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Atualmente, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial 

de prevalência da hanseníase, e ainda registra cerca de 30 mil 

novos casos por ano, sendo o segundo em número absoluto de 

casos no mundo. A doença apresenta tendência de estabi-

lização dos coefi cientes de detecção, mas ainda em patamares 

muito altos nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, onde 

se concentra a maioria dos casos detectados.

O Programa Na-

cional de Controle 

da Hanseníase, do 

Ministério da Saúde, 

criou, em 2012, o 

plano integrado que 

inclui ações estratégi-

cas de eliminação 

da doença. As metas 

para 2011-2015 são 

alcançar prevalência 

< 1 caso/10.000 

habitantes, alcançar e 

manter 90% de cura 

nas coortes de casos novos, aumentar a cobertura de exame 

de contatos intradomiciliares para 80% dos casos novos e 

reduzir o coefi ciente de detecção de casos novos em < 15 anos 

em 26,9%. 

A hanseníase é doença infectocontagiosa crônica, causada 

pelo Mycobacterium leprae. Apresenta múltiplas formas, 

as quais manifestam-se por diferentes tipos de lesões na pele. 

A característica mais importante dessas lesões é a diminuição 

da sensibilidade nas mesmas, devido ao acometimento de 

25 de Janeiro de 2016

Dia Mundial de Combate à Hanseníase 

SER SAÚDE & VOCÊ!

Dia Mundial de 
Combate à Hanseníase 

terminações nervosas.

Sensação de formigamento, fi sgadas ou dormência nas 

extremidades, manchas brancas ou avermelhadas, geralmente 

com perda da sensibilidade ao calor, frio, dor e tato, áreas de 

pele aparentemente normais que têm alteração da sensibili-

dade e da secreção de suor e diminuição da força muscular 

(difi culdade para segurar objetos) são sintomas que compõem 

o quadro desta patologia. 

O diagnóstico da 

doença é clínico e 

pode ser comple-

mentado pela pesqui-

sa do bacilo na pele. 

É fundamental que a 

doença seja recon-

hecida precocemente 

e que se institua o 

tratamento adequado 

com a poliquimi-

oterapia (PQT), 

uma associação 

de Rifampicina, Dapsona e Clofazimina, que leva à cura 

da doença. Caso o tratamento seja tardio, podem ocorrer 

sequelas e incapacidades físicas. Os medicamentos e a as-

sistência médica são fornecidos gratuitamente pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS).

O bacilo morto é incapaz de infectar outras pessoas, 

rompendo a cadeia epidemiológica da doença. Assim sendo, 

logo no início do tratamento a transmissão da doença é 

interrompida.
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27 de Julho de 2017

 No dia 27 de julho celebramos o Dia Nacional 
da Prevenção de Acidentes do Trabalho – um mar-
co da luta dos trabalhadores por melhores condições 
de saúde e segurança no exercício da profi ssão. Ao 
longo do tempo, um conjunto de medidas legislativas 
foram elaboradas para garantir proteção e direitos 
aos trabalhadores. A data se tornou ofi cial em 1972, 
depois de regulamentada a formação técnica em Se-
gurança e Medicina do Trabalho.

 O Ministério do Trabalho desenvolve políticas 
públicas e ações de inspeção e fi scalização para a pro-
moção de um ambiente de trabalho mais seguro para 
os brasileiros. Essas políticas têm como objetivo incen-
tivar o investimento em saúde e segurança no trabalho, 
prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

 A prevenção ainda é o principal mecanismo 
para evitarmos os acidentes no ambiente de traba-
lho. Abaixo contribuímos com dicas para tornar o seu 
local de trabalho o mais seguro possível. 

 Para as empresas que possuem atividades 
operacionais envolvendo linhas de produção, tare-
fas de risco como altura, espaço confi nado, uso de 
maquinário como empilhadeiras, a conscientização 
e treinamento de seus trabalhadores (supervisores 
e subordinados) é vital. A atenção nas tarefas é es-
sencial, evitar brincadeiras fora de hora, não rea-
lizá-las quando há dúvidas ou pouca experiência, 
inspecionar todos os equipamentos e ferramentas 
que serão utilizados, utilização correta dos equipa-
mentos de proteção individual são alguns pontos 
que devem ser sempre analisados para a realização 

de um trabalho seguro.

 Em áreas administrativas o uso do corrimão 
ao descer as escadas, manter seu mobiliário sempre 
em boas condições de uso e, na presença de qual-
quer dano, providenciar a troca. Não deixar fi os ou 
cabos expostos em locais em que há passagem de 
outras pessoas. Usar calçado adequado para desen-
volver suas atividades profi ssionais e transitar pela 
empresa. Prestar atenção nas sinalizações de “piso 
molhado” quando colocado pela equipe de limpeza 
bem como tapetes soltos e pisos irregulares. Man-
tenha as gavetas do seu posto fechadas. Não leia e 
caminhe ao mesmo tempo. 

 Atenção especial ao uso do celular: Con-
forme dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS): 80% dos motoristas admitem utilizar o celular 
enquanto dirigem e, devido a esse tipo de conduta, é 
registrado mundialmente, aproximadamente, 1,3 mi-
lhão de acidentes por ano.

 Além de causar acidentes de trânsito, o mau 
uso do celular pode infl uenciar no cotidiano das pes-
soas, sendo muitas vezes responsável por causar 
distrações, que podem resultar em acidente de traje-
to ou acidente típico e, em casos mais graves, gerar 
até afastamento do trabalho.

 Importante salientar que tanto empregados 
como empregadores possuem responsabilidades e 
devem estar juntos e atentos para sua segurança no 
trabalho. As responsabilidades e precauções devem 
ser atribuídas à todos os envolvidos.


