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OMS lança a estratégia global para eliminação da hanseníase
2021-2030

No dia 15/04/2021 a Organização Mundial da Saúde lançou a nova
Estratégia Global de Hanseníase 2021-2030, intitulada “Rumo a
zero hanseníase”. O documento foi desenvolvido por meio de um
amplo processo consultivo com todas as principais partes
interessadas durante 2019 e 2020. Contribuições valiosas foram
fornecidas por gerentes de programas nacionais de hanseníase,
agências técnicas, especialistas em saúde pública e hanseníase,
agências de financiamento e pessoas ou membros de comunidades
diretamente afetadas pela hanseníase.

A Estratégia visa contribuir para o alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e está estruturado em quatro pilares:

Fonte: ILEP

(I) implementar roteiros integrados de zero hanseníase, de propriedade do país, em todos os
países endêmicos;

(II) ampliar a prevenção da hanseníase juntamente com a detecção ativa integrada de casos;

(III) tratar a hanseníase e suas complicações e prevenir novas incapacidades; e

(IV) combater o estigma e garantir que os direitos humanos sejam respeitados. A interrupção
da transmissão e eliminação da doença estão no centro da Estratégia.

De acordo com o ILEP, os pilares I, III e IV são semelhantes aos três pilares da estratégia
anterior, embora haja um novo material em cada caso. Por exemplo, o pilar I agora tem
recomendações para formar parcerias nacionais para eliminação da hanseníase e roteiros de
hanseníase zero com múltiplas partes interessadas. Também tem uma referência muito mais
forte à qualidade dos dados e agora inclui o monitoramento de reações adversas a
medicamentos. O pilar III inclui uma seção sobre bem-estar mental e aconselhamento, sobre a
qual a estratégia anterior foi omissa, junto com material mais específico sobre o autocuidado.
O Pilar IV dá ênfase aos princípios e diretrizes para a eliminação da discriminação contra as
pessoas afetadas pela hanseníase e seus familiares. O pilar II é novo, pois, junto com a
detecção ativa contínua de casos, acrescenta a ampliação da prevenção da hanseníase, de
acordo com a recomendação das Diretrizes da OMS de 2018 para o diagnóstico, tratamento e
prevenção da hanseníase. A estratégia também inclui um conjunto de dezesseis prioridades de
pesquisa para este período estratégico e enfatiza que os investimentos globais e nacionais em
pesquisa são essenciais para alcançar o nível zero de hanseníase.

O documento completo já está disponível e BVS Hanseníase.
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NHR Brasil lança concurso cultural sobre hanseníase
Fonte: NHR Brasil

A hanseníase é o tema do Concurso Cultural NHR Brasil. Aberta ao público, a premiação acontece
com o objetivo de reconhecer produções artísticas e estimular a abordagem sobre a doença em
diversos meios e linguagens.

O Concurso Cultural aceita obras divididas em duas categorias: produções literárias e artes visuais.
Para o primeiro grupo, os participantes podem enviar poesias, músicas, crônicas, contos e histórias
em quadrinhos. Já a segunda categoria aceita obras de ilustração, pintura, fotografia, desenho,
animação, vídeo ou minidocumentário.

Os trabalhos podem abordar diferentes aspectos da doença, como o acesso ao sistema de saúde, a
convivência com a hanseníase ou a luta contra o estigma.

Pessoas com idade acima de 16 anos e residentes em território brasileiro podem participar do
concurso, que aceita inscrições até 23h (horário de Brasília) do dia 21 de maio. Para se inscrever,
basta preencher a ficha de inscrição anexada abaixo e enviá-la com o arquivo digital ou o link do
material produzido para o e-mail nhr@nhrbrasil.org.br.

Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria. O primeiro lugar receberá a
quantia de R$1.000, enquanto o segundo ganhará R$ 800,00 e o terceiro, R$ 500,00. A relação de
finalistas será divulgada no dia 28 de maio, por meio do site e das redes sociais da NHR Brasil.

Confira o regulamento completo e documentos para inscrição:
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Revista Hansenologia Internationalis abre chamada para recebimento
de artigos

A Revista Hansenologia Internationalis: hanseníase e outras doenças infecciosas é órgão oficial do
Instituto Lauro de Souza Lima, pertencente à Coordenadoria de Serviços de Saúde da Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo. Sua publicação é contínua e 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. Publica trabalhos científicos de pesquisadores
nacionais ou estrangeiros que se enquadrem no escopo da Revista e em suas exigências redatoriais,
também aceita contribuições nas categorias pertinentes à estrutura da revista, exceto Editoriais que
serão publicados por solicitação do Conselho Editorial.

Hoje a revista está em busca de renovação para atender a novas demandas, inclusive às relacionadas a
pandemia Covid-19. Neste contexto, a partir de 2018 a publicação passou a ser de fluxo contínuo, o
que significa que o processo de publicação se tornou mais rápido do que o modelo adotado
anteriormente.

Diante disso, a Equipe Editorial da HI gostaria de contar com a sua colaboração, no envio manuscritos
originais e inéditos para compor os volumes de 2019, 2020 e 2021.

As normas de submissão estão disponíveis no Portal de Revistas da Secretaria de Estado da Saúde de
São Paulo.

Canal Info Hansen no Youtube disponibiliza vídeos sobre diversos
aspectos da hanseníase

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.

Em seu canal do Youtube, conta com 23 vídeos cujo tema central é hanseníase, incluindo entrevistas
com pessoas acometidas pela doença e profissionais da área, vídeo aulas e apresentações em eventos
científicos.

Todos os vídeos já estão disponíveis no Portal Multimidia da BVS Hanseníase.
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