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11ª edição do Simpósio Brasileiro de Hansenologia acontece
em dezembro
Fonte: SBH

A Sociedade Brasileira de Hansenologia (SBH) realiza nos dias 15, 16 e 17 de dezembro o
Simpósio Brasileiro de Hansenologia. O evento, que está em sua 11ª edição, será
exclusivamente on-line. Especialistas brasileiros e estrangeirosdiscutirão assuntos como
tratamentos, pesquisa, políticas de combate à doença e direitos sociais das pessoas atingidas
pela hanseníase.
A Sociedade Brasileira de Hansenologia (SBH) realiza nos dias 15, 16 e 17 de dezembro o
Simpósio Brasileiro de Hansenologia. O evento, que está em sua 11ª edição, será
exclusivamente on-line. Especialistas brasileiros e estrangeiros discutirão assuntos como
tratamentos, pesquisa, políticas de combate à doença e direitos sociais das pessoas atingidas
pela hanseníase.
O abastecimento de medicamentos para o tratamento da hanseníase também será abordado
no evento. A falta dos medicamentos que compõem o esquema poliquimioterápico (PQT)
atingiu diversas regiões do país em 2020. A SBH tem monitorado a situação e dialogado com
autoridades brasileiras, além da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e Organização
Mundial de Saúde (OMS), para evitar que novos cenários de desabastecimento continuem
afetando os pacientes. Esses medicamentos são doados pela OMS ao Brasil e distribuídos
gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aos pacientes.
O Brasil registra cerca de 30 mil novos casos por ano de hanseníase – número próximo aos
casos novos de HIV e AIDS. O país ocupa o segundo lugar no ranking mundial da hanseníase,
e concentra 90% dos casos notificados nas Américas. A Índia é o país com mais casos.
Porém, atualmente, o Brasil é o país com a maior taxa de detecção do mundo (número de
casos novos em relação à população).
Informações sobre inscrições e programação completa serão divulgadas em breve no site da
SBH.
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OMS publica o Boletim Epidemiológico com as atualizações globais
da hanseníase em 2019
Fonte: ILEP
Foi publicado em setembro de 2020 o Boletim Epidemiológico da Organização Mundial da Saúde
com as atualizações mundiais sobre a situação da hanseníase no ano de 2019.

Segundo os comentários da Comissão Técnica do ILEP essa nova atualização apresenta uma grande
quantidade de dados úteis sobre o estado atual da hanseníase em todo o mundo, disponibilizados
em tabelas que facilitam a compreensão. Traz ainda um editorial final que oferece uma perspectiva
mais ampla com os dados que foram coletados em 160 países.
A Comissão Técnica do ILEP ainda avalia que a atualização apresenta uma riqueza de dados que serão
úteis para os formuladores de políticas, planejadores e pesquisadores em todos os lugares, sendo a
ênfase na intensificação das atividades preventivas muito bem vinda. Leia a matéria completa no
portal de notícias do ILEP.
O documento completo pode ser acessado no Weekly Epidemiological Record.

Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global leprosy (Hansen disease) update, 2019: time to step-up
prevention initiatives. Weekly epidemiological record, 2020; 95(36): 417-40.

BVS Hanseníase ganha novo logo e QRCode para divulgação
Já estão disponíveis para download na BVS
Hanseníase os banners eletrônicos e QRCodes
para divulgação dos produtos e serviços da BVS
em outros sites.
Confira!
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AAL firma parceria com governo do MT em projeto de
enfrentamento à hanseníase
Fonte: AAL
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) e o
Instituto Alliance Against Leprosy (Aliança
Contra a Hanseníase) assinaram no dia
16/11/2020, um Termo de Cooperação
Técnica em prol do projeto “Mato Grosso
em
Redes:
Cuidado
Integral
em
Hanseníase”.

