
 

 

 

Novo portal da Biblioteca Virtual em Saúde 
Hanseníase será lançado no Dia Nacional de Combate 
e Prevenção da Hanseníase, 31 de janeiro de 2020 

 

A Biblioteca Virtual em Saúde Hanseníase, criada em 2007 por iniciativa do Instituto Lauro de Souza Lima, 

em cooperação com  a BIREME/OPAS/OMS  e com o respaldo das instituições nacionais e internacionais 

com maior expertise na área, é uma BVS temática cujo objetivo é reunir, organizar e disseminar a 

produção científica e técnica produzida, colaborando com ações no desenvolvimento de estudos e 

pesquisa que contribuam para a preservação da história, prevenção e tratamento da Hanseníase, 

oferecendo informação atualizada e qualificada para a população. 

Em 2019, um novo compromisso foi firmado entre as instituições quem compõem o Comitê Consultivo 

da BVS Hanseníase, a partir da premissa de que o acesso equitativo à informação e o conhecimento 

científico e técnico é condição essencial para melhorar as condições de saúde e aumentar a qualidade de 

vida dos indivíduos e da comunidade. 

Como resultado desse trabalho, está sendo lançado o novo portal da BVS Hanseníase, desenvolvido em 

parceria entre o Instituto Lauro de Souza Lima e BIREME/OPAS/OMS e apoiado pelo Ministério da Saúde, 

Sociedade Brasileira de Hansenologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, Federação 

Internacional de Associações Contra Hanseníase – ILEP, Programa Regional de Hanseníase – OPAS, 

Fundação Alfredo da Mata, DAHW Brasil e Universidade Federal de Uberlândia. 

Além da interface moderna e intuitiva, a BVS Hanseníase passa a oferecer novos serviços e fontes de 

informação. As principais revistas sobre o tema estão disponíveis de forma facilitada com acesso ao texto 

completo e foi integrado ao portal o conteúdo sobre hanseníase da MedLine, a maior base de dados do 

Pubmed, assim a BVS passa oferecer aos seus usuários acesso a mais de 39.000 registros sobre 

hanseníase. Na área “Temas” o usuário terá acesso a resultados de estratégias de busca avançada, 

aplicadas às bases de dados da BVS Hanseníase, criadas com o objetivo de facilitar e direcionar a pesquisa, 

oferecendo um recorte sobre o tema pesquisado.   

Visando atender à comunidade, foi criada uma área chamada “Cantinho do Cidadão” onde o usuário 

poderá ter acesso a diversos conteúdos selecionados de instituições reconhecidas na área com linguagem 

simples para facilitar o entendimento e promover a conscientização sobre a doença.  

Espera-se que este novo impulso contribua para acabar com a discriminação e estigma social que 

sofreram os doentes e suas famílias até a descoberta do tratamento e cura para a doença. Além disso, o 

intercâmbio rápido de informação clínica e epidemiológica oportuna e confiável, amplamente acessível a 

acadêmicos, técnicos e população em geral, certamente será fator relevante para consolidar o processo 

em curso de eliminação da hanseníase como problema de saúde pública, abrindo caminho para a 

erradicação da endemia em todo o mundo. 

Para mais informações, acesse https://hansen.bvs.br. 
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