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Hanseníase é a mais antiga conhecida e uma
das doenças mais cruéis. A hanseníase
geralmente (mas não exclusivamente) se
espalha onde as pessoas vivem em condições
de superlotação, têm má nutrição e sistemas
imunitários precários, afeta a população mais
pobre do mundo. Ela (hanseniase) afeta a vida
de um doente em todos os sentidos
imagináveis: fisicamente, mentalmente,
socialmente, economicamente e espiri-
tualmente.

The Leprosy Mission Ireland (TLM Ireland)
existe para ministrar, em Nome de Jesus
Cristo, às necessidades físicas, mentais, sociais
e econômicas de indivíduos e comunidades
afetadas pela hanseníase, trabalhando com
eles para defender a dignidade humana e
para erradicar a doença.

No cumprimento deste mandato, TLM Ireland
está comprometida com a ação global para
apressar o dia em que a hanseníase já não
tem de resultar em consequências negativas
para ninguém. 

The Leprosy
Mission Ireland
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Este relatório descreve o início do problema, os
objetivos, os participantes, a metodologia e os
resultados de um workshop explorando os
“milhões desaparecidos" no contexto da nova
Estratégia da Hanseníase da OMS 2016-2020.

O Problema
Em maio de 1991, os Estados membros da 44ª
Assembléia Mundial da Saúde (AMS) aprovou
por unanimidade uma resolução para “eliminar a
hanseníase como problema de saúde pública"
até o ano de 2000. Eliminação foi definida na
época como uma pessoa em cada 10.000 da
população do mundo (agora definido como
10:100.000). A responsabilidade de cumprir a
resolução da AMS caiu para a Organização
Mundial de Saúde (OMS), com o desafio de
esclarecer e apoiar a implementação da política
global informativa, eficaz e prática. 

Hoje, as organizações que trabalham no campo
da hanseníase estimam que:

l   Mais de 3 milhões de pessoas com 
      hanseníase passam desapercebidas.

l   Cerca de 4 milhões de pessoas que estão 
      oficialmente "curadas" da hanseníase, por 
      terem concluído a sua terapia estão agora 
      vivendo com impactos significativos ao longo
      da vida que incluem deficiência, problemas 
      de saúde mental e emocional, a exclusão 
      ecônomica e pobreza, isolamento social e 
      estigma. O diagnóstico tardio é um fator de 
      contribuição significativo. Muitos dos 
      impactos ao longo da vida que essas pessoas 
      estão experimentando violam seus direitos 
      humanos básicos, como definidos em várias 
      resoluções e artigos das Nações Unidas.

Essas pessoas são os "milhões desaparecidos"
que são citados no presente relatório e sobre o
qual os participantes do workshop
concentraram-se. 

Objetivos do Workshop
Os objetivos do workshop eram:

l   Questionar e explorar qual a proporção em 
      que a resolução AMS 1991 a eliminação da

hanseníase como problema de saúde pública foi
alcançada.

l   Facilitar os participantes a explorarem as 
      oportunidades oferecidas pela nova 
      Estratégia da Hanseníase da OMS 2016-20 
      para alcançar os "milhões desaparecidos”, as 
      pessoas experimentando atualmente a 
      hanseníase e as suas consequências mas que 
      não estão sendo efetivamente
      diagnosticadas, tratadas, apoiadas ou 
      registradas.

l   Explorar como planos nacionais de ação
      eficazes e eficientes podem ser melhor 
      desenvolvidos para implementar a nova 
      Estratégia de Hanseníase da OMS 2016-20.

l   Explorar como as pessoas diretamente 
      afetadas pela hanseníase, se quiserem, 
      podem ser melhor habilitadas a 
      desempenhar um papel ativo e significativo 
      na implementação de todos os aspectos da 
      nova Estratégia da Hanseníase da
      OMS 2016-20.

Ao explorar as perguntas acima, os participantes
foram convidados a refletir sobre como The
Leprosy Mission Ireland poderia responder aos
desafios para lidar com os milhões
desaparecidos.

Participantes
Vinte e um participantes atenderam ao Worksop
como convidados, todos os quais estão
envolvidos na política de saúde e planejamento
em seus respectivos países, quer como
empregados do governo ou como consultores e
assessores. Os participantes representavam
Bangladesh, Brasil, China, Etiópia, Índia, Irlanda,
Moçambique, Nepal, Nigéria e Reino Unido.

Metodologia
O workshop empregou metodologias
partipativas facilitadas pelo Dr Michael Brown da
The Leprosy Mission Ireland. Os métodos
envolvidos foram de trabalhos individuais,
grupos pequenos e grupos grandes onde
utilizaram materiais criativos para envolverem-se
em atividades que promoviam a discussão e
partilha de experiências, levando a resultados
coletivos em que todos participaram igualmente.

Resultados
Os participantes abordaram as duas questões
seguintes, trabalhando em grupos regionais:

Sumário executivo

Traduzido por Mirian Tietz
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l   Como planos nacionais de ação eficazes e 
      eficientes podem ser melhor desenvolvidos 
      para implementar a nova Estratégia de 
      Hanseníase da OMS 2016-2020? 

l   Como podem as pessoas diretamente 
      afetadas pela hanseníase, se quiserem, 
      melhor desempenharem um papel ativo a 
      nível local, nacional e global, na 
      implementação de vários aspectos da nova 
      Estratégia de Hanseníase OMS 2016-2020, 
      assim como ajudar a trazer mudanças 
      positivas para si e outras?

As seguintes recomendações foram feitas:

África
A coisa mais importante é obter os governos a
tomarem posse de estratégias de hanseníase,
para levar a estratégia da OMS e torná-la suas, à
nível de país. Os pontos de referência, incluindo
a Convenção das Nações Unidas sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, e da
Convenção das Nações Unidas sobre Direitos
Humanos devem ser utilizados para promover os
serviços para as pessoas afetadas pela
hanseníase. As organizações precisam analisar
situações muito bem e ter evidência sólida sobre
a qual planear e implementar atividades. Os
profissionais podem utilizar tecnologias
modernas para mapear com precisão a situação.
Pessoas afetadas pela hanseníase e especialistas
(inclusive internacionais) em ação e
planejamento, devem ser envolvidos na criação
de planos de ação para esses países.

Brasil
Neste momento, há um golpe de Estado no
Brasil, as pessoas estão inquietas e o futuro é
incerto. A crise política não pode ser mudada,
mas o sistema de saúde, sim. A Constituição
brasileira determina que a saúde é um direito de
todos os cidadãos e o Estado tem o dever de
fornecê-la. Essa Constituição deve ser usada para
exigir por serviços de saúde para pessoas com
doença de Hansen. A nova estratégia da OMS
tem dado orientação e instrumentos que
possam ser promovidos e utilizados para
enfrentar os desafios da doença de Hansen. 
O paciente deve estar sempre no centro da
tomada de decisões políticas e prática destas.
O atendimento eficaz requer uma parceria entre
as pessoas que precisam de cuidados, sua
comunidade, fornecedores de serviços de saúde
e gestores de saúde. 

China
Há um plano nacional na China e pode ser
olhado no contexto da Estratégia da OMS para
identificar as áreas onde o plano nacional é forte
e áreas para ser fortalecido. Pessoas afetadas
pela hanseníase estão muito espalhados
geograficamente, por isso, reuní-los em grupos
de auto-ajuda é um desafio. Organizações
devem explorar maneiras de formar associações
para que as pessoas formam conexões, e que
possam explorar o uso de voluntários para criar e
manter essas associações. Os departamentos
governamentais estão trabalhando juntos e cada
departamento conhece suas responsabilidades.
Isto torna mais fácil de contactar as pessoas
certas para fazerem sugestões a nível de
governo.

Sul da Asia
Pessoas afetadas pela hanseníase podem
desempenhar papéis ativos em todas as áreas
para tratar a doença, incluindo a formulação de
políticas e participando ativamente em
comissões e grupos de discussão, como sendo
uma voz no final de uma linha telefónica.
Pessoas afetadas pela hanseníase precisam ser
promovidas como Campeões e Defensores de
Mudanças, dentro de suas próprias
comunidades. O desenvolvimento de estratégias
tem de começar com uma base de evidência
clara. Organizações devem começar a partir da
situação real e não da forma que gostariam, ou
fingissem, que as coisas fossem. Obtendo
políticas transversais em diferentes
departamentos do governo é um desafio que
precisa ser trabalhado. A colaboração entre
países é essencial, para que profissionais possam
aprender uns com os outros e compartilhar
lições aprendidas e boas práticas. Podemos
aprender uns com os outros em uma base
regional e global e isso precisa ser facilitado.

Na sessão plenária presidida por Bride Rosney, os
participantes foram convidados a concentrar-se
sobre o papel do The Leprosy Mission Ireland de
como abordar os milhões desaparecidos no
contexto da nova Estratégia da Hanseníase da
OMS 2016-2020. As seguintes reflexões foram
coletivamente elaboradas pelos participantes:

l   The Leprosy Mission Ireland deve continuar a 
      promover os milhões desaparecidos, e ser 
      uma força motriz para pedir
      consistentemente à comunidade mundial da 
      hanseníase se os milhões desaparecidos 
      estão a ser tratados de forma eficaz.

l   The Leprosy Mission Ireland poderia ser uma 
      organização chave para facilitar as pessoas 
      afetadas pela hanseníase ter uma voz mais 
      forte e mais impactante de mudar
      positivamente as atitudes sociais e estigma. 
      Isto poderia incluir o apoio para que eles 
      sejam "campeões" em arenas locais, 
      nacionais e internacionais. Este foco poderia 
      ser na capacitação de pessoas afetadas pela 
      hanseníase a participarem de forma eficaz e 
      em diversas áreas envolvidas no tratamento 
      de hanseníase em arenas locais, nacionais e 
      globais. Isso pode envolver habilidades como
      divulgação participativa e ocupando papéis 
      dentro do governo e órgãos de decisão.

l   The Leprosy Mission Ireland poderia facilitar a
      recolha, organização e promoção de boas 
      práticas relativas à nova Estratégia de 
      Hanseníase da OMS 2016-2020. A Leprosy 
      Mission Ireland também poderia facilitar um 
      programa de intercâmbio entre os parceiros 
      ao redor do mundo para promover a 
      aprendizagem e a replicação de boas práticas
      de forma mais ampla.

l   The Leprosy Mission Ireland poderia 
      desempenhar um papel, com os seus 
      parceiros globais, no desenvolvimento e 
      fornecimento de treinamento em saúde 
      credenciado para profissionais de saúde 
      hanseníase e voluntários.

l   The Leprosy Mission Ireland poderia fornecer 
      uma dimensão internacional, e apoiar os 
      incentivos, para ajudar a aumentar o 
      interesse em cuidados de saúde hanseníase 
      em arenas locais e nacionais nos países onde 
      os seus parceiros estão a trabalhar.

l   The Leprosy Mission Ireland poderia ser o 
      coordenador líder de um grupo ECHO, ou 
      grupos, que utilizam a metodologia e as 
      ferramentas ECHO.

l   The Leprosy Mission Ireland poderia construir
      a capacidade dos seus parceiros para utilizar 
      metodologias participativas, semelhantes aos
      usados   neste workshop, dentro de seu 
      próprio trabalho.

Em resposta, o CEO da The Leprosy Mission
Ireland, Ken Gibson, afirmou que o Conselho de
sua organização está empenhado em ser a força
motriz para manter a comunidade global de
hanseníase voltada para os milhões

desaparecidos. Ken agradeceu aos participantes
por suas contribuições e para os resultados
claros da oficina. Ele prometeu que TLM Ireland
vai responder ativamente onde pode, mas vai ter
cuidado para não tomar o espaço para que ele
não está equipado. Em tais casos, TLM Ireland
procurará apoiar parceiros que são mais capazes
de dar respostas diretas. 
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libertadas da vigilância e na necessidade de
cuidados; 4) os dispensados   da vigilância e
não necessitando de cuidados. O foco foi na
primeira categoria e definições futuras
limitaram a definição de casos de hanseníase
para aqueles com sinais cardinais e
necessitando MDT. Aqueles que completaram
MDT foram progressivamente rotulados como
"curados" uma vez que a taxa de recaída
provou ser muito baixo, independentemente
de terem tido prejuízos irreversíveis ou
reações recorrentes. Aqueles em todas as
outras categorias, bem como aqueles que
ainda não tinham sido diagnosticados,
tendiam a serem ignorados e excluídos das
estatísticas de hanseníase de rotina.

Os milhões desaparecidos
Hoje, as organizações que trabalham no
campo da hanseníase estima que:

l   Mais de 3 milhões de pessoas com 
     hanseníase passam desapercebidas.

l   Cerca de 4 milhões de pessoas que estão 
     oficialmente "curadas" da hanseníase, por 
     terem concluído a sua terapia estão agora 
     vivendo com impactos significativos ao
     longo da vida que incluem deficiência, 
     problemas de saúde mental e emocional, a
     exclusão económica e pobreza, isolamento
     social e estigma. O diagnóstico tardio é um
     fator de contribuição significativo. Muitos 
     dos impactos ao longo da vida que essas 
     pessoas estão experimentando violam seus
     direitos humanos básicos, como definidos 
     em várias resoluções e artigos das Nações 
     Unidas.

