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Morhan lança cartilha que é um guia para os direitos das pessoas
atingidas pela hanseníase

A cartilha é um material para instruir a militância, voluntários, usuários e profissionais da saúde
a respeito dos direitos das pessoas atingidas pela hanseníase, divididos em cinco eixos: o
direito à saúde, o direito à pensão especial decorrente do isolamento compulsório, direito a
isenções tributárias, direitos previdenciários e trabalhistas e o direito à informação.

Também inclui informações sobre como entrar em contato com as autoridades competentes
para buscar seus direitos garantidos na constituição e como o Morhan pode ajudar nisso, com
foco no Observatório Direitos Humanos e Hanseníase, da Defensoria Pública da União (DPU).

O material já está disponível na BVS Hanseníase, nas versões desktop/mobile e para impressão.
Para mais informações sobre o projeto, acesse a notícia completa!

Fonte: Morhan
Um material focado em divulgar os
direitos já garantidos às pessoas
acometidas por hanseníase, e que,
muitas vezes, não são tão conhecidos,
e também com informações sobre
como reivindicá-los. Esta é a mais
nova Cartilha de Direitos Humanos
das Pessoas Afetadas pela Hanseníase
lançada pelo Morhan, com apoio da
Sasakawa Health Foundation.

Formulário Hanseníase em Rede - DAHW Brasil

Na intenção de construir uma rede de suporte à hanseníase
no Brasil a DAHW Brasil disponibilizou o Formulário
Hanseníase em Rede que visa compreender melhor os
interesses dos diferentes atores que estão envolvidos nessa
luta.

O formulário é destinado a profissionais e gestores de
saúde, alunos, pessoas acometidas pela hanseníase e todos

os interessados pela causa.

Os projetos da DAHW Brasil são de ordem técnica e social e apoiam pessoas físicas e jurídicas
que tenham ideias inovadoras para combater a doença, no entanto o principal objetivo da
instituição é modificar, de fato, a realidade das pessoas atingidas pela hanseníase. Apoie esse
projeto respondendo o formulário!

Fonte: DAHW Brasil
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Em 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 BIREME/OPAS/OMS,
instituição que em 2007, em parceria com o Instituto Lauro de Souza Lima, viabilizou o projeto da
BVS Hanseníase.

BVS – Biblioteca Virtual em Saúde

O Centro Latino-Americano e do
Caribe de Informação em Ciências da
Saúde, também conhecido pelo seu
nome original Biblioteca Regional de
Medicina (BIREME), é um centro
especializado da OPAS/OMS,
orientado à cooperação técnica em
informação científica em saúde.

Sua missão é contribuir para o
desenvolvimento da saúde nos
países da América Latina e Caribe
por meio da democratização do
acesso, publicação e uso de
informação, conhecimento e
evidência científica, tendo como
principal objetivo contribuir para o

A BVS é a principal Estratégia e Modelo de cooperação técnica em gestão da informação científica e
técnica em saúde da AL&C, promovida e coordenada pela BIREME desde 1998. É um bem público
regional construído e operado conjuntamente por uma rede de instituições e profissionais de 30
países, que atua na produção, intermediação e uso da informação científica e técnica em saúde.

Criar, melhorar e disseminar fontes de informação científica e técnica para atender às
necessidades dos governos, sistemas de saúde, trabalhadores e pesquisadores no que diz
respeito à publicação, à preservação e/ou ao acesso à informação relevante em saúde.

Objetivos chave do Modelo BVS:

Promover e facilitar o acesso equitativo à informação, para que as decisões em saúde
sejam baseadas/informadas pelo conhecimento (evidência) científica.

Coordenar, realizar e promover o controle bibliográfico, disseminação, avaliação e
aperfeiçoamento da literatura científica e técnica publicada nos países da Região de AL&C.

desenvolvimento da saúde das populações da Região das Américas, promovendo a cooperação
entre países, a democratização do acesso à informação científica e técnica, legislação e o
intercâmbio de conhecimento e evidências em prol da contínua melhoria dos sistemas de saúde,
educação e de pesquisa.
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Projetos da BIREME/OPAS/OMS alinhados à hanseníase
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Vitrine do Conhecimento: Estratégia Mundial para Hanseníase 2016-2020
Fonte de informação resultado da parceria de cooperação técnica entre o Centro Latino-Americano e do
Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME/OPAS/OMS) e o Programa Regional de Hanseníase da
OPAS/OMS para a disponibilização e dar destaque a documentos e recursos informacionais selecionados
sobre o tema.

