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RESUMO 

A hanseníase é uma patologia infectocontagiosa com evolução lenta, causada pelo 
agente etiológico Mycobacterium leprae. A Hanseníase é um problema mundial, 
muito conhecido mais pouco falado, e uma questão socioeconômico, cultural e que 
precisa de mais atenção, visto que a maioria das pessoas conhecem mais tem medo 
de falar. A doença se dissemina  pelo bacilo M. L, pelas vias aéreas através do 
contato prolongado; acometendo pele e nervos e seu período de manifestação 
clínica varia 2 a 5 anos. Como objetivo evidenciar as possíveis causas do abandono 
ao tratamento. Metodologia: trata se de uma revisão bibliográfica onde foram 
utilizados artigos científicos, fonte de pesquisa Google Acadêmico e Scientific 
Electronic Library Online (Scielo), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (Lilacs). Resultado: Nota se que as regiões mais afetadas pela 
Hanseníase são Sudeste, Norte e Nordeste, e que na sua maioria são homens, pelo 
número de pessoas infectadas. Conclui- se que hanseníase é uma doença de 
problema mundial, e que atinge várias pessoas de diferentes classes sócias e uma 
patologia que tem como característica o abandono social pois apesar de conhecida 
e muito discriminada pelos indivíduos em volta entretanto, é uma patologia de 
diagnóstico fácil, mais muitas vezes e demorado, o que pode ocasionar em um 
atraso no começo ao tratamento então, fica claro que, apesar de ser uma doença 
milenar, ela ainda e um problema de saúde pública. 
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SUMMARY 

Leprosy is an infectious disease with a slow evolution, caused by the etiologic agent 
Mycobacterium leprae. Leprosy is a worldwide problem, much known less spoken, 
and a socioeconomic, cultural issue that needs more attention, since most people 
know more are afraid to speak. The disease spreads through the M. lactation, 
through the airway through prolonged contact; affecting skin and nerves and its 
period of clinical manifestation varies from 2 to 5 years. The objective was to highlight 
the possible causes of treatment abandonment. Methodology: this is a bibliographic 
review where scientific articles were used, research source Google Academic and 
Scientific Electronic Library Online (Scielo), Latin American and Caribbean Literature 
in Health Sciences (Lilacs). Result: Note that the regions most affected by leprosy 
are Southeast, North and Northeast, and are mostly men, by the number of people 
infected. It is concluded that leprosy is a world problem and affects several people of 
different social classes and a pathology that has as a characteristic social 
abandonment, although it is known and very discriminated by the individuals around 
it, it is an easy diagnosis pathology , more often and time consuming, which can lead 
to a delay in the beginning of treatment, it is clear that despite being a millennial 
disease, it is still a public health problem. 

 

Keywords: Leprosy; Abandonment; Stigma; Treatment. 
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INTRODUÇÃO 

A Hanseníase é um problema mundial, muito conhecido mais pouco falado, é 

uma questão socioeconômico, cultural e que precisa de mais atenção, visto que a 

maioria das pessoas conhecem mais tem medo de falar, uma doença muito antiga, e 

que atinge muitas pessoas, apesar dela ser contraída por pessoas com pouco 

recurso também pode ser atribuída por pessoas de auto poder aquisitivo (ZANARDO 

et al., 2016). 

A Hanseníase é uma patologia infectocontagiosa com evolução lenta, 

causada pelo agente etiológico Mycobacterium leprae (ML), que pode atingir 

qualquer pessoa e em qualquer idade. (FREITAS; XAVIER; LIMA, 2017). 

 A transmissão faz de forma clara, por via respiratória, porém é necessário ter 

predisposição para adquirir a doença e ter contato íntimo e prolongado com o doente 

sem tratamento (VIEIRA et al., 2008). 

A doença se dissemina pelo bacilo M L, pelas vias aéreas através do contato 

acometendo pele e nervos e seu período de manifestação clinica varia 2 a 5 anos, 

até que se iniciem os primeiros sinais e sintomas que incluem manchas 

esbranquiçadas, avermelhadas ou acastanhadas, podendo ser uma ou várias 

generalizadas, nódulos na pele, mesmo sem manchas, diminuição e/ ou perda da 

sensibilidade (SANTOS et al., 2012). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tratamento 

adotado para os pacientes com essa patologia é a poliquimioterapia (AMORIM; 

PEREIRA; JÚNIOR, 2015). 

Deste aspecto esses indivíduos acometidos por essa enfermidade passam 

por um choque psicológico no instante em que recebem a notícia, sendo notável a 

não aceitação da doença por parte do paciente. Além de sofrer preconceito e 

discriminação ocasionado por estigma da própria doença, devido à falta de 

informação. Algumas reações psicológicas confusas são geradas, por exemplo 

afastamento social, vergonha de si, medo da morte, ou seja, um autoestigma, 

transformações estas que acarretam alterações na qualidade de vida (AMORIM; 

PEREIRA; JÚNIOR, 2015). 
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O método foi utilizado foi uma revisão bibliográfica, com base em artigos entre 

os anos de 2000 até 2018, relacionado a Hanseníase avaliando o agente etiológico, 

as causas, diagnóstico, tratamento, podendo acometer tanto os homens como 

mulheres em todo o Brasil, com idade entre 18 a 80 anos. 

