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EM ALAGOAS: 
PRECONCEITO É MAIOR 

QUE A DOENÇA

ANA PAULA OMENA E LUCAS FRANÇA
REPÓRTERES

 “Se a maioria das pessoas soubesse 
com certeza não iriam querer convi-
ver comigo”, diz o alagoano Reginaldo 
Oliveira, de 39 anos, que descobriu a 
hanseníase, conhecida popularmente 

como lepra, em estágio avançado da doença 
e hoje tem sequelas nas mãos e nos pés por 
conta da enfermidade. No mundo, o Brasil é 
o segundo país com mais casos da enfermi-
dade, atrás somente da Índia. 

A hanseníase é uma doença com capaci-
dade de ocasionar lesões neurais e outras 
incapacitações.  Mesmo com cura e o trata-
mento gratuito disponibilizado pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), ela ainda é associada 
a diversos estigmas. É que, no passado, sua 
transmissibilidade e o desconhecimento le-
vou a internação compulsória dos pacientes 
em colônias, alimentando o preconceito com 
essa população que era isolada da sociedade.

Para a dermatologista Mariana Valeria-
no, coordenadora do Programa de Hanse-
níase do Hospital Universitário Professor 
Alberto Antunes (HUPAA), a doença ainda 
traz muitos preconceitos. “Muita pessoas 
não querem que os outros saibam que elas 
têm a doença, e acabam usando roupas que 
escondem todo o corpo, não vêm buscar os 
remédios, mandam os filhos ou outros pa-
rentes e acabam se isolando”, revela.

No caso de Reginaldo Oliveira, os feri-
mentos cessaram, mas a dormência perma-
nece, o que o impede até mesmo de cortar 
um pedaço de carne. Ele que é gesseiro e 
reside na cidade de Arapiraca, Agreste de 
Alagoas, enfatiza que temia por sua família. 
No entanto, ninguém chegou a contrair a 
hanseníase.

“Não consigo andar normalmente porque 
uso uma adaptação nos pés, mas dou graças 
a Deus pelo apoio dado nestes três anos que 
estou sendo tratado. Até hoje sou atendido 
muito bem pela equipe e isso nos dá uma 
grande força para continuar. Confesso que 
minha mente mudou devido ao aprendizado 
que recebo. Antes eu não queria nem sair 
de casa. Só que muitas pessoas da minha 
convivência não sabem que tenho esse pro-

HANSENÍASE

A ENFERMIDADE, CONHECIDA POPULARMENTE COMO LEPRA, 

OCASIONA LESÕES NEURAIS E OUTRAS INCAPACITAÇÕES

blema. Acredito que, se soubessem, se afas-
tariam”, conta Reginaldo.

“Lepra é uma palavra forte, embora te-
nha muita gente que ainda nem sabe o que 
é. Mas, se tomar conhecimento, é lógico que 
vai se afastar de mim”, frisa ele. “A doença 
mudou para algumas pessoas, mas para ou-
tras continua do mesmo jeito. O preconceito 
é grande e maior que a doença, infelizmente. 
Mas hoje não baixo a cabeça. Minha situação 
era crítica. Eu tinha medo de morrer, os fe-
rimentos nos meus pés eram graves, faziam 
buracos. Ainda não estão sarados totalmen-
te, mas posso afirmar que 95% melhoraram”, 
emenda.

Walcelia Oliveira, coordenadora do Mo-
vimento de Reintegração das Pessoas Atin-
gidas pela Hanseníase (Morhan) em Arapi-
raca, se diz muito feliz com a abordagem da 
reportagem sobre o assunto. Ela menciona 
que a hanseníase infelizmente ainda é uma 
realidade e a informação é fundamental 
para desmistificar o preconceito ainda en-
frentado. “O acolhimento aos usuários e um 
acompanhamento digno é o mínimo que uma 
equipe de saúde deve ofertar aos pacientes.”

A coordenadora do Morhan em Alagoas, 
Janaína Santos Silva, também contraiu a 
doença e passou pelo processo de cura, só 
que agora segue também com o tratamento 
da reação   hansê n ica que deixou lesões na 
pele há seis anos.    

