Mês de Conscientização sobre a Hanseníase.
O que é hanseníase?
É uma doença infecciosa e contagiosa, que acomete principalmente pele e nervos
periféricos podendo levar a sérias incapacidades físicas.
Causa manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na pele, pode ter alteração da
sensibilidade e o paciente não sente (ou tem sensibilidade diminuída) calor, frio, dor e mesmo o
toque.
É comum ter sensação de formigamento, fisgadas ou dormência nas extremidades (pés,
mãos) e em algumas áreas pode haver diminuição do suor e de pelos. Atenção: o paciente
pode ter dificuldades para segurar objetos, pode queimar-se e não sentir ou, por exemplo,
perder os chinelos sem perceber. A doença pode provocar o surgimento de caroços e placas
em qualquer local do corpo e diminuição da força muscular.
De onde vem a doença e como ela é transmitida?
A hanseníase não é hereditária. É causada pelo bacilo Mycobacterium leprae e sua
transmissão acontece de pessoas doentes sem tratamento para pessoas saudáveis, pelas vias
aéreas superiores (tosse, espirro, fala). Essa doença pode acometer pessoas de ambos os
sexos e qualquer idade.
Esta doença apresenta longo período de incubação, em média, de 2 a 7 anos. Há
referências com períodos mais curtos, de 7 meses, como também a mais longos, de 10 anos.
Hanseníase tem cura?
Sim, a hanseníase tem cura. Quanto mais cedo o tratamento, menores são as
agressões aos nervos e é possível evitar complicações. O paciente que inicia o tratamento não
transmite a doença a familiares, amigos, colegas de trabalho ou escola.
Como é o tratamento?
O tratamento da hanseníase recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
é simples, gratuito e feito nas unidades de saúde. Em qualquer estágio da doença, o paciente
recebe gratuitamente os medicamentos para ingestão via oral – os medicamentos destroem os
bacilos. O tratamento leva de 6 meses a 1 ano.
Se seguir o tratamento cuidadosamente, o paciente recebe alta por cura.
Como se prevenir?
A prevenção baseia-se no exame dermato-neurológico e aplicação da vacina BCG em
todas as pessoas que compartilham o mesmo domicílio com o portador da doença.
PROCURE UMA UNIDADE DE SAÚDE!
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