 
 
METODOLOGIA 
 

Foram utilizados artigos científicos entre os anos 2000 – 2018. Os artigos 

foram pesquisados na base de dados dos sites Google Acadêmico e Scientific 

Electronic Library Online (Scielo), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (Lilacs); Revista de Saúde Pública.  

4.1. Estratégia de busca 
 

Os descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados para buscar os 

artigos foram: 

a) Hanseníase  

b) tratamento 

C) Estigma 

 

 

4.2. Critérios de inclusão 
 

Os critérios de inclusão definidos para seleção de artigos foram os artigos 

sobrea pesquisadas no Brasil e compatíveis com os objetivos e temáticos do 

estudo, publicados e indexados nos referidos bancos de dados. 

 

 
 

4.3. Critérios de exclusão 
 

 Excluídos os artigos que relatam a freqüência da patologia em 

crianças e países estrangeiros .
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Figura 1: Fluxograma da Metodologia de Pesquisa. 

 



 16 

JUSTIFICATIVA

 

A Hanseníase é um problema mundial, muito conhecido mais pouco falado, e 

uma questão socioeconômico, cultural e que precisa de mais atenção, visto que a 

maioria das pessoas conhecem, mais tem medo de falar, uma doença muito antiga, 

e que atinge muitas pessoas, apesar dela ser contraída por pessoas com pouco 

recurso também pode ser atribuída por pessoas de auto poder aquisitivo (ZANARDO 

et al., 2016) 

É uma doença que causa abandono social, além de trazer muitas 

complicações, e, se não tratada causa muitos danos á saúde física e psicológica, 

(ROCHA et al., 2015). 

É um agente etiológico bastante conhecido, e estudar sobre isso, é esclarecer 

mitos, e divulgar cada vez mais sobre um problema que tem formas simples de 

resolução, mais que mesmo assim continua causando tantos danos a população. 

(SANTOS et al., 2012). 

A Hanseníase e uma doença milenar, e de fácil erradicação, a não ser pelo 

simples fato de que é uma doença negligênciada tanto pelo paciente quanto por 

seus familiares e também pela saúde pública, e um problema de fácil erradicação 

pois a cura dela aderindo o tratamento e total, mais se cria tanto estigma acerca da 

doença que acaba causando vergonha por parte do paciente em ter essa patologia. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 – OJETIVO GERAL 

 

Evidenciar as possíveis causas do abandono ao tratamento de 

Mycobacterium leprae (ML). 

 

3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever os sentimentos vivenciados pelo paciente diagnosticado 

pela Mycobacterium leprae; 

 Evidenciar as técnicas de diagnóstico; 

 Caracterizar as lesões; 

 Checar as formas de tratamento. 
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2. EMBASEAMENTO TEÓRICO 

 

4.1. HISTÓRIA DA DOENÇA 

 

A hanseníase, ou “lepra”, já era denominada pelas antigas civilizações da 

China, Egito e Índia, sendo que a primeira referência escrita a respeito da patologia 

remonta, aproximadamente, ao ano 600 a.C. Ao decorrer da história, os acometidos 

por tal enfermidade eram condenados a exclusão por suas comunidades e núcleos 

parentais (LEITE; SAMPAIO; CALDEIRA, 2015). 

A hanseníase é dita desde os tempos bíblicos. Apesar de serem complexas, 

citações sobre a Doença de Hansen são descritas na Bíblia Sagrada. E constatada 

nos capítulos 13 e 14 do Levítico, o termo hebreu ‘tsaraath’ ou ‘saraath’ para 

designar enfermidades impuras. Estes termos foram traduzidos como lepra em 

vários idiomas, sem que se possa dizer com certeza sua interpretação original. Em 

hebraico, significavam uma condição de pele ou de suas roupas que necessitavam 

purificação. Aqueles que manifestavam o tsaraath deveriam ser isolados até que os 

sintomas desta condição sumissem (MOURA; PEREIRA; VELOSO, 2015). 

É uma patologia infectocontagiosa que tem como responsável o 

Micobacterium leprae, sendo este revelada em 1873, pelo médico norueguês 

Amaeur Hansen, ao qual foi feita uma homenagem ao seu descobridor, o 

transmissor que também e conhecido como bacilo de Hansen. Como porta de 

entrada no país os colonizadores (PENHA et al., 2015). 

A hanseníase é uma enfermidade muito antiga, que tem uma terrível imagem 

na história e na memória da humanidade, pois desde períodos mais remotos tem 

sido considerada uma doença contagiosa, mutilante e incurável, acarretando 

rejeição, discriminação e exclusão do doente na sociedade. As pessoas acometidas 

por essa afecção foram confinadas e tratadas em leprosários durante um longo 

período, o que deu origem ao estigma da doença e ao preconceito contra o doente 

(NUNES; OLIVEIRA; VIEIRA, 2011). 

Está vinculada às condições de vida da população e é influenciada por níveis 

socioeconômicos, movimentos migratórios, escolaridade, condições habitacionais e 

serviços de saúde. Tais características provocam uma separação irregular da 

doença em um dado território e a tornam dominante em países subdesenvolvidos, 
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nos quais são condições precárias de vida da população favorecem sua 

manifestação (TAVARES; MARQUES; LANA, 2015). 

