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BVS Hanseníase lança nova fonte de informação – Coleção Ministério 
da Saúde
Foi lançado no dia 04 de maio de 2020 na BVS
Hanseníase uma nova fonte de informação, a
“Coleção Ministério da Saúde”. Trata-se de uma
fonte de informação desenvolvida pela Secretaria
Executiva da BVS Hanseníase com o objetivo de
reunir toda publicação técnica sobre hanseníase do
Ministério da Saúde em um único local a fim de
facilitar o acesso e a disseminação da informação
validada e qualificada sobre a doença aos
profissionais da saúde.

Essa iniciativa nasceu de uma demanda real dos profissionais da saúde da atenção primária,
que sempre vinham em busca dos manuais técnicos do MS, mas que não tinham instrução de
como recuperar esse tipo de informação nas bases de dados das BVSs Hanseníase e do
Ministério da Saúde.

Foram coletados nas bases de dados da BVS Ministério da Saúde 48 documentos em texto
completo sobre hanseníase e publicados pelo MS entre os anos de 1950 a 2020, tendo sido
organizados na coleção por ano de publicação e com ícones de suas respectivas capas, a fim de
que a busca pelo material fosse visualmente amigável.

A equipe da BVS Hanseníase conta com todos na divulgação dessa nova fonte de informação
entre seus pares e instituições!

mailto:bvs-hanseniase@ilsl.br
mailto:bvs-hanseniase@ilsl.br
https://hansen.bvs.br/colecao-ministerio-da-saude/
http://bvsms.saude.gov.br/
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Fundação Alfredo da Mata - FUAM
Dando continuidade à série de reportagens, sobre as instituições que compõem o Comitê Consultivo
da BVS Hanseníase, neste mês iremos conhecer um pouco mais sobre a Fundação de Dermatologia
Tropical e Venereologia Alfredo da Mata, a FUAM.

A FUAM é órgão da Administração Indireta do Poder Executivo do
Amazonas, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (Susam) é um
Centro de Referência estadual, nacional e internacional nas áreas de
Hanseníase, Dermatologia Tropical e Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST).

Tem como finalidade realizar ações de prevenção e atendimento
ambulatorial a pacientes de Hanseníase e à população em geral que
busca assistência em dermatologia clínica, IST/HIV/Aids e cirurgias

dermatológicas, com atendimento a pacientes com câncer de pele.

Atua nas áreas de ensino e pesquisa, com cursos e treinamentos, estágios, com o Programa de
Residência Médica em Dermatologia, além do Curso de Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas
à Dermatologia (UEA/Fuam).

A FUAM ainda é responsável pela coordenação das ações do controle de Hanseníase no Estado do
Amazonas.

Prestar assistência à população e desenvolver atividades de Ensino,

Pesquisa e Extensão, como Centro de Referência nas áreas de

Hanseníase, Dermatologia e Doenças Sexualmente Transmissíveis,

HIV/Aids e Hepatites Virais.

Ser reconhecida Nacionalmente pela excelência da assistência,
ensino, pesquisa e extensão em dermatologia e Infecções
Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids e Hepatites Virais.

• Foco na satisfação do usuário
• Gestão participativa

• Inovação

• Transparência

• Agilidade • Valorização das pessoas
• Gestão baseadaem processos e informações

mailto:bvs-hanseniase@ilsl.br
mailto:bvs-hanseniase@ilsl.br
http://www.fuam.am.gov.br/


diagnóstico de hanseníase e segunda opinião formativa em dermatologia suportado pela plataforma
Telessaúde.
A instituição é responsável pela coordenação e acompanhamento de estágios nas áreas da dermatologia –
especialmente Hanseníase e ISTs. Os estágio tem o objetivo de propiciar, através da observação e
participação, uma visão geral das atividades e ações executadas na instituição.
Na área do ensino, a FUAM oferece o Programa de ResidênciaMédica emDermatologia que é fruto de uma
parceria entre a instituição e a Sociedade Brasileira de Dermatologia/Amazonas. O Programa tem como
objetivo formar médicos especialistas em dermatologia (nível de pós-graduação) e caracteriza-se pelo
desenvolvimento de atividades teóricas e práticas, em horário integral.
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Ensino
A FUAM oferece cursos de capacitação e atualização para profissionais da área da saúde,
nas áreas de atuação da instituição. O objetivo é formar, qualificar e aperfeiçoar
profissionais, visando à intensificação do controle das doenças abrangidas pela
dermatologia, com destaque para a Hanseníase e as Infecções Sexualmente Transmissíveis
(IST, HIV/Aids. Também é oferecido capacitação na modalidade EAD, tele presencial para
profissionais da atenção básica dos municípios do estado e, de forma contínua, apoio

Pesquisa

Serviço ao cidadão

Na área da pesquisa a FUAM apoia os pesquisadores no desenvolvimento de pesquisas
científicas em articulação com os diversos setores da instituição, promove parcerias de
colaboração com outras instituições de interesse, visando o aprimoramento de pessoal e
a busca da geração de conhecimento para o cumprimento da missão da FUAM.
Atualmente, a instituição possui as seguintes Linhas de Pesquisa: Hanseníase, Infecções
Sexualmente Transmissíveis, Cirurgia Dermatológica, Psoríase, Dermatologia Tropical e

Dermatologia Geral.
No sentido de ampliar a divulgação da sua produção científica, a FUAM disponibiliza o seu repositório
institucional com listas com referências de artigos, livros, folders, vídeos, cartazes e diversos tipos de
publicações e produções científicas da Fundação e profissionais ligados à instituição.

