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DIA 24 DE JANEIRO
DIA MUNDIAL DA HANSENÍASE
Hanseníase
O que é?
A hanseníase é uma doença infecciosa, de evolução crônica (muito longa)
causada pelo Mycobacterium leprae, microorganismo que acomete
principalmente a pele e os nervos das extremidades do corpo. A doença tem um
passado triste, de discriminação e isolamento dos doentes, que hoje já não existe
e nem é necessário, pois a doença pode ser tratada e curada.
A maioria da população adulta é resistente à hanseníase, mas as crianças são
mais susceptíveis, geralmente adquirindo a doença quando há um paciente
contaminante na família. O período de incubação varia de 2 a 7 anos e entre os
fatores predisponentes estão o baixo nível sócio-econômico, a desnutrição e a
superpopulação doméstica. Devido a isso, a doença ainda tem grande incidência
nos países subdesenvolvidos. O Brasil é hoje o segundo país do mundo em nº de
casos de Hanseníase, perdendo somente para a Índia.

Sintomas
Manchas brancas ou avermelhadas dormentes, dor nos nervos dos braços, das
mãos, das pernas ou dos pés, partes do corpo com formigamento ou dormência,
caroços no corpo, ausência de dor em casos de queimaduras ou cortes nos braços,
nas mãos, nas pernas e nos pés.
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Como se transmite?
A transmissão se dá de indivíduo para indivíduo, por germes eliminados por
gotículas da fala e que são inalados por outras pessoas penetrando o organismo
pela mucosa do nariz. Outra possibilidade é o contato direto com a pele através de
feridas de doentes. No entanto, é necessário um contato íntimo e prolongado para
a contaminação, como a convivência de familiares na mesma residência. Daí a
importância do exame dos familiares do doente de hanseníase.

Como se tratar?
O tratamento é eminentemente ambulatorial, com a utilização de medicamentos
apropriados (poliquimioterapia/OMS). A regularidade deste tratamento é
fundamental para a cura do paciente.

A hanseníase tem cura.
O tratamento da hanseníase é feito no Centro Municipal de Saúde e os
medicamentos são fornecidos gratuitamente aos pacientes, que são acompanhados
durante todo o tratamento.
A duração do tratamento varia de acordo com a forma da doença: 6 meses para
as formas mais brandas e 12 meses para as formas mais graves. A prevenção de
incapacidades é uma atividade importante durante o tratamento, devido à doença
acometer os nervos da área dos olhos, mãos e pés, diminuição da sensibilidade e
diminuição da força dos músculos inervados pelos nervos comprometidos.Essas
lesões são responsáveis pelas incapacidades e deformidades características da
hanseníase.
Dedo afetado

Perna com lesões

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Endereço: Rua Fernando de Abreu, s/nº - Bairro Ferroviário – CEP: 29308-050 – Cachº de Itapemirim - ES.
Fone-Fax: (28) 3155-5239
Site:

www.cachoeiro.es.gov.br - e-mail: programas.semus@cachoeiro.es.gov.br

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
Secretaria Municipal de Saúde – Diretoria de Prevenção e Promoção à Saúde

Prevenção
A prevenção se faz:
*Por intermédio da descoberta de novos casos, para que possam ser controlados;
* Pelo tratamento de todos os doentes, pelo serviço de saúde;
*Pelo exame dermatoneurológico, seguido de vacina BCG em todos os que
convivem com o doente;
* E através de ações preventivas, promocionais realizadas pelas Equipes de
Saúde da Família informando e diagnosticando sobre os sinais e sintomas da
doença.

A Secretaria da Saúde do Município de Cachoeiro de
Itapemirim faz um alerta à população:
Diante de um sinal ou sintoma suspeito da Hanseníase, procure um posto
de saúde.
Os serviços de saúde devem confirmar o diagnóstico e propiciar o
tratamento gratuito dos doentes.
A Hanseníase tem cura e os indivíduos acometidos têm direito a ela.
SÉRIE HISTORICA DA HANSENIASE
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Drª. Maria Cristina Toledo Coelho
Diretora de Promoção e Prevenção em Saúde
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