Ela conta que teve o diagnóstico tardio. 
Porém, após o tratamento, melhorou bas-
tante. Assim como a estrutura para atendi-
mento aos pacientes. “Após a intervenção do 
Morhan no estado, as coisas estão mudando. 
Atualmente o paciente é mais observado 
pelo estado e município”, diz.

“Mas está bem longe de acabar, infeliz-
mente ainda é uma doença negligenciada 
por conta dos profissionais e até mesmo dos 
pacientes. Nesse caso, estou falando do des-
caso nas unidades de saúde. Mesmo tendo 
avançado um pouco, ainda há muito o que se 
fazer”, observa.

A médica Mariana Valeriano lembra que 
as pessoas que estão com a reação hansênica 
não transmitem a mais doença: “Elas já tra-
taram a bactéria. Só transmite apenas quem 
está com a bactéria”.

O acolhimento 
aos usuários e um             
acompanhamento 
digno é o mínimo 
que uma equipe de 
saúde deve ofertar 
aos pacientes”
WALCELIA OLIVEIRA
Coordenadora do Movimento de Reintegração 
das Pessoas Atingidas pela Hanseníase 
(Morhan) em Arapiraca
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Alagoas soma cerca de 300 novos casos de hanseníase anualmente há 10 anos

A hanseníase é uma 
doença crônica, cau-
sada pela bactéria 

Mycobacterium leprae, que 
pode afetar qualquer pes-
soa. E os principais sinais 
são: diminuição ou perda da 
sensibilidade térmica, dolo-
rosa, tátil e força muscular, 
principalmente em mãos, 
braços, pés, pernas e olhos 
e pode gerar incapacidades 
permanentes. Em Alagoas, 
300 novos casos foram re-
gistrados anualmente, nos 
últimos 10 anos.   

De acordo com o gerente 
de Vigilância e Controle das 
Doenças Transmissíveis 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau), Diego Hora, 
como a hanseníase é uma 
doença negligenciada, é es-
tabelecido um certo padrão 
de adoecimento.   

“Por aqui os registros 
giram em torno de 300 
casos e com pico máximo 
em 330 casos, mas de forma 
geral são 300 casos novos 
ao ano. Quando observamos 
como acontece a dinâmica 
da doença, temos alguns lo-
cais que são estratificados. 
Existem os que têm maior 
número, outros menos, e 
temos municípios que há 
mais de 10 anos não regis-
tram casos. Mas isso não 
significa que a doença foi 
erradicada nessas localida-
des, porque primeiro é uma 
doença crônica de evolução 
lenta, e ela é diferente de 
várias outras doenças. Por 
exemplo, na hanseníase 
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Dos 102 municípios, 89 Deles registraram no mínimo uma ocorrência Da Doença; capital alagoana é a ciDaDe que concentra maioria Dos casos  

Hanseníase tem alta infectividade e baixa patogenicidade - ou seja, as pessoas são infectadas mas adoecem pouco, diz Diego Hora da Sesau/AL

Mariana Valeriano destaca que maioria dos diagnosticados já chega em estado avançado 

Teste com monofilamentos, uma das etapas 
que classifica grau de incapacidade física

tem alta infectividade e 
baixa patogenicidade - ou 
seja, as pessoas são infecta-
das, mas adoecem pouco”, 
salienta. 

“Na doença, a maioria 
dos casos no estado, cerca 
de 60%, são diagnosticados 
de forma multibacilar: uma 
pessoa que pode estar doen-
te há 10 anos e e procurou 
o serviço por outros motivos 
sem ligação à doença, e não 
teve o diagnóstico oportuno. 
Ou seja, esse é nosso grande 
desafio. É conseguir que os 
profissionais de saúde se 
atentem para os sinais e 
observem o paciente como 
um todo. Esse é o problema, 
diagnóstico tardio, mas Ala-
goas não tem um alarmante 
número apesar de estar-
mos entre os estados que 
configuram média a alta 
complexidade no ranking 
da doença. E temos os casos 
chamados paucibacilar: 
detecção rápida e precoce’’, 
explicou Diego Hora.  

