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A hanseníase é uma das prioridades na área de saúde do governo brasileiro já há 
alguns anos. Para o seu controle e prevenção de deformidades físicas é necessário 
que os casos sejam descobertos precocemente e que o tratamento seja realizado 
regularmente até o final. Um dos desafios para o controle da doença é o baixo per-
centual de contatos examinados.

No processo de fortalecimento do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte, 
o Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem sido um personagem importante, reali-
zando a integração dos serviços de saúde da Atenção Primária à Saúde (APS) com a 
comunidade. O trabalho do ACS é uma estratégia capaz de provocar mudanças no 
modelo assistencial ao estender as ações da APS junto à comunidade, promovendo 
saúde, estimulando o autocuidado e reforçando a adesão aos planos terapêuticos 
estabelecidos pela equipe de saúde da família.

No contexto do controle da hanseníase, o trabalho do ACS é fundamental para 
divulgar sinais e sintomas da doença, estimulando a população a buscar precoce-
mente os serviços de saúde na presença de lesões suspeitas, estimulando a adesão 
ao tratamento de pessoas já diagnosticadas com a doença e ajudando na captação 
dos contatos domiciliares para exame dermatológico na unidade de saúde.

Apresentação
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O que é a hanseníase?

Quem adoece?

1

2

Hanseníase é uma doença infecciosa, causada por uma bactéria que afeta princi-
palmente a pele e os nervos. Quando atinge os nervos, pode causar incapacidades 
físicas e gerar deformidades. A presença de deformidades nas mãos, pés e olhos têm 
relação com a demora no diagnóstico. O nome lepra não é mais utilizado para desig-
nar esta doença.

Foto 1- Paciente com diagnóstico tardio e sequela, apresentando como deformidade 
mão em garra. É possível também visualizar uma lesão ativa de hanseníase, do tipo 
tuberculóide. (paucibacilar)

A transmissão ocorre geralmente de pessoa para pessoa, mas a maioria delas pos-
sui imunidade natural à doença, ou seja, elas podem se infectar, mas não adoecem. O 
adoecimento por hanseníase é favorecido por fatores como precárias condições de 
vida e desnutrição. Atualmente sabe-se que fatores genéticos também têm impor-
tância no adoecimento.

O contato próximo e permanente com o paciente, que não esteja em tratamen-
to, em ambiente fechado, com pouca ventilação e ausência de luz solar, representa 
maior chance para outra pessoa ser infectada e adoecer.
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Todo paciente com hanseníase transmite a 
doença?

Quando suspeitar de hanseníase?

3

4

Ilustração 1- Transmissão respiratória da Hanseníase (mais comum) 

Geralmente são os pacientes multibacilares, ou seja, que possuem muitas bac-
térias, e que NÃO estejam em tratamento, que transmitem a doença. Logo após a 
primeira dose mensal, a maioria dos pacientes não possui capacidade de transmi-
tir a doença. É importante também o tratamento dos paucibacilares (que possuem 
poucas bactérias), para tratar as lesões existentes e evitar a progressão da doença e o 
aparecimento de sequelas. Os pacientes paucibacilares não são contagiosos, somen-
te os multibacilares.

O sinal mais importante é a presença de mancha clara ou avermelhada ou aco-
breada, persistente e com alteração de sensibilidade ao calor, à dor ou ao toque. 
Diante da presença deste tipo de alteração na pele deve-se levantar a suspeita de 
hanseníase e encaminhar a pessoa ao centro de saúde.

Outras manifestações podem ocorrer na hanseníase: presença de caroços pelo 
corpo, queda de pelo das sobrancelhas, áreas com apenas alterações de sensibilida-
des, sem outras alterações visíveis na pele.
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Foto 2- Hanseníase indeterminada (paucibacilar)

Foto 3- Hanseníase tuberculóide (paucibacilar)
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Foto 5-Hanseníase dimorfa (multibacilar)

Foto 4-Hanseníase dimorfa (multibacilar)

Foto 6- Hanseníase virchowiana (multibacilar)
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Como confirmar a doença?

O que são as reações hansênicas?

5

6

O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico, ou seja, baseado na histó-
ria e exame clínico. A bacterioscopia (pesquisa de bacilos álcool-ácido-resistentes) é 
positiva somente nos casos multibacilares.

