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Bate-papo sobre a Exposição “Histórias cruzadas, caladas,
curadas” no museu do Instituto Lauro de Souza Lima
Mostra concebida exclusivamente para o Museu do Instituto Lauro de Souza Lima evidencia a
história da hanseníase.

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta a
exposição “Histórias Cruzadas, Caladas, Curadas”, concebida exclusivamente paro o Museu
do Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru*. Sob curadoria do museólogo Rodrigo Santos,
da historiadora Renata Gava e da museóloga Olga Susana Costa Coito e Araújo, da Engenho
Assessoria e Consultoria, a mostra é uma realização do Programa de Ação Cultural Expresso
(ProAC Expresso).

O bate papo com os curadores acontece no dia 02 de fevereiro de 2021 às 10h00 através do
link: https://meet.google.com/azd-fnhq-jso?hs=224.

* Visitas: de terça a quinta-feira, das 8h às 13h, apenas por agendamento pelo e-mail ensino@ilsl.br. 
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Ações relacionadas ao Janeiro Roxo movimentam a luta contra
a hanseníase no Brasil!

ARTESP e concessionárias se mobilizam na campanha janeiro roxo
para incentivar conscientização sobre hanseníase

Agência de Transporte do Estado de São Paulo, com o apoio das 20 concessionárias que administram
as rodovias paulistas, ampliou as ações educativas da campanha Todos Contra a Hanseníase, da SBH,
dentro do mês Janeiro Roxo de conscientização sobre a doença.

Além da divulgação de mensagens educativas em 392 painéis eletrônicos distribuídos ao longo dos
11,2 mil quilômetros de rodovias concessionadas, nesta quarta-feira 27 de janeiro, a ARTESP
promoveu uma live com o vice-presidente da SBH, Marco Andrey Cipriani Frade, para falar sobre a
hanseníase, sinais, sintomas, tratamento e o cenário da doença no Brasil.

A campanha nacional “Todos Contra a Hanseníase” acontece durante todo o ano, mas é reforçada
em janeiro desde 2016, quando o Ministério da Saúde oficializou o mês e adotou a cor roxa para
ações de conscientização sobre a doença.

A entrevista está disponível no Portal Multimídia da BVS Hanseníase.

Fonte: SBH
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Série de podcasts discute preconceito na hanseníase
Fonte: NHR Brasil

A série Zero Preconceito é uma produção conjunta das organizações membros da Federação
Internacional de Associações de Combate à Hanseníase (ILEP) no Brasil, envolvendo a NHR Brasil, a
BRASA Brasil Saúde e Ação e a DAHW Brasil nos esforços para trazer visibilidade ao tema da
hanseníase no Janeiro Roxo, mês de conscientização sobre a doença.

Aspectos históricos, impactos na vida das pessoas e estratégias de superação do preconceito serão
temas discutidos nos episódios, que serão disponibilizados no Spotify e nos sites das organizações
envolvidas. A proposta busca trazer informações acessíveis sobre o tema para a população brasileira.
Os episódios irão ao ar nas segundas, quartas e sextas entre os dias 1º e 12 de fevereiro.

O primeiro episódio já está disponível no Portal Multimídia da BVS Hanseníase.

Uma série com seis episódios de
podcast abordará desafios e
soluções para enfrentar o
preconceito e a discriminação
contra pessoas acometidas pela
hanseníase. No dia 30 de janeiro,
uma live com participação de
Carmelita Ribeiro, Coordenadora
Geral de Vigilância das Doenças em
Eliminação (Ministério da Saúde),
marcou o lançamento da iniciativa.

Superlive organizada pela SBD levou aos médicos informação de alto
padrão científico sobre hanseníase

No dia 22 de janeiro de 2021 a Sociedade Brasileira
de Dermatologia promoveu o evento online
#JaneiroRoxo Atualização em hanseníase, que teve
duração de três horas e o objetivo de conscientizar
os profissionais da saúde no enfrentamento da
doença no Brasil.

Na abertura do evento online, transmitido pelo
canal da SBD em rede aberta, Mauro Enokihara,
presidente da SBD, destacou ainda a participação
ativa dos associados e o empenho da atual diretoria
na construção do Janeiro Roxo, primeira campanha
coordenada pelo novo grupo gestor da entidade,
que coordenará as ações no período de 2021 a
2022.

Fonte: SBD

O evento completo já está disponível no Portal Multimídia da BVS Hanseníase.
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Instituto Aliança Contra a Hanseníase distribui laços roxos em
apoio à campanha Janeiro Roxo

Fonte: AAL

Janeiro é o mês em que a comunidade dedicada ao combate à hanseníase reúne esforços para
conscientizar sobre a gravidade da doença e a importância do diagnóstico precoce e do tratamento
adequado. Batizado de Janeiro Roxo o mês concentra uma série de ações educativas que são
articuladas por diferentes iniciativas, tanto do poder público, privado e terceiro setor.

Em parceria com instituições de saúde, órgãos de saúde pública e profissionais de saúde, o Instituto
Aliança Contra a Hanseníase distribuiu, ao longo do mês, 5 mil laços da campanha em nove estados
brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Mato
Grosso do Sul e Paraná. Com exceção da região norte, todas as regiões do país receberam as fitas da
campanha, que chegaram a diferentes localidades por meio das secretarias de saúde e profissionais de
saúde parceiros da ONG. “Uma das missões do Janeiro Roxo é a conscientização. As fitinhas roxas que
pacientes e equipes de saúde usam no peito são uma lembrança singela de que a hanseníase ainda
existe e, sim, tem cura!”, ressalta Dra. Laila de Laguiche, médica fundadora da organização.

Profissionais do ILSL utilizam os laços da AAL e apoiam a campanha Janeiro Roxo

CREDESH promove semana de conscientização sobre hanseníase
O Centro de Referência Nacional em
Dermatologia Sanitária e Hanseníase
(CREDESH), do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal de Uberlândia
(UFU); a Vigilância Epidemiológica da
Secretaria Municipal de Saúde de
Uberlândia; o Movimento de
Reintegração da Pessoa Atingida pela
Hanseníase (MORHAN) núcleos
Municipal, Estadual e Nacional; as

Fonte: CREDESH

Superintendências Regionais de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Uberlândia e de Uberaba; a
Casa das Bem Aventuranças – Uberlândia; com apoio do Instituto Aliança Contra a Hanseníase (AAL) e
a Sociedade Brasileira de Hansenologia promoveram, a Semana Mundial de Luta contra o Preconceito
pela Hanseníase em Janeiro de 2021.
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