No Brasil, a patologia é heterogênea e reflete as desigualdades 

socioeconômicas entre as várias regiões do país (SILVA; TOLEDO; GELATTI, 

2013). Apesar do grande esforço global efetuado, sob orientação da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), para a eliminação da hanseníase, esta continua sendo um 

problema de saúde pública (MOURA; PEREIRA; VELOSO, 2015). No Brasil, no 

mesmo ano, foram notificados 25.218 casos novos, perfazendo uma taxa de 

detecção de 12,2/100 mil habitantes. ( SINAN, 2018 ). 

 

4.2 ETIOLOGIA DA PATOLOGIA 

 

A Hanseníase é uma patologia infectocontagiosa causado pelo bacilo 

Mycobacterium leprae, é um bacilo álcool - ácido resistente que pode medir 0,3- 

04µm de largura por 1-8µm de comprimento, ligeiramente encurvado e de 

extremidades arredondadas. No corpo bacilar, observam – se granulações 

denominadas de Lutz- Unna, cora –se em tom vermelho fucsiona e fica aderido 

entre si uma substância gelatinosa, formando grupamentos chamados globias, que 

são comumente observadas nas lesões de pacientes com aspecto multibacilares 

não tratadas. Tem seu ciclo evolutivo bastante lento de 11 a 13 dias e a viabilidade 

fora do organismo e de 9 dias (DIÓRIO,2008). 

A organização básica da parede celular é típica de bactérias gram-positivas, 

não possui membrana externa, mas é coberta por polipeptídios e por uma camada 

hidrofóbica de ácidos micólicos constituída por lipídios, glicolipídios e 

glicolipopeptídios livres. Os componentes da sua parede fazem com que as 

micobactérias sejam resistentes aos desinfetantes e aos corantes usuais 

(DIORIO,2008). 

O homem é considerado a única fonte de contaminação da hanseníase. O 

contágio dá-se por meio de uma pessoa com a patologia, portadora do bacilo de 

Hansen, não tratada, que o elimina para o meio exterior, infectando pessoas 

susceptíveis. A principal via de eliminação do bacilo, pelo indivíduo doente de 

hanseníase, e a mais provável porta de entrada no organismo passível de ser 

infectado são as vias aéreas superiores, o trato respiratório. Contudo, para que a 
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transmissão do bacilo ocorra, é necessário um contato direto com a pessoa doente 

não tratada (BRASIL,2017) (Figura 1). 

 

 

Figura 2- Morfologia de Mycobacterium leprae. 

 

 

             Autor: Vanessa dos Santos 

Fonte: <https://www.news-medical.net> 

 

 

 

4.3. TRANSMISSÃO DA DOENÇA  

 

O homem é considerado a única fonte de contaminação da hanseníase. O 

contágio dá-se por meio de uma pessoa com a patologia, portadora do bacilo de 

Hansen, não tratada, que o elimina para o meio exterior, contagiando pessoas 

susceptíveis .A principal via de eliminação do bacilo, pelo indivíduo doente de 

hanseníase, e a mais provável porta de entrada no organismo passível de ser 

infectado são as vias aéreas superiores, o trato respiratório. Contudo, para que a 

transmissão do bacilo ocorra, é necessário um contato direto com a pessoa doente 

não tratada (BRASIL, 2017).  
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A hanseníase tem um tempo de incubação muito extenso, durando de 3 a 5 

anos. Sintomas e sinais se apresentam através dos danos na pele com perda de 

sensibilidade, decorrente de processos inflamatórios. As neurites podem surgirem de 

processo agudo, seguido de intensa algia e edema. As lesões apresentam se, 

dependendo da imunidade de cada indivíduo (ARAÚJO et al., 2014). 

A hanseníase é uma patologia sistêmica, além de gerar comprometimento da 

pele e nervos periféricos, pode da mesma forma se envolver outros órgãos e tecidos 

como a mucosa do trato respiratório alto, vísceras abdominais, linfonodos, medula 

óssea, testículos, músculos e ossos (ROCHA et al., 2015). O contágio evolui de 

formas diferentes, de acordo com a resposta imunológica específica de cada 

hospedeiro, a presença do bacilo (MOREIRA et al., 2016). 

A doença se alastra pelo bacilo ML, pelas vias aéreas através do contato 

prolongado; acometendo pele e nervos e seu período de manifestação clínica varia 2 

a 5 anos, até que se iniciem os primeiros sinais e sintomas que incluem manchas 

esbranquiçadas, avermelhadas ou acastanhadas, podendo ser uma ou várias 

generalizadas, nódulos na pele, mesmo sem manchas, diminuição e ou perda da 

sensibilidade. É definida em: 1) Paucibacilares (PB): Indeterminado e Tuberculóide e 

2) Multibacilares (MB): Dimorfa e Virchowiana (SANTOS et al. , 2012). 

 

4.4. IMPACTO EMOCIONAL E PSICOLÓGICO DE PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS COM A HANSENÍASE 

 

Os gregos, que continham bastante conhecimento de recursos visuais, 

produziram o termo estigma para se referirem a sinais corporais com os quais se 

procurava comprovar alguma coisa de extraordinário ou mau por cima o status moral 

de quem os exibiam. Os sinais eram ações como cortes ou fogo no corpo que 

informava que o portador era um escravo, um criminoso ou traidor um indivíduo 

marcado, ritualmente impura, que devia ser impedida de ir especialmente em 

lugares públicos (GOFFMAN,1978).  

