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Mudança no
tratamento
POR MINISTÉRIO DA SÁUDE

SUS avança no tratamento de
pessoas com hanseníase
Pacientes com hanseníase paucibacilar, uma forma

Até então, o processo terapêutico composto pela

menos agressiva da doença, passam a contar com

associação dos medicamentos rifampicina, dapsona

novo tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS).

e clofazimina era ofertado no SUS apenas para os
pacientes multibacilares da hanseníase, o chamado

A clofazimina, medicamento que compõe o

tratamento poliquimioterápico (PQT).

esquema terapêutico para tratamento da
hanseníase, será fornecido também para pessoas

O tratamento foi incorporado ao SUS após

acometidas pela doença na forma paucibacilar. O

recomendação da Comissão Nacional de

medicamento passa a ser ofertado a partir desta

Incorporação de Tecnologias (Conitec), com base

quinta-feira (1º) para esse grupo.

em análise de evidências científicas disponíveis
sobre a eficácia, a efetividade e a segurança

Com a ampliação do uso da clofazimina aos

relacionadas ao uso da clofazimina para pacientes

pacientes paucibacilares, o diagnóstico entre

com hanseníase paucibacilar.

hanseníase multibacilar e paucibacilar será mais
preciso, já que o tratamento se torna unificado,

A notícia completa está disponível na BVS

recebendo nova denominação: Poliquimioterapia

Hanseníase, confira!

Única da Hanseníase (PQT-U).

Prêmio
NHR Brasil de
Jornalismo
POR NHR BRASIL
as DTN. Produções de todas estas mídias
concorrerão à categoria especial.

Estão abertas as inscrições para o
Prêmio NHR Brasil de Jornalismo

Entre outros temas, as publicações podem abordar
o acesso ao sistema de saúde, o diagnóstico e a
transmissão dessas doenças, a vivência das

A premiação é focada em reportagens que abordem

pessoas acometidas, além de estratégias de

a hanseníase e tem o objetivo de estimular o olhar

superação e políticas públicas.

sobre os diversos aspectos da doença na imprensa
brasileira. A edição de 2021 também traz uma

O Prêmio NHR Brasil de Jornalismo está aberto

categoria especial para publicações que abordem

para profissionais que atuam em veículos de

outras Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN).

comunicação de massa no Brasil e aceita inscrições
até o dia 19 de agosto.

A premiação reconhece obras de cinco categorias:
jornalismo impresso, webjornalismo, telejornalismo,

Mais informações estão disponíveis na notícia

radiojornalismo e a categoria especial voltada para

completa!

iH Ensina
Histopatologia
da hanseníase
POR INFO HANSEN

Prof. Cleverson Teixeira Soares aborda a
Histopatologia da Hanseníase em aula no
canal do Info Hansen
Em quase duas horas de aula ministrada no canal Info Hansen, o Prof.
Cleverson Teixeira Soares abordou aspectos relacionados à
histopatologida da hanseníase, como a progressão, regressão e recidiva da
doença.
O médico patologista é membro efetivo do Instituto Lauro de Souza Lima,
da Secretaria de Estado da Saúde de São Pauto, e do Laboratório de
Anatomia Patológica e Citopatologia de Bauru. Recentemente publicou o
livro "Histopathological Diagnosis of Leprosy" ("Diagnóstico Histopatológico
da Hanseníase"), um guia de fácil compreensão sobre a patologia da
Hanseníase que fornece informações essenciais ao diagnóstico diferencial
dessa doença.
O canal Info Hansen é um dos meios para difundir ideias e conhecimento
sobre a hanseníase. Com apoio institucional da Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES), 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. O projeto é desenvolvido por acadêmicos de
medicina voluntários, coordenados pela Professora Dra. Patrícia Deps, com
participação de outros professores da UFES e de outras instituições
nacionais e internacionais.
A aula completa já está disponível no Portal Multimídia da BVS Hanseníase.
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