
ÁREAS TEMÁTICAS 

(AT)

CÓDIGO 

AT 

Revisado 

RESULTADO ® CÓDIGO R 

revisado

Código 

consolidado 

revisado

Redução de detecção tardia - serviços de saúde  10 1010

Redução de detecção tardia - pacientes 11 1011

Maior adesão ao tratamento 15 1515

Melhor manejo de reações hansênicas 16 1516
Maior qualidade de autocuidados por pessoas atingidas pela 

hanseníase

17 1517

Controle de outras 

doenças 

20

Melhor acesso a serviços de reabilitação física 25 2525

Melhor qualidade dos serviços de reabilitação física oferecidos 26 2526

Maior bem-estar social entre os beneficiários do projeto 30 3030

Maior nível de instrução dos beneficiários e seus familiares 31 3031
Empoderamento dos beneficiários do projeto 32 3032
Maior geração de renda dos beneficiários e seus familiares 33 3033

Auto-estigma reduzido entre os beneficiários 35 3535
Estigma contra os beneficiários reduzido na comunidade  36 3536
Legislação e políticas discriminatórias revogadas ou reduzidas 37 3537

Nível adequado de recursos humanos disponível e bem gerenciado 40 4040

Infraestrutura da coordenação e dos meios de transporte bem 

equipada e mantida  

41 4041

Gestão financeira do projeto assegurada 42 4042

Planos, relatórios e fornecimento de outros dados essenciais (sobre 

impacto) realizados conforme as políticas da NLR 

45 4545

Maior apropriação dos projetos apoiados entre os interessados locais 46 4546

Colaboração fortalecida entre serviços de hanseníase e redes de 

reabilitação / outros serviços gerais 

47 4547

Gestão técnica dos projetos fortalecida 48 4548
Melhores operações da organização parceira local (nível projeto) 49 4549

Nível adequado de recursos humanos disponível e bem gerenciado 55 5555

Infraestrutura do escritório nacional e dos meios de transporte bem 

equipada e mantida 

56 5556

Nível adequado de Gestão financeira do escritório nacional assegurada 57 5557

Planos, relatórios e fornecimento de outros dados essenciais (sobre 

impacto do programa) realizados conforme as diretrizes da NLR 

60 6060

Maior apropriação (ownership ) dos interessados locais do programa 

nacional 

61 6061

Colaboração fortalecida entre serviços de hanseníase e redes de 

reabilitação / outros serviços gerais (programa nacional)

62 6062

Gestão técnica do programa e de projetos individuais fortalecida 63 6063

Melhores operações da organização parceira local (nível programa)
64 6064

Aumento na arrecadação de recursos não-institucionais 70 7070

Aumento na arrecadação de recursos institucionais 71 7071

Infolep
75

Maior apoio a países com literatura / informações sobre a hanseníase 
75 7575

Imprevistos 80 75 80 8080

Mobilização de 

recursos / 70

Apoio ao projeto 45

Escritório de 

Representação 

Nacional

55

Apoio ao programa 

nacional da NLR

60

Reabilitação não-

médica (social, 

económica, baseada 

na comunidade)

30

 Estigma 35

Coordenação do 

projeto

40

Detecção de casos de 

hanseníase

10

Manejo de casos de 

hanseníase 

15

Reabilitação física 25