A FUAM disponibiliza em seu site uma área destinada ao cidadão, com informações sobre
todos os serviços de assistência ambulatorial e diagnóstico laboratorial da média/alta
complexidade, a forma de acesso, responsáveis, requisitos e compromissos para o
atendimento adotados pela instituição horários de atendimento e formas de
agendamento.

Epidemiologia

Em sua homepage a FUAM disponibiliza os dados epidemiológicos do Estado do
Amazonas, com informações sobre mapas e boletins epidemiológicos, sobre o Programa
Estadual de Hanseníase e informações sobre agravos e doenças das patologias: câncer de
pele, dermatite atópica, escabiose, hanseníase, larva migrans, leishmaniose tegumentar
americana, pediculose, psoríase e tinha do corpo.

http://www.nutes.ufpe.br/
http://www.fuam.am.gov.br/ensino/cursos/
http://www.fuam.am.gov.br/ensino/residencia-medica/
mailto:bvs-hanseniase@ilsl.br
mailto:bvs-hanseniase@ilsl.br
http://www.fuam.am.gov.br/ensino/cursos/
http://www.fuam.am.gov.br/pesquisa/projetos-e-pesquisas/
http://www.fuam.am.gov.br/pesquisa/producao-cientifica/
http://www.fuam.am.gov.br/atendimento/
http://www.fuam.am.gov.br/epidemiologia/mapas-epidemiologicos/
http://www.fuam.am.gov.br/downloads/#boletim
http://www.fuam.am.gov.br/epidemiologia/programa-de-combate-a-hanseniase/
http://www.fuam.am.gov.br/epidemiologia/agravos-e-doencas/
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Instituto Lauro de Souza Lima lança vídeo “Baciloscopia em hanseníase: 
procedimentos laboratoriais”
O Instituto Lauro de Souza Lima em parceria
com a Fundação Paulista Contra a
Hanseníase lançou o vídeo “Baciloscopia
em hanseníase: procedimentos
laboratoriais”.

Esse é o segundo vídeo educativo da série
“Baciloscopia em Hanseníase”, iniciado em
2019 com o vídeo “Conceitos de
baciloscopia em Hanseníase”.

O novo material mostra o passo a passo do processo de processamento de raspado intradérmico
para pesquisa de bacilos álcool ácido resistentes em pacientes com suspeita de hanseníase ou
pacientes em acompanhamento do tratamento para hanseníase. O vídeo se inicia com coleta das
amostras, envio para laboratório, fixação, coloração, leitura e interpretação dos resultados, além
de mostrar o preparo dos reagentes utilizados em todas as etapas.

O vídeo Baciloscopia em hanseníase: procedimentos laboratoriais e Conceitos de baciloscopia em
hanseníase, e outros recursos audiovisuais, já estão disponíveis no Portal Multimídia da BVS
Hanseníase.

Revista HI publica os resumos do 10º 
Simpósio de Hansenologiada SBH

Já está disponível o volume 44 da revista
Hansenologia Internationalis: hanseníase e
outras doenças infecciosas com os resumos
do 10º Simpósio da Sociedade Brasileira de
Hanselogia. A edição traz 174 links dos
trabalhos apresentados no simpósio nas áreas
de Epidemiologia e controle (79 trabalhos),
clínica e terapêutica (35), prevenção de
incapacidades e reabilitação (26), história,
direitos humanos e ciências sociais (24),
biologia molecular e genética (3) e imunologia
(7). Confira!

DAHW vence concurso internacional 
SmartDevelopmentHack, e participa de 
coalizão para desenvolvimento de uma 
Audiopediasobre Covid-19

A DAHW participou do evento de tecnologia
promovido pelo BMZ (Ministério de Cooperação
Econômica e Desenvolvimento) da Alemanha. O
edital foi lançado, no formato de um Hackathon,
para a descoberta de boas ideias envolvendo
tecnologia, comunicação e saúde para o Covid-19.
Dos mais de 1000 projetos inscritos, o projeto foi
selecionado para participar, juntamente com
outras 19 instituições, do evento virtual
#SmartDevelopmentHack, que ocorreu nos dias 14
e 15/05. A expertise brasileira na produção de
conteúdos de comunicação em saúde dinâmicos e
adaptados a diferentes públicos e linguagens foi
decisivo nesse processo. Confira a notícia
completa!

mailto:bvs-hanseniase@ilsl.br
mailto:bvs-hanseniase@ilsl.br
http://www.ilsl.br/
https://www.fundacaohanseniase.org.br/
https://bvsalud.org/multimedia/resource/?id=multimedia.media.3553
https://bvsalud.org/multimedia/resource/?id=multimedia.media.3043
https://bvsalud.org/multimedia/?q=hansen+or+hanseniase+or+lepra+or+leprosy
http://www.ilsl.br/revista/abstracts.php?ed=763
https://www.dahw.org.br/2020/05/22/smartdevelopmenthack/