O gerente de Vigilância 
e Controle das Doenças 
Transmissíveis da Sesau 
disse ainda que a preocu-
pação é a de mostrar que a 
doença acontece. Outro pro-
blema pontuado por ele diz 
respeito ao preconceito que 
as pessoas têm em relação 
à doença, porque associam 
com a lepra. Pois na década 
de 1960 e 1970 e até antes 
as pessoas precisavam ser 
retiradas do convívio de 
suas famílias e ficar em 
uma espécie de reclusão.  

Hu tem entre 10 e 15 pacientes em tratamento 
contra a bactéria e cerca de 40 com reações hansênicas 

De acordo com a dermatologista, 
Mariana Valeriano, coordenadora 
do Programa de Hanseníase do 
HUPAA, por ser uma doença que 
apesar de milenar se tem pouco co-
nhecimento, o diagnóstico é tardio.  

“A hanseníase é uma doença que 
existe pouco conhecimento para 
se fazer o diagnóstico, tanto pelos 
profissionais quanto pelas pessoas 
que têm. Sabemos que a doença 
existe, mas não sabemos como ela 
se apresenta. É uma doença muito 
complexa, não simples. Nas propa-
gandas e campanhas sobre a han-
seníase falam muito da questão da 
manchinha, mas não é bem assim. 
Pode se apresentar de várias for-
mas, com manchas únicas, múlti-
plas, de cor branca, mais escuras ou 
até não aparecer manchas. Caso a 
doença se apresente nos nervos, não 
apresentará manchas. Muitas coisas 
podem ser hanseníase”, explica a 
especialista.  

Ainda de acordo com a coordena-
dora do Programa de Hanseníase, 
em Alagoas, a maioria das pessoas 
que são diagnosticadas já se apre-
sentam com a doença em estado 
avançado e já com deficiência per-
manente. “Raramente o diagnóstico 
é precoce – fazemos o tratamento 
para impedir a deformidade. Aqui 
no HU fazemos o diagnóstico [algo 
que era para ser feito já nas Uni-
dades Básicas de Saúde] e acompa-
nhamento com tratamento de seis 
meses a um ano”, disse. 

Mariana Valeriano conta que 
durante o tratamento, os pacientes 
podem ter alguma reação. De acordo 
com a dermatologista, o tratamento 
é feito seguindo os parâmetros do 
Ministério da Saúde (MS). “Cha-
mamos o tratamento de poliqui-
mioterapias por ser uso de mais de 
um remédio - são três antibióticos 
para hanseníase além de outros em 
caso de intercorrências e de outras 
doenças. Acompanhamos até o 
término do tratamento. O remédio 
é supervisionado. As enfermeiras 
fazem esse trabalho humanizado 
para que o paciente faça da forma 
correta e não se esqueça de se medi-
car. E justamente por serem muitos 
remédios são possíveis essas reações 
do organismo”. 

Ela esclarece que o tratamento 
consiste em eliminar a bactéria do 
corpo. “Precisamos matar a bactéria 
que causa a hanseníase, mas ela 
causa ainda uma doença autoimu-
ne. Ou seja, o paciente tratou da 
bactéria, mas pode ocorrer de ele 
ficar tratando a doença autoimune 
que a bactéria deixou. Para vocês 
entenderem, é como se a hanseníase 
causasse uma Lúpus – a bactéria 
foi tratada, mas ficou resquício no 
organismo que deve ser combatido, 
é uma reação hansênica. Por isso 
dizemos que hanseníase se manifes-
ta de várias de formas, e por isso, 
quanto antes o diagnóstico melhor”. 

A médica conta que atualmente 
tem de 10 a 15 pacientes em trata-

mento no HU para ‘matar’ a bac-
téria. E com reação hansênica em 
torno de 40 pessoas. Valeriano ex-
plica ainda que a doença não mutila 
o corpo do paciente. “O que acon-
tece, no início, a doença não causa 
nada. Ataca as mãos e os pés e, com 
isso, o paciente começa a não sentir 
os movimentos, aí ele sem querer 
acaba se furando, se queimando 
às vezes sem notar. O paciente se 
queixa disso anos e anos, e quando 
chega às unidades de saúde não tem 
um diagnóstico precoce. Quando 
diagnosticado precoce o tratamento 
é melhor”. 

