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HANSENíASE
Orientações para o paciente e familiares

TEM TRATAMENTO E CURA

 Realize o tratamento completo e 
compareça as consultas agendadas.

Informe ao profissional enfermeiro da sua unidade de  
tratamento se aparecer qualquer alteração no seu corpo 
e se for preciso retorne antes da data da consulta.

Informe o número de 
contatos que residem 

com você, quanto 
antes começar o 

tratamento menor o 
risco de ter sequelas.

Contatos muito próximos, principalmente 
os que residem ou residiram com você, 
tem mais chances de desenvolver a 
doença. Importante serem examinados 
pelo médico inicialmente e por mais 5 
anos, pois os primeiros  sintomas da 
doença podem demorar para aparecer.

Os contatos que não têm sintomas precisamtomar um 
reforço da vacina BCG, o que vai ajudar a proteger com 
relação a gravidade da doença.

1

2

3

HANSENÍASE 

SINAIS SINTOMAS

Doença provocada 
pelo micróbio - bacilo 
de Hansen que atinge 

principalmente  a 
pele  e os nervos

O QUE É HANSENÍASE?

Manchas na pele  
esbranquiçadas ou 

avermelhadas.

Diminuição de sensibilidade 
ao calor, à dor e ao toque 
no local das manchas.

Caso tenha um ou mais desses sinais e  sintomas, 
procure a unidade de saúde mais próximo da sua casa.
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Por ser uma doença que ataca a pele e 
os nervos, você precisa ficar atento a 

qualquer alteração no nariz olhos, braços 
ou pernas, ou qualquer alteração no seu 

corpo, para prevenir sequelas.

O nervo afetado pode deixar a pele 
seca, a sensibilidade alterada ao frio, 
calor e toque e pode até prejudicar  o 
movimento e força muscular de olhos, 

braços e pernas.

 É fundamental realizar as orientações 
de AUTOCUIDADO para prevenir 
incapacidades e evitar sequelas.

Assista os vídeos de orientação em 
AUTOCUIDADO, basta buscar na internet          

o site digitando: hanseníase PMSP.

    Informe-se sobre a doença e ajude a
 combater divulgando os sinais e sintomas.

A Hanseníase se transmite de pessoa para pessoa 
através de secreções das vias respiratórias (nariz e boca) 
e de um contato íntimo e prolongado com um doente 
sem tratamento. A doença tem uma lenta evolução 
sendo que, após o  contágio, o indivíduo leva de 2 a 10 
anos para iniciar os sintomas. A maioria das pessoas tem 
resistência natural e não ficam  doentes mesmo tendo 

contato com pessoas acometidas.

Como se adquire a doença?
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