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Enfermidades como a hanseníase, a doença de Chagas, 
a leishmaniose, a filariose linfática e a esquistossomose 
são conhecidas como doenças tropicais negligenciadas 
(DTNs). Esse termo é usado para designar um conjunto 
de doenças infecciosas e transmissíveis, que afligem 
principalmente populações em contexto de elevada 
vulnerabilidade socioeconômica.

Com cerca de 28 mil novos casos por ano, o Brasil é o 
segundo país no mundo e o primeiro da América Latina 
com maior número de casos de hanseníase. Além da 
doença, pelo menos outras cinco DTNs caracterizam 
graves problemas para a saúde pública brasileira.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
essas doenças causam entre 500 mil e 1 milhão de 
óbitos anuais no mundo. Apesar do grande impacto, 
os investimentos em intervenções e pesquisas para 
fortalecer as medidas efetivas de controle ainda são 
insuficientes. Junte-se a nós para mudar essa realidade 
e lutar por um mundo livre da hanseníase e de outras 
doenças tropicais negligenciadas.

Um mundo livre da 
hanseníase e doenças 
tropicais negligenciadas
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1994 – 2014

Pesquisas operacionais e 
apoio para equipes de 
saúde em territórios 
previamente estabelecidos

Foco na vigilância 
epidemiológica e atenção 
das pessoas acome�das 
pela hanseníase

2020 – 2022

Uso de múl�plas inicia�vas 
para maior impacto em 
territórios endêmicos

Integração com ações de 
saúde e assistência social
Alinhamento com obje�vos 
de Zero Transmissão, Zero 
Incapacidade e Zero Exclusão
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2015 – 2019

Redirecionamento para 
projetos de intervenção 
focados na quebra da cadeia 
de transmissão da hanseníase

Inicia�vas para redução de 
es�gma, empoderamento, 
reabilitação socioeconômica, 
fortalecimento de lideranças 
e integração com DTN

QUEM SOMOS
A NHR Brasil atua no enfrentamento da hanseníase no País, promo-
vendo e apoiando iniciativas para detecção precoce, prevenção de 
incapacidades, reabilitação física e psicossocial, redução do estigma, 
inclusão socioeconômica e assessoramento para garantia de direitos 
das pessoas acometidas pela hanseníase e por outras DTNs.

Somos uma organização social e sem fins lucrativos, trabalhando em 
parceria com órgãos de governo, instituições de ensino e pesquisa, 
movimentos sociais e outras organizações da sociedade civil.

Nascemos como uma representação da organização holandesa NLR 
International, que combate a hanseníase no mundo desde 1967. 
Atuamos em parceria com a organização e seus demais escritórios 
nos países endêmicos: Moçambique, Nepal, Índia e Indonésia.
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A NLR, organização fundada na Holanda em 1967, deu origem à NHR 
Brasil e aos escritórios de outros países da África e da Ásia. São mais 
de 50 anos atuando por um mundo livre da hanseníase e da exclusão 
social relacionada às deficiências causadas pela doença.

A organização começou a atuar no Brasil em 1994, com apoio para os 
programas de controle da hanseníase e na capacitação de profissionais 
de saúde.

A presença da NLR foi oficializada em 2011, com a criação da NHR Brasil 
como escritório de representação da organização holandesa. 

Atuamos no Brasil em parceria com o setor público, instituições de ensino 
e pesquisa, movimentos sociais e lideranças das causas das doenças 
tropicais negligenciadas e outras organizações da sociedade civil.

Trabalhamos alinhados com a Campanha Triplo Zero, da Federação 
Internacional de Combate à Hanseníase (ILEP) e com a Estratégia Global 
para Hanseníase, da Organização Mundial da Saúde (OMS). Por meio 
de nossas atividades, buscamos também alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas.

NOSSA HISTÓRIA

Promover o cuidado integral, inclusão 
social e autonomia de pessoas acometi-
das pela hanseníase ou outras doenças 
tropicais negligenciadas, bem como inter-
romper a dinâmica de transmissão.