A especialista afirma que a taxa 
de mortalidade da doença é muito 
baixa, assim como de abandono do 
tratamento.  “Na verdade não há 
uma taxa de mortalidade de pessoas 
que fizeram o tratamento e chega-
ram a não resistir, mas estavam com 
a doença e morreram de outras cau-
sas como. Por exemplo, teve um caso 
de um paciente que acabou contrain-
do a Covid-19 e veio a óbito, mas a 
causa da morte não foi a hanseníase. 
Mas, de fato, estes pacientes devem 
manter os cuidados com o corpo, 
com a saúde, porque eles geralmen-
te terão reações hansênicas. Vale 
lembrar que, por ser um tratamento 
longo, existe uma taxa de abandono. 
Quando iniciamos com os remédios 
estamos matando a bactéria. Como 
têm reações aos medicamentos, al-
guns desistem, porém são menos de 
5%”, pontua Mariana Valeriano.

Segundo país do mundo em casos de hanseníase, Brasil 
também precisa combater o preconceito em torno da doença

Cicatrização de 
ferimento no pé 
é comemorada 
por Reginaldo 
Oliveira, de 39 
anos, que faz 
tratamento há 
cerca de três 
anos: “antes 
era um buraco, 
possível de se 
colocar até um 
dedo polegar”, 
diz ele

Os pacientes não pre-
cisam se deslocar para 
outras cidades para 
iniciar o tratamento. 
Já as complicações 
hansênicas, os pacien-
tes são encaminhados 
para os locais de refe-
rência”
DIEGO hOrA
Gerente de Vigilância e Controle das 
Doenças Transmissíveis da Sesau

Segundo Diego Hora, o tratamento é descen-
tralizado e em Alagoas. O diagnóstico e trata-
mento podem ser feitos em qualquer Unidade 
Básica de Saúde para os casos paucibacilar. 

“Os pacientes não precisam se deslocar 
para outras cidades para iniciar o tratamento. 
Já as complicações hansênicas, os pacientes 
são encaminhados para os locais de referên-
cia. Mas os demais casos ficam sim nas mais 
de 900 Unidades Básicas de Saúde que são 
responsáveis pelo diagnóstico precoce, para 
que a pessoa não chegue a estados mais graves 
como as mãos de garras, os pés caídos e tortos 
etc. Vale lembrar que o tratamento é gratuito e 
feito pelo Sistema Único de Saúde”.   

Os principais problemas observados no 
início são indicados por três sinais: sensações 
táteis – quando não consegue sentir, apenas 
vai sentir dormência; sensações térmicas - que 
é com um pequeno tubo; e as dolorosas - que 
o paciente não vai sentir dor. São exames 
simples que não usam muita tecnologia, pois 
o diagnóstico é clínico e epidemiológico. Na 
maioria das vezes o paciente terá manchas sem 
padrões definidos e diminuição desses sinais.   

“É importante que o surgimento de qual-
quer mancha no corpo sem um padrão definido, 
o paciente procure a atenção básica, para ser 
avaliado. Esse diagnóstico é essencial. Temos 
um movimento de capacitação para se fazer 
esse tratamento oportuno, reabilitação e tam-
bém nos casos de reparação cirúrgica. Mas em 
média 10% chegam a esse grau de deformida-
de”, diz Hora. 

Já em relação à quantidade de casos, Hora 
diz que não é possível avaliar se os novos casos 
são números altos ou baixos, por justamente 
ser uma doença negligenciada, mas pelos pa-
râmetros o estado está dentro da estratificação 
e hoje tem número considerado alto. “Ou seja, 
significa que, se o estado tiver entre 10 e 19 
casos a cada 100 mil habitantes, estamos em 
alta, porém é menor do que o índice nacional 
que é em média 14”.  

