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A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, causada pelo 

Mycobacterium leprae, transmitida pelo ar (vias respiratórias), quando há contato próximo 

e prolongado com o doente sem tratamento. Estima-se que a maioria da população possua 

defesa natural (imunidade) contra o M. leprae, por isso a maior parte das pessoas que 

entram em contato com o bacilo não adoecem.  

Familiares de pessoas com hanseníase tem maior chance de adoecer pelo contato 

próximo e freqüente, além disso possuem  maior susceptibilidade ao M. leprae por 

influência genética. Assim normalmente a fonte da doença é um parente próximo que não 

sabe que está doente, como avós, pais, irmãos, cônjuges, etc.  

Um contato, é toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido, conviva ou tenha 

convivido com o doente de hanseníase, no âmbito domiciliar, nos anos anteriores ao 

diagnóstico da doença.  

Não existe vacina que imunize contra a hanseníase, mas a utilização da vacina BCG 

aumenta a defesa imunológica ao M. leprae, por isso é muito importante que seja aplicada 

em todos os contatos sem sinais e sintomas da doença. A cobertura da vacina BCG 

contribui na proteção contra o agravo, podendo chegar a 80% nos contatos sadios.  

A doença atinge principalmente os nervos superficiais da pele e troncos nervosos 

periféricos (localizados no pescoço, braços, mãos, pernas e pés), mas também pode afetar 

olhos, nariz, boca e órgãos internos (mucosas, testículos, ossos, baço, fígado, etc.).  A 

doença evolui em geral, de forma lenta e progressiva, podendo levar a incapacidades físicas 

se não tratada na forma inicial, por isso a principal forma de prevenir deficiências em 

hanseníase é a busca ativa de casos para detectar o problema precocemente. 

Os pacientes diagnosticados têm direito a tratamento gratuito com a 

poliquimioterapia (PQT-OMS), disponível em qualquer unidade de saúde. Além de curar a 

doença, a PQT interrompe sua transmissão já na primeira dose por isso, em um cenário 

onde há ampla disponibilidade de tratamento, os casos ocultos (não diagnosticados) são os 

principais responsáveis pela transmissão e circulação da doença na população. 

Nas imagens abaixo, é possível observar a lenta evolução natural da doença, desde a 

fase inicial até a forma disseminada, em uma paciente diagnosticada antes da era dos 

antibióticos e da utilização da PQT. 

 



Figura 1 – Fotos de uma criança com hanseníase, na fase inicial da doença, e sua evolução 

lenta e progressiva ao longo dos anos 

 
Fonte: Banco de imagens do Instituto Lauro de Souza Lima, Bauru, SP. 

 

A descoberta de pessoas acometidas pela hanseníase com sequelas físicas evidencia 

diagnóstico tardio e indica necessidade de ações para descoberta de casos novos na fase 

inicial da doença.  

As incapacidades físicas severas (Grau 2) causadas pela hanseníase vão demandar 

cuidados de média e alta complexidade, além de sofrimento físico e  prejuízo social para os 

pacientes e seus familiares. Uma deformidade física é um fator determinante de estigma, de 

afastamento e privação em diversos domínios da organização da sociedade. 

Tendo em vista a necessidade e a importância da avaliação dos contatos para 

prevenir sequelas da doença, a Coordenação Estadual do Programa de Controle da 

Hanseníase do Paraná lançou a “Campanha Hora H para Avaliar Contatos”, baseada nas 

Diretrizes do Ministério da Saúde e indicadores vigentes. Nesta Campanha cada município 

tem como meta avaliar, no período de 26 de maio a 30 de novembro de 2018, pelo menos 

80% dos contatos de casos de hanseníase registrados durante os últimos cinco anos em seu 

território. 

O principal objetivo desta iniciativa é estabelecer a busca e avaliação de contatos 

como uma rotina na atenção primária, aumentando o diagnóstico precoce e 

consequentemente diminuindo as incapacidades físicas causadas pela doença. 

Para atender a demanda da Campanha, uma lista dos pacientes diagnosticados nos 

últimos cinco anos foi fornecida a cada município, com o respectivo número de contatos a 

serem avaliados. Cada município deverá buscar estes contatos para exame da pele e 

palpação dos nervos, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.  Orientações sobre 

estes procedimentos foram feitas através de meios impressos e digitais, capacitações para 

as equipes de saúde e não exigem nenhum aparato tecnológico sofisticado ou caro, apenas 

exame clínico na unidade de saúde. 



 Conhecemos as dificuldades e enfrentamentos existentes nos municípios, mas em 

algum momento, atenção precisa ser dada ao cuidado da hanseníase, do contrário 

continuaremos tendo pessoas gravemente incapacitadas por essa doença, desrespeitando 

direitos humanos, sociais e princípios básicos do SUS. 

Apesar da ênfase que temos dado a esta Campanha e sua relevância no 

enfrentamento da hanseníase, com vários apelos aos municípios, alguns ainda estão bem 

abaixo da meta de 80% a poucos dias do final do prazo estabelecido. Levando em 

consideração as peculiaridades locais, entendemos que um período maior (até 28 de 

fevereiro de 2019), possa ser concedido aos que ainda estão longe de atingir suas metas, 

mas é fundamental que a devida importância seja dada a esta tarefa, através dos esforços 

necessários para que seja cumprida por isso, pedimos o apoio desta Promotoria de Justiça, 

para que este quadro possa ser melhorado.  

Lembrando que a meta é avaliar pelo menos 80% dos contatos de casos, a tabela 

abaixo indica os 22 municípios com desempenho mais crítico na Campanha, tendo em vista 

número de contatos a serem avaliados, realidade local e importância endêmica em relação 

aos casos de hanseníase no Paraná:   

 

Municipio % Realizada  
Almirante Tamandaré 4,0 
Andirá 5,9 
Campo Mourão 12,1 
Cascavel  32,5 
Cianorte 0,0 
Colombo  0,0 
Curitiba  45,1 
Foz do Iguaçu 1,6 
Francisco Beltrão  4,3 
Guaíra 4,3 
Londrina 45,6 
Maringá  14,3 
Medianeira 22,2 
Paranaguá 18,2 
Paranavaí  0,0 
Piraquara  0,0 
Reserva 0,0 
Santa Helena 0,0 
Santo Antônio da Platina 0,0 
São José dos Pinhais  0,0 
Toledo 29,5 
Umuarama 22,2 
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