da BVS Hanseníase, mas que se pode considerar a criação desse selo de validação
no documento Critérios de Seleção de Informação da BVS Hanseníase, que deve começar a
ser elaborado pela Secretaria Executiva em janeiro de 2021. Também reforçou a necessidade
do apoio do Comitê Consultivo na comunicação e compartilhamento de eventos, cursos e
publicações à Secretaria Executiva, para que esta possa realizar as divulgações nos canais
adequados, visto que na ausência de um Comitê Executivo a inserção de registros está
ocorrendo de forma centralizada e que nem sempre a Secretaria Executiva consegue estar a
par de tudo o que está ocorrendo para realizar a divulgação. Todos se comprometeram a
apoiar nesse sentido. Também solicitou apoio para divulgação das ações realizadas pela BVS
Hanseníase, como por exemplo, a inserção de link para acesso ao portal nas páginas oficiais
das instituições. Sobre o remanejamento de recursos do projeto, informou que o stand de
divulgação no Simpósio da SBH permanece na agenda e que a readequação de recursos não
irá interferir na sua realização.
Dr. Marco Andrey se colocou à disposição para auxiliar nas ações de divulgação da BVS
Hanseníase e se comprometeu a verificar com a nova direção da FMRP a possibilidade de se
dar mais visibilidade à BVS Hanseníase no site institucional. Juliana informou que a
BIREME/OPAS/OMS pode apoiar na criação de um banner oficial da BVS, para ser colocado
nas páginas oficiais das instituições que compõem o Comitê Consultivo, e assim que o banner
estiver disponível Andréa irá compartilhar entre os membros. Dra. Isabela se comprometeu a
divulgar a BVS no site oficial do CREDESH e entre seus alunos da graduação e pós-graduação.
Dra. Laila questionou a possibilidade de se criar uma campanha de apadrinhamento para
projetos da BVS Hanseníase, na intenção de se arrecadar recursos financeiros privados para
realização. Andréa informou que desconhece a legalidade dessa ação, que com certeza, por
ser instituição pública, o ILSL não poderia liderar uma campanha com essas características, e
que as instituições membro do Comitê Consultivo, que não sejam da administração pública,
teriam mais condições de seguir ações nesse sentido. Juliana reforçou que o levantamento de
recursos para viabilização das ações da BVS é uma das atribuições do Comitê Consultivo.
Dr. Cláudio Salgado sugeriu a inserção da BVS Hanseníase nas bases de dados dos Periódicos
Capes, Andréa se comprometeu a verificar a viabilidade dessa ação.
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Dr. Alexandre se comprometeu a divulgar a BVS em contexto internacional via ILEP e fez
considerações sobre a possibilidade de coletar recursos via editais de projetos destinados a
instituições do terceiro setor. Informou que irá inserir os recursos necessários a realização dos
projetos de digitalização em um edital que está em curso e no qual a NHR irá participar, assim,
caso haja algum empecilho por conta das características dos recursos provenientes do TC-71,
esta seria uma opção viável. Dra. Laila informou que o Instituto Aliança Contra a Hanseníase
poderia contribuir com cerca de 10% do valor total do projeto.
Andréa retomou a apresentação com as propostas para o plano de trabalho para o período
2020-2021, que consistiu em:
• 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;
• 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.
Encaminhamentos:
Havendo consenso entre os membros, foram definidas as seguintes ações:
• Andréa entrará em contato via e-mail com o Ministério da Saúde, FMRP-USP,
CREDESH-UFU e ILEP para definição da agenda de publicações do Boletim da BVS
Hanseníase;
• Todos os membros se comprometeram a ser mais atuantes nas ações de divulgação
sobre a BVS Hanseníase;
• Todos os membros se comprometeram a comunicar à Secretaria Executiva sobre
eventos, cursos e publicações que caibam divulgação na BVS Hanseníase;
• Ficou definido que para a internacionalização do portal será contratada empresa
especializada em traduções. Dra. Laila se comprometeu a indicar um prestador de
serviço, que recentemente realizou a tradução para o inglês do site do Instituto
Aliança Contra a Hanseníase. Ainda não foi decidido qual será a procedência do
recurso financeiro para a execução dessa atividade. Dr. Claudio apontou que quando
falamos em internacionalização também devemos pensar na divulgação da BVS
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•
•

•
•

Hanseníase para países que falam língua portuguesa, Andréa e Juliana se
comprometeram a realizar pesquisa para viabilizar essa ação;
BIREME desenvolver uma imagem padrão da BVS Hanseníase para ser incluída nas
páginas institucionais dos membros do comitê e analisar a viabilidade de desenvolver
um QR Code para a BVS;
Todos os membros aprovaram as propostas de readequação dos recursos do projeto,
desde que não haja alteração na participação da BVS Hanseníase no próximo Simpósio
Brasileiro de Hansenologia;
Todos os membros aprovaram a inciativa de conformação do Comitê Executivo da
BVS Hanseníase que deverá ocorrer no período 2020-2021. Andréa ficou responsável
por abrir as discussões com o grupo por e-mail; e
Ministério da Saúde analisar a proposta de realinhamento das atividades prevista e
indicar a possibilidade de efetivação ou não das mudanças propostas.

Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 12h40m e lavrada a presente Ata.
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