BACILOSCOPIA (BAAR) NEGATIVA NÃO 
DESCARTA O DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE

REAÇÃO HANSÊNICA GERALMENTE É UMA URGÊNCIA MÉDICA!

Reações hansênicas são fenômenos decorrentes de processos imunológicos, que 
levam a inflamações, que podem se manifestar antes, durante ou após o final do 
tratamento da hanseníase.

Estas manifestações podem ser caroços no corpo, inchaço, vermelhidão, acom-
panhados ou não de febre, dor nas juntas, neurite (inflamação no nervo), mal estar 
generalizado. Podem se manifestar também através do inchaço, infiltração (espessa-
mento) e vermelhidão das lesões pré-existentes, acompanhadas ou não de neurites.

As neurites podem ser manifestação isolada de reação hansênica, podendo ou não 
estarem associadas com lesões cutâneas. O paciente queixa-se geralmente de dor nos 
membros ou “queimação” ou “formigamento” ou "pinicação", nestes locais. As neurites 
hansênicas, se não tratadas adequada e precocemente, podem evoluir com sequelas.

As reações necessitam ser prontamente diagnosticadas e tratadas, para que não 
ocorram lesões nervosas irreversíveis e, em caso de acometimento ocular, não com-
prometa a visão. A reação hansênica não significa necessariamente que o doente 
esteja piorando. É o organismo que está reagindo contra as bactérias causadoras da 
hanseníase, porém, esta reação pode ocasionar sequelas e até mesmo o óbito, em 
alguns casos. O paciente deve ser alertado que em caso de alterações sugestivas de 
neurites (dor nos nervos, alteração de sensibilidade e/ou motora) ele deve procurar 
imediatamente o serviço médico. Quanto mais precoce o tratamento destas, menor 
a chance de sequela. 
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Foto 7-Reação do tipo 1 (reação reversa)

Foto 8-Reação do tipo 2 (eritema nodoso hansênico)
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Como tratar a hanseníase?7

A hanseníase é uma doença grave, principalmente pelo seu potencial incapaci-
tante, mas tem cura.

O tratamento dura de 6 a 12 meses, usualmente. O uso correto dos medicamen-
tos garante o sucesso do tratamento. 

O paciente deve tomar uma dose mensal, composta por 2 ou 3 diferentes medi-
camentos, na presença de profissional de saúde, uma vez por mês. Esta dose mensal 
é muito importante, pois é a que tem maior eficiência em matar os micróbios cau-
sadores da hanseníase. Após esta dose mensal, o paciente deve continuar tomando 
medicamentos em casa, também por via oral, diariamente.  

O tratamento é gratuito e fornecido pelo SUS. É também necessário evitar a irre-
gularidade (parar de tomar os medicamentos), a fim de não prolongar o tempo de 
tratamento e evitar a resistência bacteriana. Somente em casos de reações adversas 
graves aos medicamentos é justificada a suspensão do(s) mesmo(s). Em casos de 
reações hansênicas, que são diferentes de reações adversas a drogas, a poliquimiote-
rapia deve ser mantida. 

GRAVIDEZ E ALEITAMENTO MATERNO NÃO SÃO 
CONTRA-INDICAÇÕES AO TRATAMENTO
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Como devem ser tratadas as reações 
hansênicas?

Como proceder com os contatos dos 
pacientes com hanseníase?

8

9

QUANTO MAIS RÁPIDO O EXAME DO CONTATO 
(PREFERENCIALMENTE LOGO APÓS O DIAGNÓSTICO 

DO PACIENTE) MAIS FACILMENTE CONSEGUI-LO.

As reações hansênicas devem ser diagnosticadas e tratadas prontamente, a fim 
de se evitar dano do nervo. Pode ser necessária a imobilização do membro acome-
tido e uso de corticóides e/ou talidomida. A talidomida não deve ser utilizada por 
mulheres em idade fértil, sem contracepção adequada e em gestantes. Ela é droga 
teratogênica, ou seja, capaz de provocar deformidades no feto. Esses casos devem 
ser vistos também na unidade de referência secundária, o mais rapidamente possível. 

