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CNS lembra dia mundial da pessoa com hanseníase

Desde a década de 50, o dia 29 de janeiro faz parte do calendário internacional como o Dia Mundial da
Pessoa com Hanseníase. Criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1954, a pedido do jornalista francês
Raoul Follereau, a data representa um importante momento de luta contra o preconceito e conscientização de todos
sobre os portadores de hanseníase.
Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2011 foram registrados no Brasil mais de 30 mil novos casos
de hanseníase no país. Apesar do número alto, o incidência comparada a outros anos é de queda. Entre 2010 e 2011,
por exemplo, o coeficiente de detecção de casos novos caiu 15%.
Para o representante do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN) no
Conselho Nacional de Saúde (CNS), Artur Custódio, mesmo com a tendência de queda o Brasil ainda está atrasado em
relação a outros países que antes da década de 80 – período em que o país começou a desenvolver ações para o
tratamento e prevenção da doença – já implementavam medidas contra a doença. “A hanseníase é uma doença
negligenciada e que tem pouca atenção do governo, portanto esse dia é importante para chamar a atenção para essa
enfermidade”, afirmou.
De acordo com Custódio, hoje o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com menor incidência da doença,
porém o que apresenta o diagnóstico mais tardiamente. Mato Grosso e Tocantins são os estados que estão no topo da
lista com mais pessoas atingidas pela Hanseníase o. “O dia mundial é um momento de fazer campanhas de
identificação da doença, bem como trazer o tema para debate na sociedade”, ressaltou.

Nota
O CNS em sua 229ª Reunião Ordinária aprovou a divulgação de uma nota sobre o Dia Mundial da Pessoa
com Hanseníase. O colegiado aponta que “a luta contra a doença requer profissionais em estado de alerta e
devidamente capacitados para identificar os casos de maneira precoce e evitar a transmissão da doença”.
Leia a íntegra da nota do Conselho Nacionais de Saúde.
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