Para cumprir a promessa da AMS 1991 para
eliminar a hanseníase como problema de
saúde pública, existem questões críticas que
precisam ser abordados mais
detalhadamente:

l   Quais as oportunidades que a nova 
     Estratégia da Hanseníase da OMS 2016-20 
     oferece para tratar os "milhões 
     desaparecidos", as pessoas 
     experimentando atualmente a hanseníase 
     e as suas consequências, mas que não 
     estão sendo efetivamente diagnosticadas, 
     tratadas, apoiadas ou registradas?

l   Como planos nacionais de ação eficazes e 
     eficientes podem ser desenvolvidos para 

O Problema

Em maio de 1991,os Estados membros da 44ª
Assembléia Mundial da Saúde (AMS) aprovou
por unanimidade uma resolução para
“eliminar a hanseníase como problema de
saúde pública" pela Eliminação 2000. Foi
definida na época como uma pessoa em cada
10.000 da população do mundo ( agora
definido como 10: 100.000).

A responsabilidade de cumprir a resolução da
AMS caiu para a Organização Mundial de
Saúde (OMS), com o desafio de esclarecer e
apoiar a implementação informativa da
política global eficaz e prática.

Os médicos costumam rotular as pessoas ao
diagnosticar a doença com base na doença
que afeta-os. Por exemplo, as pessoas podem
ser denominadas diabéticas, epiléticas ou
hipertensas. Este processo pode levar a uma
tendência para tratar a doença, em vez de
tratá-la como um todo, e isso tem
consequências estigmatizadoras. Isto é
especialmente verdadeiro quando os médicos
diagnosticam a hanseníase.

O tratamento com Dapsona para a hanseníase
foi introduzido na década de 1950.
Previamente, um diagnóstico de hanseníase
era um marcador para a vida. O tratamento
com Dapsona foi dado por um número de
anos até que a hanseníase era considerada
"inativa" e, depois de um período adicional do
tratamento as pessoas afetadas eram
liberadas. Isso levantou a questão de saber se
essas pessoas ainda devem ser consideradas
como pacientes. Os médicos muitas vezes
produziam certificados para estas indicando
que elas tinham completado o tratamento e já
não eram um risco para os outros.

Na década de 1980, uma duração mais curta
da Multidrogaterapia (MDT) foi introduzida
para tratar as pessoas afetadas. O uso de MDT
fez a definição da  hanseníase mais
complicada e em 1988 quatro categorias de
pessoas afetadas pela doença foram
reconhecidas : 1) aqueles que necessitavam
de MDT; 2) aqueles que tinham completado
MDT e estavam sob vigilância; 3) pessoas

     implementar a nova Estratégia de 
     Hanseníase da OMS 2016-20?

l   Como podem as pessoas diretamente 
     afetadas pela hanseníase serem melhor 
     habilitadas a desempenhar um papel 
     significativo na implementação de todos 
     os aspectos da nova Estratégia da 
     Hanseníase da OMS?

É importante abordar estas questões com
respostas que são precisas e esclarecidas,
aceitáveis através de um conjunto de
perspectivas, úteis no planejamento, na
implementação e na avaliação dos serviços de
hanseníase.
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Objetivos

Os objetivos dessa oficina foram:

Questionar e explorar a medida em que a
resolução AMS 1991 da eliminação da
hanseníase como problema de saúde
pública foi alcançado.

Facilitar para os participantes a
explorararem as oportunidades oferecidas
pela nova Estratégia da Hanseníase da
OMS 2016-20 para tratar os "milhões
desaparecidos”, as pessoas
experimentando atualmente a hanseníase
e as suas consequências mas que não estão
sendo efetivamente diagnosticadas,
tratadas, apoiadas ou registradas.

Explorar a eficácia e eficiência de como os
planos nacionais de ação podem ser
melhor desenvolvidos para implementar a
nova Estratégia de Hanseníase da OMS
2016-20. 

Explorar como as pessoas diretamente
afetadas pela hanseníase, se quiserem,
podem ser melhor habilitadas à
desempenhar um papel ativo e
significativo na implementação de todos os
aspectos da nova Estratégia da Hanseníase
da OMS 2016-20.

É importante ressaltar que os participantes
foram envolvidos em uma oficina (workshop),
e não em uma conferência. A oficina  facilitou
métodos participativos e ativos para explorar
perguntas, com foco no pensamento criativo.
Os participantes não eram obrigados a
preparar documentos com antecedência. Em
vez disso, a oficina procurou pensamentos e
reflexões sobre uma série de questões críticas
que foram explorados através de trabalhos
em grupos. As declarações e idéias
emergentes da oficina não são atribuídos à
uma pessoa em particular, mas ao grupo.

Usando os Resultados

A Organização Mundial da Saúde se
compromete com um papel inestimável na
supervisão de saúde global, e promover
políticas e práticas que atendam respectivos
desafios. É da responsabilidade das
organizações que têm um foco em questões
específicas de saúde e profunda experiência
de trabalhar com pessoas afetadas pela
doença específica, para apoiar a OMS no seu
trabalho.

TLM Ireland acredita firmemente que as
organizações com foco na hanseníase em
todo o mundo precisa ser proativo no apoio
da OMS para promover políticas e práticas
que atendam às necessidades holísticas de
pessoas afetadas pela hanseníase, as famílias
e as comunidades em que vivem.

Resultados

Profissionais em Ministérios da Saúde,
formuladores de políticas e formadores de
opinião de países significativamente afetadas
pela hanseníase teriam que:

l   Questionar e explorar a medida em que 
     tenha sido conseguida a resolução 1991 
     AMS para eliminar a hanseníase.
     
l   Ter uma visão geral informativa da 
     estratégia da Hanseníase da OMS 2016-
     2020 e considerar criticamente se a nova 
     Estratégia da OMS 2016-20 pôde alcançar 
     os "milhões desaparecidos'' e as pessoas 
     que estão experimentando atualmente a 
     hanseníase e as suas consequências, mas 
     que não estão sendo efetivamente 
     diagnosticadas, tratadas, apoiadas ou 
     registradas. 

l   Explorar a eficácia e eficiência de como os 
     planos nacionais de ação podem ser 
     melhor desenvolvidos para implementar a 
     nova Estratégia de Hanseníase da OMS 
     2016-20.

l   Explorar como as pessoas diretamente 
     afetadas pela hanseníase, se quiserem, 
     podem ser melhor habilitadas à 
     desempenhar um papel ativo e 
     significativo na implementação de todos 
     os aspectos da nova Estratégia da 
     Hanseníase da OMS 2016-20.

Os resultados desta oficina serão usados por
TLM Ireland e seus parceiros globais, para se
envolverem com a OMS, a fim de apoiar o
desenvolvimento, promoção e
implementação de tais políticas e práticas
globais.

A visão de TLM Ireland é um mundo onde a
hanseníase como uma doença não tem que
resultar em consequências negativas para
ninguém. O desafio é esclarecer e
implementar políticas e práticas globais que
podem tornar esta visão uma realidade. 
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12.00 Aprendendo sobre o Programa de Tele- Saúde no Brasil
Apresentação

12.30 Almoço

1.30 Específicos grupos regionais de trabalho
Explorar a seguinte pergunta: 
Como as pessoas diretamente afetadas pela hanseníase, se quiserem, podem ser 
melhor habilitadas a desempenhar um papel ativo e significativo na implementação de 
todos os aspectos da nova estratégia da Hanseníase da OMS, ajudando a trazer 
mudanças positivas para si e para os outros? Local, nacional e internacional.

2.30 Aprendendo sobre hanseníase no contexto da deficiência no Nepal 
Apresentação

3.00 Intervalo da tarde

3.15 5 Razões Interessantes
Com nossa economia sofrendo austeridade orçamentária, com falta de moradia e 
desemprego significativo, porque a população e Governo irlandês deve se preocupar 
com a hanseníase em todo o mundo?

4.00 Fim da oficina 

4.30 Hora livre em Dublin e jantar

__________

Dia 3 – Quinta-feira 16 Junho

9.00 Preparação da apresentação

9.30 Apresentação dos 4 grupos – 20 minutos cada

11.00 Intervalo da manhã

11.15 The Leprosy Mission Ireland  introdução ao ECHO
Seria útil criar um grupo (a partir dos participantes da oficina), onde podemos nos 
reunir mensalmente para: 
• participar com o grupo de como estamos fazendo com implementação de 

vários aspectos da nova Estratégia da OMS 
• examinar a boa prática dos outros 
• discutir as dificuldades e desafios 
• envolver as pessoas diretamente afetadas pela hanseníase nas discussões 

12.00 Discussão plenária presidida por Bride Rosney 

1.00 Avaliação da oficina

1.20 Conclusão da The Leprosy Mission Ireland e finalização

Estutura da Oficina

Dia 1 – Terça-feira ,14 de Junho

9.30 Introdução – Sr. Ken Gibson, The Leprosy Mission Ireland
Uma visão geral da resolução AMS 1991 para eliminar a Hanseníase, e perguntando o 
quão longe isso foi alcançado.

10.00 Respondendo a introdução de Ken
Margolis Wheel e discussão

11.00 Intervalo da manhã

11.15 O que pode significar ser afetado pela Hanseníase?
Atividade criativa em grupos de 4 pessoas

12.30 Almoço

1.30 Uma expêriencia Pessoal – Paula

2.15 Considerando os desafios
Identificando pessoas com Hanseníase 
Tratando efetivamente as pessoas com Hanseníase 
Apoiando pessoas depois do tratamento da Hanseníase

3.00 Intervalo da tarde

3.15 Feedback

5.00 Fim da oficina

__________

Dia 2 – Quarta-feira 15 Junho

9.00 Avaliação do facilitador
O que fizemos ontem, o que faremos hoje

9.15 Visão geral da Estratégia da Hanseníase da OMS 2016-2020
Apresentação por Ken Gibson 

9.45 Quais as oportunidades que a nova Estratégia da Hanseníase da OMS oferece para
tratar os "milhões desaparecidos''?
Exercício de mapeamento  

10.45 Intervalo da manhã

11.00 Específicos grupos regionais de trabalho 
Explorar a seguinte pergunta: 
Como planos nacionais de ações eficazes e eficientes podem ser melhor desenvolvidos 
para implementar a nova Estratégia de Hanseníase da OMS?
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Dr Michael Brown

Michael tem PhD em abordagens participativas para o diálogo e busca
apoiar as comunidades marginalizadas e desfavorecidas a ter uma voz
mais forte na discussão de questões que os afetam diretamente. Ele
viveu no Nepal por seis anos e trabalhou extensivamente em todo o sul
da Ásia e na África Oriental. É cineasta e produz recursos de educação de
desenvolvimento. Um exemplo é “Deficiência e Desenvolvimento "
(explorando a vida de crianças em todo o mundo que vivem com
deficiências causadas pela sua situação de vida). Michael
regularmente facilita  oficinas participativas para organizações de
desenvolvimento e tem desfrutado de uma relação de 10 anos com
leprosy.ie.

Bride Rosney

Bride Rosney é atualmente Secretária do Conselho de Curadores da
Fundação Robinson Mary - Justiça Climática, da qual ela foi a fundadora
Chief Executive Officer. Entre 1990 e 1998 trabalhou como assessora
especial para Mary Robinson durante qual como presidente da Irlanda e
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.
Pós-Graduada em Ciência da University College Dublin e Prática da
Computação pela Trinity College Dublin, com mais de vinte anos de
experiência no ensino e na pesquisa em educação, tanto a nível médio e
superior, Bride já trabalhou como professora, pesquisadora educacional
e diretora de escola.

Os facilitadores da oficina
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Dr. Rezia Akhter Begum
Vice-Diretora MBDC e Programa e Gerente Hanseniase

Eu seguro o cargo de diretora-adjunto da Doença Mycobacterium
Control (MBDC) e Gerente do Programa de Hanseníase e do Programa
Nacional de Eliminação da Hanseníase (NLEP). Estou envolvida no
planejamento, implementação e monitoramento da Atividades
Hanseníase do GOB. O meu objetivo é conseguir zerar a deficiência entre
as crianças e trazer G2D para menos de 5 %. Eu também sou membro do
grupo principal para o desenvolvimento do Estratégia de Hanseníase do
país 2016 -2020. Tenho trabalhado no serviço médico do governo por 34
anos. Eu completei minha pós-graduação em saúde pública em 2000.

Participantes

BANGLADESH

Dr Shaikh Abdul Hadi
Consultor em Hanseníase , Programa Nacional de Eliminação da
Hanseníase

Sou consultor em hanseníase, NLEP, Bangladesh e fui consultor a curto
prazo para a Organização Mundial de Saúde para tarefas específicas.
Tenho realizado vários programas de formação para profissionais de
saúde, exame de contato, Supervisão e Monitoramento de Programas,
prolongado, Campanha da pele and Campanha de detecção de casos em
Bangladesh. Eu tenho trabalhado para NLEP como membro da equipe do
nível central da TB- Leprosy Comitê de Coordenação e Comissão Técnica
Nacional de Hanseníase, Desenvolvimento de materiais de IEC para
campanha de sensibilização, módulos de formação, manuais, diretrizes e
assim por diante. Eu trabalhei para CBR de PABL e como membro do
grupo principal para o desenvolvimento de Pós Eliminação Estratégia de
Controle da Hanseníase 2011 - 2015 e "Rumo à Bangladesh” Estratégia
Nacional 2016 - 2020.