A Vitrine dá destaque para a Estratégia Mundial
para Hanseníase 2016-2020 disponibilizando
resultados de buscas pré-configuradas sobre os
pilares da estratégia, disponibiliza também uma
coleção de cursos, recursos educacionais abertos
e materiais educativos, Guias e diretrizes para

pratica clínica e Informes Técnicos da OPAS/OMS.

Curso online Hanseníase

A previsão de lançamento dessa fonte de informação, é outubro  
de 2020. Confira!

Epidemiologia, Diagnóstico, Tratamento medicamentoso, Reabilitação, Aspectos
sociais, Complicações, História, Transmissão, Etiologia e Mortalidade.

O filtro geral sobre o tema Hanseníase foi revisado e ampliado e está sendo utilizado
como base para a atualização do conteúdo de dez áreas temáticas: Prevenção e controle,

Em um universo de mais de 30 milhões de documentos, facilitar ao pesquisador o acesso a
informação científica e técnica por meio de filtros temáticos e metodológicos efetivos é um
diferencial que apoia a tomada de decisão informada por evidências e corrobora para
ampliar a produção científica na sua área de interesse.

Atualização Área Temática BVS Hanseníase

Esse é um processo detalhado e cuidadoso, em que bibliotecários em
cooperação com especialistas das áreas pesquisadas trabalham juntos para
alcançar o melhor resultado.

O Curso online sobre Hanseníase é uma iniciativa de cooperação técnica
entre a BIREME/OPAS/OMS e o Programa Regional de Hanseníase da
OPAS/OMS para o desenvolvimento de linhas de ação relacionadas ao
manejo. de informação e conhecimento na área.

Consideradas as necessidades apresentadas pelo programa para a região
da AL&C, o curso terá por objetivo, oferecer e facilitar o acesso a
evidências científicas e técnicas e informações além dos guias e
protocolos tradicionais já produzidos e divulgados por organizações
internacionais; integrando plataformas já existentes, como a página do
Programa Regional de Hanseníase, a BVS Hanseníase e gerando os

Recursos Educacionais Abertos (REA) que serão publicados em repositório especifico para acesso livre e
gratuito expandindo a visibilidade das informações científicas e técnicas sobre hanseníase na região da AL&C.
Mais informações, em brevena BVS Hanseníase!
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Amazonas tem a maior taxa de cura de hanseníase dos últimos 30 anos

O Amazonas alcançou, em 2019, a maior taxa de cura de hanseníase dos últimos 30 anos, com
92,2% de pacientes curados da doença. O índice inédito foi divulgado pelo Ministério da Saúde,
que apresentou o resultado dos indicadores de hanseníase 2019 de todas as Unidades da
Federação.

Responsável pelo Programa de Combate à Hanseníase no Estado do Amazonas, a Fundação Alfredo
da Matta monitora o percentual de cura nas coortes, ou seja, em grupos de pacientes em
tratamento por determinado período e desde 1990, esta é a primeira vez que o Amazonas alcança
este índice, sendo classificado com o conceito “Bom” segundo parâmetros do Ministério da Saúde
que inicia a escala com o conceito “Precário”, para índices de cura abaixo de 75%; passando por
“Regular”, para taxas de cura entre 75 e 89,9% e finalmente “Bom”, para os que atingem
percentuais acima de 90% na cura dos pacientes.

A melhoria deste indicador se deve a uma série de medidas de monitoramento dos casos de
hanseníase diagnosticados em todo Estado, abrangendo ações como o acompanhamento rigoroso
dos pacientes em tratamento e os testes em contatos de pacientes, ou seja, o monitoramento
também daqueles que mantém contato íntimo e prolongado com um paciente de hanseníase em
tratamento, normalmente seus familiares.

Para mais informações, acesse a notícia completa!

Fonte: FUAM
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