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NHR Brasil é destaque no Prêmio IEL de Estágio 2020

A NHR Brasil conquistou o segundo lugar em duas categorias da etapa regional do Prêmio IEL
de Estágio, edição 2020. A organização ganhou destaque nas categorias Projetos Inovadores,
que premia iniciativas realizadas em parceria com estagiários, e Empresa Inovadora, que
reconhece os melhores programas de estágio.

Concorrendo com iniciativas de outras micro e pequenas empresas do Ceará, o podcast
Minutos para a Hanseníase conquistou o segundo lugar entre os projetos inovadores.
Desenvolvido pela Comunicação da NHR Brasil, o programa ganhou destaque pela
originalidade e pelo impacto positivo que traz para a sociedade.

O Prêmio IEL de Estágio também trouxe outra importante conquista para a NHR Brasil: a
segunda colocação entre os melhores programas de estágio do Ceará. Pela infraestrutura,
capacitações e benefícios diferenciados oferecidos aos estagiários, a organização se destacou
entre outras micro e pequenas empresas, assegurando o segundo lugar na categoria Empresa
Inovadora.

Para Alexandre Menezes, diretor executivo da NHR Brasil, ambos os prêmios estimulam
estudantes e toda equipe técnica. “É uma conquista do time, pela forma como se desenvolve a
abordagem de ensino/aprendizagem e pela troca de conhecimento. Estagiárias e estagiários
estão de parabéns, assim como as preceptoras e preceptores”, Alexandre destaca.

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

Fonte: NHR Brasil
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Hanseníase e Covid-19: confira os documentos disponíveis na BVS
Hanseníase

Está disponível nos destaques da BVS Hanseníase o filtro de busca sobre Coronavírus – Covid-19,
elaborado pela BIREME/OPAS/OMS e Instituto Nacional do Câncer –INCA para a Vitrine do
Conhecimento Infecção por Coronavírus (COVID-19), e aplicado nas bases de dados da BVS
Hanseníase.

A estratégia de busca trouxe 33 documentos* que tratam sobre o tema de infecções por coronavírus
no contexto de estudos sobre hanseníase.

A BVS Hanseníase tem tratado com exaustividade a inclusão desse tipo de documentos em suas bases
de dados, e está apta para o recebimento de indicações de documentos para inclusão através do e-mail
bvs-hanseniase@ilsl.br.

* Resultado em 01/04/2021

BRASA lança projeto “Hanseníase em Rede de Interfaces”

A Associação Brasil Saúde e Ação - BRASA promoveu no dia 30 de março o evento online de abertura
do projeto Hanseníase em Rede de Interfaces: saúde, educação e sociedade. O encontro foi mediado
por Stefano Simoni, Coordenador Geral da BRASA, e Andrea Taborda, Coordenadora da Comissão de
Residência Médica da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). O evento contou com a
presença e apoio da Federação Internacional das Associações de Combate à Hanseníase (ILEP) no
Brasil, com os participantes Alexandre Menezes, diretor nacional da NHR Brasil, e Reinaldo Bechler,
diretor executivo da DAHW Brasil.

Além das falas dos coordenadores de programas e de outras personalidades no movimento pela
reintegração das pessoas acometidas pela hanseníase, foi apresentado o projeto Hanseníase em Rede,
seus objetivos e propostas.

O vídeo do evento já está
disponível no Portal
Multimídia da BVS
Hanseníase.
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Em parceria com a ONU, Aliança Contra a Hanseníase realiza pesquisa
sobre o impacto da Covid-19 no Brasil

Fonte: ALL

2020, o diagnóstico alerta para o agravamento da negligência em relação à doença, que ficou ainda
mais preterida após a instalação da crise sanitária causada pelo novo coronavírus.

O formulário composto por 18 questões de múltipla escolha e uma questão aberta esteve disponível
para preenchimento online durante 30 dias. O levantamento contou com 35 respostas com
representação equivalente em todas as regiões brasileiras. A amostra é composta por profissionais de
saúde (60%) e pacientes e/ou familiares (40%).

Dentre os dados que mais despertam atenção está o alerta para a interrupção de atendimento de forma
total ou parcial: 57% dos respondentes declararam que foram afetados em alguma medida, incluindo
falhas no fornecimento de medicamentos. Um terço dos respondentes tiveram estado de saúde
agravado: 40% apresentação reações hansênicas, 22% piora do estado geral e 17% precisaram de
internação. Em relação a casos mais extremos, 14% desenvolveram incapacidade física.

O Instituto Aliança Contra a Hanseníase é membro do Comitê Consultivo da BVS Hanseníase. Confira o
resultado completo da pesquisa!

Nota de pesar – Luiz Cláudio Dias
Fonte: FUAM

O Instituto Aliança Contra a Hanseníase (AAL, na sigla em inglês)
aplicou um questionário em todo território brasileiro com o objetivo de
coletar a percepção de pacientes, familiares e profissionais de saúde
envolvidos diretamente no tratamento da hanseníase. A pesquisa é
parte do esforço da ONU, cuja representante nos assuntos ligados à
hanseníase é a relatora Alice Cruz. Com respostas coletadas no fim de

A equipe da BVS Hanseníase lamenta profundamente a perda do
Dr. Luiz Cláudio Dias, que veio a falecer no dia 27/03/2021 vítima
de complicações causadas pela infecção de Covid-19.

Dr. Luiz Cláudio Dias atuava na Fundação Alfredo da Mata desde
1990, tendo desempenhado as funções de diretor, médico e
pesquisador e dedicando sua vida profissional ao combate da
hanseníase no Brasil. Desde 2019 atuava como membro titular
do Comitê Consultivo da BVS Hanseníase.

Em nota de pesar a FUAM lamentou a perda do profissional e
amigo “Com profundo pesar a Fundação Alfredo da Mata
Lamenta a morte do médico dermatologista Luiz Cláudio Dias
vítima da Covid. A notícia da morte de alguém sempre nos
comove e entristece. A morte de um colega de trabalho e de um
profissional comprometido e entusiasmado com as causas da
saúde publica é devastadora”.

Leia a nota completa.
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