Paula Brandão
Enfermeira - Saúde pública e Professora na Universidade do Estado do
Rio de Janeiro

Em 2002, quando eu estava no último ano da Escola de Enfermagem, fui
diagnosticada com hanseníase. Eu trabalhei em programas de controle
da hanseníase como enfermeira e na gestão local. Em 2008 eu me tornei
voluntária no MORHAN (Movimento de Reintegração das Pessoas
Atingidas pela Hanseníase), participando de campanhas nacionais e
aconselhando um novo projeto no aumento de casos. Em 2011, eu
completei um mestrado com a dissertação intitulada "Avaliação da
Qualidade Assistência aos estados reacionais em hanseníase na Atenção
Básica: O caso de Programático Área 5.3 na cidade do Rio de Janeiro".
Atualmente, eu trabalho como professora na Faculdade de Enfermagem
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Departamento de
Enfermagem em Saúde Pública com a hanseníase e enfermagem
comunitária.

BRASIL
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Dr. Ana Claudia Krivochein
Médica especialista em cirurgia plástica e gestão 

Ana é mestre em Saúde publica, com ênfase na gestão da saúde, da
Escola de Saúde Pública Nacional. Seu trabalho inclui Sergio Arouca /
ESNP- Fundação Oswaldo Cruz (2013), Universidade de Direito (2004),
Administração Hospitalar (1999), Especialização de Cirurgia Plastica
/SBPC (1995), Universidade do Estado do Rio, Médica formada (1989),
Diretora geral de hanseniase em hospitais especializados: Instituto
Estadual de Dermatologia Sanitária e Hospital Estadual Tavares de
Macedo (2006 a 2016), membro do Centro Saúde Publica da cidade de
Mesquita/RJ (2005), e de Niterói/RJ (2007), Conselheira Nacional de
idosos, representa MORHAN (Movimento Nacional para a reintegração de
pessoas afectadas pela doença de Hansen /2006-2016), é membro do
Centro de Saúde Pública da cidade de Duque de Caxias (2016). Ela
recebeu quatro prêmios por serviços prestados à comunidade, e um
prêmio do Ministério brasileiro da Saúde pelo trabalho com idosos que
tiveram sequelas pela doença em um hospital ex-colônia de pessoas com
hanseníase (2015).

Professor Luciane da Silva
Enfermeira – Saúde Pública, Professora da Universidade do Estado do
Amazonas

Em 2009, após uma ação do MORHAN na Universidade do Estado do
Amazonas (UEA), onde na época eu era um professora da disciplina de
Saúde Pública, participei do evento com meus alunos de enfermagem e
desde aquele dia eu me tornei uma voluntária MORHAN (Reintegração
movimento dos Atingidos por doença de Hansen), sempre organizando
ações preventivas de saúde na área de hanseníase. Em 2012 assumi a
coordenação do Bacharelado em Saúde Pública, graduação 3.200 horas
com 500 alunos distribuídos em 18 municípios na Amazônia, onde temos
incentivado os alunos a desenvolver ações de saúde voltadas para a
prevenção da hanseníase através de pesquisas e trabalhos de educação
em saúde. Eu também tenho trabalhado nos grupos de pesquisa Mata
Alfredo, Instituição de Referência de Hanseníase do Estado do Amazonas,
onde estamos trabalhando em pesquisa com hanseníase na população
em privação de liberdade em Manaus/Am. Eu também trabalhei como
monitora MS (Ministério da Saúde) em campanhas nacionais e programas
de pesquisa de hanseníase em escolas (2013 e 2014).

Dr Getulio Morais
Médico - clínica geral 

Eu sou um médico clínico geral com especialização em dermatologia. Eu
me formei na Universidade Federal de Minas Gerais em Julho 1987. Eu
trabalhei em saúde pública desde 1988. Fui secretário de Saúde de 2
municípios, e eu sou um membro voluntário do movimento social da
doença de Hansen (MORHAN). Eu sou diretor do hospital de uma ex-
colônia de hanseníase no Estado de Minas Gerais: Casa de Saúde Santa
Izabel; Membro do Comitê Técnico de Assessoria do Ministério da Saúde;
Membro do movimento de reintegração das pessoas afetadas pela
hanseníase como um consultor técnico a nível nacional e secretário-geral
em nível estadual. Meu primeiro contato com a hanseníase foi em 1985
ainda como estudante de Medicina. Após 31 anos, o trabalho para a
eliminação da hanseníase ainda é um longo caminho e precisa do
envolvimento de uma equipe multidisciplinar e de toda a sociedade.
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Professor Zhang Guocheng
Presidente da  Associação de Hanseníase da China. Diretor Geral
Executivo do Centro Nacional de Controle da Hanseníase

Eu sou presidente da Associação de Hanseníase da China e Diretor Geral
Executivo do Centro Nacional de Controle da Hanseníase. Eu trabalho no
Instituto de Dermatologia, Academia Chinesa de Ciências Médicas e
Peking Union Medical College. Eu sou um cirurgião plástico e me envolvi
no Programa Nacional de POD e Hanseníase Reabilitação há 40 anos. Eu
trabalhei como líder de grupo global de hanseníase, OMS, como membro
do Comitê de Especialistas da Hanseníase e membro TAG no campo da
POD e Reabilitação desde 2009. Recebi o Prêmio Internacional de Gandhi
em 2013, promulgado pelo Presidente da Índia.

CHINA

Dr Jinlan Li
Guizhou Provincial CDC

Eu trabalho para Guizhou Provincial CDC. Guizhou continua a ser a
província com a segunda maior prevalência e novas taxas de detecção de
casos na China. Eu tenho 20 anos de experiência no controle da
hanseníase e fui responsável pelo programa de controle da hanseníase
em Guizhou. Nos últimos 5 anos, eu e minha equipe iniciamos e
implementamos um Plano de Ação Provincial sobre a Eliminação da
Hanseníase Hazard (2011-2015), que foi autorizada pelo governo
provincial. O Plano de Ação não só foca na detecção precoce de novos
casos, mas também sobre deficiência, seguro de saúde, pobreza e
algumas questões de direitos humanos. Isso exigiu 10 departamentos
governamentais para coordenar deveres em fornecer apoio e serviços
para as pessoas afetadas pela hanseníase. 

Taye Letta
Prevenção e Controle da Hanseníase (Ministério da Saúde) 

Eu tirei o Mestrado em Saúde Pública (MSP) e tenho mais de 11 anos de
experiência de trabalho em diferentes organizações. Atualmente estou
trabalhando no Ministério Federal da Saúde da Etiópia como um perito
em TB e prevenção e controle da hanseníase. Eu realizo atividades
diferentes na prevenção e controle  da hanseníase tal como coordeno o
programa de hanseníase a nível Federal, analisando relatórios de
hanseníase e planejamento para a ação, proporcionando a supervisão de
apoio sobre o programa de TBL em diferentes regiões, zonas e centros de
saúde, desenvolvendo propostas diferentes para diferentes atividades,
realizando e facilitando uma formação diferente e divulgando a
eliminação da hanseníase. 

ETIÓPIA
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Dr Abeba Mitike
All African Leprosy/ HIV /TB Educação Reabilitação e Centro de
Treinamento

Durante os últimos 9 anos eu trabalhei no ALERT (All African Leprosy/
HIV/ TB Educação Reabilitação e Centro de Treinamento) sobre diversos
aspectos dos problemas dermatológicos, particularmente na detecção
precoce, gestão e acompanhamento da hanseníase, reações de
hanseníase e problemas associados. Estes incluem o diagnóstico, o
tratamento e acompanhamento, educação sobre todos os aspectos da
doença e autocuidado, prevenindo e evitando quaisquer atividades
prejudiciais para a prevenção de deficiências. Eu ofereço treinamento
para os profissionais locais e internacionais, e consultas inter e intra
institucionais, pesquisa e colaboração.

Dr Mannam Ebenezer
Diretor, Schieffelin Instituto de Saúde - Investigação e Hanseníase Centro

Eu sou o Director de Schieffelin Instituto de Saúde - Pesquisa e
Hanseníase Centro localizado em Tamil Nadu no sul da Índia. A
instituição tem trabalhado nas últimas seis décadas prestando cuidados
às pessoas atingidas pela hanseníase, realizando iniciativas para o
controle desta em uma área geográfica definida, formando profissionais
de saúde em hanseníase da Índia e de outros países, realizando
pesquisas sobre questões não resolvidas da hanseníase e permitindo a
inclusão de pessoas afetadas em suas comunidades. Para uma completa
detecção precoce de casos, aceitação e gerenciamento de incapacidades,
a participação da comunidade em conjunto com pessoas afetadas pela
hanseníase é fundamental para os programas nacionais.

ÍNDIA

Dr Jerry Joshua
TLM India Trust India; Programas de Saúde 

Jerry tem trabalhado com TLM por mais de 28 anos. Ele completou a
formação em Cirurgia Plástica e Reconstrutiva em Stanley Medical
College, em Chennai, antes de passar para Kolkata para trabalhar no
Leprosy Mission Hospital. Os interesses de Jerry incluem cuidados com os
pés, procedimentos reconstrutivos para restaurar funções para mãos e
pés, incluindo a restauração do equilíbrio dos membros musculares e
renovação dos defeituosos tecidos moles dos membros.

Dr. Anil Kumar
Vice-Diretor Geral de Saúde (Hanseníase), Central Divisão de Hanseníase
do Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar 

Médico, pós-graduado, com 30 anos de experiência em Saúde Pública,
diretor oficial do Programa de Erradicação da Hanseníase Nacional, na
Índia. Sob sua direção, foi iniciado uma  campanha de detecção de casos
de hanseníase, em que dois voluntários treinados (um masculino e um
feminino) conduzem visitas domiciliares para examinar cada pessoa, para
sinais de hanseníase. Em sua campanha (Março de 2016) em 50 distritos
identificados abrangendo uma população de 10 milhões, foram
detectados um total de 65.000 suspeitos. A próxima campanha vai cobrir
uma população 42 milhões em 163 distritos altamente endêmicos.
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Ken Gibson
Chief Executive Officer, leprosy.ie

Ken é CEO da The Leprosy Mission Ireland desde 2000. Ele inicialmente
estudou administração na University College Dublin, onde ele encontrou
um interesse em Gestão Estratégica. Mais tarde, estudou Teologia na
Universidade de Queen, Belfast , que acendeu uma paixão para abordar o
sofrimento humano, direitos humanos e questões de injustiça. Em
seguida, ele tirou um mestrado em Desenvolvimento Internacional com
foco em questões de impacto e eficácia. Ken é um orador regularmente
convidado e escritor sobre ajuda e desenvolvimento internacional e é
autor de vários livros.

IRLANDA

Dr Olga Amiel
Gerente Nacional de Doenças Tropicais Negligenciadas, Ministério da
Saúde 

Olga recebeu seu diploma de Doutora Médica em 1995 e tem 15 anos de
experiência em Saúde Pública. Ela recebeu um Mestrado em Medicina
Tropical em 2007, e desde então tem trabalhado na área de Medicina
Tropical negligenciadas e a partir de 2012, com programas de
hanseníase. Ela já trabalhou na administração de medicamentos em
massa para NTD -PC e gestão de casos para outros NTD. Sob sua
liderança milhões de pessoas foram tratadas por NTD -PC e alguns
distritos são elegíveis para parar MDA. Agora ela está terminando um
doutorado em Medicina Tropical, mas trabalha continuamente em MoH
sobretudo mais em M&E . 

MOÇAMBIQUE

Bishnu Prasad Jaisi
Diretor Regional Centro de Tuberculose e Hanseníase, Diretor Regional
de Saúde - Ministério da Saúde

Mr. Jaisi tem trabalhado no setor de Hanseníase desde 1982 no Governo
do Nepal, é atualmente Diretor Regional para Tuberculose e Hanseníase.
Ele é do setor pessoal de saúde do governo, dedica-se ao serviço por
mais de 20 anos. Suas áreas de trabalho, através da Direção Regional de
Saúde, cobre os 19 distritos do Nepal central. Ele está ativamente
envolvido na manutenção do estatuto de eliminação da hanseníase a
nível nacional assim como a nível sub-nacional. Sob sua liderança, o
desempenho da equipe e suas atividades têm um bom desempenho em
todos os 19 distritos. Ele é experiente neste setor e suas habilidades são
usadas para melhorá-lo.