Hoje em dia, o estigma produzido em decorrência da hanseníase é marcante, 

pois pode causar também considerável prejuízo psíquico na vida da pessoa 

acometida por essa patologia, provocando um processo de exclusão e afastamento 

(LEITE; SAMPAIO; CALDEIRA, 2014). O estigma e uma discriminação associados à 
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enfermidade ameaçadora e fatal do passado continuam no imaginário da sociedade 

remetendo os indivíduos ao tabu da morte e mutilação, levando grande sofrimento 

psíquico aos seus portadores com sérias consequências em sua vida pessoal e 

profissional (BAIALARDI, 2007). 

Os discursos conseguem trazer consigo questões relacionados aos 

estereótipos da patologia, de maneira que questões emocionais por exemplo 

ansiedade, medo e dúvidas com relação à mesma. Podem porta-se valores, 

histórias, informações, simbologias e fragmentos de vivências marcantes 

envolvendo essa enfermidade. Tais princípios e discursos se acumulam socialmente 

e são capazes de interferir na imagem acerca dessa enfermidade (LEITE; 

SAMPAIO; CALDEIRA, 2014). 

Segundo relatos feitos por Martins; Iriart (2014) com medo do estigma e do 

preconceito, os pacientes entrevistados escolheram realizar o tratamento em um 

hospital de referência mais distante, evitando fazê-lo em unidades básicas de saúde 

próximas a suas residências. Eu não tenho coragem de dizer que eu tive 

hanseníase. Por medo. Será que eles vão me ver da mesma forma? Não sei, daí eu 

fico com medo (Michelle, 35 anos, aposentada, solteira). Não, nunca falei detalhes. 

Falo só que estou fazendo tratamento, mas nunca entrei em detalhes, só pra minha 

família. Tenho medo (Gerson, 59 anos, casado aposentado). Se eu falar, 90% dos 

leigos vão achar que é uma doença altamente contagiosa, então, aquela coisa toda, 

medo também, preferi me silenciar (Kleber, 75 anos, casado, auditor fiscal 

aposentado). Eu não digo a ninguém que eu tenho isso. Eu tenho medo das 

pessoas ficarem achando que isso pega. Aí eu não falo (Arlete, 40 anos, solteira, 

doméstica, serviços gerais). 

 

4.5. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

 

A investigação atrasada relacionada à hanseníase é reflexo de que o sistema 

de saúde nos municípios não está conseguindo perceber e tratar todos os casos 

precocemente, contribuindo para uma maior demora de pessoas sem tratamento. 

Além do mais, mostra a baixa sensibilidade da população em geral para a 

manifestação clínica associada à hanseníase. Baixa escolaridade, precárias 

condições socioeconômicas e o atraso na procura pelo diagnóstico são fatores que 
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em geral relacionam – se com regiões que apresentam uma análise tardia (BRITO et 

al., 2016). 

O diagnóstico da hanseníase é realizado essencialmente nos serviços de 

Atenção Primaria de Saúde, por meio da análise dermatoneurológico, com a 

finalidade de reconhecer lesões ou identificar áreas de pele com alteração de 

sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos (NUNES; OLIVEIRA; 

VIEIRA, 2011). 

O diagnóstico clínico constitui-se das seguintes etapas anamnese obtenção 

da história clínica e epidemiológica, analisar dermatológica se há reconhecimento de 

lesões de pele com alteração de sensibilidade, avaliação neurológica onde pode 

constatar identificação de incapacidades e deformidades, neurites, reconhecimento 

dos estados reacionais diagnóstico diferencial classificação do grau de incapacidade 

física (MOURA; PEREIRA; VELOSO, 2015) 

A baciloscopia é a análise microscópica na qual, se observa o Mycobacterium 

leprae, de modo direto nos esfregaços de raspados intradérmicos das lesões 

hansênicas ou de outros sítios de coleta selecionados: lóbulos auriculares e/ou 

cotovelos. É um suporte para a análise e serve também como um dos critérios de 

confirmação de recidiva quando em comparação ao resultado no momento do 

diagnóstico e da cura. (BRASIL, 2016). 

Exame histopatológico: Apesar de raramente necessária, a biópsia de pele 

deverá ser feita por profissional devidamente treinado, fixada em 5 a 10ml de formol 

a 10%, e enviada ao laboratório de referência. Em todo tempo a hipótese 

diagnóstica na requisição (BRASIL, 2017). Em pacientes com o diagnostico 

indeterminado, pode – se observar infiltrado inflamatório inespecífico, com 

predomínio de linfócitos, perianexial e perineural. A diferença entre um subgrupo 

dimorfo de maior para outro de menor resistência baseia-se na indiferenciação 

progressiva dos macrófagos, diminuição do número de linfócitos e aumento do 

número de bacilos (LASTÓRIA; ABREU, 2012). 

Prova da histamina A prova de histamina exógena traduz-se numa prova 

funcional para avaliar a resposta vasorreflexa à droga, mostrando integridade e 

viabilidade do sistema nervoso autonômico de dilatar os vasos cutâneos superficiais, 

o que resulta no eritema. No momento disponível, a prova de histamina exógena 
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aplica-se ao diagnóstico de hanseníase e aos diagnósticos diferenciais em lesões 

hipocrômicas (BRASIL, 2017). 

