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Mas, as chamas do Interesse pela hansenologia não

chegaram a se extinguir totalmente e centelhas
começaram a surgir aqui e ali através de reuniões,
jornadas, congressos, cursos de treinamentos e
trabalhos científicos nas áreas de clínica, terapêutica e
reabilitação.

E, no início de 1976 eis que aparece por iniciativa do
Professor Abrahão Rotberg um novo periódico, a nossa
"Hansenologia Internationalis" como continuação da
"Revista Brasileira de Leprologia". Com um horizonte
mais amplo suas páginas "se abriram" a todos os
clínicos, cirúrgiões, bacteriologistas, imunologistas,
patologistas, epidermiologistas, sanitaristas, sociólogos,
assistentes sociais e educadores além de outros
profissionais no campo de reabilitação "que estivessem
interessados em procurar caminhos e em oferecer
soluções".

Nesses 13 anos a nova publicação tem travado
muitas batalhas económicas para sua subsistência, mas
apesar de todas as dificuldades e graças aos esforços
dos seus editores, ela vem se mantendo fiel a seus
propósitos.

Neste momento em que ela muda de sede, estamos
conscientes de nossa responsabilidade em conservá-la
viva e atuante.

Mas, o desejo de fazer jus à confiança que nos
depositaram e o apoio que temos recebidos do
"Colégio de Hansenologia dos Parses Endêmicos" do
qual a revista é também um porta voz, nos dá a
certeza de que temos condições de levar a um bom
termo a nossa tarefa.

Já liberamos o segundo número de 1988 que se
achava em atraso e agora estamos apresentando o
primeiro de 1989. Logo estaremos em dia com nossa
Revista e contamos com a colaboração de todos para o
êxito deste empreendimento.
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