NEPAL
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Dr Basu Dev Pandey
Diretor da Divisão de Controle da Hanseníase, Departamento de Serviços
de Saúde - Ministério da Saúde

Médico, formou-se em 1991 e PhD Medicina Tropical em 2000, com mais
de 20 anos de experiência em doenças infecciosas e tropicais. Dr. Pandey
é atualmente Gerente Nacional do Programa do Ministério. Ele está
ativamente envolvido na manutenção da eliminação da hanseníase à
nível nacional e visa a eliminação a nível sub nacional em 3 anos. Sob
suas atividades de liderança estão em curso em todos os 75 distritos. De
acordo com as atividades de Bangkok Declaration, incluindo a detecção
de casos ativos e campanha foca alvos em áreas específicas que estão em
andamento em 15 distritos endêmicos. Ele também está usando a nova
estratégia de pós-exposição Profilaxia da hanseníase em 6 distritos. Ele
não é apenas experiente em hanseníase, também tem conhecimento
amplo em outras doenças tropicais negligenciadas endêmicas no Nepal.

Humakala Panday
Sub - Secretária , Seção de Promoção dos Direitos dos Deficientes,
Ministério da Mulher, da Criança e Assistência Social

Humakala tem 10 anos de experiência no serviço público, trabalhando
em diferentes organizações, incluindo Gabinete do Primeiro Ministro e
Conselho de Ministros. Humakala é responsável Nacional com foco para
as Pessoas com Deficiência. Ela trabalha na seção de promoção dos
direitos de Deficientes no Ministério da Mulher, da Criança e Assistência
Social, para criar políticas e programas. Ela tem uma vasta experiência em
fazer política de direitos de Deficientes e Programa de Reabilitação
Baseada na Comunidade de nível central à nível local. Ela está
ativamente envolvida na preparação do progresso do relatório UNCRPD e
de finalização ao Ato dos Direitos dos Deficientes. Agora, ela está
envolvida na Comissão de abuso de autoridade (CIAA). Humakala
trabalha em questões transversais, acompanhando e avaliando
programas e políticas em todos os setores relevantes.

Adebayo Peters
Diretor Assistente, Focal Person Leprosy & BU. National TB, Hanseníase e
Programa de Controle da úlcera de Buruli (NTBLCP) - Departamento de
Saúde Pública

Adebayo é um graduado oficial científico desde 1991. Tem trabalhado na
NTBLCP desde 2003. Ele é atualmente a pessoa de referência no
programa para Hanseníase & BU. Adebayo está atualmente envolvido na
supervisão da eliminação da hanseníase a nível sub- nacional - a Nigéria
atingiu a meta de eliminação da OMS a nível nacional. Sob sua liderança,
o país examinou o Plano Estratégico Nacional (2011-2015) e o resultado
deste levou ao desenvolvimento de um novo Plano Estratégico Nacional
de Hanseníase (2016-2020). O país também foi capaz de garantir a
concessão (para Fundação NIPPON) de intervenção especial para intensi-
ficação de busca de novos casos em 15 estados que relatam elevado
número de pessoas afetadas.

NIGÉRIA
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Dr. Urhioke Ochuko
Médico sênior com programa de Controle da Hanseníase  e TB Nacional

Dr Ochuko é médico com mestrado em saúde pública. Ele é membro do
Grupo de Trabalho Técnico da Hanseníase Nacional. Ele participou de
uma reunião de peritos que analisou o projecto final da Estratégia Global
Hanseníase da OMS (2016 - 2020) na Índia (Abril 2015). Urhioke tem
participado em muitos eventos de consultas, incluindo: Encontro
Nacional de gestores de programas de 12  países Grupo B afetados pela
hanseníase, na Índia (Abril 2015); Avaliação de equipe do programa de
controle da Hanseníase da Nigéria (Julho 2015); e Oficina  da American
Leprosy Missions que desenvolveu um protocolo de mapeamento para a
gestão de casos DTN na Etiópia (Janeiro 2016). Suas funções incluem a
supervisão de pessoal em clínicas de terapia multi- droga e centros de
referência da hanseníase, bem como o desenvolvimento de documentos
de política (por exemplo, plano estratégico nacional para a hanseníase) e
propostas.

Sarah Nancollas
Chief Executive Lepra e membro do conselho ILEP

Sarah é chefe executiva da Hanseníase e membro do conselho da ILEP
por 6 anos. Anteriormente, ela trabalhou para Save the Children, Transaid
e Canon Collins Trust do governo e capacidade de ONG por meio de
projetos de saúde, transporte e educação na África e Ásia. Na Lepra o
foco de Sarah é de impulsionar a inovação e inclusão de pessoas que
convivem com as consequências da hanseníase, e explorar a sinergia da
combinação de trabalho em hanseníase com outras NTD. Como membro
do conselho ILEP ela preside o grupo de trabalho de hanseníase da NNN,
tendo a responsabilidade de estabelecer a comissão consultiva de
pessoas afetadas pela doença. 

Reino Unido 
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Dia 1

O workshop começou com o Sr. Ken Gibson,
CEO da TLM Ireland, introduzindo o tema de
"Os milhões desaparecidos".

Ken resumiu que, em maio de 1991, os
Estados membros da 44ª Assembléia Mundial
da Saúde (AMS) aprovou por unanimidade
uma resolução para “eliminar a hanseníase
como problema de saúde pública" até o ano
2000. No entanto, hoje, as organizações que
trabalham na área da hanseníase estimam
que:
l   Mais de 3 milhões de pessoas com 
     hanseníase não são detectadas.
l   Cerca de 4 milhões de pessoas que estão 
     oficialmente "curadas" da hanseniase, 
     concluíram o seu tratamento mas 
     convivem com impactos significativos ao 
     longo da vida que incluem deficiência, 
     problemas de saúde mental e emocional, a
     exclusão econômica e de pobreza, 
     isolamento social e estigma. O diagnóstico
     tardio é um fator de contribuição 
     significativo. Muitos dos impactos ao 
     longo da vida que essas pessoas estão 
     experimentando violam seus direitos 
     humanos básicos, como definidos em 
     várias resoluções e artigos das Nações 
     Unidas. 

Ken explicou que, em Novembro de 2014,
TLM Ireland facilitou um workshop em Dublin,
questionando a política global e prática
relacionados à hanseniase, e desafiando a
OMS para produzir uma estratégia mais
abrangente que enfatizasse a necessidade de
busca ativa de casos e pelo apoio ao longo da
vida de pessoas afetadas pela hanseníase para
superar seus muitos desafios, incluindo
invalidez e desfiguração, trauma psicológico,
a pobreza, a exclusão social e o estigma.

Ken então expressa a visão de TLM Ireland de
que a nova estratégia da Hanseníase da OMS
2016-2020 foi um excelente documento, que
parece cobrir todos os pontos críticos de
preocupação anterior. Ele passou a dizer, no
entanto, que uma estratégia é um documento
passivo, e que ele precisa ser totalmente
implementado de forma proativa em todo o

mundo. Ken disse que TLM Ireland saúda a
nova estratégia da OMS e que o objectivo
deste workshop é explorar a nova estratégia e
discutir em conjunto como pode ser melhor
implementada pelos participantes em seus
respectivos países.

Para cumprir a promessa AMS 1991 de
eliminar a hanseníase como problema de
saúde pública, existem questões críticas que
precisam ser abordadas mais detalhadamente:
l   Quais as oportunidades que a nova 
     Estratégia da Hanseníase da OMS 2016-20 
     oferece para se chegar até os "milhões 
     desaparecidos", para as que experienciam 
     atualmente a hanseníase e as suas 
     consequências mas que não estão sendo 
     efetivamente diagnosticadas, tratadas, 
     apoiadas ou registradas?
l   Como planos nacionais de ações eficazes e
     eficientes podem ser desenvolvidas para 
     implementar a nova Estratégia de 
     Hanseníase da OMS 2016-20 ?
l   Como podem as pessoas diretamente 
     afetadas pela hanseníase, se quiserem, 
     serem melhor habilitadas a desempenhar 
     um papel significativo na implementação 
     de todos os aspectos da nova Estratégia da
     Hanseníase da OMS?

Margolis Wheel
Os participantes formaram 2 círculos - interno
e externo. Os participantes do círculo interno
falaram por dois minutos para dar suas
reações pessoais sobre a introdução de Ken.
Entao o círculo exterior girou e os 
participantes refletiram por 2 minutos. Isto
continuou até que uma rotação completa
fosse feita, permitindo que os participantes
pudessem falar e ouvir a opinião de seus
colegas. Em seguida, divididos em dois
grupos, compartilharam o que tinham ouvido
durante a atividade. Eles apontaram os
pontos-chave e, em seguida, passaram suas
opiniões para todo o grupo:

Grupo 1

l     " Nada sobre nós sem nós" - garantir que as pessoas 

        diretamente afetadas pela hanseníase são fundamentais 

        para todas as discussões, participando ativamente.

l     Detecção ativa de casos é necessária. 

l     A participação da comunidade é essencial para: 

        • - detecção de casos; 

        • - gerenciamento das complicações; 

        • - controle das complicações.

l     Educação dos formuladores de políticas é necessário : 

        • - áreas eliminadas; 

        • - problema de orçamento reduzido;

        • - compromisso politico.

l     Necessidade de elevar o status social das pessoas 

        afetadas pela hanseníase e suas famílias. 

l     Necessidade de capacitar as comunidades, trabalhando 

        com líderes e grupos pequenos.

l     Acabar com a discriminação é essencial para a busca de 

        casos para que as pessoas não tenham medo de revelar 

        a sua situação.

l     Ter informações precisas é necessário dentro das 

        comunidades. 

l     É necessário a cooperação entre fronteiras para evitar a 

        transmissão.

l     Ter contato com as pesquisas é importante, mas a sua 

        qualidade precisa ser melhorada.

l     Como podemos encontrar casos de crianças mais cedo? 

        Diretrizes e uma estratégia são necessárias para o caso 

        de constatação e um controle eficaz .

l     É necessária uma estratégia para detectar precocemente 

        os casos em ambientes urbanos .

l     A Quimioprofilaxia é eficaz em parar a transmissão.

l     Immuno profilaxia com BCG e vacinas. 

Grupo 2

l     O compromisso político e do governo é necessário.

l     Detecção ativa de casos é essencial e precisa ser 

        incorporado em programas nacionais e apoiados por 

        ONGs.

l     A detecção precoce é essencial, e a colaboração é vital.

l     O rastreio dos contatos é necessário.

l     Pacientes precisam de reabilitação médica e social.

l     O tratamento médico por si só não é suficiente - a 

        educação , apoio social, fundo social, pensões ...

l     A consciência pública é essencial.

l     Necessidade de prevenir deficiências, fisioterapia e 

        dispositivos para a reabilitação baseada na comunidade.

l     Diferentes respostas são necessárias, especialmente para

        mulheres e crianças.

l     Apoio psicossocial necessário.

l     A participação das pessoas diretamente afetadas pela 

        hanseníase em busca de casos, prestação de serviços e 

        integração na sociedade.

l     Precisa-se de bons sistemas de vigilância.

l     Uso de métodos tradicionais.

l     Disponibilidade de pessoas qualificadas.

l     O uso eficaz de recursos e cooperação.

l     Clareza sobre a definição da hanseníase - além da cura 

        médica que pode levar a alterações na estratégia e as 

        políticas de governo.
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O que pode significar ser afetado pela
hanseníase?

Os participantes divididos em quatro grupos
iguais, diferentes sexos e representação
regional. Cada grupo recebeu uma variedade
de materiais criativos e um grande quadro
branco. Eles foram convidados a criar uma
história visual para mostrar “a cadeia de
consequências" que pode seguir quando uma
pessoa contrai hanseníase. Cada grupo foi
dado um diferente tipo de situação para focar:

l   Uma menina de 12 anos em uma vila rural
l   Uma mulher de 24 anos, casada em uma 
     cidade
l   Um menino de 14 anos, sendo órfão
l   Um pai com sua mulher e uma família 
     jovem, em uma vila rural

Depois, cada grupo apresentou a sua imagem
e uma discussão foi facilitada em torno de
cada uma das imagens.

O propósito desta atividade foi:

l   para que os participantes focassem sobre a
     vida das pessoas diretamente afetadas 
     pela hanseníase.
l   para permitir que os participantes
     trabalhassem juntos de forma criativa, 
     conhecendo-se melhor uns aos outros e 
     partilhar as suas próprias experiências e 
     conhecimentos, especialmente entre as 
     regiões e culturas.
l   para construir uma base de entendimento, 
     em preparação para as atividades 
     subsequentes. 
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Experimentando Hanseníase - Uma História
Pessoal

Paula Brandão apresentou sua história pessoal
na contratação de hanseníase.

