
Dia internacional da hanseniase. Sonho herdado de Bacurau 
 
Desde 1954, todos os últimos domingos de janeiro, comemoramos em diversos países do mundo 
um dia especial dedicado às pessoas que sofrem de hanseníase, "antigamente conhecida como 
lepra", que visa conscientizar a sociedade agregando sinergias para sua eliminação. Novos casos 
são diagnosticados todos os dias em cerca de 50 países, distribuídos principalmente entre Ásia, 
América Latina e África. 
 
A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa crônica, que é transmitida por gotículas nasais e 
orais quando há contato próximo e prolongado com pacientes bacilíferos não tratados. Afeta a 
pele, a mucosa do trato respiratório superior e os nervos periféricos e, ocasionalmente, outros 
órgãos e sistemas; com longo período de incubação, o que dificulta seu diagnóstico precoce; 
especialmente  em áreas isoladas onde não há rede pública acessível de saúde, portanto, apesar 
de ser uma doença curável, amputações ou sequelas graves ainda ocorrem hoje devido ao 
diagnóstico tardio. 
 
A importância deste dia  é que nos sensibilizemos, e apelemos aos responsáveis pelas politicas 
públicas perante perante esta endemia, e que juntos   nos unamos para conseguir sua 
eliminação. Dizia Bacurau, um ativista brasileiro pelos direitos dos portadores desta doença 
“que é muito difícil explicar às gerações que nasceram a partir dos anos oitenta, (época da 
implantação da Poliquimioterapia como terapia para seu tratamento), que não é possível 
eliminar a hansenia, pois hoje  temos os meios necessários, e se não o fizermos estaremos a 
desiludir essas e  as  geraçoes futuras ao renunciar ao nosso compromisso de eliminá-la após 
mais de dois mil anos de existência 
 
Atualmente são cerca de quatro milhões de pessoas entre ativas e secueladas  por esta patologia 
esquecida, que precisam de atenção, mas nem sempre a têm, dada a sua condição de extrema 
pobreza, e isso os penaliza. A OMS propôs o ano 2000 como data de sua erradicação, é óbvio 
que este objetivo não foi alcançado na maioria dos países, pois faltou um esforço efetivo para 
atingit a meta. 
 
Nas área endêmica do Rio Purús, na Amazônia brasileira, onde vivemos, podemos sentir o 
estigma de ser hanseniana ou hanseniano, pois seus direitos de cidadania são relegados a eles, 
e mesmo em alguns países são considerados "párias", por exemplo, há casos de crianças que, 
sendo positivas, não têm permissão para ir às aulas, o isso deve nos fazer refletir neste dia de 
forma especial, para promover uma mudança de atitude em relação aos que sofrem com isso, 
somando-nos às suas demandas e por outro, exigindo ações de políticas públicas internacionais 
para acabar com a invisibilidade histórica dos pacientes de hanseníase. 
 
Quando chegamos em uma das mais de cem áreas rurais desta vasta região amazônica onde 
trabalhamos; e diagnosticamos casos novos, toda a comunidade se reúne para falar sobre essa 
situação e como apoiar esses portadores do bacilo de Hansen, e assim valorizar ser membro da   
comunidade como estratégia de prevenção primária para evitar o estigma; É verdade que ser 
portador, ainda hoje, preocupa a quem a sofre e a sua comunidade, por isso insistimos “que há 
cura” se facilitarmos o acesso à terapia e se toda a comunidade se comprometer a fazer o seu 
exame de pele de  rotina, porque quando há uma doença endêmica sempre há uma 
responsabilidade coletiva, e isso não pode ser um ponto de vista, mas um fato de ação concreta. 
 
 
 
 



Uma menina recentemente me disse que quando nos ouviu confirmar seu diagnóstico de 
Hansen, ela pensou que seria odiada por sua comunidade, e não foi fácil convencê-la  do estigma 
que implica ser portadora desta patologia, e foi então que a lembrei das palavras do Pequeno 
Príncipe quando Ele diz "seria loucura odiar uma rosa porque um dia ela picou você, seria como 
desistir de todos os seus sonhos porque um deles não se realizou". 
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