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IV Reunião de Comitê Consultivo da BVS Hanseníase é realizada
virtualmente
O Comitê Consultivo da BVS Hanseníase Brasil se reuniu virtualmente no dia 20 de outubro de
2020 para realização da sua IV Reunião com os objetivos de 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 2019- 2020 no contexto da pandemia
do COVID 19; e 3) discutir e delinear as ações estratégicas para o fortalecimento da BVS
Hanseníase.

O encontro que habitualmente ocorre durante o Simpósio Brasileiro de Hansenologia precisou
ser alterado para o formato remoto, em decorrência dos protocolos de segurança adotados
para o combate da pandemia de Covid-19. Na abertura do evento o Dr. José Ricardo Bombini,
Diretor do Instituto Lauro de Souza, instituição coordenadora da BVS Hanseníase, salientou
que mesmo devido às atuais circunstâncias o Comitê Consultivo não poderia deixar de se
reunir na intenção de celebrarmos os avanços do último ano e de fortalecer o trabalho da
equipe para o constante sucesso do projeto.

No período 2019-2020 foram destaque as ações referentes ao lançamento do novo portal da
BVS Hanseníase em janeiro/2020; o lançamento da fonte de informação Coleção Ministério da
Saúde e a formalização do apoio do Ministério da Saúde ao Projeto de Fortalecimento da BVS
Hanseníase através do termo de cooperação técnica com a BIREME/OPAS/OMS.

As discussões por parte dos participantes do comitê para o delineamento de ações
colaborativas para o período 2020-2021 foram muito valiosas, a equipe compartilhou ideias,
fizeram observações e sugestões sobre o trabalho desenvolvido e se comprometeram a ser
cada vez mais atuantes no que tange a inserção de novos conteúdos no portal e divulgação
das ações.

Em destaque para a agenda de
trabalho no período 2020-2021
estão as propostas de
conformação do Comitê
Executivo da BVS Hanseníase;
ampliação da fonte de
informação Coleção Ministério
da Saúde e criação da Coleção
Obras Raras em Hanseníase e a
internacionalização do portal
para os idiomas inglês e
espanhol. Para mais
informações, acesse a ata da
reunião!
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International Federation of Anti-Leprosy Associations – ILEP
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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 International Federation of
Anti-Leprosy Associations e um de seus membros no Brasil, a NHR Brasil.

NHR Brasil

A ILEP é formada por um consórcio de organizações
não governamentais internacionais que
compartilham o desejo de ver um mundo livre da
hanseníase, reconhecendo que esse objetivo só
poderá ser alcançado com a formação de parcerias e
com o trabalho colaborativo.

Por meio dos programas de suas associações membro, a ILEP abrange mais de 60 países e 700
projetos em todo o mundo.

O trabalho da ILEP é desenvolvido de forma estratégica, visando:

Zero Transmissão

Interromper a transmissão da
hanseníase. Os pesquisadores
da ILEP se esforçam para
identificar novas ferramentas
para parar a transmissão,
enquanto os profissionais se
esforçam para fazer o melhor
uso do que é conhecido
atualmente.

Zero Deficiência

Prevenir as deficiências
causadas pela hanseníase.
Por meio de tratamento
imediato, especialização e
ensino de autocuidado,
buscam prevenir danos nos
nervos, lesões, desfiguração
do rosto e dos membros e
cegueira.

Zero Estigma e 
Discriminação 

Promover a inclusão de
pessoas afetadas pela
hanseníase e seus familiares,
enfrentando leis injustas e
todas as formas de
preconceito e exclusão contra
a hanseníase.

A NLR é uma organização não-governamental holandesa que há mais de 50 anos
luta por um mundo livre da hanseníase. Atuando em diversos países, a NLR
começou a apoiar projetos de combate à hanseníase no Brasil em 1994. O
trabalho foi desenvolvido em parceria com o setor público, com presença na
rotina dos programas de controle da hanseníase, capacitação de profissionais de
saúde e produção de materiais educativos em até 13 estados brasileiros.

Em 2011, este apoio foi oficializado com a criação da NHR Brasil, atuando como um escritório
representando a ONG holandesa no Brasil. Atualmente a NHR Brasil atua nos estados do Ceará,
Rondônia, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte, com seis Projetos alinhados os eixos da Zero
Transmissão (Programa PEP++, Projeto SOS Pele/SkinApp e Projeto Integra DTN++), Zero
Incapacidades (Avaliação e Fortalecimento dos GACs) e Zero Exclusão (Desenvolvimento Inclusivo e
Reabilitação Socioeconômica). A NHR tem desenvolvido também, atividades que integram outras
Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN).