Eu sou Paula Brandão, brasileira, solteira, 36 anos,
moradora do Rio de Janeiro, enfermeira e atualmente
professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro e ex-paciente de hanseníase.
Sim, eu tive hanseníase.
Eu estava no último período da faculdade de enfermagem
quando percebi uma dormência na região superior da coxa.
Inicialmente eu não via nenhuma mancha. A dormência
começou a me preocupar porque não melhorava. Como
aquela sensação continuava mostrei às minhas amigas da
faculdade. Então uma professora me orientou a conversar
com Ana Leão (responsável pelas aulas de Hanseníase no
Departamento de Enfermagem em Saúde Pública). A
professora me levou para uma sala e fez o teste de
sensibilidade. Após o teste constatou que eu tinha uma
diminuição considerável da sensibilidade na área e me
encaminhou para uma médica dermatologista em um
centro de saúde do Rio de Janeiro.
A médica teve dúvida se era mesmo hanseníase e realizou
uma biópsia de pele. Dois meses depois veio o resultado, que
não foi conclusivo, então a médica achou que não era. A
professora insistiu e me encaminhou para o Dr. José
Augusto da Costa Nery no centro de referência Ambulatório
Souza Araújo (FIOCRUZ). Três meses após a suspeita, eu
tinha o diagnóstico de hanseníase indeterminada. Todos me
perguntam o que passou pela minha cabeça, hoje posso
responder – estigma. Nesta época, eu morava com amigas
no Rio de Janeiro e minha família em uma cidade vizinha -
Itaguaí.Eu fiquei dois dias sem sair de casa, chorei muito e
pensava que ninguém nunca mais iria querer chegar perto
de mim. Eu sabia que precisava enfrentar aquilo de cabeça
erguida, afinal eu era uma futura profissional de saúde. No
entanto, me perguntava o tempo todo como eu havia
adquirido se eu não conhecia ninguém com a doença.
Eu venho de uma família pobre, meus pais lutaram para nos
dar uma boa educação e tudo que eles não puderam ter. Um
dia ao chegar em casa e contar o diagnóstico, eu comecei a
chorar. Meu pai com todo seu amor me disse: “Filha, melhor
ter hanseníase do que ter câncer.”. Na nossa família teve
vários casos de câncer. Acho que por isso ele me falou aquilo
e estranhamente aquilo me tranquilizou. 
Comecei o tratamento no Centro de Saúde em Itaguaí, no
dia 10 de Julho  2002, com a multidrogaterapia para
paucibacilares, após fazer a baciloscopia de linfa, com
resultado negativo. 
Na minha primeira dose supervisionada me assustei, porque
não sabia que a urina ficava vermelha e achei que estava
sangrando. Naquele momento me dei conta que apesar de
ser enfermeira, ali eu era simplesmente paciente. No
primeiro mês de tratamento meus pais e irmão fizeram o
exame de contato. Nenhum deles apresentava nenhum sinal
da doença. Todos fizeram a vacina BCG e minha mãe fez
uma pústula de quase 2 cm, sendo encaminhada para
acompanhamento e com a possibilidade de fazer isoniazida
profilática, o que acabou não sendo necessário.
Ao final do primeiro mês, eu me sentia muito cansada aos
pequenos esforços. No dia da minha formatura, também
coletei sangue para análise. Este foi outro momento difícil.
Quando saiu o resultado, duas semanas depois, eu havia
conseguido um emprego em uma cidade em Minas Gerais.

No dia seguinte eu tinha consulta médica e tomaria minha
segunda dose supervisionada. Quando a médica viu meus
exames iniciou-se uma nova fase, eu tinha desenvolvido
anemia hemolítica por deficiência de glicose-6-fosfato, meu
hematócrito estava em torno de 28, e ela pensou na
possibilidade de uma transfusão. A médica era clínica geral
e eu era o seu primeiro caso complexo. Falei com Ana e o Dr.
José Augusto, que orientaram a suspensão da dapsona e o
início da clofazimina.
Decidimos, minha família, eu e a médica, que o melhor
naquele momento era eu recusar o emprego e assim o fiz.
Duas semanas depois recebi outra oferta de trabalho, a qual
aceitei. Um mês depois eu estava trabalhando no Programa
de Controle da Hanseníase neste local. Ao mesmo tempo, eu
era liberada uma vez por mês para ir ao médico e fazer a
dose supervisionada, sem que as pessoas do serviço
soubessem qual era a razão da liberação.
No Centro de Saúde onde eu tratava comecei a conversar
com os pacientes, enquanto esperávamos a consulta.
Explicava para eles sobre a doença, esclarecia suas dúvidas
e dava conforto aos que precisavam. Um dia soube que
haveria uma campanha em um bairro da periferia e
perguntei o que eu precisava fazer para ser voluntária. A
médica disse que era só conversar com a coordenadora do
programa. Após duas horas de conversa, além de ser
voluntária na campanha, também fui contratada como
enfermeira do programa.
Agora eu era paciente e enfermeira do programa. Eu lutava
pelos direitos dos pacientes e ao mesmo tempo precisava
compreender as limitações do programa. Certa vez, por falta
do medicamento precisei cortar os blisters, de modo a
garantir a dose supervisionada e auto administrada para os
pacientes por uma semana, até a chegada do medicamento.
No dia marcado para retorno, o medicamento não havia
chegado, reuní os pacientes expliquei tudo o que estava
acontecendo e nos organizamos para ir a prefeitura cobrar
pelo nosso direito ao tratamento. Quando estávamos no
portão da unidade de saúde a minha chefe chegou com os
medicamentos e fui advertida verbalmente. Certa vez,
quando comecei a tomar a clofazimina, descobri que a
mesma liberada na farmácia estava vencida e eles liberaram
para que eu tomasse assim mesmo. Novamente fui
chamada a atenção, porque denunciei a situação. 
Este medicamento que deixa a pele com o tom mais escuro
foi o meu grande denunciador da hanseníase. Todos sabem
que eu nunca gostei de pegar sol e neste período, eu parecia
estar bronzeada o tempo todo. Todos diziam: “ Sua pele está
tão bonita, o que você está fazendo?” E eu respondia
sempre: ” bronzeamento artificial.” 
No trabalho as perguntas eram insistentes por parte da
equipe, até que um dia resolvi contar que eu tinha
hanseníase. Nesse período conheci outros dois enfermeiros
que também tinham hanseníase e não contaram com medo
do preconceito.
Um dia a médica gerente do programa no município me
convidou para participar de um vídeo sobre a doença.
Depois de muita conversa com ela, com a equipe e
principalmente com a minha família, resolvi aceitar. Este foi
o divisor de águas do preconceito. Quando resolvi aceitar,
sabia o quanto estaria exposta e como isso poderia mudar a
minha vida e da minha família. O filme, que era para ser
apenas para a cidade do Rio de Janeiro, foi distribuído para
todo o Brasil. A partir daí fui convidada para participar de
campanhas do Ministério da Saúde no rádio e na televisão,
postar a minha foto em revista e cartões de telefone com a
mensagem de que a hanseníase tem cura e que eu estava
curada. Até em uma novela eu dei meu depoimento ao final.

Depois de tudo isso e de ver muitos pacientes chegando no
serviço com sequelas, em reação hansênica, muito choro por
medo de também ficar com deformidades, eu recebi alta por
cura. Terminei o tratamento em dezembro de 2002. Em 2003
fui trabalhar no Programa Saúde da Família e pensei que a
hanseníase fosse uma etapa vencida, mas não foi bem isso
que aconteceu. Em 2006, desenvolvi um quadro reacional.
Fiz neurite de ulnar esquerdo. Percebi a neurite porque
comecei a deixar objetos caírem da minha mão, sentir
formigamento, choque e dormência. Esse foi o período mais
difícil de todos.
A reação veio após um período muito complicado na minha
vida pessoal com término de um noivado, cirurgia cardíaca
do meu pai e quase morte da minha mãe. Eu comecei a usar
prednisona e engordei 8kg. Fiquei com a estima muito
baixa. Depois de cinco meses de corticoide melhorei da
reação. Pouco tempo depois a dor, o formigamento e o
choque voltaram e eu me recusei a usar novamente a
prednisona. A minha médica ficou brava comigo e dizia que
eu era a paciente mais rebelde dela. Decidi fazer uso de
terapias alternativas como a acupuntura, mocha bustão,
ventosas e imobilização do braço para relaxar por 14 dias,
também comecei acompanhamento com psicólogo. 
Enfim, melhorei da reação, mas diversas vezes me perguntei
se eu estava mesmo curada. Em 2008 fui convidada para
discutir algumas questões no Ministério da Saúde e
participar da propaganda nacional. Neste período conheci o
Artur, coordenador Nacional do Movimento de Reintegração
das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Comecei a conhecer
histórias de ex-pacientes de todo o Brasil e compreender que
sentimento era aquele da dúvida.
Em 2009, iniciei o mestrado na FIOCRUZ (Fundação
Instituto Oswaldo Cruz) e decidi que pesquisaria sobre o
Programa de Hanseníase e as Reações Hansênicas. Em
2015 comecei a trabalhar como professora da Faculdade
de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Neste novo trabalho acompanho os alunos
todas as segundas-feiras em um serviço de
atendimento a hanseníase. Acabei decidindo que a
minha tese de doutorado também será sobre
hanseníase e lá vou eu seguindo a minha missão de
cuidar das pessoas afetadas pela hanseníase.
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Considerando Desafios 

Os participantes divididos em três grupos a
fim de considerar as seguintes questões:

Quais são os maiores desafios que
enfrentamos quando:

l   Identificamos pessoas que têm 
     hanseníase? 
l   Efetivamente tratamos pessoas com 
     hanseníase?
l   Apoiamos as pessoas após o tratamento 
     médico?

Cada grupo considerou esta pergunta por
quarenta e cinco minutos, e anotaram os
principais pontos de sua discussão em
flipcharts. Depois, cada grupo apresentou
suas conclusões para o resto do grupo, onde
uma discussão mais ampla foi facilitada.

Os seguintes pontos foram registrados pelos
respectivos grupos.

Maiores desafios para apoiar as pessoas
após o tratamento médico:

Convencer as pessoas que são curadas quando são
deixadas com deficiência.
Recursos: 
Recursos limitados, recursos financeiros, baixo
financiamento.
Estratégia:
Falta de sistemas que tratam das consequências da
hanseníase. 
Falta de acesso para cuidados de acompanhamento. 
Falta  de estratégia e implementação de planos de ação
nacional e local.
Conhecimento e conscientização:
Falta de formação de pessoas para POD (postoperative
days),  falta de consciência e conhecimento; falta de
apoio psicológico e  de pessoas qualificadas. 
Necessidade de apoiar pessoas na comunidade através da
reabilitação eficaz.
Comunidade:
Muitos pensam que pessoas afetadas não são curados
após o tratamento e não aceitam-os. Sao necessários
campeões nas comunidades para desafiar e mudar as
atitudes.
Acompanhamento:
Precisa-se fazer a avaliação do paciente e seus contatos. 
Reabilitação não é existente ou é inadequada. 
É necessário dar continuidade ao cuidados, apoio e
visitas. 
Falta de centros de reabilitação. 
Prevenir a deficiência, ou evitar que estas progridem. 
Reação a hanseníase. 
Efeito residual após o tratamento.
Divulgação:
É necessário atingir governos, funcionários públicos e
burocratas, políticos, médicos tradicionais, líderes
religiosos que:
A hanseníase ainda é um problema e não está eliminada. 

Financiamento precisa fluir sem problemas. 

Recursos entre ministérios e os doadores devem ser agrupados.

Base de evidências: 
Necessária para justificar o trabalho e fazer um
planejamento efetivo. 
As ONGs têm papel a desempenhar. 
IEC efetiva necessária.
Colaboração:
Necessária entre os ministérios governamentais. Entre os
programas e doadores, nacional e internacionalmente. 
A integração das actividades dentro dos programas. 
Intercâmbio internacional de conhecimentos e boas
práticas e lições aprendidas . 
Com outras DTNs com lições adequadas que podem ser
aplicadas à hanseníase.

Maiores desafios para efetivamente tratar
as pessoas com hanseníase

Pouca consciência sobre a doença. 
Migração. 
Duração do tratamento (6-12 meses). 
Disponibilidade de MDT e cumprimento do tratamento. 
O tratamento das complicações que se desenvolvem
durante o uso de MDT.
A falta de profissionais (médicos, enfermeiros,
trabalhadores da saúde) com boa formação no
diagnóstico e gestão de processos. 
Condições semelhantes de pele que tornam o diagnóstico
difícil. 
Pessoas duvidam que a cura é possível. 
Medo de fazer o tratamento e ser conhecido na
comunidade como uma pessoa com hanseníase - o
estigma . 
Nada é feito para convencer os pacientes de que o
tratamento é eficaz. Acompanhamento do tratamento.

Maiores desafios para a identificação de
pessoas com hanseníase

As pessoas têm receio de revelarem e de fazerem um
tratamento. 
Falta de consciência sobre a hanseniase desencoraja sua
auto-estima.
A detecção precoce é necessária especialmente em
crianças. 
Motivação de pessoas afetadas pela hanseníase. 
Deficiência, especialmente nas mãos e nos pés e
resultado de quando a detecção não é suficientemente
precoce. 
Longo período de incubação sem sintomas evidentes 
Precisa fazer uma boa anamnese e exame físico para um
bom diagnóstico. 
Os primeiros estágios não necessariamente afetam as
pessoas e então não são relatados até mais tarde. 
Acesso às mulheres em áreas rurais - como se chegar até
essas mulheres?
As zonas rurais e locais isolados tornam difícil chegar até
as pessoas e fornecer cuidados de saúde. 
Ainda há muita ignorância e estigma sobre a hanseníase. 
Pessoas se escondem, ou são escondidas por suas
famílias.
Falta de sistema de gestão científica e de gestão de
dados.
Ineficiência do governo e falta de interesse sobre
hanseníase e doenças negligenciadas. 
Os profissionais de saúde não pensam ou suspeitam
hanseníase mesmo quando vêem possíveis sintomas. 
As pessoas pensam que a hanseníase é uma doença
hereditária.
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Dia 2

Reflexões sobre a Estratégia da OMS
Hanseníase 2016-2020

O segundo dia começou com o Sr. Ken
Gibson, CEO da TLM Ireland, dando suas
reflexões sobre a nova estratégia da
Hanseníase da OMS 2016-20. Ken saudou esta
nova estratégia e disse que ele acreditava que
esta tem feito avanços positivos e
significativos comparada com a estratégia
anterior da OMS.