Nenhum exame feito em laboratório é suficiente para diagnosticar ou 

classificar a hanseníase. Ultrassonografia e ressonância magnética facilitam no 

diagnóstico da forma neural pura e neurite. Eletroneuromiografia é utilizado no 

acompanhamento das reações.Intradermorreação de Mitsuda, baciloscopia e 

histopatologia, normalmente, permitem diagnosticar e classificar a forma clínica. 

Sorologia, inoculação, reação de imunoistoquímica e reação em cadeia da 

polimerase (PCR) são técnicas uteis especialmente em pesquisas (LASTÓRIA; 

ABREU ,2012). 

 

4.6. DIFERENCIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES PELO 

Mycobacterium leprae (ML) 

 

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), para fins organizacionais 

de tratamento, os doentes são classificados em paucibacilares aparecimento de até 

cinco lesões na pele com baciloscópia de raspado intradérmico negativo, ou 

multipacilar quando há o aparecimento de seis ou mais lesões na pele ou com a 

baciloscopia de raspado intradérmico positiva (BRASIL, 2017). 

A hanseníase apresenta se de quatro formas. A indeterminada, que é a fase 

inicial, mostrando uma lesão, em geral mais clara que a pele normal, com alteração 

de sensibilidade. A tuberculoide se mostra em indivíduos com alta resistência ao 

patógeno, com lesões pequenas, alteração de sensibilidade térmica, tátil e dolorosa 

e espessamento do nervo. Pode ter lesões papulosas ou nodulares, podendo ser 

uma, ou em pequeno número, principalmente no rosto. A dimorfa mostra uma 

quantidade maior de lesões, e o comprometimento de nervo é mais extenso, 

podendo ocorrer neurites agudas. Já a Vischowiana é a mais grave entre todas 

podendo causar inclusive deformidades (HOLANDA et al., 2017). 

 

4.6.1 Hanseníase Indeterminada (Paucibacilar) 

 

A Hanseníase Indeterminada é definida clinicamente por sinais hipocrômicas 

na pele, únicas ou múltiplas, com alteração de sensibilidade e limites 
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inderterminados. A baciloscopia de raspado intradérmico é em geral negativa, mas 

caso positiva sugere evolução da patologia. Não há comprometimento de troncos e 

nervos periféricos e, desta forma, não ocorrem alterações motoras que podem 

desenvolver incapacidades, sendo capaz de ocorrer apenas de sensibilidade térmica 

conservando as sensibilidades dolorosas táteis (PEREIRA et al., 2012) (Figura 03). 

 

Figura 03 - Forma de Hanseníase Indeterminada. 

 

 

Autor: Tais Souza e Suliane Vieira 

Fonte: http://www.fundacaohanseniase.org.br/album 
 
 
 
 
 

 

4.6 Hanseníase Tuberculoide 

 

No aspecto tuberculoide, a patologia é reduzida por isso apresenta boa 

resposta imunocelular do hospedeiro. As lesões cutâneas, isoladas e assimétricas, 

são placas eritêmato-hipocrômicas ou eritematosas, bem delimitadas.O 

Mycobacterium leprae se desenvolve e espalha -se por via hematogênica, pela falta 

de resposta imunocelular do hospedeiro (LASTÓRIA; ABREU, 2012) (Figura 04). 
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Figura 04 - Forma de Hanseníase Tuberculoide. 

 

Autor: Debora Motta 

Fonte:<http://www.culturamix.com/saude/doencas/hanseniase-tuberculoide> 

 

4.6.3 Hanseníase Dimorfa (multibacilar) 

 

Geralmente se caracteriza, por apresentar várias manchas de pele 

avermelhadas ou esbranquiçadas, com contornos elevados, mal delimitadas no 

contorno, ou por varias lesões bem delimitadas semelhantes à lesão tuberculóide, 

contudo o perímetro externo é esmaecida (pouco definida). É o aspecto mais comum 

do surgimento da patologia (mais de 70% dos casos). Acontece, frequentemente, 

após um longo período de tempo (por volta de 10 anos ou mais), devido à longa 

multiplicação do patógeno (que corresponde por volta de 14 dias, em média). A 

baciloscopia do perímetro infiltrado das feridas (e não dos lóbulos das orelhas e 

cotovelos), quando coletada de forma correta e corada, é frequentemente positiva, a 

não ser  em casos raros em que a patologia  está limitada aos nervos. No entanto, 

quando o paciente avaliado corretamente clinicamente, os exames laboratoriais 

quase sempre não são necessários (BRASIL, 2017) (Figura 05). 
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                Figura 05 - Forma de Hanseníase Dimorfa. 

 

Autor: Tais Sousa e Suliane Vieira 

Fonte:<http://www.inf.furb.br> 

 

4.6.4 Hanseníase Vischowiana 

 

Pode – se revelar com lesões hipocrômicas que evoluem avançadamente. 

