
GUIA RÁPIDO HANSENÍASE 
PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

CASO SUSPEITO DE HANSENÍASE
Presença de pelo menos um dos sinais:

• Lesão / lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade térmica, dolorosa ou tátil.
• Acometimento de nervos periféricos: espessamento sem ou com alterações sensitivas, motoras ou autonômicas.

CONFIRMAÇÃO DO CASO
Exame clínico com realização da avaliação neurológica simplificada.
O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico. É necessária a biópsia em casos eventuais.

EXAMES COMPLEMENTARES
• BAAR (raspado dérmico). BAAR negativo não exclui diagnóstico de hanseníase.
• Biópsia (auxilia no diagnóstico, não determina forma clínica da doença).

TRANSMISSIBILIDADE
A transmissão ocorre pelas vias aéreas, em caso de pacientes bacilíferos (BAAR +) não tratados. Após 36h do início da poliquimiotera-
pia (PQT) o paciente não mais transmite a Hanseníase. Não ocorre transmissão pelo contato com a pele do paciente e nem é neces-
sária a separação dos seus pertences.

CLASSIFICAÇÃO OPERACIONAL
• Paucibacilar (PB)- até 5 lesões de pele, BAAR (-): Forma Indeterminada ou Tuberculóide.
• Multibacilar (MB)- mais de 5 lesões de pele, BAAR (- OU +): Forma Dimorfa ou Virchowiana.
  A classificação baseada em número de lesões é falha em alguns casos. Na dúvida, encaminhar para classificação no serviço de referência.
• BAAR positivo, independente de número de lesões, classifica o caso como MB.

   IMPORTANTE
• A avaliação de incapacidade é obrigatória no momento do diagnóstico e na alta. Deve ser repetida durante ou após o tratamento, 

em caso de reações.
• A avaliação oftalmológica eletiva deve ser realizada independentemente de sintomas, no início e no  final do tratamento, exceto 

na forma indeterminada.
 • Se mais de um nervo estiver comprometido e com alteração de sensibilidade, o tratamento será MB.

TRATAMENTO POLIQUIMIOTERAPIA (PQT)

ESQUEMA PAUCIBACILARES (PB) 6 CARTELAS                             

ADULTO

Rifampicina (RMP): dose mensal de 600 mg (2 cáps de 300 mg) supervisionada no Centro de Saúde.
Dapsona (DDS): dose mensal de 100 mg supervisionada no Centro de Saúde e dose diária de 100 mg autoadministrada
no domicílio.
CRITÉRIO DE ALTA: 6 CARTELAS EM ATÉ 9 MESES.

ESQUEMA MULTIBACILARES (MB) 12 CARTELAS

ADULTO

Rifampicina (RMP): dose mensal de 600 mg (2 cáps de 300 mg) supervisionada no Centro de Saúde.
Dapsona (DDS): dose mensal de 100 mg supervisionada no Centro de Saúde e dose diária de 100 mg autoadministrada
no domicílio.
Clofazimina (CFZ): dose mensal de 300 mg (3 cáps de 100 mg) supervisionada no Centro de Saúde e dose diária: 50 mg
autoadministrada no domicílio.
CRITÉRIO DE ALTA: 12 CARTELAS EM ATÉ 18 MESES.

A HANSENÍASE É UMA DOENÇA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSóRIA E INvESTIgAÇÃO OBRIgATóRIA EM 
TODO TERRITóRIO NACIONAL. TODO CASO CONFIRMADO DEvE SER NOTIFICADO NO SINAN EM FICHA 

ESPECÍFICA E ENCAMINHADO AO SERvIÇO DE vIgILâNCIA EPIDEMIOLógICA DISTRITAL.



CONFORME DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CASOS EM MENORES DE 15 ANOS, RECIDIvA, 
FORMA NEURAL PURA, TRATAMENTO SUBSTITUTIvO, PRORROgAÇÃO DO TRATAMENTO

E REAÇÕES MEDICAMENTOSAS E HANSÊNICAS gRAvES DEvEM SER REFERENCIADOS.

O EXAME DOS CONTATOS É IMPRESCINDÍvEL PARA QUEBRAR A CADEIA DE TRANSMISSÃO!

EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE AS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

REAÇÕES ADvERSAS MEDICAMENTOSAS
• A PQT é geralmente bem tolerada. Em caso de intolerância gastrointestinal recomenda-se a ingestão dos medicamentos 

após a refeição.
• A dapsona é a droga que mais frequentemente ocasiona efeitos colaterais, ficar atento à anemia. A rifampicina é poten-

cialmente hepatotóxica e pode causar a síndrome pseudogripal (apesar de não ser comum, deve-se ficar atento aos sinais 
e sintomas).

• Em caso de intolerâncias moderadas ou graves, o paciente deve ser encaminhado ao serviço de referência.

RECIDIvAS
• As recidivas são raras e ocorrem geralmente após 5 anos da alta por cura.
• Devem ser diferenciadas das reações hansênicas.
• Os casos suspeitos devem ser encaminhados ao serviço de referência.

SEgUIMENTO DOS CASOS
• Solicitar no início e final do tratamento, em estados reacionais e sempre que necessário: hemograma completo com reticuló-

citos, glicemia, provas de função hepática, ureia, creatinina, urina rotina. A análise dos resultados dos exames não deve retar-
dar o início da PQT, exceto nos casos em que a avaliação clínica sugerir doenças que contraindiquem o início do tratamento.

• O acompanhamento é mensal para avaliação clínica, fornecimento da dose supervisionada e cartela autoadministrada. 
• O boletim de acompanhamento mensal deve ser enviado mensalmente ao distrito.
• Realizar avaliação dermatoneurológica na 1ª, 3ª, 6ª, 9ª e 12ª doses e sempre que houver queixas como dor em trajeto de 

nervos, fraqueza muscular, início ou piora de queixas parestésicas.
• A internação só está indicada em casos graves e deve ser preferencialmente em serviços de referência ou em hospital geral. 

Após alta hospitalar, o tratamento continua na Unidade de Saúde à qual o paciente está vinculado.
• Ao completar o tratamento com PQT, o paciente será considerado curado. No entanto, as reações pós alta, porventura 

presentes, devem ser imediatamente tratadas. As incapacidades físicas devem ser prevenidas e é necessário atenção per-
manente, inclusive no pós-alta.

• A avaliação dermatoneurológica deverá ser realizada 1 vez ao ano, após a alta, durante 5 anos ou, mais frequentemente, 
em caso de reações hansênicas. 

• As reações hansênicas, que são decorrentes da interação entre o sistema imunológico e bacilo, se acompanhadas prin-
cipalmente de neurites ou com comprometimento sistêmico, devem ser consideradas como situações de emergência 
e atendidas nas primeiras 24 horas. As neurites podem se manifestar isoladamente em episódios reacionais, sem lesões 
cutâneas. As reações hansênicas podem ocorrer antes, durante ou após o tratamento com PQT.

• A PQT não deve ser suspensa durante as reações.

INvESTIgAÇÃO DOS CONTATOS
Contato domiciliar: toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido com o doente.
Contato social: aquele que não reside, mas tem ou teve contato muito próximo e prolongado com o paciente não tratado.
Deve ser investigado de acordo com o grau e tipo de convivência.

• O exame dos contatos deve ser feito imediatamente após o diagnóstico.
• Após o exame, orientar que o contato mantenha a auto-observação e retorne caso haja algum sinal suspeito.
• Realizar exame dermatoneurológico nos contatos de todos os casos e de recidiva.

• A vacina BCG deve ser aplicada em contatos sem sinais da doença em atividade, após exame dermatoneurológico, se não 
houver contraindicação. O exame independe da classifi cação do caso índice.

• Importante esclarecer que a vacina não imuniza contra a hanseníase, mas deve ser tomada porque aumenta a resistência 
do organismo, principalmente para as formas multibacilares da doença.

• Sempre esclarecer aos contatos sobre a transmissibilidade e período de incubação da doença, orientando-o a retornar em 
caso de alteração.

• Cerca de 90-95% das pessoas possuem resistência natural à doença e os contatos têm maior chance de adoecer. É neces-
sário contato íntimo e prolongado para que haja a transmissão.

• O período de incubação é prolongado: em média, 5 anos, podendo ainda ser maior do que 20 anos.

vacina para contatos
Cicatriz Ausência Cicatriz BCG Uma Cicatriz BCG Duas Cicatrizes de BCG

Conduta Uma dose Uma dose Não prescrever

vacina para contatos
Ausência Cicatriz BCG

Uma dose

Duas Cicatrizes de BCG

Não prescrever


