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Atualmente, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial 

de prevalência da hanseníase, e ainda registra cerca de 30 mil 

novos casos por ano, sendo o segundo em número absoluto de 

casos no mundo. A doença apresenta tendência de estabi-

lização dos coefi cientes de detecção, mas ainda em patamares 

muito altos nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, onde 

se concentra a maioria dos casos detectados.

O Programa Na-

cional de Controle 

da Hanseníase, do 

Ministério da Saúde, 

criou, em 2012, o 

plano integrado que 

inclui ações estratégi-

cas de eliminação 

da doença. As metas 

para 2011-2015 são 

alcançar prevalência 

< 1 caso/10.000 

habitantes, alcançar e 

manter 90% de cura 

nas coortes de casos novos, aumentar a cobertura de exame 

de contatos intradomiciliares para 80% dos casos novos e 

reduzir o coefi ciente de detecção de casos novos em < 15 anos 

em 26,9%. 

A hanseníase é doença infectocontagiosa crônica, causada 

pelo Mycobacterium leprae. Apresenta múltiplas formas, 

as quais manifestam-se por diferentes tipos de lesões na pele. 

A característica mais importante dessas lesões é a diminuição 

da sensibilidade nas mesmas, devido ao acometimento de 
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terminações nervosas.

Sensação de formigamento, fi sgadas ou dormência nas 

extremidades, manchas brancas ou avermelhadas, geralmente 

com perda da sensibilidade ao calor, frio, dor e tato, áreas de 

pele aparentemente normais que têm alteração da sensibili-

dade e da secreção de suor e diminuição da força muscular 

(difi culdade para segurar objetos) são sintomas que compõem 

o quadro desta patologia. 

O diagnóstico da 

doença é clínico e 

pode ser comple-

mentado pela pesqui-

sa do bacilo na pele. 

É fundamental que a 

doença seja recon-

hecida precocemente 

e que se institua o 

tratamento adequado 

com a poliquimi-

oterapia (PQT), 

uma associação 

de Rifampicina, Dapsona e Clofazimina, que leva à cura 

da doença. Caso o tratamento seja tardio, podem ocorrer 

sequelas e incapacidades físicas. Os medicamentos e a as-

sistência médica são fornecidos gratuitamente pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS).

O bacilo morto é incapaz de infectar outras pessoas, 

rompendo a cadeia epidemiológica da doença. Assim sendo, 

logo no início do tratamento a transmissão da doença é 

interrompida.