Mais notavelmente:
l   O reconhecimento da necessidade de 
     busca ativa de casos em áreas endêmicas.
l   A importância de uma base precisa e 
     pesquisa operacional para maximizar a 
     base de evidências para informar políticas.
l   A ênfase holística da estratégia que 
     reconhece que a hanseníase pode afetar as
     pessoas fisicamente, emocionalmente, 
     socialmente, economicamente e 

espiritualmente, tanto a curto prazo como
para o resto de suas vidas.

Ao contrário da estratégia anterior, Ken disse
que sentiu que a nova estratégia parece
refletir muito bem a própria definição da OMS
sobre a saúde como um "estado de bem-estar
físico, mental e social completo e não
meramente a ausência de doença ou
enfermidade".

Além disso, Ken disse que, embora a
"definição" de um caso de hanseníase não foi
feito especificamente na nova estratégia , a
estratégia seguida na íntegra reconhece que a
hanseníase afeta uma pessoa fisicamente,
emocionalmente, socialmente, economi-
camente e espiritualmente. Portanto, Ken
sentiu que a definição de um caso de
hanseníase que TLM Ireland desenvolveu, é
recomendada pela nova Estratégia da OMS:

“Alguém precisando ou submetendo-se ao
tratamento; aqueles que completaram a
terapia multi- drogas e que precisam ou estão
sob vigilância; bem como aqueles que
experimentam as consequências negativas da
hanseníase, incluindo deformidades e/ou
incapacidades, danos psicológicos, a exclusão
social e as dificuldades econômicas”.

Quais as oportunidades que a nova
Estratégia da Hanseníase da OMS 2016-
2020 oferece para alcançar os "milhões
desaparecidos”?

O grupo todo foi incentivado a criar um mapa
abordando a questão acima. Os participantes
reuniram-se em um semicírculo em torno de
um grande quadro branco. Um facilitador e
um escrivão conduziram a sessão. As regras
eram que os participantes pudessem fazer
apenas uma sugestão de cada vez, com base
em sua experiência e compreensão. As
sugestões deveriam ser expressas em apenas
algumas palavras e serem específicas. Novas
sugestões poderiam ser adicionados ao
gráfico como sendo ramos saindo de outras
idéias se estas estivessem relacionadas, ou
como completamente novos ramos saindo da
questão central. Foi enfatizado que cada
sugestão seria escrita exatamente como
sugerida. Se outros quisessem mais
esclarecimento, esta poderia ser dada. No
entanto,não houve sugestões certas ou
erradas e ninguém foi autorizado a discutir ou
discordar destas. Os participantes podiam
fazer quantas contribuições para o mapa que
quisessem, contanto que fossem oferecidos
apenas uma sugestão por vez. O mapa
completo é mostrado na página seguinte e as
sugestões estão listadas aqui:

Supervisão, monitoramento e avaliação. 
Desenvolvimento de kits de ferramentas (para
monitoramento e avaliação). 
Promove a redução de incapacidade nas mulheres. 
Deficiência zero entre as crianças. 
O rastreio dos contactos. 
Quebra de transmissão por cadeia. 
Gerenciamento das complicações. 
Envolvimento dos departamentos médicos
multidisciplinares. 
Promove a investigação ativa de casos. 
Envolvimento de crianças e professores. 
Relatórios e sistema de referência.
Promoção da investigação relacionada com a hanseníase. 
Epidemiologia molecular. 
Promove a coleta e análise de dados. 
Uso de TI. 
Modelagem matemática. 
A motivação da comunidade. 
Gestão logística adequada. 
IEC (Informação, Educação e Comunicação ). 
Promoção de grupos de auto-cuidado.  
Empoderar a comunidade em pequenos grupos. 
Envolvimento da comunidade. 
Promove a justiça social. 
Acesso a serviços de apoio social e financeiro . 
Programas financiados pelo governo. 
Integração da hanseníase como cuidados de saúde geral. 
Promover a igualdade sem dicriminação. 
Acesso e apoio à saúde mental. 
Fornecimento contínuo de MDT. 
Revogação da legislação. 
Prevenção da hanseníase. 
Quimio-profilaxia e Imuno-profilaxia. 
Inclusão de pessoas marginalizadas. 
Promoção de integração da família. 
Enfatizar a participação do governo. 
Promove compromisso político. 
Apoio financeiro consistente do governo e de ONGs. 
Promove a sensibilidade entre a comunidade e os
profissionais.
Cooperação transnacional. 
Coordenação com outras DTN. 
Participação ativa e financiamento por parte dos parceiros. 
Promove a oportunidade para mais financiamentos. 
Novos parceiros. 
Divulgação sustentável. 
Recrutamento e formação de voluntários da comunidade. 
Reforço da vigilância da resistência anti-microbiana. 
Promove a reabilitação baseada na comunidade. 
Desenvolvimento de ferramentas para lidar com o estigma. 
Promoção de centros sociais para a redução do estigma. 
Estabelecer associações de pessoas afetadas pela hanseníase.
Uma maior participação das pessoas diretamente afetadas. 
Posiciona hanseníase na agenda de desenvolvimento global. 
Apoia o SDGs(sustainable development goals - metas de
desenvolvimento sustentável). 
Promove apoio de especialistas. 
Capacitação de profissionais de saúde e estudantes de pós-
graduação Concentrar-se em DTN. 
Serviços médicos interligados com serviços de água e
saneamento.
Programa de reabilitação integrado. 
Concentrar-se em mulheres e crianças. 
Promove a proteção dos direitos humanos. 
Promove a mobilidade e acessibilidade. 
Sistema de seguro de saúde. 
Fortalece a prevenção de incapacidades e reabilitação.
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Aprendendo sobre hanseníase no contexto
da deficiência no Nepal 

Apresentação feita por Humakala Panday
subsecretária, Seção de Promoção dos
Direitos dos Deficientes, Ministério da Mulher,
da Criança e Assistência Social

Nepal conseguiu a eliminação da hanseníase como
problema de saúde pública (menos de 10 em 100 mil) em
dezembro de 2009 e declarou a eliminação em 2010. Um
progresso significativo foi feito na redução da carga da
doença à nível nacional. Depois de atingir a meta de
eliminação em nível nacional, a estratégia nacional foi
revista para "Manter qualidade de Serviços da hanseníase
e reduzir ainda mais a carga da doença pela Hanseníase
no Nepal : 2011-2015”, com base na "Estratégia Global
Aprimorada para Redução Adicional do peso de Doenças
devido à Hanseníase: 2011-2015”.

O maior objetivo para 2020 é reduzir o grau II de
incapacidade abaixo de 1 por milhão da população.
Prevenção Deficiência e Reabilitação Focal Unit (DRFU) foi
estabelecida na divisão de controle da hanseníase sob
Ministério da Saúde e População. Coordenação entre as
organizações de deficientes é necessária para que a
hanseníase seja um foco dentro do movimento das
deficiências.

O Ministério da Mulher, da Criança e Assistência Social é
um foco para as Pessoas com Deficiência (PCD). Pessoas
afetadas pela hanseníase agora são aceitas dentro da
categoria de "pessoas com deficiência", dependendo do
seu nível de deficiência. Há centros para mulheres e
crianças em 75 distritos do Nepal, abordando as questões
da deficiência. Cada distrito tem uma comissão de
avaliação de deficiência sob a autoridade de um chefe
distrital. O centro de mulheres e crianças emite o cartão
de deficiência com base na gravidade e grau desta, o
cartão é esclarecido pela prescrição de um médico e
VDC/carta de recomendação do Município. Pessoas
afetadas estão agora recebendo Cartão de Deficiência e
subsídio da segurança social. 

Há muitos serviços gratuitos disponíveis a eles,
incluindo exame médico/ serviços de saúde,
dispositivos de assistência, educação à seus
filhos e formação profissional. Há dois centros
de reabilitação que apoiam pessoas que não
tem cuidadores ou responsáveis. O Ministério
da Mulher, da Criança e Assistência Social são
os responsáveis por este trabalho.
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Aprendendo com o Programa Tele-Saúde
no Brasil

Apresentação pela enfermeira Luciane da
Silva - Saúde Pública e professora da
Universidade Estadual do Amazonas

A Fundação Alfredo da Mata, (FUAM), é um centro
internacional na área de Hanseníase. Amazonas é o maior
estado do Brasil, população de 3.483.985 em uma
superfície de 1.558.987 Km². O acesso rodoviário à
cidades e vilas é precário e muitas vezes acessível
somente por rios, que são facilmente afetados pelas secas
ou enchentes, podendo levar até 30 dias para se chegar.
Sendo assim a tele-saúde tornou-se ferramenta
indispensável, tanto para assistência como para
treinamento das equipes na buscativa, diagnóstico e
tratamento da hanseníase.

A tele-saúde está presente em 50 dos 62 municípios do
Amazonas onde profissionais treinados são cadastrados
na plataforma, para suas solicitações, sejam, com dúvidas
quanto ao diagnóstico ou até mesmo em relação ao
programa de hanseníase.

As teleconsultas podem ser feitas por email ou até
mesmo em tempo real, com profissionais em ambos os
lados e também com a presença do paciente.
As teleconsultas por email devem ter sua resposta em no
máximo até 72 horas.

Essa ferramenta tem contribuído muito com o
diagnóstico precoce da doença, evitando as
consequências de um diagnóstico tardio, diminuição dos
gastos financeiros, pois evita o transporte do paciente
para a capital, tratando-o no local com o apoio do
diagnóstico. Nas questões sócias, só temos ganhos pois
evita-se o afastamento do mesmo de sua família no
momento em que mais precisa de seu apoio. 
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Grupo de trabalho de Região específica

Os participantes dividiram-se em grupos que
representavam suas regiões. Eles foram
convidados a preparar apresentações para
explorar as duas seguintes questões críticas:

l   Como planos nacionais de ação eficazes e 
     eficientes podem ser desenvolvidos para 
     implementar a nova Estratégia de 
     Hanseníase da OMS 2016-2020 ?

l   Como podem pessoas diretamente 
     afetadas pela hanseníase, se quiserem, 
     melhor desempenhar um papel ativo - a 
     nível local, nacional e global- na 
     implementação de vários aspectos da nova
     Estratégia Hanseníase da OMS 2016-2020, 
     assim como ajudar a trazer mudanças 
     positivas para si e outras?

Os participantes receberam um conjunto de
materiais criativos e um grande quadro
branco. Eles foram convidados a criar uma
apresentação visual onde pudessem debater
para então dar suas reflexões sobre as duas
questões críticas acima.

Sugeriu-se que os participantes referissem-se
ao mapa para considerar novas perspectivas e
idéias que poderiam ser incluídos em suas
respostas às duas questões.

Dia 3

Apresentação dos grupos 

O terceiro dia começou com cada grupo
regional finalizando suas apresentações antes
de compartilhar com o grupo todo. 

O facilitador salientou que reconhecer a
diversidade da situação em cada país e região
é importante. De como a hanseníase é melhor
abordada em uma situação pode ser diferente
em outra. Assim, os participantes foram
encorajados a ouvir uns aos outros e tirar de
cada apresentação o que eles sentiram útil
para seu próprio contexto.
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Brasil

Principais Reflexões 

Neste momento, há um golpe de Estado no
Brasil, as pessoas estão inquietas e o futuro é
incerto. Nós não podemos mudar a crise
política, mas nós queremos mudar o sistema
de saúde. A Constituição brasileira determina
que a saúde é um direito de todos os
cidadãos e o Estado tem o dever de
fornecê-la. Podemos usar dessa Constituição
para exigir por serviços de saúde para pessoas
com doença de Hansen. A nova estratégia da
OMS tem dado orientação e instrumentos que
possam ser promovidos e utilizados para
enfrentar os desafios da doença de Hansen.
O paciente deve estar sempre no centro da
tomada de decisões, políticas e prática destas.
O atendimento eficaz requer uma parceria
entre as pessoas que precisam de cuidados,
sua comunidade, fornecedores de serviços de
saúde e gestores de saúde. 

China

Principais Reflexões

Há um plano nacional na China e pode ser
olhado no contexto da Estratégia da OMS

para identificar as áreas onde o plano
nacional é forte e áreas para ser fortalecido.

Pessoas afetadas pela hanseníase estão muito
espalhados geograficamente, por isso, reuní-

los em grupos de auto-ajuda é um desafio.
Devemos explorar maneiras de formar

associações para que as pessoas formam
conexões, e podemos explorar o uso de

voluntários para criar e manter essas
associações.