O gerente conta que Maceió é a cidade que 
concentra maior número de casos, mas dos 
102 municípios, 89 registram ocorrências nos 
últimos 10 anos. “Todos os municípios parti-
cipam do Plano Estadual de Enfrentamento à 
Hanseníase, que é o plano de 2019 a 2022. Esse 
plano é para justamente fazermos diagnóstico 
e tratamento precoce”. No estado a taxa de 
abandono do tratamento é apenas 5%. Segundo 
a Sesau, “é um percentual considerado bom”.  

  
A hanseníase era conhecida 

popularmente como lepra, uma 
doença milenar com registros até 
na Bíblia.  A doença se manifesta 
principalmente por meio de lesões 
na pele e sintomas neurológicos, 
como dormência e diminuição 
de força nas mãos e nos pés. Seu 
diagnóstico, tratamento e cura 
dependem de exames clínicos e, 
principalmente, da capacitação do 
médico.  

Em Alagoas, nos casos mais 
graves da doença, o paciente é 
encaminhado para um dos quatro 
centros de referência no estado: o 
Hospital Universitário e o II Cen-
tro de Saúde, em Maceió; o Centro 
de Referência Integrada de Arapi-
raca ou o Ambulatório da Hanse-
níase, em Delmiro Gouveia.  

CASOS  
A Sociedade Brasileira de 

Dermatologia (SBD) confirmou 
que, nos últimos anos, o número 
de casos aumentou no estado. 
Foram 306 notificações em 2017 e 
357, em 2018. Os dados apontam 
ainda que, em nove anos, o estado 
registrou 21 mortes causadas pela 
doença.

O levantamento apontou que, 
em 20 anos, a hanseníase atingiu 
768 mil brasileiros. Em Alagoas, 
neste período, o número chega a 
7.649 notificações. Em 1999, foram 
registrados 289 novos casos. Em 
2016, esse dado baixou para 273. 
Já em 2017 foram 306 notificações, 
e 357, em 2018.

Mesmo com as constantes 
campanhas educativas, com foco 
no diagnóstico precoce, a detecção 
de novos casos no país tem indica-
do uma média de 38 mil registros 
por ano, no período. Atualmente, 
a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) coloca o Brasil no segun-
do lugar no mundo em casos de 
hanseníase. Perde apenas para 
a Índia, que em 2017 apresentou 
126.164 registros.

  
O presidente da SBD, Sergio Palma, afirma que a entidade tem colaborado com a capacita-

ção de médicos de outras especialidades e generalistas, o que contribui para o fortalecimento da 
rede de detecção dessa doença. “No entanto, fica o alerta: quando descoberta e tratada tardia-
mente, a hanseníase pode trazer deformidades e incapacidades físicas”.  

A hanseníase apresenta uma taxa de mortalidade relativamente baixa, em comparação com 
o número de casos diagnosticados. Entre 2008 e 2017, em todo o Brasil foram registrados 1.801 
óbitos decorrentes dessa doença. O maior volume de mortes aparece no Maranhão (269), Bahia 
(136), Ceará (135), Rio de Janeiro (134) e Pará (126). Em Alagoas, foram 21 mortes causadas 
pela hanseníase de um total de 790 em todo o Nordeste.  

Quando a doença está mais avançada, o tratamento é feito com três antibióticos orais e pode 
demorar um ano. Nestes casos, a chance de sequela motora e sensitiva é maior.

Segundo o dermatologista Egon Daxbacher, diretor da SBD e especialista no assunto, o Bra-
sil responde por 90% dos casos de hanseníase nas Américas e é o segundo país do mundo com 
maior número de casos — perde para a Índia, que teve, apenas em 2017, 126.164 novos casos.

Apesar do grande número de casos, a hanseníase é de difícil transmissão — 90% da popula-
ção possui uma defesa natural do organismo contra essa bactéria. A transmissão é respiratória 
e é necessário contato próximo e diário com uma pessoa infectada sintomática.

O médico Daxbacher explicou que, uma vez infectada, a bactéria se aloja nos nervos peri-
féricos do corpo. O sistema imunológico, na tentativa de combater a bactéria ativa, causa uma 
inflamação nos nervos, fazendo com que eles percam a função.

