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HANSENÍASE TEM CURA
Saiba se você tem a doença
e procure TRATAMENTO
Hanseníase é uma doença bacteriana, transmitida de pessoa para pessoa.
De acordo com o site Portal da Saúde,
do Ministério da Saúde, o Brasil registrou
33.303 casos novos da doença. Destes,
5.621 (17%) estão no campo. Mas a hanseníase tem tratamento pelo SUS e pode
ser curada. Para informar a população sobre sintomas e tratamento, o Ministério da
Saúde lançou em 14 de janeiro deste ano
a campanha “Hanseníase tem cura. Procure saber se você tem. Procure trata-

mento”. O Objetivo é alertar a população
sobre os sintomas e a importância de procurar uma Unidade de Saúde, além de informar que o tratamento é gratuito e oferecido pelo SUS.
Neste sentido, a Confederação Nacional dos Trabalhadores(as) na Agricultura
(CONTAG), na sua missão de representar
os trabalhadores e trabalhadoras rurais do
Campo, das Águas e das Florestas e na
defesa de uma Política de Saúde Pública
com qualidade e com acesso a todos(as),

assumiu o compromisso, junto ao Ministério da Saúde, de colaborar na ampliação
da divulgação desta campanha.
O Ministério da Saúde está enviando a
todas as Federações e Sindicatos filiados
a CONTAG materiais (cartazes, folders,
spots para programas de rádio, peças de
internet, entre outros), com informações
para os(as) trabalhadoras e trabalhadores
rurais e a sociedade em geral. Este material também pode ser acessado e baixado
pelo site www.saude.gov.br.
Parte da nossa categoria tem muitas dificuldades de acesso às informações que
ajudam a previnir as doenças. Por isso,
é necessário que os companheiros(as)
diretores(as) das Federações e dos Sindicatos também se engajem na campanha. Dessa forma, formaremos um grande
mutirão que salvará as vidas de nossos
trabalhadores(as) e familiares próximos a
nós, que podem ter a doença e não sabem. Uma vez diagnosticada a hanseníase, a pessoa será encaminhada para tratamento junto às unidades de atendimento
do SUS.
Contamos com o apoio e envolvimento de cada Federação e Sindicato
para mobilizar seus diretores(as) e lideranças de base nessa grande campanha pela vida.
Brasília-DF, janeiro de 2014.
Diretoria da CONTAG.

CASOS DE HANSENÍASE
NO MEIO RURAL
Rondônia

228

Acre

56

Amazonas

155

Roraima

29

Para

943

Amapá

24

Tocantins

171

Maranhão

919

Piauí

201

Ceara

400

Rio Grande do Norte

42

Paraíba

82

Pernambuco

284

Alagoas

70

Sergipe

79

Bahia

472

Minas Gerais

243

Espirito Santo

136

Rio de Janeiro

40

São Paulo

85

Paraná

144

Santa Catarina

36

Rio Grande do Sul

20

Mato Grosso do Sul

97

Mato Grosso

454

Goiás

198

Distrito Federal

13

Total do Brasil

5.621

fonte: FIORILLO K. S. Hanseníase 2012 população rural
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