Materiais editoriais
sobre hanseníase

Documentos técnico-instrucionais que objetivam
subsidiar os profissionais de saúde nas ações de
prevenção, tratamento e reabilitação das incapacidades
físicas. Cada manual contém um capítulo específico de
acolhimento e é enriquecido, na abertura dos capítulos e
ao longo dos textos, com depoimentos de usuários,
profissionais de saúde, gestores e especialistas.
Manuais de prevenção de incapacidades e de
úlceras em Diabetes e Hanseníase: 80.000 de cada
Manuais de adaptação de calçados, alterações
Oculares e reabilitação cirúrgica: 30.000 de cada

Este é um manual construído
para servir de apoio ao ACS, no
controle da hanseníase. Ele
alterna informações básicas
sobre a doença com orientações
de como o ACS pode ajudar a
identificar casos suspeitos,
encaminhá-los à unidade de
saúde, acompanhar diagnóstico
e tratamento e promover o
autocuidado. Contém uma
abordagem de acolhimento e
depoimentos de usuários e
profissionais de saúde que
sinalizam a realidade e
enriquecem o texto.
Tiragem: 100.000

Esta cartilha objetiva informar os
usuários sobre o histórico dos
Direitos Humanos, sua introdução no
Brasil e sua relação com a
hanseníase.Informa-os sobre a
doença, contágio, sinais, sintomas,
diagnóstico, tratamento, tendo como
apoio depoimentos de pacientes e
ex-pacientes. Aborda o direito
específico à saúde, assim como os
deveres dos usuários em relação à
cura e ao autocuidado. Introduz os
direitos de acesso e acessibilidade,
com sua respectiva legislação.

Cartilha de Direitos Humanos
em Hanseníase: 100.000

O caderno 21 é parte do conjunto de
instrumentos e tecnologias voltado
para a educação permanente dos
profissionais de saúde, dentro do
preceito de integração da Vigilância
em Saúde com a Atenção Básica.
Contém um capítulo sobre
hanseníase, do agente etiológico ao
modo de transmissão, aspectos
clínicos, diagnóstico, tratamento,
organização de serviços e atribuições
de profissionais da Atenção Básica.

Cadernos de Atenção Básica, n.21
Tiragem: 120.000

CARTAZ - peça da Campanha
Nacional da Hanseníase - Saúde é
Bom Saber, é dirigido às unidades de
saúde do SUS e tem como modelo a
usuária, Maria das Graças, uma
paciente curada.

Cartazes da campanha: 800.000

FOLDER - peça da Campanha Saúde é Bom Saber - destina-se à população
em geral, com informações sobre a hanseníase: sintomas, tratamento e cura.

Folders: 5.000.000

O boletim
Vigilância em
Saúde apresenta,
por meio de
gráficos
comentados,
síntese descritiva
de dados de
hanseníase em
agosto de 2008,
tratamento
analítico de
dados e estudo
de tendência.

Boletim Epidemiológico: 3.000

Documentos técnico-instrucionais dirigidos aos gestores e profissionais
de saúde (monitores e alunos), visando à implementação, ao
monitoramento e à avaliação da Política Nacional de Controle da
Hanseníase no Brasil, nos níveis de gestão estadual e municipal.
Manual de monitoramento & avaliação:
5.000 (treinando) e 2.000 (facilitador)

Folheto que objetiva informar os
profissionais de saúde na Atenção
Básica sobre somatório de casos
novos de hanseníase e coeficiente
de detecção geral ( Brasil:20012006); sobre a doença, contágio,
suspeição diagnóstica,
confirmação de diagnóstico,
tratamento, prevenção de
incapacidades e reabilitação.
Orienta os profissionais como atuar
na vigilância de contatos e como
organizar a detecção precoce dos
casos.

Informe da Atenção Básica, n.º42
Tiragem: 77.000

Este volume, editado pelo IESCUFRJ e dedicado às questões
referentes à hanseníase, aborda
em seu editorial os desafios para a
efetividade das ações de controle
da doença. Seguem-se artigos
que vão desde as investigações
em sistemas de serviços de saúde,
a pesquisas clínicas, pesquisas
operacionais e ações educativas,
entre outras que enriquecem a
publicação. Resumo de memória e
história da hanseníase no Brasil,
através de seus depoentes e
resumo de duas teses e uma
dissertação complementam a
abordagem da hanseníase, nos
seus aspectos mais
estigmatizantes..

No editorial deste número especial, a
presidente da ABEn chama a atenção
para o desafio de dar visibilidade à
Enfermagem na atenção às pessoas
com hanseníase no Brasil e ressalta a
parceria do PNCH nesta publicação.
Abre a revista a abordagem da
Coordenação Nacional do PNCH sobre
o papel estratégico do enfermeiro no
controle da doença. Seguem-se
abordagens diversas sobre o tema,
expressas por meio de pesquisas
históricas e qualitativas, estudos
descritivos, quantitativos, transversais,
epidemiológicos/ecológicos e
retrospectivos, estudos de casos e
relatos de experiências. Finaliza com
duas breves entrevistas com a médica
Maria Aparecida Grossi e a enfermeira
Paula Brandão (ex-paciente, curada).
Tiragem: 50.000

