Resultados dos Projetos
2016

Em 2016, a NHR Brasil apoiou 16
projetos em 6 estados estratégicos
no combate à hanseníase: Ceará,
Pernambuco e Rondônia.

AMAPÁ

Projeto: Centro de Referência
de Doenças Tropicais (CRDT)
O trabalho com o grupo de autocuidado da
unidade visou melhorar a qualidade de
vida dos participantes, contribuindo para
reduzir ou estabilizar incapacidades físicas
e para fortalecer as ações de para geração
de renda entre os pacientes.

8 participantes com frequência
assídua ao grupo estabilizaram o
grau de incapacidade física
decorrente da hanseníase

4 pacientes foram inseridos no
mercado de trabalho informal,
comercializando produtos
aprendidos nas oficinas do grupo

CEARÁ

Projeto: Morhan Juazeiro
No Ceará, Movimento de Reintegração das
Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan)
promove ações voltadas para as
comunidades e para os profissionais de
saúde. O trabalho objetiva conscientizar as
pessoas sobre o direito à saúde, além
fortalecer o conhecimento dos profissionais
e das comunidades sobre hanseníase.

Mais de 100 pessoas abordadas para
conscientização sobre a hanseníase

90% dos profissionais de saúde
evidenciaram maior conhecimento
técnico sobre a doença, com
avaliação antes e depois das ações

CEARÁ
Projeto: UFC Toolkit
O projeto visou verificar a aplicabilidade
de um conjunto de instrumentos de
pesquisa para abordar a morbidade e as
incapacidades relacionadas a múltiplas
doenças tropicais negligenciadas
(hanseníase, doença de Chagas,
leishmaniose visceral e esquistossomose
mansoni) nos serviços de referência em
Fortaleza e no Rio de Janeiro.

8 instrumentos aplicados pelos
profissionais de saúde nos serviços
de referência

6 profissionais dos serviços de
referência envolvidos na aplicação
dos instrumentos

Avaliação satisfatória sobre a
utilização dos instrumentos para
abordar morbidade e incapacidades

CEARÁ
Projeto: EMIC
Estudo de adaptação transcultural da
escala Catálogo de Entrevistas para
Modelos Explicativos (EMIC) para
mensuração do estigma vivenciado por
pessoas em condições de saúde
estigmatizantes, aplicando para pessoas
atingidas pela hanseníase. O projeto foi
realizado em parceria com a Universidade
Federal do Ceará (UFC).

100% de análise das bases de dados
para revisão sistemática, além de
traduções e retrotraduções da escala

8 especialistas envolvidos no
processo de adaptação do
instrumento

300 pessoas abordadas para a
aplicação de escala na fase da
adaptação transcultural

PARAÍBA
Projeto: Paraíba
Voltado para os grupos de autocuidado do
Estado, o projeto buscou empoderar os
participantes para a importância do
autocuidado e da organização dos grupos.

7 pacientes evidenciaram
fortalecimento nas atividades de
microempreendedores com melhoria
na situação socioeconômica

Elaboração de estatuto para a
criação de uma associação de apoio
aos grupos de autocuidado

PERNAMBUCO
Projeto: Impressão de Palmilhas 3D
A proposta objetivou inserir técnicas de
prototipagem rápida para a confecção de
palmilhas adaptadas para pacientes com
pés anestésicos. Com os calçados
adequados dentro de uma produção de
baixo custo, os pacientes tiveram acesso à
ferramenta de prevenção e redução de
incapacidades dos pés.

Procedimento definido para
tratamento de imagens dos pés
obtidas por escaneamento

Cerca de 30 pessoas envolvidas,
entre profissionais e pacientes

Projeto apresentado no XXV
Congresso Brasileiro de
Engenharia Biomédica

PERNAMBUCO

Projeto: Itapissuma
No município de Itapissuma, o projeto
buscou fortalecer a associação de
catadores de materiais recicláveis com
ênfase em ações de promoção de saúde e
geração de renda, incluindo um olhar
direcionado ao diagnóstico de casos de
hanseníase. O trabalho foi desenvolvido
em parceria com a Universidade de
Pernambuco (UPE).

Fortalecimento do conhecimento
técnico da hanseníase para
estudantes envolvidos no projeto

108 pessoas examinadas, com 6
casos novos de hanseníase
diagnosticados entre os envolvidos
Fortalecimento do conhecimento
técnico sobre a atividade de
reciclagem para 15 catadores com
apoio do SEBRAE
Aumento de 2 para 4
parceiros/revendedores da
associação

614% de aumento na renda semanal
dos catadores a partir do material
reciclável coletado

PERNAMBUCO

Projeto: Morhan Pernambuco
Seminários, oficinas, mobilizações e visitas
domiciliares foram algumas das ações do
Movimento de Reintegração das Pessoas
Atingidas pela Hanseníase (Morhan) em
Recife. As ações buscaram fortalecer o
movimento na luta pelos direitos das
pessoas atingidas pela hanseníase.

