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CARRETA RODA-HANS: IÚNA RECEBE PROJETO DE
COMBATE À HANSENÍASE

Publicado em 30/10/2019 às 13:47 (Atualizado em 26/06/2022 às 08:50), postado por Vanessa Leocádio Adami, Fonte: Secretaria de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Iúna, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde
(SESA-ES) e o Ministério da Saúde, realizará o Projeto Roda-Hans, nos dias 29 e 31 de
outubro, em um grande evento a ser realizado na Praça do Ginásio de Esportes de Iúna.
No dia 29/10, aconteceu a capacitação com os servidores da Secretaria de Saúde de Iúna e
dos municípios vizinhos. O evento aconteceu no Centro de Convivência do e Fortalecimento do
Idoso, no bairro Ferreira Vale. Na ocasião, estiveram presentes a referência de Epidemiológica
do Estado, juntamente com as médicas especialistas em hanseníase, Dra. Juliana e Dra.
Rebeca que realizaram o treinamento.
No dia 31/10, quinta-feira, na Praça do Ginásio, ocorrerá de 09h às 15h, atendimentos
médicos na carreta, que disponibilizará 05 consultórios voltados para as pessoas que
apresentarem quaisquer sinais e sintomas relacionados à hanseníase.
A ação consiste em diversas estratégias de atuação: uma carreta com consultórios e
laboratório vai percorrer os municípios para conscientizar a população sobre a hanseníase e
combater o preconceito associado à doença. Serão realizadas consultas dermatológicas,
além de disponibilizar uma equipe qualificada treinando profissionais de saúde dos municípios
visando o diagnóstico precoce e tratamento. O projeto conta, também, com o Movimento de
Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase.
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Ao identificar um caso da doença, é necessário realizar uma investigação epidemiológica
da cadeia de transmissão da hanseníase, examinando qualquer pessoa que teve contato intra
domiciliar e prolongado com o paciente, como familiares e amigos.
Outro objetivo da Roda-Hans é acabar com o estigma que existe em relação à hanseníase,
difundido até mesmo entre profissionais de saúde que não têm a experiência de trabalhar
com a doença. Isso faz com que possíveis pacientes tenham medo de buscar uma equipe de
saúde e pessoas com diagnóstico confirmado tenham sua vida social afetada, o que contribui para
a diminuição da autoestima e para o isolamento do paciente.
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