
1

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 41(Suplemento II):1, 2008

Apresentação

Ao completar 20 anos, o Sistema Único de Saúde comemora muitos avanços, mas reconhece a existência de graves problemas 
ainda a serem enfrentados, a exemplo das endemias que atingem algumas regiões do país. Isso significa que temos um longo caminho 
a percorrer se pretendemos honrar os princípios da universalidade, equidade, atenção integral e participação social que norteiam a 
formulação da política nacional de saúde. 

O controle da hanseníase é uma das prioridades do Ministério da Saúde e do Governo Brasileiro, por se tratar de uma doença 
endêmica, com alto potencial incapacitante, cuja incidência, embora com primeiros sinais de tendência decrescente, é ainda bastante 
elevada em nosso país.

Destaque-se que o sucesso das ações de controle da hanseníase não depende apenas das decisões políticas do governo, mas 
principalmente do comprometimento dos parceiros, do uso adequado de nossas potencialidades e de sabermos aproveitar nossa 
grande capacidade de trabalho para mudar a realidade do país.    

Mesmo sem uma vacina que nos faça vislumbrar, em curto prazo, um mundo sem hanseníase, nenhum esforço é, ou será poupado 
para que possamos ter um Programa Brasileiro de Controle da hanseníase forte, sedimentado no diagnóstico precoce e tratamento 
oportuno da doença, com atenção integral ao paciente, possibilitando assim que brasileiros e brasileiras tenham vida plena no seio 
da comunidade. 

Nesse sentido, destacamos que a edição comemorativa dos 20 anos do SUS, da Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical sobre os métodos sorológicos e biologia molecular no controle da hanseníase, com 19 artigos resultantes de 
pesquisas realizadas, a maioria utilizando a infra-estrutura do SUS, demonstrando a qualidade da produção científica dos profissionais, 
pesquisadores e serviços de saúde brasileiros.

Assim, estamos seguros que esta publicação representa uma valiosa contribuição ao controle da hanseníase no Brasil. 
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