Os departamentos governamentais estão
trabalhando juntos e cada departamento

conhece suas responsabilidades. Isto torna
mais fácil de contactar as pessoas certas para

fazerem sugestões a nível de governo.

Africa

Principais Reflexões

A coisa mais importante é obter que os
governos assumam posse de estratégias de
hanseníase, para levar a estratégia da OMS e
torná-la a nível nacional. 
Os pontos de referência, incluindo a
Convenção das Nações Unidas sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e da
Convenção das Nações Unidas sobre Direitos
Humanos, devem ser utilizados para
promover os serviços para as pessoas afetadas
pela hanseníase. Precisamos analisar muito
bem as situações para termos evidência sólida
sobre o que planear e implementar
actividades. 
Podemos usar tecnologias modernas para
mapear com precisão a situação. Pessoas
afetadas pela hanseníase e especialistas
(inclusive internacionais) em ação e
planejamento, devem ser envolvidos na
criação de planos de ação para esses países.

Sul da Asia

Principais Reflexões 

Pessoas afetadas pela hanseníase podem
desempenhar papéis ativos em todas as áreas

para tratar a doença, incluindo a formulação de
políticas e participando ativamente em

comissões e grupos de discussão, como sendo
uma voz no final de uma linha telefónica.

Pessoas afetadas pela hanseníase precisam ser
promovidas como Campeões e Defensores de

Mudanças, dentro de suas próprias
comunidades. O desenvolvimento de estratégias

tem de começar com uma base de 
evidência clara.

Devemos começar a partir da situação real que
enfrentamos, e não da forma como gostaríamos,
ou fingir, que as coisas sejam. Obtendo políticas

transversais em diferentes departamentos do
governo é um desafio que precisa ser

trabalhado. A colaboração entre países é
essencial, para que possamos aprender uns com

os outros e compartilhar lições aprendidas e
boas práticas. Podemos aprender uns com os
outros em uma base regional e global e isso

precisa ser facilitado.
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Introdução ao ECHO

O Projeto ECHO (Extension for Community
Health Outcomes) foi apresentado aos
participantes.

O que é o ECHO?
ECHO (Extension for Community Health
Outcomes) é uma iniciativa que usa a
teleconferência para permitir uma rede de
aprendizagem de pessoas, em locais
diferentes, para falarem regularmente.
Originou-se da Universidade do Novo México
como forma de apoiar os prestadores de
cuidados de saúde rural. Hoje, ele está sendo
usado por diferentes organizações em todo o
mundo. ECHO é uma tecnologia baseada em
“cloud” (nuvem) - isso significa que ele pode
ser usado em qualquer lugar onde haja uma
conexão com a internet, usando qualquer
dispositivo - Desktop, laptop, smartphone,
tablet e assim por diante. 

Como é usado?
Um facilitador central é definido como a
plataforma, e os participantes do grupo são
registrados como membros do grupo. Os
participantes baixam e instalam um software
chamado Zoom. Nos horários marcados, o
facilitador no centro ativa o evento
teleconferência online e os participantes
fazem o login para participarem da sessão. Os
participantes só precisam de um smartphone,
laptop ou computador de mesa com conexão
à internet. As sessões podem ser tão
frequentes quanto os participantes
desejarem. A tabela de sessões pode ser
preparada com antecedência, por exemplo,
para seis sessões em execução todos os meses
durante 6 meses. Diferentes participantes
podem assumir a liderança em sessões,
fazendo apresentações sobre o seu trabalho.
Eles podem mostrar apresentações em
PowerPoint e vídeos ao vivo para todos.
Vídeos de apresentação ou relatórios em PDF
podem ser enviados para todos os partici-
pantes para acessaram mais tarde.

Porque é usado?
ECHO facilita um grupo de pessoas com um
interesse comum: relatar sobre os progressos,
partilhar boas práticas, pedir ajuda na

superação dos desafios, debater questões
atuais, oferecer apoio e incentivo, coordenar
as atividades relevantes, tais como estudo de
caso, que pode ser querer realizada
simultaneamente em diferentes países e
comunidades. ECHO está sendo usado em
comunidades economicamente pobres e
isoladas em todo o mundo para dar apoio aos
pesquisadores na área de saúde da
comunidade. Médicos especialistas na
plataforma são capazes de falar com grupos
de pesquisadores, treinando-os nas práticas
relevantes da saúde.

Poderíamos usá-lo?
Leprosy.ie gostaria de saber se ECHO poderia
ser útil em nosso trabalho para implementar
de forma eficaz e eficiente a nova Estratégia
de Hanseníase da OMS. Seria útil para nós (a
partir desta oficina usando ECHO) nos
reunirmos regularmente online? Podemos
pensar em outros usos do ECHO que
poderiam ajudar o nosso trabalho?

Participantes divididos em três grupos iguais,
discutiram se sentiram que o Projeto ECHO
era uma ferramenta útil e metodológica que
poderia apoiar a implementação da nova
estratégia da OMS 2016-2020.

Participantes também consideraram se o
Projeto ECHO seria uma ferramenta útil  para
criar um grupo (a partir deste workshop) onde
participantes encontram-se mensalmente
para:
l   Partilhar de como estão trabalhando na
     implementação dos vários aspectos da 
     nova estratégia da OMS.
l   Olhar pelas boas práticas dos outros.
l   Discutir as dificuldades e desafios.
l   Envolver em discussões as pessoas 
     diretamente afetadas pela Hanseníase. 

Os participantes produziram as seguintes
reflexões coletivas:

Poderia ser usado para construir a capacidade
dos prestadores de cuidados de saúde.
Bom para compartilhar experiências e novas
informações.
Poderia ser usado para apoiar o diagnóstico
da hanseníase.
Poderia ajudar as pessoas afetadas pela
hanseníase trabalharem juntos.
Os profissionais de saúde poderiam trabalhar
regularmente pela internet em níveis
estaduais e regionais.
Poderia ajudar a cooperação entre regiões e
se conectarem com especialistas.
Poderia ajudar a cooperação e
compartilhamento entre fronteiras.
Participantes deste oficina poderiam criar um
grupo e ter reuniões online mensais para
discutir e compartilhar. Leprosy.ie poderia
coordenar esses grupos.
Seria necessário um forte compromisso.
A China tem um sistema que está sendo
usado para dados estatísticos e casos clínicos.
Não está sendo usado para treinamento, mas
esta é uma possibilidade.
Bangladesh utiliza um sistema de e-leprosy
para coleta de dados.
Brasil - sinal de internet não abrange todo o
país.
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Porque o povo Irlandês deveria se
preocupa com a hanseníase global?

Os participantes foram convidados a
considerar a pergunta acima. Foram divididos
em três grupos iguais para discussão e, em
seguida, dividiram suas opiniões para todo o
grupo. As reflexões coletivas foram as
seguintes:

Para demonstrar Responsabilidade Social e
defender os direitos humanos:
Cumprir a sua responsabilidade social para
com os outros no mundo. 
Mostrar a prestação de contas e
responsabilidade mútuas. 
Mostrar solidariedade com os outros, ao redor
do mundo, que estão em necessidade. 
Um grande número de crianças e mulheres
são afetadas pela hanseníase e seus direitos
humanos precisam ser preservados. 

Para apoiar a economia global: 
A economia global é inter-dependente, e o
desenvolvimento dos países de todo o mundo
contribui para a economia global. 
Globalização significa que todos os países são
inter- dependentes. 
A hanseníase é uma questão global. 
Aumento do número de pessoas com
deficiência no mundo afeta a economia
global.

Para respeitar a história da Irlanda:
No passado existia hanseníase na Irlanda e
por isso entende as necessidades das pessoas
com hanseníase e deve apoiar as pessoas que
atualmente vivem com o problema. 
Originalmente The Leprosy Mission Ireland
começou em Dublin, e o povo irlandês deve
manter sua tradição de preocupação.

Para manter a hanseníase na agenda global:
A mudança de atenção da hanseníase à
tuberculose, HIV e malária precisa ser
combatida e a Irlanda pode desempenhar um
papel neste processo. A hanseníase é uma das
doenças crônicas que todo o mundo deveria
se preocupar.

Para fornecer recursos: 
Reabilitação de pessoas com deficiência
requer muitos recursos que os países mais
pobres não têm.

Para facilitar Lições Aprendidas e manter o
conhecimento e práticas:
A hanseníase continua a ser um problema
médico e social difícil, com muitas
questões não resolvidas, e a Irlanda tem
estado na vanguarda de responder à estas
necessidades. 
A partilha de histórias de sucesso e lições
aprendidas podem ajudar um diagnóstico
eficaz, tratamento e apoio, e a Irlanda pode
suportar isso.
Há níveis equivocados de conhecimento e
competência no diagnóstico e tratamento da
hanseníase, e as pessoas da Irlanda podem
ajudar a resolver esta questão. 
Facilitar a troca de experiências. 
Apoiar a investigação para eliminar a
hanseníase.

Sessão plenária

O workshop concluiu com uma sessão
plenária facilitada por Bride Rosney. O
objetivo da sessão plenária foi facilitar os
participantes a refletir sobre o workshop e
para tirar as conclusões e
ações-chave para levar adiante. Bride posou
perguntas aos participantes como um todo,
incentivando respostas de todos usando um
microfone. Os principais temas que
emergiram da sessão plenária foram:

Os milhões desaparecidos
“Os milhões desaparecidos"que Ken
descreveu na introdução de abertura do
workshop foram reconhecidos pelos
participantes. Os participantes reconheceram
que as  práticas de políticas de hanseníase
anteriores não conseguiram identificar
eficazmente as pessoas com hanseníase ou
prevalência com precisão nos registros. Da
mesma forma, eles não conseguiram fornecer
apoio holístico de base necessárias para as
pessoas que tenham completado o
tratamento e ainda convivem com
consequências negativas significativas. Os
participantes reconheceram que a nova
Estratégia de hanseníase que oferece um
mandato e ferramentas para responder aos
milhões desaparecidos de várias maneiras. O
exercício de mapeamento foi citado como
prova disso. Os participantes também
defenderam a opinião de que as políticas e
práticas de hanseníase poderiam ser julgadas
em quão bem elas abordam os milhões
desaparecidos. Portanto, os impactos dentro
dos milhões desaparecidos poderia ser um
indicador com o qual a nova estratégia da
Hanseníase da OMS 2016-2020 pudesse ser
avaliada.

Os participantes concordaram coletivamente que The
Leprosy Mission Ireland deve continuar a divulgar os
milhões desaparecidos e ser uma força motriz para
pedir consistentemente à comunidade mundial de
hanseníase se os milhões desaparecidos estão a ser
tratadas de forma eficaz.

Participação de pessoas afetadas pela
hanseníase
Os participantes reconheceram a importância
de facilitar as pessoas diretamente afetadas
pela hanseníase para participar ativamente, se
quiserem, para enfrentar a hanseníase em
todo o mundo. Esta participação deve ser
autêntica, e deve existir em todas as áreas de
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formulação de políticas globais e nacionais e
planejamento estratégico, a liderança
organizacional e governamental, para a
prática de base. Os participantes
reconheceram que há uma necessidade de
reforçar a capacidade das pessoas afetadas
pela hanseníase a participarem de forma
eficaz. Esta capacitação precisa ser planejada.
Os participantes particularmente enfatizaram
a importância de apoiar as pessoas afetadas
pela hanseníase para promover a consciência
positiva e atitudes dentro de suas
comunidades e sociedades, e para mudar as
atitudes negativas e estigma. Isso poderia
envolver a apoiar as pessoas afetadas pela
hanseníase para contar suas histórias,
mostrando como as pessoas estão a superar
os desafios da hanseníase para conduzir suas
vidas, fazendo contribuições significativas
para as comunidades em que vivem. Os
participantes também enfatizaram a
necessidade de apoiar as pessoas afetadas
pela hanseníase para serem “campeões” em
arenas locais, nacionais e internacionais.

Os participantes concordaram que The Mission
Leprosy Ireland poderia ser uma organização chave
para facilitar as pessoas afetadas pela hanseníase a
ter uma voz mais forte e mais impactante para mudar
positivamente as atitudes sociais e estigma. Isto
poderia incluir o apoio que eles sejam "campeões" em
arenas locais, nacionais e internacionais. Este foco
poderia ser na capacitação de pessoas afetadas pela
hanseníase a participar de forma eficaz em áreas
envolvidas no tratamento de hanseníase em arenas
locais, nacionais e globais. Isso pode envolver
habilidades como defesa participativa e ocupando
papéis dentro do governo e órgãos de decisão.

Intercâmbio de boas práticas
Os participantes concordaram que um dos
resultados mais importantes do workshop foi
conhecer uns aos outros, discutir seu
trabalho, e aprender uns com os outros. Essa
interação, os participantes concordam que
precisa ser continuado e ampliado. Há uma
necessidade de produzir estudos de casos que
descrevem formas eficazes em que os
programas e ações de hanseníase estão sendo
implementadas em todo o mundo. Esses
estudos de casos poderiam serem escritos em
relatórios, filmes, artigos de discussão, etc.
O importante é promover ativamente as boas
práticas e difundi-las de forma eficaz. Os
participantes concordaram que algum espaço
de recursos central, como um site, onde
exemplos de como a nova Estratégia de
hanseníase está sendo efetivamente

implementadas devem ser desenvolvidas.
Os participantes também destacaram o
grande valor de visitas de intercâmbio face a
face, onde os praticantes podem visitar outros
países e obter uma visão aprofundada sobre
boas práticas.

