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MINICURSO SOBRE HANSENÍASE CAPACITA
MAIS DE 2 MIL PROFISSIONAIS

Especialista Afonso Roberto Lima Batista ministra webpalestra do Minicurso sobre Hanseníase

Hanseníase ainda é rodeada de estigmas, mas
com tratamento adequando, em 95% dos casos,
a bactéria é destruída. Com o objetivo de chamar
atenção para a importância do diagnóstico precoce e o tratamento adequado da doença, o TelessaúdeBA ofertou em parceria com o Grupo Técnico da
Hanseníase da Divep um minicurso sobre o manejo
clínico da hanseníase, capacitando 2.086 profissionais da área de saúde, com a participação de 110
municípios baianos e 14 estados do território nacional.
A hanseníase ainda se constitui em motivo
de preocupação em muitos municípios da Bahia,
os casos estão distribuídos de forma heterogênea,
entretanto, algumas regiões apresentam áreas de

concentração de casos, principalmente as regiões
norte e oeste contribuindo para as elevadas taxas
no estado. Para este ano, a meta do Estado é alcançar 90% de cura da hanseníase, já que 2016 a Bahia
atingiu 81%.
Para contribuir com a mudança deste cenário,
foram ofertados três módulos com as temáticas:
“Saiba como realizar o diagnóstico e o tratamento
da hanseníase na Atenção Básica”, “Avaliação Neurológica simplificada, avaliação de incapacidade
e prevenção de incapacidades” e “Reações Hansênicas (Tipo 1 e 2)”. Cada módulo focou em um determinado aspecto que rodeia a hanseníase, com
palestrantes especialistas no tema, na modalidade
a distância, com aulas abertas e sem a necessidade

de inscrição prévia. Os profissionais de saúde interagiram ao vivo e tiraram dúvidas durante a apresentação.
Para o Agente Comunitário de Saúde, Marivaldo Almeida, do município de Esplanada,
o acompanhamento do minicurso, além de propiciar conhecimento, ampliou o seu olhar
profissional. “Olha, eu pude ter
um conhecimento que jamais
imaginaria ter a respeito da
hanseníase, doença essa que as
vezes passa despercebida aos
nossos olhos”, relatou o agente que participou dos três momentos.

A Hanseníase compromete principalmente a
pele e os nervos periféricos. A doença é transmitida por meio das secreções das vias respiratórias,
nariz e boca, mas assim que
é iniciado o tratamento, o
paciente deixa de transmitir
O conhecimento
a doença. Se não for tratada
adquirido e aprimorado no precocemente, a hanseníase
pode agravar e gerar deformiminicurso será de grande
dades físicas devido ao comvalia em minha prática
prometimento dos nervos.

“

profissional diária. Me
surpreendi com a qualidade
e dinâmica do minicurso,
onde a interação com os
palestrantes foi um grande
diferencial

A enfermeira coordenadora Shirlei Miranda, da USF
João P. Nunes de Tucano, achou que o modelo escolhido no formato de webpalestra foi um diferencial, além de se declarar satisfeita com o momento
de educação permanente. “O conhecimento adquirido e aprimorado no minicurso será de grande
valia em minha prática profissional diária. Me surpreendi com a qualidade e dinâmica do minicurso,
onde a interação com os palestrantes foi um grande diferencial”, ressalta a enfermeira.

“O conhecimento certamente será aplicado no
atendimento aos pacientes,
favorecendo não apenas o
acompanhamento daqueles
já diagnosticados com hanseníase buscando minimizar as
incapacidades e transmissão
da doença, mas no diagnóstico precoce e avaliação de contatos. Além, claro de
aplicá-lo nas ações de educação em saúde, compartilhando-o com a população, incentivando o
autocuidado a fim de garantir aderência a todo o
tratamento. É importante ressaltar que após o minicurso certamente abordarei mais criticamente os
casos vindouros que encontrarei em minha pratica
profissional”, complementou Shirlei.

”

MINICURSO
Este foi o segundo minicurso ofertado pelo
TelessaúdeBA este ano. O primeiro trabalhou
o manejo clínico da Tuberculose, capacitando
mais de 900 profissionais, dividido em quatro
módulos, ministrado pela médica pneumologista Eliana Matos.