Nossa missão

Ciska Anten e Dick Leiker, 
fundadores da NLR International

Ser referência em ações 
inovadoras para um Brasil 
livre da transmissão, das in-
capacidades e da exclusão 
causados pela hanseníase 
e outras doenças tropicais 
negligenciadas.

Nossa visão
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ENTRE 2015 E 2021, TIVEMOS:

EM 2021, CONSEGUIMOS:

par�cipantes do 
Fórum de Doenças 

Negligenciadas

par�cipantes de 
a�vidades para 

Fortalecimento de 
Lideranças

Mais de 102 mil pessoas 
beneficiadas pelas ações 

em 11 estados

102
MIL

par�cipantes de grupos 
de autocuidado com 
novas fontes de renda

31 30

profissionais treinados sobre diversos 
elementos relacionados à hanseníase

586

profissionais sensibilizados sobre 
o es�gma associado à hanseníase

681

2,5 mil

+ 1.2 MIL
Mais de 1.2 mil 
pessoas recebendo 
quimioprofilaxia 
para hanseníase

Projetos apoiados
53

Municípios alcançados
126

Grupos de Autocuidado apoiados
62

Parceiros estabelecidos
47

PRINCIPAIS RESULTADOS
Os números da nossa atuação ao longo dos anos

O trabalho da NHR Brasil é realiza-
do em articulação constante com a 
Aliança NLR, que inclui as organiza-
ções fundadas pela NLR em países 
endêmicos. Também atuamos nas 
discussões de redes nacionais e in-
ternacionais, como a ILEP e a OMS. 

A estratégia permite o planejamento 
conjunto e a troca de experiências 
entre os países, visando um olhar 
integral para pessoas acometidas 
pela hanseníase e abordagens que 
incluam outras DTNs.

Seguimos como parte atuante da 
Aliança NLR enquanto buscamos 
sustentabilidade como organização 
social brasileira. Nosso objetivo é for-
talecer parcerias com o setor público, 
o setor privado e o terceiro setor, 
desenvolvendo e apoiando iniciativas 
que colaborem com a nossa missão.

Nosso olhar 
para o futuro Um olhar integral 

para a saúde e os 
direitos de quem 

mais precisa
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Para contribuir para um mundo livre da 
hanseníase e das doenças negligencia-
das, nossos projetos estão distribuídos 
em três eixos que estruturam o traba-
lho da Aliança NLR: Zero Transmissão, 
Zero Incapacidades e Zero Exclusão.

Os três eixos estão interconectados 
e são fortalecidos com os potenciais 
da NHR Brasil nos anos de atuação 
no País: implementação de projetos, 
desenvolvimento de pesquisas, trei-
namentos para fortalecimento técnico 
de profissionais e coparticipação em 
pesquisas operacionais.

Nossos 
eixos de 
atuação

Interromper a transmissão da hanse-
níase é uma das nossas prioridades. 
Neste eixo, apostamos na articulação 
direta com o nível de atenção primá-
ria à saúde, trazendo elementos de 
pesquisa, inovação e integração da 
vigilância de casos com as ações de 
assistência à população.

O Programa PEP++ é uma das ações 
concretas deste eixo, com atividades 
nas cidades de Fortaleza e Sobral, 
no Ceará. Com uma combinação de 
medicamentos, a iniciativa propõe 
o tratamento preventivo de pessoas 
com maior risco de desenvolver a 
hanseníase nas comunidades. Aliado 
a esta estratégia, o programa pro-

Zero Transmissão
move a interação com profissionais 
e serviços de saúde para fortalecer a 
rede de atenção à hanseníase. 

