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Oi LuizinhO.
nOssa cOnversa
sObre DST fOi muitO útiL,
mas agOra, eu tenhO uma dúvida
sObre uma dOença muitO antiga,
é a taL da
assim cOmO as DST, pOrém
“Lepra” eu descObri
carregada de
que a dOença ainda existe
precOnceitOs...
e tem até campanha dO
gOvernO para eLiminar
essa dOença. O que
vOcê me diz sObre
issO?

a hanseníase, que é O nOme
cOrretO da dOença, cOnhecida cOmO “Lepra”
e que destrói Os nervOs superficiais da peLe,
pOde causar feridas na peLe, daí a hanseníase
estar incLusa nO quadrO de dOenças
que eram cOnsideradas cOmO
“Lepra”.
pOr quê
esse nOme hanseníase?
eLas nãO significam a
mesma dOença?

tudO bem
chiquinhO. vamOs
cOmeçar nOssa
cOnversa, escLarecendO que a paLavra
“Lepra” é de Origem
hebraica e que
significa feridas
na peLe.

esse nOme é uma hOmenagem aO cientista que
descObriu a bactéria que causa a dOença,
chamadO prOf. armauer hansen. na hanseníase,
a bactéria respOnsáveL peLa dOença, destrói as
terminações nervOsas da peLe, LevandO aO
aparecimentO de manchas cLaras Ou róseas,
queda dOs peLOs da regiãO afetada e a
perda da sensibiLidade
térmica.

quais sãO
Os principais
sinais e
sintOmas da
hanseníase?

a hanseníase
pOde cOmeçar cOm O
aparecimentO, na peLe da
face, dO pescOçO , das
cOstas, dOs braçOs, dOs
antebraçOs, das cOxas,
das nádegas e das
pernas...

... de manchas cLaras Ou róseas,
em que OcOrre diminuiçãO Ou perda
da sensibiLidade, principaLmente,
a sensibiLidade térmica.

O que issO significa
para O especiaLista que está examinandO
uma pessOa que apresente essas
manifestações citadas?
se a pessOa examinada
apresenta manchas cLaras Ou
róseas, nas regiões referidas e diz
que tem aLteraçãO da sensibiLidade
térmica nO LOcaL da mancha, significa
que essa pessOa tem grandes
chances de ser
... e necessita
pOrtadOr de
de um exame
hanseníase...
físicO
minuciOsO,
em busca de
Outras
manchas em
Outras
regiões, aLém
da pesquisa
da sensibiLidade térmica na
regiãO
das
manchas.

cOmO se faz essa
pesquisa da sensibiLidade térmica?

havendO
aLterações da
sensibiLidade
térmica
principaLmente
nas áreas de
manchas, O
diagnósticO de
hanseníase está
praticamente
cOncLuídO.

sãO utiLizadOs dOis tubOs
de ensaiO, cOmO Os tubOs
de exames de sangue, cOntendO: um tubO cOm água
fria e OutrO “água
quente”.
sOLicitO
aO paciente para
fechar Os OLhOs, encOstO
um dOs tubOs de vidrO em sua
peLe e sOLicitO que eLe diga
quaL frascO é quente e quaL é
friO e, cOLOcO Os frascOs de
fOrma aLternada em cOntatO
Ora em sua peLe sã e Ora em
sua peLe cOm
mancha.

se a dOença existe, mesmO
antes de cristO, e pOde
ser diagnOsticada de
fOrma simpLes, se existem
medicamentOs para a cura
da dOença, cOmO se
expLicam essas campanhas
para eLiminar a dOença?
existem muitOs pOrtadOres de hanseníase
nO brasiL?

infeLizmente, O
brasiL é um país que ainda
tem um númerO enOrme de
pOrtadOres de hanseníase.
váriOs sãO Os mOtivOs que
mantém O númerO de pOrtadOres de hanseníase
eLevadO nO brasiL.

nas escOLas médicas, em seus
cursOs de graduaçãO, nãO há um
númerO suficiente de auLas práticas
que mOstrem Os pOrtadOres de
hanseníase aOs aLunOs...

... para que esses pOssam aprender cOmO
cOnseguir uma bOa história e cOmO reaLizar
um exame físicO cOmpLetO, quandO há uma
suspeita de hanseníase.

se O médicO
nãO
aprende na
escOLa
sObre
hanseníase,
Onde eLe
aprende?
na vida
prática?

há faLta de
prOfissiOnais capacitadOs
para trabaLhar cOm hansenianOs,
cOmO também há faLta de pOstOs de
saúde púbLicOs que pOssuam
prOfissiOnais especiaLizadOs
em hanseníase.

