
A Hanseníase TEM CURA e o
tratamento é gratuito. Necessita que
o indivíduo realize todo o tratamento
de maneira correta para que assim
consiga alcançar a CURA da doença e
prevenir sequelas ou deformidades.

O tratamento da Hanseníase é feito
nas unidades de saúde do seu
bairro e pode durar de 6 a 12
meses, se seguido corretamente. É
tomado comprimidos diariamente
em sua casa e uma vez por mês no
serviço de saúde. Também faz parte
do tratamento os exercícios para
prevenir as incapacidades e
deformidades físicas. As pessoas
atingidas pela hanseníase que
apresentam mãos e pés com
deformidades e olhos irritáveis
devem seguir as orientações de
cuidados especiais no seu dia-a-dia.
As pessoas que moram na mesma
casa de alguém com diagnóstico da
doença, devem ser examinadas nos
serviços de saúde e orientadas para
reconhecerem os sinais e sintomas
da doença.

TRATAMENTO

SE VOCÊ TIVER 
MANCHAS EM SEU 

CORPO, PROCURE SEU 
PSF PARA AVALIAÇÃO,

DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO



O diagnóstico de hanseníase se
baseia no exame físico (avaliação da
mancha, perda de sensibilidade),
exames complementares
(baciloscopia) e deformidades. Caso
você apresente alguma mancha em
sua pele ou nos olhos, procure seu
PSF para ser avaliado pela equipe e
realizar o rastreio.
Quanto mais cedo diagnosticar e
tratar adequadamente, maior
chance de evitar sequela.

O QUE É HANSENÍASE?

Doença causada pelo bacilo de
Hansen (Mycobacterium leprae) que
ataca normalmente a pele, os olhos e
os nervos. O período de incubação da
doença é longo podendo ser de 2 a 5
anos. O bacilo pode infectar muitas
pessoas, mas poucas adoecem, tendo
ainda o alto poder de incapacitar os
indivíduos afetados, levando a
sequelas podendo elas ser reversíveis
ou não. O ambiente domiciliar é
considerado um importante espaço
de transmissão da doença.

A transmissão se dá por meio
secreções nasais, espirros ou tosse de
uma pessoa doente e que, estando
sem tratamento, transmite o bacilo
podendo assim infectar outras pessoas
sujeitas a adoecer.

Assim que a pessoa começa o
tratamento deixa de transmitir a
doença.

A hanseníase NÃO é transmitida por
meio de copos, pratos, talheres,
assentos, como cadeiras, bancos,
apertos de mão, abraço, beijo e
contatos rápidos em transporte
coletivos ou serviços de saúde, relação
sexual, aleitamento materno, doação
de sangue, herança genética ou
congênita (gravidez).

A pessoa com hanseníase não
precisa ser afastada do trabalho,
nem do convívio familiar.

COMO SEI SE A MANCHA NO 
MEU CORPO É HANSENÍASE?

COMO SE TRANSMITE A 
HANSENIASE

SINTOMAS

Os sintomas são
dermatoneurológico, podendo o
indivíduo apresentar: manchas
esbranquiçadas, acastanhadas ou
avermelhadas em qualquer parte
do corpo, alteração da
sensibilidade do calor, frio e dor,
principalmente nas regiões das
mãos e pés, diminuição da força
muscular em alguns casos, nariz
entupido com frequência com

aparecimento de sangue e ferida,
ressecamento e sensação de areia
nos olhos.


