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Hanseníase é uma doença crônica, infecciosa e contagiosa
reconhecida por meio dos sintomas como manchas na pele,
alteração, diminuição ou perda da sensibilidade térmica,
com fisgadas ou dormências nas extremidades, além de
dores táteis e perda de força muscular, podendo progredir
para incapacidades permanentes. Também são sintomas
coceira ou irritação nos olhos; feridas muito difíceis de
curar; dentre outros sintomas.
É acarretada pela bactéria Mycobacterium leprae, que
possui uma lenta evolução corporal podendo levar até 20
anos para apresentar os primeiros sintomas.
Vale destacar que a hanseníase não é hereditária e quanto
mais cedo for o diagnóstico menos serão os riscos de
transmissão, complicações e deficiências, e o tratamento
será mais rápido e sem complicações, além de prevenir as
sequelas.
Hanseníase tem cura!

Hanseníase no Brasil
O Brasil é o segundo país no mundo que mais apresenta casos
de hanseníase.
No ano de 2019, foram diagnosticadas 23.612 pessoas com a
doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Para isso, o SUS
oferece tratamento para a doença e o sistema de saúde
também atua com ações de detecção precoce de casos e o
exame de contatos, com o intuito de prevenir as incapacidades
físicas e auxiliar no rompimento da cadeia de transmissão.
Transmissão
A transmissão acontece por meio de gotículas de saliva que
são expelidas durante a fala, tosse ou espirro de pessoas
ainda não tratadas e em fases mais adiantadas da doença.
Vale ressaltar que desde o início do tratamento essa
transmissão é interrompida.
O contato com a pele da pessoa com a doença e ou o contato
com objetos manipulados por esses pacientes NÃO
transmite a doença.
A hanseníase pode alvejar qualquer pessoa e de qualquer
idade, porém, a ocorrência se dá de forma mais comum em
homens e normalmente é adquirida no período da infância,
porém, pela demora da manifestação, somente aparecem os
sintomas na fase adulta.
Desta forma, precisamos estar atentos e tomar todas as
medidas básicas de higiene, além de estar vacinados com a
vacina BCG.
No Brasil temos o Morhan - Movimento de Reintegração
das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, que é uma
entidade sem fins lucrativos fundada em 6 de junho de
1981. Suas atividades são voltadas para a eliminação da
Hanseníase, por meio de atividades de conscientização e
foco na construção de políticas públicas eficazes para a
população.
O Morhan luta pela garantia e respeito aos Direitos
Humanos das pessoas contagiadas e seus familiares.

Saiba mais sobre o Movimento de Reintegração
das Pessoas Atingidas pela Hanseníase - Morhan
Email: morhan@morhan.org.br
Telehansen: 0800.026 2001
www.morhan.org.br/

Saiba mais sobre Hanseníase
Hanseníase e Direitos Humanos - Direitos e Deveres
dos Usuários do SUS
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Se você quiser saber mais sobre esse assunto ou precisar de
apoio para projetos que envolvam as pessoas com deficiência:
Diretoria de Políticas para as Pessoas com Deficiência – DPPD
Av. Afonso Pena, 342 | Sobreloja | Centro | BH/MG
3277 4105 | 3277 4678 | 3277 6949 | www.pbh.gov.br
Email: pessoacomdeficiencia@pbh.gov.br
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