INFORMAÇÕES AO PACIENTE
O Programa Nacional de Hanseníase (NHDP) oferece gratuitamente:
• Medicamentos Hanseníase
• Serviços de diagnóstico patológico
• Visitas médicas ao NHDP e a clínicas em 15 cidades e em Porto Rico
Para obter mais detalhes, entre em contato com o NHDP:
Telefone 1-800-642-2477, dias úteis das 9h às 17h30 ET
(Havaí: 1-808-733-9831).
Site: www.hrsa.gov/hansens-disease
Pessoas residentes na área continental dos Estados Unidos, em Porto Rico ou em territórios dos EUA
podem receber cuidados médicos para diagnóstico e tratamento de enfermidades relacionadas à
Hanseníase (lepra) nas 16 clínicas que recebem apoio federal, em 10 estados e em Porto Rico.
http://www.hrsa.gov/hansens-disease/ambulatory-clinics.html
Os medicamentos para Hanseníase podem ser fornecidos a pacientes residentes em áreas não
atendidas pela clínica de Hanseníase, através do Programa Nacional de Hanseníase (NHDP). O
médico particular pode solicitar gratuitamente ao NHDP os medicamentos (dapsona, rifampicina,
clofazimina) contra a Hanseníase. O NHDP também oferece serviços de consultoria médica e
processamento de biópsia sem custo ao paciente. Visitas ao consultório e custos laboratoriais não são
cobertos pelo NHDP.
Perguntas frequentes:
P: O que é Hanseníase (DH)?
R: É uma infecção de pele e nervos causada por bactérias. Era conhecida como “lepra”.
P: Como eu posso saber se tenho a doença?
R: Regiões pálidas ou levemente avermelhadas na pele com perda de sensibilidade. Esta perda de
sensibilidade nas mãos ou pés pode ser o primeiro sintoma de Hanseníase. Seu médico pode fazer o
diagnóstico por meio de um teste chamado de biópsia. Peça ao seu médico para entrar em contato
com o NHDP (consulte as informações de contato acima).
P: Como ela é tratada?
R: Essa doença é tratada com medicação. Pacientes em tratamento contra hanseníase não transmitem
a doença. Os medicamentos são fornecidos gratuitamente pelo NHDP.
P: Qualquer um pode contrair essa doença?
R: Noventa e cinco por cento das pessoas têm imunidade natural contra a bactéria que causa a
Hanseníase. Por motivos desconhecidos, algumas pessoas têm pouca ou nenhuma imunidade, de
modo que elas podem contrair a doença por contato próximo com uma pessoa não tratada.

P: A Hanseníase é contagiosa?
R: É difícil contrair Hanseníase. Ela não é transmitida como sarampo ou catapora. Na maioria dos
casos, apenas uma pessoa da família desenvolve a doença.
P: Ela é transmitida durante a gravidez ou por relações sexuais?
R: A Hanseníase não é transmitida da mãe para o bebê, nem através de contato sexual.
P: Quais são os efeitos no corpo?
R: Como as bactérias preferem as partes mais frias do corpo, a pele e os nervos são afetados. Isso
pode deixar a pele seca e endurecida, além de causar dor, perda de sensibilidade e fraqueza nos
músculos das mãos ou dos pés.
P: Meus dedos da mão ou do pé vão cair?
R: Não. Tome a medicação contra a hanseníase corretamente. Problemas com os dedos podem ser
prevenidos ao se evitar ferimentos e infecções nessas áreas.
P: Eu posso continuar trabalhando?
R: A pessoa com Hanseníase pode continuar trabalhando e levando uma vida ativa e normal.
P: Onde posso conseguir tratamento?
R: Os medicamentos contra Hanseníase podem ser fornecidos gratuitamente aos pacientes por meio
do seu médico particular ou da clínica de Hanseníase mais próxima.