O resuLtadO dissO tudO
é que uma pessOa pOssa
ser pOrtadOra de
hanseníase, em sua
fase iniciaL?
... e nãO ser
diagnOsticada e
cOnsequentemente,
nãO ser tratada e,
a dOença prOgredir.
cOmO a hanseníase
pOde se manifestar,
aLém das manchas
e perda da sensibiLidade?

se O pOrtadOr
dessa fOrma fOr
diagnOsticadO e tratadO
precOcemente, eLe
Obtém a cura da dOença,
sem apresentar
sequeLas. casO nãO trate,
a dOença pOderá
evOLuir para Outras
fOrmas mais
agressivas.

essa fase iniciaL
da hanseníase, Onde se tem
as manchas cLaras Ou róseas, cOm
aLteraçãO da sensibiLidade térmica,
denOmina-se fOrma indeterminada e,
se O médicO nãO fOr capacitadO
para Lidar cOm O prObLema,
a dOença pOde
prOgredir.

a defesa
dO OrganismO
da pessOa infLui nO
prOsseguimentO da
hanseníase?

exatamente.
se a pessOa tiver
a fOrma
indeterminada da
dOença e apresentar
bOa defesa em seu
OrganismO, a dOença
pOde prOgredir
para a fOrma
tubercuLóide Ou
regredir.

... cOm aLterações
nervOsas que pOdem Levar às defOrmidades
e incapacidades definitivas, pOrém cOm a presença
de pOucas bactérias, também chamada de fOrma
paucibaciLar (pOucOs baciLOs).

essa fOrma
tem reLaçãO cOm
tubercuLOse?
e cOmO sãO essas
defOrmidades?

nãO tem
nada a ver cOm a
dOença tubercuLOse,
esse é O nOme dessa
fOrma de hanseníase,
pOis aLgumas Lesões
de peLe, dessa fOrma
de hanseníase se
assemeLham às
Lesões de peLe
da tubercuLOse.

e se O pOrtadOr
de hanseníase nãO tiver
uma bOa defesa nO seu
OrganismO, O que
acOntece?

“Quando o
paciente sofre
agressão da
doença em seus
nervos do antebraço, pode haver
deformidade e
atrofia das mãos,
sendo denominada
mãos em “garra”.
Quando a
hanseníase
agride os nervos
da perna, pode
haver deformidade
e atrofia dos pés,
causando
dificuldade de
locomoção.”

essa dOença evOLui para uma fOrma de
hanseníase, denOminada fOrma virchOwiana.
essa fOrma apresenta numerOsas bactérias
(muLtibaciLar) que invadem praticamente
tOdO O OrganismO.

as pessOas
pOdem apresentar
Lesões na face, dandOLhes O aspectO de “face de
LeãO”, pOde haver desabamentO
dO nariz, cOm perfuraçãO dO
septO nasaL. pOde haver
paraLisia faciaL, aLém de
aLterações nas vísceras
cOmO fígadO, baçO
e rins.

“praticamente
todo organismo
é atacado pela
bactéria da hanseníase,
mesmo assim é possível
se dizer Que a hanseníase
tem cura?”

a dOença hanseníase
tem cura, em quaLquer estágiO Ou fOrma
que eLa se encOntrar. O tratamentO é gratuitO e eficiente.
O que nãO se cOnsegue reverter sãO as sequeLas da
dOença. pOrém, essas sequeLas só OcOrrerãO
se nãO fOr reaLizadO O diagnósticO
precOce da hanseníase.

cOmO
sãO tratadOs
Os pOrtadOres de
hanseníase?

existe um
prOtOcOLO de
tratamentO para
Os pOrtadOres de
hanseníase e também
sãO reaLizadOs Os
exames físicOs e
LabOratOriais, nas
pessOas que cOnvivem
cOm O pOrtadOr da
dOença e que sãO
denOminadOs
cOmunicantes.

Os medicamentOs
sãO distribuídOs
peLO gOvernO, de
fOrma gratuita,
nOs pOstOs de
saúde Onde há
prOfissiOnais
capacitadOs para
atender hanseníase.
uma vez matricuLadO
nO pOstO de saúde
e iniciadO seu tratamentO, O pOrtadOr
de hanseníase tem
enOrmes chances
de cura.

e a questãO
dO precOnceitO?
eLe ainda está
presente nOs
dias de hOje?