Clinicamente, a patologia de Hansen apresenta lesões disseminadas na epiderme 

que podem ser infiltrativas, eritematosas, com limites indeterminados, brilhantes e de 

proporções simétricas. Nos locais de vasta infiltração podem surgir pápulas, 

tubérculos, nódulos e hansenomas. Há infiltração difusa da face e de pavilhões 

auriculares com perda de cílios e supercílios. Neste aspecto constitui – se uma 

doença sistêmica com complicações viscerais graves, especialmente em casos 

reacionais, cujos olhos, testículos, rins e outros órgãos podem ser comprometidos 

(PEREIRA et al., 2012). Na H.V. a análise pode ser confirmada facilmente pela 

baciloscopia dos lóbulos da orelha e cotovelos (MATSUO et al. , 2010) (Figura 06). 
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Figura 06 - Forma de Hanseníase Vischowiana. 

 

 

Autor: Eduardo Aragao 

Fonte: http://www.inf.furb.br 
 

4.7. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 
 

O tratamento para a doença é ambulatorial e atribui basicamente no uso de 

medicação, que são disponibilizados gratuitamente pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). Após o começo do tratamento, a patologia não oferece risco de 

contágio, ou seja, o paciente não precisa ser afastado, abandonar a escola, trabalho 

ou outras atividades sociais (SILVA; TOLETO; GELATTI, 2013). 

Em 1991, após aprovação da poliquimioterapia como tratamento exclusivo, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs a eliminação da hanseníase como 

transtorno de saúde pública até o ano 2000, sendo a erradicação definida como 

prevalência conhecida inferior a 1/10 000 habitantes (RIBEIRO; SILVA; OLIVEIRA, 

2018). 

O tratamento da patologia obrigatoriamente tem que ser instituído por uma 

combinação de antibióticos, a qual é administrada ao doente portador mensalmente 

em supervisionada dose e diariamente em doses auto administradas. A PQT são 

feitas por diferentes fármacos cuja concentração vai variar de acordo com a idade 

http://www.inf.furb.br/
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e/ou peso do doente. O tempo de tratamento poderá ser de seis meses (para 

pacientes com hanseníase PB) ou um ano (para aqueles com hanseníase MB), esta 

última pode ser prolongada por até dezoito meses caso haja persistência dos sinais 

e sintomas e/ou reação hansênicas.(LIRA; SILVA; GONÇALVES , 2017) 

O paciente PB irá receber uma dose mensal supervisionada de 600 mg de 

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

tratamento é de 6 meses (6 cartelas). Caso precise suspender o uso de Dapsona, 

deverá ser substituída pela Clofazimina 50 mg ao dia, e o paciente a tomará também 

300 mg uma vez ao mês na dose supervisionada. O paciente MB irá receber uma 

dose mensal supervisionada de 600 mg de Rifampicina, 100 mg de Dapsona e de 

300 mg de Clofazimina. Em casa, o paciente irá tomar 100 mg de Dapsona e 50 mg 

de Clofazimina todos os dias. O tempo de tratamento é de 12 meses (12 cartelas). 

Caso a precise suspender a Dapsona, deverá ser substituída pela Ofloxacina 400 

mg (na dose supervisionada e diariamente) ou até pela Minociclina 100 mg (na dose 

supervisionada e diariamente). Caso haja reações adversa como náuseas, 

administre metoclopramida uma hora antes de tomar o medicamento (BRASIL, 

2017). 

Quadro 01: Esquema Padrão de OMS - Medicamentoso de PB e MB. 

 

Fonte: <http//www.misodor.com/HANSENIASE.html> 

 
Critérios de finalização do tratamento de alta por cura. O encerramento da 

PQT (alta por cura) deve ser seguido segundo os critérios de regularidade ao 

tratamento: número de doses e tempo de tratamento, conforme cada esquema 

falado anteriormente, sempre contendo avaliação neurológica simplificada, avaliação 
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do grau de incapacidade física e observações com os cuidados pós-alta (BRASIL, 

2017). 

 

 

4.8 EFEITOS COLATERAIS DA POLIQUIMIOTERAPIA E SEU MECANISMO DE 
AÇÃO 

 

A dapsona (DDS; 4, 4’- Diamino-Difenil-Sulfona) situa se no centro de toda 

terapêutica contra a hanseníase e age por entre a competição com o ácido para-

aminobenzóico (PABA), diminuindo ou bloqueando a síntese do ácido fólico 

bacteriano. Diversos efeitos colaterais são atribuídos à dapsona, entre eles: gastrite, 

cefaléia, fotodermatite, metahemoglobinemia, anemia hemolítica, agranulocitose, 

hepatite, síndrome sulfona, neuropatia periférica e síndrome nefrótica (GOULART et 

al., 2002) 

A Clofazimina (CFZ) o fármaco se liga principalmente a sequência da 

guanina, que faz a ligação preferencialmente com o DNA das micobactérias, uma 

vez que ele contém uma proporção relativa maior de guanina e citosina quando e 

comparado ao DNA humano.( PAINA, 2007). E capaz causar hiperpigmentação da 

pele, que se destaca com a presença do sol, deixando-a mais seca e mais sujeita a 

eczematizações. As mudanças digestivas são mais recorrentes e mais graves, no 

momento em que as doses do medicamento são mais elevadas, entre 200 ou 300 

mg/dia, com a finalidade de tratar o Eritema Nodoso Hanseníco, devido ao depósito 

de cristais da droga na parede intestinal (KUBOTA et al., 2014). 

