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INTRODUÇÃO 
 
O Ministério da Saúde, em agosto de 2011, definiu um conjunto de endemias 

que demandam ações estratégicas para eliminação como problema de saúde 

pública ou para redução drástica da carga dessas doenças. A Secretaria de 

Vigilância em Saúde criou a Coordenação Geral de Hanseníase e Doenças em 

Eliminação – CGHDE (Decreto nº 7.530, de 21 de julho de 2011) com o 

objetivo de fortalecer a resposta para um grupo de doenças no qual estão 

incluídas a hanseníase, esquistossomose, filariose linfática, geohelmintíases, 

oncocercose e tracoma.  

O governo do Brasil assume o compromisso público de eliminar esses agravos 

ou reduzir drasticamente a carga dessas doenças. Os indivíduos com maior 

vulnerabilidade social apresentam elevado risco de adoecimento e estes, 

quando adoecem, têm maior dificuldade de sair de tal condição social. Sabe-se 

que cada uma das endemias apresenta peculiaridades clínicas e 

epidemiológicas. Para o enfrentamento destes agravos recomenda-se priorizar 

a estratégia de busca ativa de casos e oferta oportuna de tratamento nos 

grupos populacionais vulneráveis identificados em áreas geográficas de maior 

risco e pela proposição de ações intersetoriais no contexto governamental. 

A estratégia para redução da carga em hanseníase para alcance da meta de 

eliminação enquanto problema de saúde pública em nível nacional baseia-se 

essencialmente no diagnóstico precoce e na cura dos casos em tratamento.  

O principal desafio relacionado a esse conjunto de doenças é o de promover o 

acesso da população ao diagnóstico precoce e tratamento oportuno no âmbito 

da atenção primária da saúde. Nesse sentido, é primordial fortalecer e ampliar 

as ações de busca ativa de casos no âmbito da atenção primária de saúde, que 

potencializará a ampliação do diagnóstico precoce, tratamento oportuno e 

demais medidas de vigilância, controle e reabilitação necessárias. 

 
 
 
 
 



HANSENIASE: METAS A SEREM CONQUISTADAS 
 
As metas estabelecidas com os parceiros e instituições são: 

• Alcançar e manter a prevalência de menos de um caso para 10.000 

habitantes em nível nacional ate o final de 2015. 

• Alcançar e manter o percentual de 90% de cura nas coortes de casos novos 

de hanseníase. 

• Aumentar a cobertura de exames de contatos intradomiciliares para ≥ 80% 

dos casos novos de hanseníase. 

• Reduzir em 27% o coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase em 

menores de 15 anos. 

•Reduzir a ocorrência de novos casos com deformidades visíveis (incapacidade 

grau 2) para menos de 1 caso por milhão da população, até o ano 2020. 

 

CONHECENDO A DOENÇA 
 
É uma doença causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Acomete 

principalmente os nervos superficiais da pele e troncos nervosos periféricos, 

em algumas situações podem também afetar os olhos e órgãos internos. 

Se não tratada na forma inicial, a doença quase sempre evolui e pode levar a 

incapacidades físicas. 

É transmitida por meio de contato de uma pessoa suscetível (com maior 

probabilidade de adoecer) com um doente portador de hanseníase, geralmente 

da forma multibacilar (MB), e que não está sendo tratado. Normalmente, a 

fonte da doença é um parente próximo ou convivente.que não sabe que está 

doente. 

O diagnóstico de caso de hanseníase na Atenção Básica de Saúde é 

essencialmente clínico, por meio do exame dermatoneurológico e o tratamento 

interrompe a transmissão em poucos dias e cura a doença. Os pacientes têm 

direito a tratamento gratuito com a poliquimioterapia (PQT-OMS), disponível em 

qualquer unidade de saúde. 