“Isso causa manchas na pele e perda de sensibilidade e motora das regiões periféricas do 
corpo: mãos, pés, braços e pernas”, reforça.

“Em alguns casos, quando a doença não é tratada na fase inicial, pode deixar sequelas e 
deformidades, como perda permanente da sensibilidade, perda de funções musculares, dedos em 
garra e falta de sensibilidade nos olhos”, acrescenta.

Para o especialista, o grande problema da perda de sensibilidade é que a pessoa não con-
segue se proteger. “Quando encostamo-nos a algo quente, nós rapidamente tiramos e o dano é 
mínimo. O paciente com hanseníase não percebe que está se queimando”, frisa.

A coordenadora da Campanha Nacional de Hanseníase da SBD, Sandra Durães, lembra que 
a doença afeta, principalmente, regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

“Isso ocorre, pois, em regiões com mais pobreza, existe menos acesso à saúde e, consequen-
temente, menos diagnóstico e tratamento. Depois que o tratamento começa, a pessoa já não 
transmite a doença”, garante. 

Além disso, ela enfatiza que locais com aglomeração de pessoas, como presídios ou casas 
pequenas em que muitas pessoas moram juntas, facilitam a transmissão da doença.

O dermatologista Egon Daxbacher afirma que as pessoas diagnosticadas começam o trata-
mento e que as que não apresentam a doença são vacinadas com BCG, que fornece de 30% a 
70% de proteção, e são orientadas a procurar o serviço de saúde caso apresentem os primeiros 
sintomas.

“O grande problema é que as pessoas não procuram o médico, devido ao estigma ou então por 
que são sintomas que não incomodam muito”, observa.

Sergio Palma, presidente da SBD, diz que a entidade tem colaborado com a capacitação de 
médicos de outras especialidades e generalistas, o que contribui para o fortalecimento da rede 
de detecção dessa doença.

O dermatologista completa informando que o tratamento dos casos brandos demora seis me-
ses e consiste em dois antibióticos orais.

ESTIGMA
Os especialistas afirmam que ainda hoje existe muito preconceito em relação à hanseníase. 

Antes, conhecida como lepra, a doença era considerada uma praga e o tratamento era feito com 
isolamento compulsório.

“O principal motivo é a falta de conhecimento. As pessoas guardam na cabeça a época bíblica 
em que as pessoas diagnosticadas andavam com um sino para avisar que tinham a doença e 
ninguém se aproximar.”

   TrATAMEnTO    CAPACITAÇÃO MÉDICA     DOEnÇA
     HISTÓrICA
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Deputada federal Tereza Nelma tenta instalar 
Frente Parlamentar de Enfrentamento à Hanseníase

Parlamentar destina emenda para prevenção e combate à hanseníase em Alagoas; cerca de 60% dos casos são diagnosticados tardiamente

Confecção é 
disponibili-
zada gra-
tuitamente 
aos pacientes 
atendidos no 
Centro de 
Referência 
Integrado de 
Arapiraca 
(CRIA)

Capacitação garante diagnóstico e tratamento 
precocemente, diz Apolônio Carvalho

Aula mostra didaticamente como surge e se 
desenvolve a hanseníase do corpo

A deputada federal Te-
reza Nelma (PSDB/
AL) destinou re-

cursos no valor de 700 mil 
reais para a prevenção e 
combate à hanseníase em 
Alagoas com o objetivo de 
garantir melhor acesso ao 
diagnóstico da doença bem 
como o acompanhamento 
da população de Alagoas.

“Continuo como depu-
tada Federal atuando no 
sentido de chamar a aten-
ção do Poder Público para 
essa questão, trabalhando, 
inclusive, para instalar a 
Frente Parlamentar de En-
frentamento à Hanseníase. 
Também estou pleiteando 
uma Audiência Pública na 
Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias sobre o 
tombamento das Colônias 
de Hanseníase”, destacou. 