100% de visitas programadas para
articular o apoio para pacientes e
antigos pacientes do programa da
hanseníase
8 reuniões ordinárias do Morhan
Recife com apoio da NHR Brasil e
em parceria com a UPE
4 líderes identificados nas
atividades de autocuidado
realizadas, evidenciando o
empoderamento dos voluntários
2 líderes identificados nos grupos
de autocuidado e inseridos nas
atividades do movimento social

PERNAMBUCO

Projeto: UPE Grupos de
Autocuidado
Em parceria com a Universidade de
Pernambuco (UPE), o projeto se
propôs a implantar e fortalecer grupos
de autocuidado e a promover uma
formação acadêmica de qualidade aos
estudantes envolvidos nas ações
vinculadas à hanseníase.

53 pacientes evidenciaram a adesão
às práticas de autocuidado para
prevenção e redução de sequelas

5 novos grupos de autocuidado
implantados pelo projeto

15 a 30 integrantes participando de
cada grupo formado ou fortalecido

100% dos estudantes evidenciaram
melhor conhecimento técnico sobre
hanseníase após pré e pós-teste

PERNAMBUCO

Projeto: Secretaria Estadual
de Saúde
A parceria com a SES-PE buscou a
melhoria na qualidade de vida dos
participantes de grupos de autocuidado
com foco na troca de experiências e
prevenção de sequelas.

100% dos integrantes dos grupos
tiveram grau de incapacidade física
estabilizado com o autocuidado

8 participantes evidenciaram
menor restrição de participação
social, conforme mensurado em
aplicação de escala

PIAUÍ

Projeto: Operacional Picos e
Floriano
A iniciativa visou fortalecer o programa
de controle da hanseníase no dois
municípios nas abordagens operacionais,
epidemiológicas, clínicas e psicossociais.

1.015 contatos examinados nos dois
municípios contemplados

2 documentos elaborados para uma
agenda integrada, em cada município,
traçando a linha de cuidados para
pacientes

8 pessoas envolvidas nas ações de
combate à hanseníase, dentre
professores, gestores e
profissionais de saúde

PIAUÍ

Projeto: Centro Maria
Imaculada
Em parceria com a unidade de
Teresina, o projeto buscou
proporcionar melhor qualidade
de vida para os pacientes com
hanseníase e familiares, além de
apoiar ações de reabilitação e
prevenção de incapacidades.

32 participantes ativos de grupo de
autocuidado mantiveram ou
reduziram o grau de incapacidade

34% de redução no número de
curativos por úlcera de membros
inferiores, evidenciando adesão às
práticas de autocuidado

Redução de edemas e acidentes
domiciliares entre participantes, com
apenas 5 episódios durante o ano

RONDÔNIA

Projeto: Agevisa
A iniciativa é executada pela Coordenação
do Programa Estadual de Controle da
Hanseníase, em Rondônia. O objetivo é
fortalecer atividades de autocuidado no
Estado para prevenir as incapacidades de
forma inclusiva.

Proporção de municípios notificando
estados reacionais de hanseníase
aumentou de 56% para 61%

Proporção de pacientes em estados
reacionais utilizando dosagem
correta segundo orientações da
OMS aumentou de 39% para 54%

6 novos grupos de autocuidado
foram criados, totalizando 14
grupos no estado.

RONDÔNIA

Projeto: Associação dos Surdos
de Rondônia
O empoderamento sobre direitos e deveres e
a melhoria no nível de instrução de pessoas
surdas foram os objetivos do projeto em
parceria com a ASRO. Dentre familiares e
beneficiários, mais de 100 pessoas foram
envolvidas nas atividades, com curso de
Libras como Segunda Língua.

45 alunos participaram do curso L2
Libras, com avaliação em vídeos e 100%
de aproveitamento para 42 alunos

Conquista de vagas para professores
de Libras em concurso no estado de
Rondônia a partir de reivindicações
dos representantes da ASRO

Conquista de uma banca formada
por surdos no TRE para selecionar
intérpretes de Libras nas
propagandas eleitorais

RONDÔNIA

Projeto: Santa Marcelina
O projeto foi realizado no Hospital Santa
Marcelina, unidade de referência para o
tratamento da hanseníase em Rondônia. O
objetivo foi fortalecer a adesão de
pacientes ao grupo de autocuidado
inclusivo e promover ações de geração de
renda para os participantes.

38 pacientes, em média, com
frequência assídua aos encontros
do grupo de autocuidado

2 integrantes gerando renda com o
aprendizado das oficinas de
capacitação ofertadas pelo projeto

RONDÔNIA

Projeto: Pastoral da Saúde
Em parceria com a Igreja Católica, o projeto
envolveu a Pastoral da Saúde em ações para
promover a prevenção da hanseníase e
buscou fortalecer o envolvimento das
comunidades no monitoramento das ações
de saúde pública.

40 agentes da Pastoral capacitados com
conhecimentos técnicos sobre saúde
para monitorar a gestão pública

6 paróquias da arquidiocese
desenvolvendo ações de promoção
de saúde e prevenção