O Secretário de Estado de Saúde do Mato Grosso, Gilberto
Figueredo e a fundadora do Instituto Aliança Contra Hanseníase,
Dra. Laila de Laguiche

A parceria visa estruturar a rede de
cuidados integrais para a hanseníase no
Estado a partir da implementação de
estratégias inovadores e permanentes. Por
meio da parceria, uma unidade móvel de
sapataria percorrerá diversas cidades de
Mato Grosso. Também haverá oferta de
teleconsultorias e tele interconsultas
médicas desenvolvidas por médicos

especialistas em hansenologia, garantindo suporte especializado aos pacientes e capacitações
multiprofissionais para os profissionais da Atenção Primária à Saúde via Programa Telessaúde MT.
“A atual gestão da Saúde entende que a questão da hanseníase é prioritária em Mato Grosso. Com
essa parceria, o nosso objetivo é preparar e capacitar os profissionais, facilitar o acesso ao
diagnóstico da doença e promover tratamento integral dos pacientes acometidos. Precisamos
enfatizar que a hanseníase tem cura e é tratada pelo SUS”, explicou o secretário estadual de Saúde,
Gilberto Figueiredo.
O projeto prevê ainda a implantação do fluxo de cuidados e o fluxo de regulação nas 16 regiões de
saúde, o desenvolvimento de um software de gestão do cuidado para acompanhamento do
itinerário e rastreabilidade das pessoas acometidas pela hanseníase e a criação de mais ambulatórios
– atualmente existem seis.
“Precisamos formalizar um canal de teleconsultas para pacientes que não têm acesso à
especialidade dos hansenologistas. É muito importante que isso não seja conduzido na
informalidade”, avaliou a presidente do instituto.

Em Mato Grosso, o projeto é coordenado pela Coordenadoria de Atenção às Doenças Crônicas e
também conta com o apoio das superintendências de Atenção à Saúde, Gestão Regional Vigilância
em Saúde, Atenção Especializada, Regulação, Núcleo Técnico Científico de Telessaúde-MT, Escola de
Saúde Pública e as unidades assistenciais Cermac, Cridac, AAER e Escritórios Regionais de Saúde.
Leia a matéria completa no portal de notícias da AAL.
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Info Hansen publica sua segunda edição de textos sobre hanseníase

No mês de novembro o projeto Info Hansen publicou a sua segunda edição de textos sobre
hanseníase, que trazem discussões sobre os aspectos profiláticos, sociais e emocionais da
doença, com contribuições de especialistas da área.
Na edição estão disponíveis 10 artigos inéditos: É possível interromper a Transmissão da
Hanseníase no Brasil?, por por Carmelita Ribeiro Filha Coriolano e Ciro Martins Gomes;
Hanseníase: um agravo transmissível, mas o que se transmite mesmo?, por Cinira Magali
Fortuna; A saga da eliminação da hanseníase como problema de saúde pública, por Claudio
Guedes Salgado; Quais são as fontes de M. leprae?, por por Patrícia Deps, Letícia Pedrini, e
Simon Collin; Hanseníase e Migração - uma questão de Saúde Global; por Isabella Rezende, Hugo
Pessotti Aborghetti, Rafael Moraes, Marcos Túlio Raposo, e Patrícia Duarte Deps; Persistência do
Mycobacterium leprae na mucosa oral e a sua importância na transmissão aos profissionais de
saúde; por por Pamela Barbosa, Mariana Macabú, Fernanda Sales, Patrícia Deps, e Raquel B.
Carvalho; O papel da quimioprofilaxia na diminuição da transmissão da hanseníase; por Taís
Loureiro Zambon, e Marcos Cesar Florian; Prevenção de incapacidades integrada à rotina dos
serviços de saúde: realidade ou utopia?; por Marcos Túlio Raposo, Ana Virgínia de Queiroz
Caminha, Caroline Santos Adimarães, Jéssica Souza Britto e Lorena dos Santos Duarte;
Transmissão zoonótica da hanseníase: abordagem de saúde única, por Patrícia Duarte Deps; e,
Hanseníase e Saúde Mental, por Vinícius de Pádua Sanders Medeiros, Leonardo Fabem Moreira,
Maria Carmen Viana e Patrícia Duarte Deps.
O Informa Hanseníase (iH) é um projeto educativo que tem como base a produção e difusão do
conhecimento sobre a hanseníase direcionado para acadêmicos, pesquisadores, profissionais da
saúde, pessoas afetadas pela hanseníase e o público em geral, é também um projeto para
divulgação de ideias e boas ações voltadas para a hanseníase e a comunidade.

Gostou do nosso conteúdo? Assine nossa newsletter e receba
todo mês o Boletim da BVS Hanseníase!
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