 



SINAIS E SINTOMAS 
 
Os principais sinais e sintomas da doença são: 

• Manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, 

com alterações de sensibilidade ao calor e/ou dor e/ou tato; 

• Formigamentos, choques e câimbras que evoluem para dormência - a pessoa 

se queima ou machuca sem perceber; 

• Pápulas, infiltrações, tubérculos e nódulos normalmente sem sintomas; 

• Diminuição ou queda de pêlos, localizada ou difusa, especialmente 

sobrancelhas; 

• Diminuição, falta ou ausência de sudorese no local - pele seca. 

As lesões da hanseníase geralmente iniciam com hiperestesia - sensação de 

queimação, formigamento e/ou coceira - no local, que evoluem para ausência 

de sensibilidade e, a partir daí, não coçam e o paciente refere dormência - 

diminuição ou perda de sensibilidade ao calor, a dor e/ou ao tato - em qualquer 

parte do corpo. 

 
TRATAMENTO 
 
O tratamento da hanseníase é feito com medicamento oral, com dose mensal 

na unidade de saúde (dose supervisionada) e as demais doses auto-

administradas (pelo paciente em sua moradia) e, ao mesmo tempo, cuidados 

com os olhos, mãos e pés, para prevenção de incapacidades. 

A poliquimioterapia – PQT – é o tratamento medicamentoso oficial da 

hanseníase, adotado pelo MS, consistindo na combinação de medicamentos 

seguros e eficazes: Rifampicina, Dapsona e Clofazimina acondicionados em 

quatro tipos de cartelas, com a composição de acordo com a classificação 

operacional de cada caso. 



O paciente paucibacilar receberá uma dose mensal supervisionada de 600mg 

de Rifampicina, e tomará 100mg de Dapsona diariamente (em casa). O tempo 

de tratamento é de 6 meses (6 cartelas). 

O paciente multibacilar receberá uma dose mensal supervisionada de 600mg 

de Rifampicina e de 300mg de Clofazimina. Em casa, o paciente tomará 100mg 

de Dapsona e 50mg de Clofazimina diariamente. O tempo de tratamento é de 

12 meses (12 cartelas). 

 

 

 
Deve-se iniciar o tratamento já na primeira consulta, após a confirmação do 

diagnóstico clinico. 

A equipe da Unidade Básica de Saúde deve realizar o tratamento para 

hanseníase como parte de sua rotina, seguindo esquema terapêutico 

padronizado de acordo com a classificação operacional. Seu tratamento é 

ambulatorial. 

O tratamento com a PQT é altamente eficaz na cura da hanseníase: ele 

imediatamente interrompe a transmissão da infecção, evita o desenvolvimento 



de resistência a drogas e raramente apresenta efeitos colaterais. Por essa 

razão, a equipe de saúde está sempre diante do desafio de fazer com que seus 

pacientes não abandonem o tratamento. 

 
DESAFIOS A SEREM SUPERADOS 
 O município deve expandir o tratamento da hanseníase a todas as unidades 

ambulatoriais da rede SUS. 

 Os gestores do SUS precisam saber que o tratamento da Hanseníase, é 

simples, pois, quando a doença é diagnosticada e tratada no início o 

acompanhamento pode ser feito nas unidades ambulatoriais (não precisa 

de hospital); e não necessita nem de alta tecnologia nem de técnicos 

especializados. 

 Todas as unidades básicas (ambulatoriais) de saúde têm que estar 

envolvidas no programa e adequadas para facilitar o acesso da população 

ao tratamento. 

 Os profissionais de saúde precisam estar motivados para lembrar de 

observar os principais sintomas na pele e nos olhos em qualquer 

assistência prestada; 

 Os profissionais de saúde precisam ser treinados para pensar em 

hanseníase; 

 A população precisa saber da gravidade dessa doença como determinantes 

de incapacidade física;  

Para que ocorra o impacto desejado o primeiro passo para a eliminação da 

hanseníase é realizar ao mesmo tempo três ações fundamentais: 

 
1. Fortalecimento da rede de assistência à saúde, capacitando os 

profissionais de todas as unidades para suspeitarem de hanseníase, 

garantindo que o tratamento esteja disponível em todas as unidades da 

rede de saúde assegurando ao paciente o acompanhamento regular do 

tratamento até a sua conclusão. É importante que o tratamento seja o 

mais acessível possível, estando próximo ao paciente. 