Com diferentes iniciativas, a NHR Brasil combate a hanseníase com o objetivo de promover e apoiar
o diagnóstico precoce, a prevenção de sequelas e incapacidades, a redução do estigma vivenciado
por pessoas acometidas pela hanseníase e o desenvolvimento inclusivo para pessoas com
deficiência. Internacionalmente, a NHR Brasil integra a ILEP e coordena seus membros a nível
nacional.
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Projetos da NHR Brasil

Lives sobre diferentes aspectos da hanseníase

No enfrentamento a pandemia de Covid-19, a NHR Brasil
promoveu um circuito de lives que visavam a socialização do tema
hanseníase.

Ao todo foram oferecidos seis debates com os temas: Reabilitação
socioeconômica em cenários de vulnerabilidade; A luta contra a
hanseníase narrada em uma história de vida; A estratégia dos
grupos de autocuidado na hanseníase; Caminhos para identificar
e reconhecer o estigma na hanseníase; Estratégia nacional para
enfrentar a hanseníase; e, Impactos da pandemia para as doenças
tropicais negligenciadas.

O eventos foram gravados e continuam disponíveis para acesso
no canal do Youtube da NHR Brasil.

Podcast Minutos para a Hanseníase
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A proposta do podcast Minutos para a Hanseníase é criar
um novo espaço para partilhar e construir conhecimento. O
projeto busca trazer mais visibilidade para o tema, ouvindo
as vozes da população e tirando dúvidas comuns sobre a
doença no Brasil.

O conteúdo do podcast é gratuito e está disponibilizado no
Spotify, no site Anchor.fm, no Youtube e no site da NHR
Brasil. Os episódios que irão ao ar entre outubro de 2020 e
janeiro de 2021, e a primeira temporada procura descobrir o
que os jovens conhecem sobre a hanseníase, entrevistando
pessoas que residem nas cidades de atuação da NHR Brasil.

Na primeira temporada do podcast, o time é composto por duas especialistas para conversar
sobre o tema: Sacha Nogueira, professora do Departamento de Enfermagem da UFC e
coordenadora da Liga Acadêmica em Doenças Estigmatizantes (Lades/UFC), e Aparecida Grossi,
membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Os programas terão frequência quinzenal, e o primeiro episódio com o tema “O que é a
hanseníase?” já pode ser ouvido e compartilhado!

Siga a NHR Brasil nas redes sociais!
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Linha do Tempo contando a História da Hanseníase está disponível na BVS
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A Linha do Tempo da Hanseníase tem como objetivo
registrar e documentar os principais fatos e eventos
marcantes da história da Hanseníase no Brasil, cobrindo
o período entre1741 e 2010.

O desenvolvimento da linha do tempo na BVS visa
registrar e organizar fatos históricos de maneira
cronológica e apresentá-los graficamente, destacando
datas e períodos de forma visual ao usuário.

Esta fonte de informação foi desenvolvida para a BVS
Hanseníase em 2010 pela Dra. Laurinda Rosa Maciel, na
época, Documentalista e Pesquisadora da Fundação
Oswaldo Cruz e sob a coordenação do Instituto Lauro de
Souza Lima, que validou e publicou as informações nas
bases de dados da BVS.

Recentemente, com apoio da BIEREME/OPAS/OMS todo
conteúdo da Linha do Tempo da Hanseníase foi migrado
para um novo plug in do Wordpress, que poderá ser
atualizado constantemente possibilitando a publicação
de marcos históricos que ocorreram nas últimas
décadas.

DAHW Brasil promove primeiro Ciclo de Formação Online em Hanseníase
Em suas décadas de atuação no Brasil, a DAHW formou e capacitou mais de
15 mil pessoas no estado do Mato Grosso em cursos presenciais. Buscando
inovar, criamos o Primeiro Ciclo de Formação Online em Hanseníase afim de
dar continuidade a nossas atividades durante a pandemia.

Organizado em sete aulas transmitidas ao vivo e gratuitamente para
profissionais de saúde pelo Brasil, o Ciclo de Formação irá otimizar o atendimento e a qualidade de
vida dos pacientes.

O ciclo será composto pelos seguintes itens: Diagnóstico – Clínico e Diferencial; Hanseníase –
Histórico e Epidemiologia; Modo de Transmissão; Classificação – Formas Clínicas; Tratamento –
Esquemas Pb / Mb e Esquemas Substitutivos; Reações – Tipo I e Tipo II; e, Autocuidado.
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