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Relatório de Impacto Global 2020 - Partinership for Zero
Leprosy

Publicado em fevereiro de 2021 o Relatório de Impacto 2020 da Global Partnership for Zero
Leprosy destaca o trabalho da instituição frente a pandemia de Covid-19, pesquisas sobre
hanseníase e as parcerias entre países.

A Global Partnership for Zero Leprosy é uma coalizão de indivíduos e organizações
comprometidos com o fim da hanseníase no mundo. A parceria inclui a Novartis, Organização
Mundial da Saúde (OMS, como observador), International Federation of Anti-Leprosy
Associations (ILEP), Sasakawa Health Foundation e a International Association for Integration,
Dignity and Economic Advancement (IDEA). Também inclui representantes dos programas
nacionais de hanseníase do Brasil, Gana e Índia, da International Leprosy Association,
organizações científicas e a comunidade acadêmica.

Esse e outros documentos sobre hanseníase e Covid-19 já estão disponíveis na BVS
Hanseníase.
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Ordem de Malta se une à AAL e anuncia parceria inédita no Brasil

A união entre AAL e Ordem de Malta inclui apoio institucional e financeiro, na escala de US$ 70 mil, que
serão aplicados em projeto que a Aliança Contra a Hanseníase já desenvolve no Mato Grosso. O projeto
de cooperação técnica tem o aval da Secretaria de Estado de Saúde e visa capacitar as equipes da região
e apoiar os profissionais locais do aprimoramento ofertado pela saúde pública. Com investimento na
especialização de enfermeiros, médicos e terapeutas ocupacionais, a iniciativa pretende antecipar o
diagnóstico de hanseníase e estabelecer um protocolo de atendimento mais eficiente para pacientes em
tratamento. “A expertise que a CIOMAL detém ao redor do mundo, com vasta experiência na doença,
nos permite unir forças para atacar o problema da negligência em uma região sensível, no segundo país
do mundo com maior número de casos”, destaca Dra. Laila de Laguiche, presidente da AAL. “Estamos
muito contentes com essa colaboração voltada à formação e transferência de conhecimento. Essas
parcerias são essenciais para o avanço no controle da doença”, afirmou o presidente da CIOMAL, Thierry
Zen Ruffinen.

A ALL é membro do Comitê Consultivo da BVS Hanseníase. Confira a notícia completa!

Fonte: ALL

A Companhia Internacional da Ordem de Malta
contra a Hanseníase (CIOMAL, na sigla em francês)
firmou parceria com o Instituto Aliança Contra
Hanseníase (AAL, na sigla em inglês) para atuar em
território brasileiro, especialmente no Mato Grosso,
categorizado como estado hiperendêmico para
doença. Essa é a primeira vez que a instituição de
reconhecimento internacional e trajetória de mais
de seis décadas de atuação no combate à
hanseníase desenvolve atividades por meio de
ONGs brasileiras.

SBD mobiliza personalidades e ilumina prédios e monumentos
públicos em prol do diagnóstico e tratamento da hanseníase

No Brasil, cerca de 30 mil novos casos da hanseníase são registrados a cada ano, resultado que coloca o
País em segundo lugar no mundo em termos de incidência da doença, ficando atrás apenas da Índia.
Diante desses números alarmantes, diferentes personalidades da sociedade brasileira têm mobilizado
seus esforços e emprestado sua imagem à conscientização sobre o tema. “Neste ano, para dar
visibilidade ao assunto, o slogan da nossa campanha é ‘A hanseníase é negligenciada, mas sua saúde
não!’. É nesse contexto que a SBD convoca o poder público, os profissionais de saúde e a população em
geral a atentar para os pacientes, no intuito de juntos superarmos esse problema de saúde pública”,
salienta o presidente da SBD, Mauro Enokihara. Confira a ação completa!

Fonte: SBD
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