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Evento discute a importância do cuidado interprofissional na
hanseníase

No dia 10 de junho, quinta-feira, das
19h às 21h, será realizado o simpósio
on-line Hanseníase: um cuidado
interprofissional, promovido pela
Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto (EERP) da USP.

O intuito do evento é discutir a
importância de diferentes profissionais
da área de saúde trabalharem juntos
para tratar pacientes com hanseníase.

Fonte: Jornal da USP

A inscrição é gratuita e pode ser feita por aqui.

Iniciação Científica – Fuam abre seleção para 15 vagas de
bolsistas do PAIC

Estão abertas as inscrições para seleção de bolsistas para o
Programa de Apoio a Iniciação Científica da Fundação
Alfredo da Matta – PAIC/Fuam 2021/2022.

Este ano, serão oferecidas quinze (15) bolsas de iniciação
científica, fomentadas pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), por um
período de 12 meses, com início previsto para agosto de
2021.

As inscrições vão até o dia 14 de junho e podem ser feitas
acessando o formulário pelo link ou o QR Code disponíveis
no site da Fuam.

Fonte: FUAM

O candidato deve ser brasileiro ou naturalizado, apresentar declaração de matrícula a qual
deverá informar o período em que está matriculado, em curso de graduação reconhecido
pelo Ministério da Educação (MEC), no Estado do Amazonas.

Para a seleção, além da análise de currículo, o candidato terá seu coeficiente acadêmico
como um dos critérios de seleção, pois isso, um dos documentos exigidos na inscrição é o
histórico escolar da graduação completo e atualizado. Para mais informações, acesse a
notícia completa.
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Estratégia Nacional para Enfrentamento da Hanseníase 2019 - 2021
Publicado em maio de 2020, o documento “Estratégia Nacional para
o Enfrentamento da Hanseníase 2019-2021” foi desenvolvido pelas
equipes técnicas que compõem a Coordenação Geral de Vigilância
das Doenças em Eliminação (CGDE/SVS/MS) e a Coordenação Geral
de Garantia dos Atributos da Atenção Primária à Saúde, da
Secretaria de Atenção Primária à Saúde (CGGAP/SAPS/MS), junto às
outras interfaces no âmbito do Ministério da Saúde, Coordenações
Estaduais do Programa de Hanseníase, Organização PanAmericana
de Saúde (OPAS), professores da Universidade de Brasília,
instituições parceiras, especialistas e colaboradores sobre o tema no
país.

O propósito da Estratégia Nacional é apresentar metodologias
diferenciadas frente aos distintos padrões de endemicidade
existentes no país, de forma que se possa alcançar maior cobertura
e melhor desempenho das ações para o controle da doença.
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Portanto, a Estratégia Nacional visa subsidiar o planejamento das ações nas três esferas
governamentais.

O documento completo está disponível na BVS Hanseníase através da Coleção Ministério da Saúde,
fonte de informação desenvolvida pela BVS Hanseníase com o objetivo de reunir toda publicação
técnica sobre hanseníase do Ministério da Saúde em um único local a fim de facilitar o acesso e
disseminação da informação validada e qualificada sobre a doença aos profissionais da saúde.

Morhan lança o livro “Hanseníase: direitos humanos, saúde e
cidadania”

A parceria entre o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas
pela Hanseníase (Morhan) e da Editora Rede Unida resultou na
publicação do livro ““Hanseníase: direitos humanos, saúde e
cidadania”, que busca uma aproximação entre movimento social e a
academia para uma abordagem interdisciplinar do tema da
hanseníase, que considere os aspectos da saúde de forma inter-
relacionada com os direitos humanos e a participação social.

O livro foi elaborado a partir de uma chamada pública realizada entre
final de 2019 e início de 2020. Avaliados pelo Núcleo de Pesquisa do
movimento, os artigos finais somam 19 e envolvem a contribuição
de 89 pesquisadores/as, sendo alguns e algumas voluntários/as de
núcleos Morhan espalhados pelo país.

A Relatora Especial da ONU para a eliminação da discriminação

Fonte: Editora Rede Unida

contra as pessoas afetadas pela hanseníase e seus familiares, Alice Cruz, assina o prefácio. A
organização é de Artur Custódio, Paula Brandão e Nanda Duarte.

O documento completo está disponível no Cantinho do Cidadão, uma fonte de informação
desenvolvida pela BVS Hanseníase com conteúdo selecionado para o público em geral.
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Dr. Cleverson Teixeira Soares lança o livro “Histopathological
Diagnosis of Leprosy”
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O livro, de 270 páginas, é composto por mais de 1.000
fotografias, distribuídas em 200 painéis temáticos, que
documentam, de forma didática e muito detalhada, o que é a
hanseníase, sua evolução, tipos e raros casos de regressão e
reaparecimento.

O responsável por essa importante contribuição mundial, e
relevante do ponto de vista científico, é o médico patologista
de Bauru Cleverson Teixeira Soares, membro do Centro de
Estudos do Hospital Unimed Bauru (CEHUB), integrante da
equipe do Instituto Lauro de Souza Lima, centro referência
mundial em hanseníase pela OMS, e do Laboratório Anatomed.
O livro é resultado de 10 anos de pesquisa, produção,
catalogação e análise de imagens microscópicas de pacientes
com hanseníase.

Fonte: SBP

Muitos conteúdos retratam de forma inédita os mecanismos de ações do bacilo Mycobacterium
leprae, causador da doença. Tais dados e o volume agrupado de informações tornam a obra uma
importante contribuição mundial à compreensão da hanseníase.

Mais informações, acesse a notícia completa. O livro pode ser adquirido pelo site da editora.

Novo portal de revistas científicas é lançado pela Secretaria de
Saúde do Estado de SP

Fonte: BIREME

Com o objetivo de reunir e estruturar suas
principais revistas científicas em um único
ambiente virtual, a Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo (SES/SP) criou o Portal de
Revistas Científicas. O portal irá oferecer serviços

diferenciados, como a gestão eletrônica dos periódicos por meio de um fluxo editorial online,
utilizando o sistema Open Journal System (OJS) e ampliar a visibilidade das revistas dos institutos que
integram a Biblioteca Virtual em Saúde Rede de Informação e Conhecimento da Secretaria.

Inicialmente, cinco periódicos compõe o portal: Boletim Epidemiológico Paulista; Boletim do Instituto
de Saúde; Cadernos de História da Ciência; Hansenologia Internationalis: hanseníase e outras
doenças infecciosas; e a Revista do Instituto Adolpho Lutz.

Coordenada pelo Instituto Lauro de Souza Lima, a Revista Hansenologia Internationalis visa à
divulgação de trabalhos científicos no campo da hanseníase e de outras doenças infecciosas, além de
proporcionar interação entre todos aqueles que lutam pelo controle dessas doenças. O periódico
aderiu recentemente ao fluxo contínuo na publicação dos seus fascículos e se destaca no campo
científico sendo o único periódico Latino Americano cujo escopo principal é a hanseníase.
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