Define-se como contatos as pessoas que convivem ou conviveram com o pacien-
te, anteriormente ao diagnóstico e ao tratamento. Todos os contatos domiciliares de 
um paciente com a doença, sejam antigos ou recentes, devem ser examinados na 
unidade de saúde, independentemente do tempo de convívio. Sabe-se que quanto 
mais prolongado e próximo o contato, maior o risco de contágio. O tempo de in-
cubação da hanseníase é muito prolongado (pode variar de 1 a 20 anos, ou mais). 
Daí a necessidade do exame inclusive dos contatos antigos, que já se mudaram de 
residência. É recomendável que os contatos sociais (pessoas que convivem ou convi-
veram muito próximo ao doente e por tempo prolongado, mas que não moram com 
ele) sejam examinados, porém não é obrigatório. Os profissionais da ESF avaliarão 
os contatos e, caso não tenham lesões suspeitas da doença, pode ser necessária a 
aplicação de BCG, que não é uma vacina específica para a hanseníase, mas protege 
contra formas graves.

Os contatos de um paciente com hanseníase, tanto forma pauci quanto multiba-
cilar, devem ser examinados logo após o diagnóstico. O exame dos contatos deve ser 
feito pela equipe que atua no Centro de Saúde.
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Como prevenir a hanseníase?

Como prevenir e tratar as incapacidades e 
deformidades físicas?

10

11

Hábitos de vida e alimentação saudáveis protegem o organismo de adoecer, in-
clusive da hanseníase.

O diagnóstico e tratamento precoce dos doentes, além de evitar sequelas, previ-
nem a transmissão da doença para seus familiares e pessoas próximas.

A hanseníase pode causar lesões nos nervos (neurites) que podem provocar inca-
pacidades e deformidades físicas.

A prevenção e o tratamento de incapacidades necessitam de adoção de técnicas 
simples e adequadas para cada caso.

Pacientes que apresentem incapacidades devem ser 
acompanhados pela equipe multiprofissional que atua 
no Centro de Saúde.

Durante a visita domiciliar, o ACS deve orientar o pa-
ciente a observar seus olhos, mãos e pés, estando atento 
aos sinais a seguir e adotando os seguintes cuidados:

Ressecamento ou dificuldade para fechar os olhos
O que fazer: Usar soro fisiológico para umedecer os 

olhos e fazer exercícios de abrir e fechar as pálpebras, 
com força. 

Lesões no nariz
O que fazer: Limpar com soro fisiológico ou água, 

inspirando e expirando o líquido. Não se deve tirar a 
“casquinha”, pois pode provocar aumento da lesão.
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Dificuldade na movimentação das 
mãos e dedos

O que fazer: Fazer exercícios, abrin-
do e fechando lentamente os dedos da 
mão. Esticar as mãos, levantando os de-
dos e movimentando-os.

Ressecamento da pele
O que fazer: Hidratar e lubrificar a pele com óleo mineral. 

Falta de sensibilidade nas pernas e pés; pés fracos ou sem força
O que fazer: Fazer repouso, usar calçados confortáveis. 
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Qual é a importância do ACS no controle 
da hanseníase?

12

O ACS, por ter maior vínculo com a comunidade, pode orientar a detecção preco-
ce da doença. Diante de um caso confirmado da doença, pode orientar o paciente 
na adesão ao tratamento e na detecção e prevenção de complicações. Além disso, 
deve encaminhar os contatos não examinados, para avaliação no Centro de Saúde. 

São de suma importância o registro dos casos confirmados da doença no Formu-
lário de Visita Domiciliar do ACS e o encaminhamento desses casos para discussão 
com a equipe do ESF/NASF.

O ACS deve fornecer à equipe de saúde da família todas as informações necessá-
rias para o melhor cuidado do paciente. Em relação ao diagnóstico, a maioria dos pa-
cientes prefere o sigilo, devido ao preconceito ainda presente. Às vezes, este sigilo é 
imposto pelo paciente até mesmo para com os seus familiares. Tais situações devem 
ser repassadas para a equipe, a fim de discutir a melhor conduta em relação à forma 
de proceder a busca dos contatos para exame. 

UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA DEVE SER 
ESTABELECIDA ENTRE ACS E PACIENTE.

Cabe ao ACS também dar apoio ao paciente em tratamento, através da verifica-
ção da regularidade ao tratamento, efeitos colaterais dos medicamentos, apareci-
mento de novos sinais e sintomas, estado emocional do paciente, necessidade de 
interconsultas com outros profissionais, condição sócio-econômica, dentre outras. O 
ACS pode também mobilizar parceiros na comunidade para apoiarem atividades de 
esclarecimento e divulgação de sinais e sintomas da doença.
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