2. O aperfeiçoamento da qualidade dos dados, melhorando a coleta dos 

dados do SINAN (Sistema Nacional de Agravos de Notificação) para 

serem mais confiáveis (representem a realidade); 

3. Associando as informações recolhidas na assistência aos pacientes 

portadores de hanseníase com outros problemas de saúde que 

acometam a população local (perfil epidemiológico). 

 
INFORMAÇÔES NECESSÁRIAS À POPULAÇÃO 
 Sobre os sinais e sintomas da doença e o fato de ser curável; 

 Como fazer o auto exame e observar os sinais nas pessoas a sua volta; 

 Onde encontrar atendimento de saúde quando apresentar os sinais e 

sintomas e os locais onde se pode buscar tratamento; 

 A respeito da gratuidade do medicamento; 

 Formas de encorajar as pessoas que apresentem sinais da hanseníase a 

procurarem os serviços de saúde mais próximos. 

 
ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 
 
Eliminar a hanseníase como problema de saúde pública significa controlar as 
fontes de transmissão da doença. 
 
 Significa reduzir o número de casos com incapacidades físicas e aumentar 

a qualidade e a esperança de vida. 

 Todos os profissionais de saúde devem ser treinados para identificar casos 

de hanseníase. 

 Suprimento permanente de medicamentos. 

 Profissionais capazes de identificar as complicações mais comuns (que são 

raras) causadas pela doença - e resolver na própria unidade ou encaminhar 

para unidades especializadas; 

 Arquivo com informações sobre cada paciente cadastrado para 

acompanhamento específico. 

Os gestores estaduais e municipais podem contar com a colaboração do 
Ministério da Saúde. 
 



Ao aderir ao Plano de Eliminação da Hanseníase, os estados e municípios 
poderão receber apoio técnico do Ministério da Saúde sempre que precisarem, 
para, junto com os profissionais da área técnica estadual e/ou municipal: 
 
 Realizarem o diagnóstico da rede municipal de serviços de saúde com 

ênfase no atendimento de hanseníase; 
 
 Realizarem o diagnóstico da situação de saúde da sua população com 

ênfase para a hanseníase; 
 
 Definirem as ações prioritárias para capacitar toda a rede ambulatorial 

de saúde no diagnóstico e tratamento dos casos de hanseníase,  
 

 Definirem a rede de referência e de contra-referência para 
encaminhamento dos casos mais graves;  

 
 Estabelecerem com a Coordenação Estadual a rotina de fornecimento 

das cartelas de medicamento PQT no processo de descentralização em 
nível municipal;  

 
 Organizarem a distribuição do material de divulgação sobre a doença; 

 
 Construírem indicadores de avaliação para acompanhar e analisar o 

impacto das intervenções realizadas. 
17 
 

É importante que os gestores priorizem estratégias integradas em 

ambiente escolar voltadas a promover redução da carga da doença, pois há 

comprovada diminuição nos custos e potencialização dos resultados da 

intervenção. Dentre essas estratégias destaca-se a “Campanha Nacional de 

Hanseníase, Verminoses e Tracoma”, a qual visa à intensificação da busca 

ativa de casos de hanseníase; realização do tratamento coletivo preventivo 

para geo-helmintíases e identificação de casos de tracoma seguida de 

tratamento dos positivos e de seus contatos domiciliares. Nessa Campanha as 

ações de educação em saúde também são essenciais por contribuírem para a 

difusão de conhecimentos sobre os sinais e sintomas das doenças, formas de 

prevenção, além de promover a adoção de hábitos saudáveis de higiene. 

 

 

 



 Os gestores e técnicos das equipes estaduais e municipais podem encontrar 
nos seguintes links os documentos técnicos referentes a operacionalização da 
Campanha Nacional de Hanseniase, Verminoses e Tracoma  

<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&i

d=10995&Itemid=661> 

<http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/19/Informe-

Campanha-2-2015-maio.pdf> 

<http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/19/Guia-Campanha-

2015-revisado-250615.pdf> 
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