A rifampicina (RFP; RMP; Rifampim; Rifaldim, Rimactan) um decorrente semi-

sintético da rifamicina B e tem ação inibindo a síntese protéica bacteriana por 

combinar-se com a RNA polimerase. Os efeitos colaterais incluem: hepatotoxidade, 

trombocitopenia, psicose, síndrome pseudo-gripalChoque, dispnéia, anemia 

hemolítica e insuficiência renal podem ocorrer raramente. (CRESPO; GONÇALVES, 

2014). 

 

4.9. POSSÍVEIS CAUSAS DO ABANDONO AO TRATAMENTO 
 

A identificação de fatores associados com abandono ao tratamento é 

importante para descoberta de grupos de alto risco, aqueles pacientes que 
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apresentam dificuldades socioeconômicos, problemas com o alcoolismo, não 

aceitação da doença, que possam ser acompanhados de forma mais cuidadosa no 

decorrer da PQT. Não somente isso vai contribuir na redução da taxa de abandono 

com todas suas implicações, como também reduz o risco do avanço a resistência à 

PQT (ROLIM et al., 2016). 

O abandono ao tratamento pode ocasionar um prejuízo na qualidade de vida 

do paciente, já que as incapacidades provocadas pela evolução natural da patologia, 

sem acompanhamento terapêutico podem provocar diminuição da capacidade de 

trabalho, limitação na vida social e problemas psicológicos (ALEXANDRE et al., 

2009). 

Quando o paciente deixa de ir às consultas mensalmente agendadas para a 

dose supervisionada, é considerado pelos serviços de saúde um paciente faltoso. 

Esta ausência significa a continuidade da transmissão da patologia, a resistência do 

bacilo à medicação e o atraso na cura da hanseníase. Os pacientes que faltam 

devem precocemente ser reconhecidos, para os procedimentos de busca. O 

tratamento supervisionado auxilia em reduzir o abandono de tratamento e 

acrescentar no número de pessoas curadas (BRASIL, 2008). 

Os motivos que os pacientes demonstram para não comparecerem 

regularmente à unidade básica de saúde foram intrínsecos e extrínsecos, para os 

motivos intrísecos pode se notar : o fato de não comparecer a unidade de saúde 

somente para buscar a medicação e do desejo de faltar. Como fatores extrínsecos 

foram evidenciados: ausência dos sinais e sintomas; demais problemas de saúde; 

não aceitação da patologia; pensamentos de cura religiosa e vergonha relacionado 

às idas mensais a UBS (HOLANDA et al., 2017).  

Segundo Lira; Silva; Gonçalves, 2017). Fatores que os autores consideram 

diretamente relacionados a não adesão e/ou abandono ao tratamento da doença, 

entre os quais se destacam: classificação da doença, regime terapêutico 

prolongado, relação da equipe de saúde com o usuário e fatores pertinentes ao 

paciente – crenças, conhecimento acerca da patologia, apoio familiar e social e 

condições socioeconômicas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1 – Análise bibliográfica sobre Hanseníase. 

Autor/ Ano Região N° de 
Casos 

Casos 
Totalizados 

Faixa 
Etária 

Formas 
Predominantes 

GOULART et 
al., 2002 

Uberlândia 123 M. 
64F. 

187 15 a 54 
anos 

Dimorfa 

OLIVEIRA et al., 
2009 

Município 
Ouro Preto 

(MG) 

58 F. 
 44 M. 

102 > 15 
ANOS 

Dimorfa 
Vischowiana 

GONÇALVES et 
al. 2011 

Município 
Serra (ES) 

758 M. 
716F 

1.474 Mediana 
39 anos 

Tuberculóide 

SANTOS et al., 
2012 

Rondonópol
is 

31F. 
 23M. 

54 5 a 60 
anos 

Não relatado 

SOUSA et al. 
2013 

Imperatriz 
(MA) 

16F.  
14 M. 

30 22 a 80 
anos 

Dimorfa 

GARCIA et al., 
2013 

Cáceres 
(MT) 

19 F. 
15M. 

34 Não 
relatado 

Tuberculoide 
Indeterminada 

SOUZA et al. 
2014 

Região 
Nordeste 

79.630 M. 
39.576 F. 

40.054 30 a 44 
anos 

Dimorfa  
Wischowiana 

BRITO et al., 
2016 

Capital 
Nordeste 

4.890M. 
4.768 F. 

9.658 Maiores 
de 15 
anos 

Tuberculóide 

ROLIM et al., 
2016 

Cajazeiras 
(PB) 

5M.  
4 F. 

9 49 a 58 
anos 

Não relatado 

FREITAS et al., 
2017 

Ilhéus 71 F. 
 48 M. 

119 Não 
relatado 

Tuberculóide 
Dimorfa 

Legenda: P.B - Paucibacilar e M.B – Multibacilar 

 M – Masculino F - Feminino                                       

 

 

Segundo Freitas; Xavier; Freitas; Xavier Lima (2017). No que diz respeito ao 

gênero, houve predominância de infectados do sexo feminino, totalizando 71 casos 
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(59,7%), o que é comum em todas as faixas etárias e classes sociais, não por uma 

predileção da doença, mas devido ao fato da busca ativa das mulheres pelo serviço 

de saúde. 