Os participantes concordaram que a The Leprosy
Mission Ireland poderia facilitar a recolha,
organização e promoção de boas práticas relativas à
nova Estratégia de Hanseníase da OMS 2016-2020.
The Leprosy Mission Ireland também poderia facilitar
um programa de intercâmbio entre os parceiros ao
redor do mundo para promover a aprendizagem e a
replicação de boas práticas de forma mais ampla.

Formação em Saúde Relacionadas com a
hanseníase 
Os participantes concordaram que o
conhecimento sobre a hanseníase está
diminuindo entre os profissionais de saúde:
cirurgiões, clínicos gerais, enfermeiros,
paramédicos e voluntários comunitários de
saúde. Houve um forte consenso de que a
formação em saúde relacionadas com a
hanseníase deve ser entregue de forma ativa
em todo o conjunto de profissionais de saúde
e voluntários. Isso precisa ser sustentado com
o apoio de acompanhamento contínuo.
Notou-se como o treinamento de saúde
singular produz um aumento inicial no
conhecimento e na prática, mas que esta cai
muito rapidamente assim que as pessoas
mudam para diferentes áreas da saúde. Os
participantes reconheceram que o interesse
pela hanseníase pela parte dos profissionais
de saúde e voluntários é muito baixa em todo
o mundo. Há uma necessidade de promover a
conscientização sobre a hanseníase como
uma importante área de cuidados da saúde, e
fornecer incentivos para os profissionais e
voluntários para treinarem nos cuidados da
hanseníase. Estes ''Incentivos” sendo
oportunidades para que se realize formação
validada com maior reconhecimento dos
resultados alcançados por profissionais de
saúde e voluntários em cuidados de
hanseníase em arenas locais, nacionais e
internacionais, de percursos profissionais
melhoradas, oportunidades para visitas de
intercâmbio etc.

Os participantes concordaram que The Leprosy
Mission Ireland  poderia desempenhar um papel, com
os seus parceiros globais, no desenvolvimento e
fornecimento de treinamento credenciado em saúde
para profissionais de saúde em hanseníase e
voluntários.

Os participantes concordaram que a The Leprosy
Mission Ireland  poderia fornecer em dimensão
internacional , o apoiar aos incentivos descritos
acima, para ajudar a aumentar o interesse em
cuidados de saúde em hanseníase em arenas locais e
nacionais nos países onde os seus parceiros estão a
trabalhar.

Usando ECHO
Os participantes concordaram que o
ECHO,metodologia de telessaúde explorado
na oficina, ofereceu potencial para apoiar os
diferentes temas explorados. Pode ser usado
para: 
l   Facilitar a participação ativa das pessoas 
     afetadas pela hanseníase na elaboração de
     políticas nacionais e internacionais e 
     planejamento estratégico.
l   Facilitar o intercâmbio de boas práticas 
     entre os profissionais de saúde e 
     voluntários em arenas nacionais e
     internacionais.
l   Facilitar os participantes desta oficina para
     futuramente continuarem a falarem-se em 
     grupos.
l   Ser utilizado na prestação eficaz de 
     cuidados de saúde em hanseníase, 
     especialmente no apoio contínuo para 
     profissionais e voluntários quando tiverem
     completado uma formação inicial, mas que
     em seguida devem voltar para lugares 
     isolados de trabalho.

Os participantes concordaram que The Leprosy
Mission Ireland poderia ser o coordenador líder de um
grupo de ECHO, ou grupos, utilizando a metodologia
ECHO e as ferramentas de formas acima descritas.

Metodologias participativas
Participantes apoiaram coletivamente os
métodos participativos empregados na
oficina, o que permitiu a interação e
expressão de ideias a fluir. Os participantes
também reconheceram que a metodologia
workshop proporcionou a igualdade à todos,
sem ninguém sendo ou "superior" ou
"inferior" aos outros. Os participantes
expressaram o desejo de empregar métodos
semelhantes ao trabalhar em suas próprias
organizações e comunidades.

Os participantes concordaram que The  Leprosy
Mission Ireland poderia construir a capacidade dos
seus parceiros para utilizar metodologias partici-
pativas, semelhantes aos usados   na oficina, dentro de
seu próprio trabalho.

Resposta de Ken Gibson
Como CEO da The Leprosy Mission Ireland,
Ken respondeu aos resultados das reuniões
plenárias. Em primeiro lugar, ele enfatizou o
compromisso do Conselho de Administração
da Irlanda para apoiar os milhões
desaparecidos. Ken agradeceu aos
participantes pela sua contribuição para a
oficina, e pelos  resultados concisos que a
sessão plenária obteve. Ken disse que os
resultados são um desafio, mas que ele estava
animado com as possibilidades que eles
oferecem. Ele ressaltou que TLM Ireland está
comprometida em responder positivamente
aos vários resultados do workshop, e que TLM
Ireland usaria os resultados dentro de seu
próprio planejamento organizacional. Ken
salientou que, olhando para os resultados do
workshop, TLM Ireland tem de perguntar se
esta é a organização correta para liderar a
ações propostas, ou se ela precisa de
encontrar o parceiro certo para tomar certas
medidas futuras. Ele disse que TLM Ireland
precisa refletir se têm a experiência na própria
organização, ou se deve coordenar essa
experiência entre os seus parceiros em todo o
mundo. Ken prometeu que TLM Ireland vai
responder ativamente onde puder, mas vai ter
cuidado para não tomar o espaço onde não
está equipado e que poderia ser melhor
preenchido por um parceiro.

Em conclusão, Ken disse que todas as
discussões na oficina seriam escritas
juntamente com as metodologias utilizadas, e
o relatório do workshop serão distribuídas à
todos os participantes nas próximas semanas.
Foi feito o compromisso de produzir o
relatório do workshop em Inglês e Português.
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Avaliação da oficina

Na sessão final da oficina foi pedido aos
participantes para fornecerem o  feedback.
A avaliação consistiu de uma sessão de
discussão facilitada por Mannam Ebeneezer,
e uma atividade individual facilitada por
Michael Brown. Os participantes foram
convidados a dividirem-se em seus grupos
regionais e identificar as coisas mais
importantes que poderiam tentar
implementar nos seus países de origem com
base no workshop.

Brasil
Achamos que os enfermeiros são muito importantes
porque eles gastam mais tempo em contato com os
pacientes. Por isso, queremos nos concentrar na
capacitação de enfermeiros, não apenas de médicos.

Sul da Asia
Em Bangladesh, procuraremos organizar reuniões de
coordenação com o Governo, nossas organizações e
outros. De Nepal, queremos tirar a metodologia desta
oficina e a forma como temos sido facilitados a participar.
Queremos introduzir isso em como operaremos em
nossas organizações. 
Da Índia, tambem gostariamos de utilizar a metodologia
deste workshop quando voltarmos. Queremos também
organizar um maior envolvimento das pessoas afetadas
pela hanseníase.

Africa
Na Nigéria, queremos levar às pessoas afetadas pela
hanseníase a se envolverem mais diretamente no
desenvolvimento do nosso plano estratégico. Na Etiópia,
esperamos facilitar uma oficina como esta, onde
podemos trazer todos os parceiros e pessoas afetadas em
conjunto para analisar e rever a estratégia que nós já
temos. Em Moçambique, vamos conscientemente olhar
para o alinhamento dos nossos planos nacionais com a
estratégia da OMS. Não é que nós não pensamos sobre os
milhões desaparecidos antes, mas agora é muito mais
cristalino para nós. 

China
Vamos promover uma definição holística da hanseníase.
O estigma é muito prevalente na China em relação às
pessoas com hanseníase, mas não fizemos quaisquer
pesquisas formais. Assim, podemos focar mais na redução
do estigma e tentar avaliar formalmente as atitudes da
comunidade para hanseníase e, em seguida, planejar
respostas.

Os participantes foram convidados a
trabalharem individualmente e preencher a
avaliação da oficina. Eles marcaram uma
resposta à quatro declarações, colocando um
ponto no anel central se concordavam
totalmente, no meio se concordavam em
parte, e no anel externo se discordavam. Isto
mostrou um feedback quantitativo básico. Os
participantes foram então pedidos para
explicarem brevemente a sua pontuação em
relação a cada uma das quatro declarações.
Isto forneceu a seguinte informação
qualitativa. 

Atender a esta oficina foi um bom uso do meu tempo
porque . . .
Agora eu sinto que eu posso fazer muito mais quando eu
voltar para casa.
Eu tenho aprendido muito. 
Foi bastante interativo e eu aprendi muitas coisas novas. 
O workshop realmente me ajudou a esclarecer o meu
pensamento em algumas áreas novas.
A plena utilização do tempo e da mente. 
A plena utilização do tempo. 
Eu pude tomar um tempo longe do meu trabalho, e pensar
sobre as coisas. 
Foi bom para o meu aprendizado. 
Eu sinto agora que eu posso contribuir para pessoas com
deficiência e promover a inclusão social no meu país.
Manteve toda a minha atenção e foi muito interessante. 
Eu usei intensamente o meu tempo de forma adequada. 
A interação com outros países foi muito útil. 
Eu aprendi sobre a nova estratégia da OMS e com outros
participantes de diferentes países, com experiências diversas. 
Eu tenho mais conhecimento e entendimento sobre a
Estratégia da OMS Hanseníase 2016-2020. 
O workshop deu a oportunidade de conhecer novos amigos
e compartilhar conhecimento. 
Compartilhar experiências e construção coletiva de ideias. 
Entendo melhor as formas de como lidar com a hanseníase. 
Eu aprendi muito sobre a hanseníase. 
Eu fui capaz de contribuir para o aprendizado coletivo. 

Interagir com outros participantes me beneficiou
significativamente porque …
Eles foram amigáveis e gentis. 
Suas idéias eram muito boas e me deram novas idéias e
opiniões. 
Permitiu-se troca de informações. 
Eu aprendi com eles. 
Eles me ajudaram a entender muitas áreas diferentes da
estratégia.
Pudemos trocar nossas experiências. 
Troca de pontos de vista e idéias. 
Aumentou o meu conhecimento e aprendi com suas
experiências. Oportunidade valiosa de aprender com outros
especialistas e melhorar minhas habilidades e me fazer
pensar mais profundamente sobre o controle da hanseníase. 
Para obter o tempo e compartilhar experiências e melhores
práticas de outros países. 
Aprender com os outros nos ajuda a economizar tempo e
evitar erros. 
Eu posso usar muitas das idéias em meu próprio país. 
Me ajudou dar valor à todos. 

Tendo interações cara a cara agora é inestimável para futuras
interações (por  email, etc).

Aumentei significativamente o meu entendimento da
Nova Estratégia da
OMS por ... 
Eu ainda preciso estudar mais sobre a estratégia. 
Esta foi uma oportunidade para se concentrar na estratégia e
pensar sobre isso. 
Eu já estava ciente da nova estratégia. 
Eu tive a oportunidade de ter participado ao escrever a
estratégia de modo que eu já sabia muito sobre isso. 
A estratégia da OMS foi totalmente explorada neste
workshop. 
Eu aprendi mais sobre a estratégia através de nossas
discussões e compartilhamento. 
Trabalho em grupo explorou a estratégia. 
Estudei a nova estratégia da OMS em detalhes antes mesmo
de ser lançada.
Ajudou-nos a comparar a estratégia anterior de 2000 e seus
impactos para a nova estratégia e o que está sendo tentando
alcançar de forma diferente. 
Agora eu posso aplicar a nova estratégia na estratégia do
meu país e entender melhor o meu próprio papel nas organi-
zações.  
Houve muita discussão em torno da nova estratégia da OMS. 
Tenho uma rede agora para ajudar a compartilhar idéias
sobre a implementação da estratégia. 
Eu entendo muito mais sobre a estratégia.

O resultado deste workshop irá beneficiar diretamente
pessoas afetadas pela hanseníase …
As propostas que levamos em frente terá impacto sobre elas. 
As intervenções que agora podemos fazer. 
Atingir profissionais e governos. 
Através de mim tomar uma nova abordagem e estratégia. 
Os participantes podem trazer essas novas idéias e
estratégias e integrar em seus próprios planos nacionais. 
Ao envolvê-los na detecção de casos. 

Agora vou envolvê-los no planejamento e processos e
desenvolver suas capacidades de estarem envolvidos. 
O compromisso do governo e capacitação ainda são um
desafio.
Definitivamente, se implementarmos bem a nova estratégia. 
Todos nós devemos ter um compromisso. 
Eu não acho que haverá um benefício direto, mas a longo
prazo, veremos um impacto indireto grande. 
Eles agora serão mais envolvidos na implementação e defesa. 
Discutimos o seu envolvimento em detalhes e podemos
desenvolver as idéias expostas. 
Pessoas da oficina estão comprometidos com a sua partic-
ipação.




