










O que é a Hanseníase

• A hanseníase, também conhecida como

mal de Hansen, é uma doença

infecciosa, não hereditária, causada

pelo bacilo de Hansen (Microbacterium

leprae), que pode afetar indivíduos de

ambos os sexos e em qualquer idade.

As principais manifestações da

hanseníase são lesões na pele e nos

nervos periféricos. Se não tratada, a

doença pode causar serias

deformações e incapacidades físicas.



As lesões de hanseníase sempre 

apresentam alteração da 

sensibilidade:

Hipoestesia (diminuida).

Anestesia (ausente).

Hiperestesia (aumentada).



Os Principais Sintomas
Manchas brancas, avermelhadas ou
amarronzadas em qualquer parte do corpo,
geralmente com perda da sensibilidade à dor, ao
calor, ao frio e ao tato. As manchas são mais
frequentes nas extremidades das mãos e dos pés,
rosto, orelhas, pernas e nádegas, alteração da
sensibilidade em áreas secas da pele, com
diminuição do suor e dos pelos(principalmente nas
sobrancelhas) dor e sensação de formigamento,
fisgadas e dormência nos braços e nas pernas,
diminuição da força muscular (dificuldade para
segurar objetos); inchaços das mãos ou dos pés.
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Como testar a perda de sensibilidade?



Modo de Transmissão

 Contato íntimo e prolongado de indivíduos susceptíveis 
com pacientes bacilíferos não tratados (forma  

multibacilares).

 A principal via de saída, bem como de entrada, no 

organismo humano são as vias aéreas superiores.



Modo de transmissão

• Período de incubação: longo (2 a 7 anos);

• Todas as idades (menos comum nas crianças);

• Ambos os sexos (homem>mulheres).

• Risco de doença é influenciado por:
– Condições individuais;

– níveis de endemia;

– condições socioeconômicas e

– condições precárias de vida (agrupamentos
populacionais).
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Manifestação Clínica

 Forma inicial pode evolui espontaneamente para a

cura ou para as outras formas da doença(T,D ou V);

 Caracteriza-se por uma ou várias manchas, mais clara

que pele normal (hipocrômicas);

 As lesões são planas, sem relevo e as bordas, na

maioria das vezes, são imprecisas;

 Pode ocorrer apenas alteração da sensibilidade

térmica com preservação da dolorosa e tátil;

 Sem comprometimento de troncos nervosos;

 Baciloscopia negativa.

Hanseníase Indeterminada:



Manifestações Cutâneas
Hanseníase Indeterminada



Hanseníase Indeterminada



Hanseníase Indeterminada



Hanseníase Indeterminada



Manifestação Clínica

 Surge a partir do MHI não tratado, ocorre em pessoas

com boa resistência ao bacilo;

 Caracteriza-se por lesões em placa, com bordas bem

delimitadas, eritematosas;

 Apresenta queda de pêlos (alopecia) e hipo-hidrose ou

anidrose;

 Alteração de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil;

 Pode haver comprometimento de troncos nervosos;

 Manifestações neurais podem ocorrer isoladamente, sem

presença de lesões cutâneas(neural pura);

 Baciloscopia negativa.

Hanseníase tuberculóide



Manifestações Cutâneas
Hanseníase Tuberculóide



Hanseníase Tuberculóide



Hanseníase Tuberculóide



Hanseníase Tuberculóide



Hanseníase Tuberculóide



Hanseníase Tuberculóide



Manifestação Clínica

 Forma instável, reflexo de uma imunidade instável;

 Pode apresentar, ao mesmo tempo, características

do MHT, em algumas áreas e, em outras, MHV;

 Apresenta alteração de sensibilidade térmica,

dolorosa e tátil;

 Pode atingir mais de um troncos nervosos;

 Episódios reacionais são freqüentes com alto risco

de deformidades se não for adequadamente tratado;

 Baciloscopia pode ser negativa ou positiva.

Hanseníase Dimorfa:



Manifestações Cutâneas
Hanseníase Dimorfa



Hanseníase Dimorfa



Hanseníase Dimorfa



Hanseníase Dimorfa



Hanseníase Dimorfa



Manifestação Clínica

 Forma onde a imunidade celular é nula e ocorre

multiplicação bacilar;

 Caracteriza-se por lesões em placas, pápulas, tubérculos

ou nódulos, disseminados;

 Pode haver infiltração difusa da face e de pavilhões

auriculares com perda de cílios e supercílios (madarose)

 Existem alterações de sensibilidade e acometimento de

troncos nervosos;

 Manifestações vicerais, especialmente nos episódios

reacionais onde olhos, testículos e rins entre outras

estruturas são afetados;

 Baciloscopia positiva;

Hanseníase Virchowiana (ou lepromatosa):



Manifestações Cutâneas
Hanseníase Virchowiana



Hanseníase Virchowiana



Hanseníase Virchowiana



Hanseníase Virchowiana



Hanseníase Virchowiana



Hanseníase Virchowiana



TRATAMENTO

• HANSENÍASE TEM CURA E DEVE SER 

TRATADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE.

Etapas do tratamento:

– Tratamento quimioterápico específico (PQT);

– Acompanhamento: tratamento das

intercorrências e complicações;

– Prevenção e tratamento das incapacidades.



TRATAMENTO

 PAUCIBACILAR

No serviço:

2 cápsulas de Rifampicina (300 mg)

1 comprimido de Dapsona (100 mg)

Em casa:

1 comprimido de Dapsona (100 mg)

(estabelecer horário)

DURAÇÃO: 6 MESES

CRITÉRIO DE ALTA: 6 DOSES EM 9 MESES



Dapsona
(100 mg)

Rifampicina
(300 mg)



MULTIBACILAR

No serviço:

2 cápsulas de Rifampicina (300mg)

3 cápsulas de Clofazimina (100 mg)

1 comprimido de Dapsona (100 mg)

Em casa:

1 comprimido de Dapsona (100 mg)

1 cápsula de Clofazimina (50mg) ou 

1 cápsula de (100mg) em dias alternados

DURAÇÃO: 12 MESES

CRITÉRIO DE ALTA: 12 DOSES EM 18 MESES

TRATAMENTO



Clofazimina

(100 mg)

Rifampicina

(300 mg)

Dapsona
(100 mg)

Clofazimina

(50 mg)

Dapsona

(100 mg)



• Efeitos colaterais da PQT:

– Clofazimina: ressecamento cutâneo, icterícia,

coloração da pele avermelhada e/ou acinzentada,

diminuição do peristaltismo e dor abdominal.

– Dapsona: eritema multiforme major, eritrodermia,

icterícia, anemia hemolítica e metahemoglobinemia,

dispnéria, cianose, cefaléia, fraqueza.

TRATAMENTO



OBRIGADA!!

CURTE E 

COMPARTILHE
https://www.facebook.com/Morhan-Amazonas 