Outros projetos deste eixo buscam 
integrar o cuidado com diferentes do-
enças negligenciadas. No Rio Grande 
do Norte, o projeto IntegraDTNs++ 
articula ações de prevenção e con-
trole de hanseníase e tuberculose em 
Mossoró. Também trabalhamos para 
validar e utilizar no Brasil o aplicativo 
SkinApp, que auxiliará profissionais 
de saúde a diagnosticar diferentes 
doenças de pele prevalentes no País, 
especialmente em áreas de difícil 
acesso aos serviços de saúde.
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Tanto a hanseníase como outras doenças negligenciadas podem deixar 
sequelas que acompanham as pessoas acometidas mesmo após a cura. 
Com práticas simples e constantes de autocuidado, é possível impedir que 
estas incapacidades se manifestem ou até mesmo reverter incapacidades 
que dificultam atividades no cotidiano destas pessoas. 

Neste eixo, nossas atividades buscam fortalecer os grupos de autocuidado. 
Estes grupos ajudam pessoas acometidas e seus familiares a lidar com as 
consequências da hanseníase, o que leva à maior qualidade de vida e à 
socialização de suas vivências. 

Além do apoio técnico e financeiro para 26 grupos em diferentes cidades, 
também estimulamos a criação de novos grupos. Além disso, atuamos com 
a avaliação e a pesquisa sobre estes grupos para desenvolver metodologias 
e evidenciar os resultados e os desafios desta estratégia na promoção de 
saúde integral das pessoas acometidas.

O terceiro eixo foca na inclusão social 
de pessoas acometidas pela hanse-
níase e outras DTNs. A necessidade 
de reintegração social nasce da reali-
dade de preconceito, e muitas vezes 
de isolamento social, enfrentada por 
quem convive com essas doenças.

Em busca de mudar essa realidade, 
um dos nossos projetos é o de Reabi-
litação Socioeconômica. Promovendo 
oficinas de gastronomia e artesanato 
sustentável, o projeto oferece novas 
oportunidades para quem não conse-
gue se reintegrar ao mercado formal 
de trabalho.

Outro projeto contemplado neste 
eixo é o de Desenvolvimento Inclusi-
vo, que fortalece e empodera pessoas 
e comunidades para o exercício pleno 
da cidadania. Em Sobral, no Ceará, 
esta abordagem tem como foco pes-
soas acometidas pela hanseníase e 
pessoas com deficiências no distrito 
de Jaibaras. 

Também neste eixo, trabalhamos o 
fortalecimento e a formação de li-
deranças à frente de movimentos 
sociais, organizações da sociedade 
civil e associações de enfrentamento 
das doenças infecciosas e DTNs.

Zero Exclusão

Comunidades 
fortalecidas para 

exercer a cidadania
Zero Incapacidades
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Maria da Silva Lima é uma das pes-
soas que nos inspiram a trabalhar 
com amor. Ela vivenciou o período 
em que as pessoas acometidas pela 
hanseníase eram separadas compul-
soriamente do convívio familiar.

A experiência e os episódios de dis-
criminação, ainda na década de 1960, 
deixaram marcas que ela demorou 
a esquecer. Hoje, o relato de Maria 
mostra as mudanças positivas tra-
zidas pelos projetos da NHR Brasil. 
Ela foi alcançada por um dos grupos 
de autocuidado que apoiamos em 
Rondônia.

Ela também participou das oficinas 
de gastronomia e artesanato no pro-
jeto Reabilitação Socioeconônimca, 
aprendendo a confeccionar biojoias e 
a preparar comidas típicas da região. 
Esse apoio foi fundamental para que 
ela pudesse enfrentar o estigma e 
complementar a renda familiar.

Ao participar de uma feira expondo 
seus materiais em Recife (PE), ela 
realizou um sonho que parecia im-
possível até então: conhecer o mar.

Do estigma 
à superação

“Eu nunca imaginei que ia 
voltar a ser alguém. Mas 
eu fui tão bem acolhida... 

E se eles não tinham 
medo, é porque não 

precisavam ter, não é?”

Expediente
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Mais informações:
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