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A Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Febrafarma) entrou na luta para eliminar a 
hanseníase do Brasil até 2010, meta proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) aos 
quatro países - os outros são Nepal, Congo e Moçambique - que ainda mantém índices elevados 
da doença. Para identificar casos de hanseníase, a entidade montou o "Programa de Parceria para 
Diagnóstico e Tratamento da Hanseníase", que está em funcionamento sobre rodas. A Febrafarma 
investiu R$ 500 mil para transformar uma carreta em uma espécie de clínica, com consultórios e 
laboratório climatizados, e está percorrendo prioritariamente cidades do Maranhão, Pará, 
Tocantins e Piauí, os estados mais endêmicos.  
 
Jorge Dias Souza, diretor-executivo de administração da Febrafarma, disse que o projeto foi 
elaborado em parceria com o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase 
e tem o apoio do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Conforme Souza, a meta 
é atingir 15 mil pessoas por ano. Para isso, a carreta tem uma estrutura com cinco consultórios e 
um laboratório, onde é possível realizar, e obter os resultados em cerca de 15 minutos, exames 
de baciloscopia que detectam se o paciente é portador do bacilo de Hansen, que causa a doença.  
 
"Mas o caminhão não é só um instrumento de detecção. Ele faz barulho, é provocativo, uma 
grande bandeira de conscientização", disse Souza, acrescentando que a carreta é equipada com 
palco, sistema de som e projetor multimídia, suportes para palestras educativas, mas também um 
ambiente onde a população dessas comunidades, geralmente carentes, pode assistir a filmes e 
shows com artistas locais. "A população fica mais motivada. A grande maioria dessas cidades é 
afastada e quando a carreta chega é um evento."  
 
Se a doença é detectada, o paciente sai do consultório com o medicamento (o tratamento é 
gratuito, pois os remédios são doados pela Novartis). Depois, é acompanhado de perto pelos 
agentes de saúde das secretarias de saúde locais. A OMS considera a doença eliminada quando há 
um caso em 10 mil consultas. Nos estados-foco da ação da Febrafarma, acredita-se, a relação 
pode ser de cinco ou seis casos em 10 mil. No Brasil, são notificados em média cerca de 50 mil 
casos por ano.  
 
A carreta ficará na estrada até 2010 e são em média entre 300 e 400 consultas por cidade. 
Conforme Souza, os médicos identificam média de 25 casos a cada nova parada. O projeto - que 
já recebeu R$ 600 mil em investimento, valor que deve chegar perto de R$ 1 milhão até o final do 
ano - poderá ser ampliado para mais uma carreta ou um barco-consultório. "Queremos chegar às 
populações ribeirinhas do Pará e Amazonas, de regiões onde só é possível chegar com barco."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14, 15 e 16 mar. 2008, Indústria, p. C5. 