é difíciL
e cOmpLexO
Lidar cOm a
prevençãO e O
precOnceitO
cOm reLaçãO à
hanseníase.

essa dOença,
pOr ser cOntagiOsa,
desde seu surgimentO,
causa repuLsa e medO
nas pessOas. pOr esses
mOtivOs, Observam-se, cOm
frequência, determinadOs
cOmpOrtamentOs cOm
reLaçãO aOs pOrtadOres
de hanseníase, carregadOs
de precOnceitO. pOr OutrO
LadO, existem citações
bíbLicas que cOnsideram O
pOrtadOr de “Lepra” cOmO
um “pecadOr” O que O
afasta dO cOnvíviO
sOciaL.
várias dOenças sãO
cOntagiOsas, pOrém,
nem tOdas carregam
cOnsigO tantO precOnceitO cOmO a hanseníase.
nem tOdas as fOrmas de
hanseníase sãO cOntagiOsas, sOmente aqueLas
fOrmas que sãO pLuribaciLares, Ou seja que
cOntenham muitas
bactérias causadOras
da dOença. O cOntágiO
se dá pOr via
aérea.

vOcê disse que
a hanseníase é cOntagiOsa, cOmO nãO
temê-La?

assim, se um pOrtadOr de hanseníase, em
sua fOrma que cOntenha
grande quantidade de
bactérias, tOssir Ou
espirrar, eLe estará despejandO nO meiO ambiente
uma grande quantidade
de bactérias e pOderá
cOntaminar Outra
pessOa, principaLmente
se a pessOa que fOi
cOntaminada nãO
pOssuir defesas
suficientes.

a hanseníase
é uma dOença
de fáciL
cOntágiO?

ainda bem que nãO.
cOntaminar-se cOm hanseníase
depende de um cOntatO próximO e
prOLOngadO cOm O pOrtadOr da dOença, mesmO assim, nãO é garantidO que as
pessOas que cOnvivem cOm hansenianOs
serãO pOrtadOres da dOença. existem
espOsas, maridOs e fiLhOs de dOentes
de hanseníase que nunca
desenvOLveram
a dOença.

peLO que eu entendi, quandO
uma pessOa apresentar uma
mancha branca Ou rósea em
diferentes regiões dO cOrpO e,
sentir, aLterações da sensibiLidade
térmica nO LOcaL da mancha,
deve prOcurar um pOstO de saúde
que tenha um dermatOLOgista,
Ou OutrO prOfissiOnaL
capacitadO em
hanseníase?

“sim. é sempre interessante as
pessoas realizarem um auto exame
em sua pele, ou seja, prestar atenção para o
surgimento de manchas claras ou escuras, ou
mesmo caroços Que não desaparecem. procurar
buscar informações precisas nos postos
de saúde e se informar corretamente
sobre a hanseníase.”

é precisO cOmpreender
e Orientar O pOrtadOr de
hanseníase, mOstrandOLhe que a dOença tem
grande chance de ser
curada, tOrnandO
viáveL a sua vOLta
aO cOnvíviO
sOciaL.

eu já entendi que
as duas tarefas mais
difíceis de serem cumpridas
cOm reLaçãO à hanseníase
sãO: a sua prevençãO e a
quebra dO precOnceitO
que a envOLve. cOmO
Lidar cOm essas
situações?

“a prevenção depende de medidas mais efetivas e objetivas das autoridades competentes. é preciso mais empenho das escolas médicas no
preparo de seus alunos, com relação ao conhecimento da hanseníase,
para poder oferecer aos postos de saúde profissionais competentes Que consigam diagnosticar precocemente a doença ...”

“... e, a partir de um foco
descoberto, seguir as regras da busca
ativa da doença, além do exame dos
comunicantes, importantes para o
conhecimento da cadeia epidemiológica
da doença.”
cOm reLaçãO
aO precOnceitO, esse
é mais difíciL de ser eLiminadO,
pOis está arraigadO aOs vaLOres
cuLturais, à faLta de cOnhecimentO e à faLta de
OrientaçãO.

pensO
que estamOs
cOLabOrandO para
a divuLgaçãO de características pecuLiares sObre a
hanseníase e que pOdem auxiLiar
as pessOas a cOnhecerem
a dOença, isentas dO
precOnceitO, dO medO
e da repuLsa.

a nOssa
grande intençãO
é que um maiOr
númerO de pessOas
cOnheçam de verdade
a hanseníase e deixem
de pensar em
“Lepra”.
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