Já segundo Santos et al., (2012), em relação aos casos suspeitos, foi 

verificado maior número de casos entre o sexo feminino (51,61%); o sexo masculino 

aparece em segundo lugar (48,38%).BRITO et al. 2016 relatou que  proporção de 

casos novos do sexo masculino foi de 50,6% enquanto do sexo feminino apresentou 

49.6%.Segundo GOULART ( 2002 ) Já apresenta que no total de 187 pacientes 

estão incluídos neste estudo, sendo 123 (66%) homens e 64 (34%) mulheres, com 

uma maior concentração (74%) nas faixas etárias entre 15 e 54 anos e ainda fica em 

evidência que considerando-se que 33% dos doentes  em registro ativo do Centro 

de Saúde Escola - UFU e do município estão em abandono ao tratamento, isto é, 

não receberam nenhuma dose supervisionada de poliquimioterapia no último ano. 

Segundo ROLIM et al., (2016), em relação ao sexo, pode-se observar que houve 

uma pequena prevalência do sexo masculino, porém não houve diferença 

significativa, pois 5 (55,6%) dos pacientes foram do sexo masculino e 4 (44,4%) do 

sexo feminino, sendo que o estudo se tratava de 10 pacientes abandonou o 

tratamento, o estudo durou um período de 2 anos. SOUSA et al., 2013. Os 

resultados indicaram que a falta e o abandono foram mais frequentes no sexo 

feminino (53,3%), enquanto a do sexo masculino foi de 52.3%. Segundo GARCIA et 

al., (2013). Verificou-se que dos casos paucibacilares diagnosticados, 55,9% (19 

casos) eram representados pelo gênero feminino, enquanto aqueles diagnosticados 

como multibacilares 17,6% (6 casos) eram representados pelo gênero masculino. 

Segundo SOUZA et al. 2014 No período do estudo, foram notificados 40.054 CN de 

hanseníase, com maior proporção entre pessoas do gênero masculino (50,3%). 

GONÇALVES et al., (2011), já nos relata que no município da Serra houve 

predomínio do sexo masculino (53,33%). Já OLIVEIRA et al., 2009 nos relata que 

houve maior prevalência no sexo feminino de 57% enquanto no sexo masculino foi 

de 43%. 

Pode se notar que apesar da totalidade em que ambos os sexos se 

encontram, existe um número crescente de casos totalizados do sexo masculino 

contado se, que houve maior número por região por isso tiveram maior ênfase, como 

também se pode nota através do quadro que as regiões de maiores endemias 
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prevalentes da hanseníase foram a região nordeste e sudeste do pais, fica evidente 

também segundo GOURLAT e ROLIM, que muitos pacientes desistem do 

tratamento por diversos motivos como medo do estigma, por não entender sobre a 

doença, por alcoolismo, por não ter o aparecimento de manchas e por isso, não se 

foi mais buscar sua dose supervisionada do fármaco, por não querer fazer o 

tratamento perto de sua casa, enfim muitos motivos, que levam esse paciente a 

abandonar seu tratamento, como já dito o paciente sente estigma da própria doença, 

como GOFFMAN relata deste dos tempos antigos pessoas tinham essa doença 

eram marcadas pelos sacerdotes e afastados de sua família, então até hoje ainda 

existe, um grande preconceito e negligencia do paciente e de sua família por isso, e 

muito complicado, acabar com uma doença silenciosa e escondida pelo próprio 

paciente. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A hanseníase e uma doença de problema mundial, e que atinge várias 

pessoas de diferentes classes sócias, apesar de quem mais tem a probabilidade de 

ter essa patologia seja os de poder aquisitivo baixo, e uma patologia que vem deste 

os tempos antigos, e que até hoje não conseguiu ser erradicada. E um patógeno de 

vias aéreas e de ciclo evolutivo bem lento podendo apresentar seus primeiros sinais 

e sintomas até 2 anos após o contagio. Ele pode se apresentar como paucibacilar e 

multibacilar, além de apresentar diversas formas.  

E uma patologia que tem como característica o abandono social pois apesar 

de conhecida e muito discriminada pelos indivíduos em volta, e pelo próprio paciente 

que muitas vezes sente vergonha de fazer o tratamento, por medo, preconceito dele 

próprio e até de seus familiares, com isso eles se sentem marcados, como um 

estigma da doença e isso ocasiona vários problemas psíquico, exclusão social e 

consequentemente o afastamento. 

Entretanto, é uma patologia de diagnóstico fácil, mais muitas vezes e 

demorado, o que pode ocasionar em um atraso no começo ao tratamento. 

O tratamento e geralmente demorado o que muitas vezes significa um 

abandono ao mesmo. Além de outros motivos, como vergonha, o fato de não 

apresentar mais os sinais e sintomas, a cura pela religião, e condições sócio 

econômicas. Ou seja, apesar de ser uma patologia que tem cura existem vários 

fatores, que fazem com que ela seja tão difícil de ser erradicada, pois vai deste de 

um tratamento que é muito demorado, até a desistência do paciente pelo estigma 

causado pela própria doença em si. 

Então fica claro que, apesar de ser uma doença milenar, ela ainda e um 

problema de saúde pública, e que existem vários pontos a serem trabalhados com 

os doentes, pois sabe se que os mesmos precisam de um acompanhamento, pois 

só com mais atenção que poderemos solucionar esse problema.  
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