II SIMPÓSIO DO INFOHANSEN
Local: Auditório Rosa Maria Paranhos (Elefante Branco).
Centro de Ciências da Saúde. Universidade Federal do Espírito Santo.
Data: 24 e 31 de maio de 2022.
Realização: infoHansen | LADECC | ProEx | PPGDI | CCS-UFES.
Evento gratuito.

24 de Maio
18h-18h20 – Abertura do evento.
18h20-18h40 – Conceito, situação epidemiológica da hanseníase no Mundo e no Brasil.
Impacto da Pandemia de COVID-19 na detecção da hanseníase no Brasil.
18h40 – 19h – Situação epidemiológica no Estado do Espírito Santo.
19h – 19h20 – Conceito, agentes etiológicos, saúde única e etiopatogenia da hanseníase.
19h20 – 19h40 – Importância do Serviço Social no atendimento da pessoa afetada pela
hanseníase.
19h40 – 20h10 - Aspectos clínicos e classificação da hanseníase.
20h10- 20h40 - Reações hansênicas.
20h40 – 21h – Coinfecções em hanseníase: HIV/AIDS e COVID-19.

31 de Maio
17h – 18h – Lançamento do livro Hanseníase na Prática Clínica. Apresentação dos
autores e colaboradores.
18h-18h20 – Alterações neurológicas da hanseníase.
18h20 – 18h40 - Aspectos osteoarticulares da hanseníase.
18h20–19h– Aspectos oftalmológicos da hanseníase.
19h–19h20- Aspectos radiológicos da hanseníase.
18h20–19h40- Métodos diagnósticos em hanseníase.
19h40-20h10- Tratamento da hanseníase.
20h10 – 20h40 – Tratamento das reações hansênicas.

20h-21h – Prevenção de incapacidades físicas na hanseníase.
21h21h20 – Reabilitação e uso de tecnologias assistivas na hanseníase.

Coordenação: Professora Patrícia Deps.

Palestrantes: Patrícia Deps (Dermatologista e Hansenologista, Professora, UFES),
Elisabeth Lima (Dermatologista, Programa de Hanseníase da Serra, Preceptora
HUCAM e Multivix), Rachel Bertolani do Espírito Santo (Dermatologista, UFESMultivix), Taynah Repsold (Medicina de Família e Comunidade, UFES), Rafael Maffei
(Radiologista, Hospital Albert Einstein-SP), Adriana Cardozo (Oftalmologista, HINSG,
SESA), Eida Maria B. Gonçalves (Programa de Hanseníase da SESA), Jovana Gobbi
M. Ciriaco (Neurologista, Professora, UFES), Dora Cypreste (Assistente Social,
Programa de Hanseníase da Santa Casa de Vitória), Katiane Ferreira da Silva
(Fisioterapeuta, Programa de Hanseníase da Serra), Marcos Túlio Raposo*
(Fisioterapeuta, Professor, UESBA-Bahia) e Gerson Fernando M. Pereira* (Diretor do
Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente
Transmissíveis, Ministério da Saúde).

Inscrições:
Formulário disponível na bio do Instagram do infoHansen (@infohasnen) e de Patricia
Deps (@patricia_deps).
Certificado será emitido pela Pró-reitoria de Extensão da UFES (ProEx).

Sobre o infoHansen.

O INFORMA HANSENÍASE (iH) é um projeto educativo que tem como base a produção
e difusão do conhecimento sobre a hanseníase direcionado para acadêmicos,
pesquisadores, profissionais da saúde, pessoas afetadas pela hanseníase e o público em
geral. Este é também um projeto para divulgação de ideias e boas ações voltadas para a
hanseníase e a comunidade.

O projeto INFORMA HANSENÍASE tem um website www.infohansen.org , um
canal no YouTube e redes sociais. Se destina à divulgação de conteúdos diversos através
de livros eletrônicos, artigos científicos, ensaios, ponto de vista, denúncia, comunicações.
Temos um espaço destinado à comunidade - “Quero ouvir a sua voz” - para publicação
de entrevistas, exibição virtual, prestação de serviço à comunidade, e um quadro para
informações sobre eventos.

Queremos divulgar o que está sendo feito no Brasil e no Mundo para melhorar a vida das
pessoas afetadas pela hanseníase, assim como as novas descobertas científicas e reflexões
éticas. Abrimos vários canais de comunicação com pessoas de todos os quatro cantos do
Planeta e estamos nos esforçando para que as informações sejam publicadas sempre que
possível em quatro idiomas, português, espanhol, inglês e francês.

Somos um time de voluntários, professores e alunos da Universidade Federal do Espírito
Santo que nos organizamos em comissões para produzir o conteúdo de qualidade sobre a
temática escolhida para cada edição.

