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*Centro de Saúde realiza ação de combate à Hanseníase, no Autran Nunes*
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O Centro de Saúde da Família (CSF) Eliézer Studart, no Autran Nunes, vai
realizar, neste sábado (11), o Dia da Mancha. Pelo 3º ano consecutivo, o
posto dedica uma manhã exclusiva para o atendimento de possíveis pacientes
de Hanseníase.
“São pessoas identificadas pelos Agentes Comunitários de
Saúde (ACS) com manchas que podem ou não estarem com a doença”, explica a
enfermeira Viviane Bezerra.
A expectativa é que cerca de 50 pessoas compareçam ao posto onde passarão
por uma triagem, e caso seja diagnosticada a doença, o paciente inicia
imendiatamente o tratamento, através do cadastro e agendamento de retorno ao
Centro de Saúde.
Segundo Viviane, o Eliézer Studart tem 17 pacientes em tratamento, que todas
as terças-feiras pela manhã, participam do Grupo da Hanseníase onde eles
recebem o acompanhamento clínico e orientações através da Educação em Saúde
desenvolvida pelo Centro de Saúde. “É importante dizer que o tratamento da
hanseníase é gratuito, exclusivo do Sistema Único de Saúde (SUS) e se
estende de 6 meses a 1 ano”, ressalta a enfermeira.
*A doença*
A Hanseníase é transmitida por via aérea e causada pelo *bacilo de Hansen, o
**Mycobacterium leprae**: *um parasita que *ataca, principalmente, a pele e
nervos periféricos.
* Os principais sintomas são o aparecimento de manchas dormentes, de cor avermelhada ou
esbranquiçada, em qualquer região do corpo.
Caroços, inchaço, fraqueza muscular e dores nas articulações também fazem
parte dos sintomas.

*Serviço:*
*Assunto: *Dia da Mancha (combate a Hanseníase)
*Data/hora: *11 de dezembro a partir das 8 horas
*Local:* Centro de Saúde da Família Eliézer Studart – Rua Tomaz Cavlacante
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545 – Autran Nunes
*Contato:* Zilmar Bezerra 3488-3259 / Viviane Bezerra 8793-0152/ Doutor José
Musse 8122 - 0888

Emanuel Santos
Assessor de Comunicação
Secretaria Executiva Regional III
8713-4298 / 3105-3419
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