“Estamos trabalhando 
na ideia do tombamen-
to em série das colônias 
que eram locais onde as 
pessoas com hanseníase fi-
cavam isoladas do mundo, 
eram afastadas da socie-
dade. As pessoas, além 
da doença, carregam, até 
hoje, outro problema ainda 
maior: a discriminação e 
o preconceito”, ressaltou a 
parlamentar. 

Ainda segundo Tereza 
Nelma, uma média de 60% 
dos casos em Alagoas é 
diagnosticada tardiamen-
te, quando os pacientes já 
apresentam graves se-
quelas. Muitas vezes pela 
dificuldade de diagnosticar 

a doença. “Estamos num 
esforço conjunto com os 
Morhan e seguimos nessa 
luta para apoiá-los e bus-
car melhores condições”, 
afirmou.

Dos 700 mil reais, R$ 
500 mil serão destinados 

para a Universidade Esta-
dual de Ciências da Saúde 
de Alagoas — Uncisal, 
para estruturação da Uni-
dade de Atenção Especia-
lizada em Saúde, dedicada 
à implantação da Linha 
de Cuidado de Hanseníase 

no Estado de Alagoas. O 
Morhan Nacional receberá 
os demais 200 mil reais, 
quantia que auxiliará no 
custeio de serviços e assis-
tência hospitalar e ambu-
latorial para as pessoas 
com hanseníase em todo o 

Brasil.
Tereza Nelma é auto-

ra da lei municipal que 
instituiu o Janeiro Roxo 
em Maceió, dedicado à 
conscientização, controle e 
diagnóstico da hanseníase 
na capital.

Arapiraca mantém única fábrica de calçados para pacientes com hanseníase em AL

SESAU OFERECE CURSO SOBRE HANSENÍASE

As pessoas com han-
seníase precisam, 
em muitos casos, 

utilizar sapatos, palmilhas 
ou acessórios especiais. No 
estado, Arapiraca é o único 
município que mantém 
uma oficina, em atividade, 
para a confecção desses 
materiais, disponibilizados 
gratuitamente aos pacien-
tes atendidos no Centro de 
Referência Integrado de 
Arapiraca (CRIA).

Uma média de 15 
pacientes está cadastrada 
para aquisição de órteses, 
sandálias adaptadas, palmi-
lhas simples, tipoias, entre 
outras adaptações. 

A oficina funciona em 

uma sala no CRIA, no 
setor de tratamento da 
hanseníase. E conta com 
uma estrutura de apoio 
que inclui equipe de saúde, 
com médico e enfermeiro, 
responsáveis pela triagem, 
identificação das necessi-
dades e as especificidades 
dos pacientes. E um técnico 
que trabalha na construção 
das sandálias e acessórios 
especiais.

De acordo com Karlisson 
Valeriano, médico da famí-
lia que atua no programa 
de hanseníase da prefeitura 
de Arapiraca, a oficina é 
de fundamental importân-
cia para o tratamento dos 
pacientes. “Usar calçados e 

acessórios especiais se deve 
pelo fato de, em muitos 
casos, pessoas com han-
seníase desenvolvem uma 
neuropatia específica – um 
comprometimento ou lesão 
no nervo que chega até os 
pés”, destacou o médico.

José Elias de Lima, 
técnico em prevenção de 
incapacidade física da han-
seníase, responsável pela 
produção da oficina, explica 
que a confecção é realiza-
da baseada na indicação 
da equipe de saúde, após 
identificar as necessidades 
e definir os pontos nos quais 
serão necessários um maior 
amortecimento dos impac-
tos ao caminhar.
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A Secretaria de Esta-
do da Saúde (Sesau) 
em Alagoas realizou 

em julho deste ano um 
Curso Online sobre Diag-
nóstico e Tratamento da 
Hanseníase na Atenção 
Primária e nos Centros 
Especializados em Reabi-
litação (CERs), ofertado 
através da Plataforma 
Zoom para os médicos en-
fermeiros, fisioterapeutas 
e terapeutas ocupacionais 
inscritos, facilitado pelo 
médico Apolônio Carvalho, 
hansenólogo pela Socieda-
de Brasileira de Hansenía-
se (SBH) e dermatologista 
pela Sociedade Brasileira 
de Dermatologia (SBD).

Apolônio Carvalho 
considerou o curso muito 
proveitoso, porque todos 
os municípios do Estado 
foram atingidos, com uma 
média alta de participação 
dos profissionais de saúde 
da Atenção Básica e dos 
Centros Especializados em 
Reabilitação (CERs). 

Ele ressaltou, ainda, que 
“o maior benefício desse 
curso vai para as pessoas 
atingidas pela hansenía-
se. Profissionais de saúde 
mais capacitados saberão 
como diagnosticar e tratar 

precocemente. O estado 
será beneficiado com um 
maior controle da endemia, 
atingindo as metas estabe-
lecidas como estratégia de 
combate a esta patologia”, 
salientou.

Em sua primeira aula 
online, Apolônio Carva-
lho mostrou exemplos 
das sérias incapacidades 
físicas, psíquicas e sociais 
que a hanseníase pode 
causar, destacando que, 
quanto mais tardio for seu 
o diagnóstico e tratamento, 
maiores serão as sequelas. 
“Por esta razão, o diagnós-
tico precoce é fundamental 
e, preferencialmente, deve 
ser realizado na Atenção 
Primária em Saúde, que é a 
porta de entrada pelo SUS 
[Sistema Único de Saúde]. 
Isso porque a doença é curá-
vel, mas, se não for tratada 
no início dos sintomas, pode 
causar deformações com 
sequelas que, podem levar 
à incapacidade”, ressaltou o 
médico, ao destacar que, no 
caso da hanseníase pauci-
bacilar, é utilizada para o 
tratamento uma combina-
ção dos medicamentos ri-
fampicina e dapsona e, com 
relação à multibacilar, é 
recomendada a combinação 

dos medicamentos rifampi-
cina, dapsona e clofazimina.

Ele enfatizou que as 
principais deformidades 
surgem no nariz, olhos, 
mãos, dedos e nos pés, uma 
vez que a doença ataca os 
nervos periféricos, levando 
o paciente a perder sua 
força nos músculos e, por 
consequência, a produtivi-
dade no trabalho, no caso 
das pessoas economicamen-
te ativas. 

“E por ser uma doença 
que pode ser confundida 
com outras patologias der-
matológicas, como síndrome 
do túnel do carpo, neural-
gia parestésica, neuropa-
tia alcoólica, neuropatia 
diabética e LER [Lesões 
por Esforços Repetitivos], 
muitas pessoas só procuram 
assistência médica quando 
as sequelas começam a sur-
gir. Por esta razão, durante 
as consultas nas Unidades 
Básicas de Saúde, os pro-
fissionais treinados podem 
suspeitar da doença, uma 
vez que o portador apre-
senta manchas esbranqui-
çadas, avermelhadas, além 
de relatarem diminuição ou 
perda da sensação de calor, 
formigamento e dormência”, 
informou Apolônio Carva-

lho.
A hanseníase, doença in-

fectocontagiosa, foi diagnos-
ticada em 194 alagoanos em 
2020, e é causada pelo baci-
lo de Hansen, que acomete 
a pele e os nervos, causando 
manchas indolores, sensa-
ção de formigamento, perda 
de pelos, caroços pelo corpo, 
inchaço na face, nas orelhas 
e dormência nas extremida-
des, além de incapacidades 
físicas. 

O curso sobre Diag-
nóstico e Tratamento da 
Hanseníase na Atenção 
Primária e nos CERs tem 
como objetivo capacitar os 
profissionais de saúde para 
o diagnóstico precoce dos 
casos e para a adoção das 
medidas necessárias no tra-
tamento, evitando-se assim 
as sequelas.

O tratamento de hanse-
níase é disponibilizado pelo 
Sistems Único de Saúde e, 
nos casos mais graves, o 
tratamento pode ser feito 
no Hospital Universitário 
(HU), no Hospital Escola 
Helvio Auto (HEHA) e no 
Centro Especializado de 
Reabilitação (CER) da Uni-
versidade Estadual de Ciên-
cias da Saúde de Alagoas 
(Uncisal).


