
Hanseníase

Quem cura o 
estigma?

Célio Gonçalves Marques tinha 20 anos, no início da década de 1980, 
quando recebeu o diagnóstico da Hanseníase. Os sintomas aparece-
ram cinco anos antes, inicialmente com perda de sensibilidade nas 

mãos, e foram evoluindo para dores insuportáveis nas articulações, atrofia 
muscular e, finalmente, queda da sobrancelha e edema da orelha. 
Ainda hoje se recorda das infindáveis idas e vindas aos prontos-socorros de 
Nova Iguaçu, onde morava no Rio de Janeiro, até enfim ouvir do médico a 
sentença que, segundo suas próprias palavras, faria o mundo acabar.
“O médico ligou o ventilador em suas costas, não quis encostar no bilhete que 
dei a ele pois aquilo poderia contaminá-lo e ainda me falou que eu estava com 
lepra, uma doença que faria cair pedaço do corpo e contaminaria toda a minha 
família”, relata.
O rapaz saiu do hospital completamente desorientado, sob todos os sentidos. 
No caminho de volta para casa, ao subir a passarela do trem, não teve dúvida: 
avançou decidido em direção ao veículo, esperou o momento certo e, quando 
estava prestes a se atirar, foi impedido pelos passageiros, que estranharam a 
maneira como se dirigiu à beira da passarela, com o olhar perdido e ao mesmo 
tempo enfurecido diante do destino que a vida lhe reservara.
Felizmente, Célio sobreviveu para contar essa história e hoje dar o exemplo 
às pessoas acometidas pela Hanseníase, por meio do trabalho voluntário no 
Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan).
Seu caso, porém, é emblemático de como a falta de conhecimento e o precon-
ceito podem levar a tragédias irreparáveis, sobretudo em pacientes atingidos 
por uma doença de consequências tão complexas.
É necessária a conjunção de inúmeros fatores para se correr o risco de conta-
minação. O bacilo Mycobacterium leprae, causador da Hanseníase, encontra 
resistência em 90% das pessoas, ou seja, apenas uma em cada dez ofere-

Evolução do tratamento da Hanseníase 
permitiu a cura dos pacientes, mas é preciso 
avançar na diminuição das incapacidades e 
prevenção da doença
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ce condições favoráveis à bactéria. 
Além disso, a transmissão se dá somente por meio de 
indivíduos doentes que apresentem a forma infectante 
e não estejam em tratamento. Mesmo assim, o simples 
contato com a pele não passa a doença adiante, pois ela 
é transmissível por meio de secreções nasais, tosses, es-
pirros e a partir de outras substâncias eliminadas pelas 
vias respiratórias.
As manifestações da Hanseníase – assim batizada em 
alusão ao médico bacteriologista e dermatologista 
Gerhard Henrick Armauer Hansen, descobridor do baci-
lo em 1873 – ocorrem de variadas formas, ao atacar pele, 
nervos periféricos e, em algumas situações, os olhos e o 
nariz. Seus principais sintomas são manchas hipocrômi-
cas, perda de sensibilidade térmica, ausência de pelos e 
falta de transpiração nas regiões atingidas. 
Se antigamente o único recurso dos portadores da doença 
era clamar pelo milagre divino, muitas vezes inspirados 
no famoso episódio bíblico dos dez leprosos curados por 
Jesus ou na fé de Jó, hoje o tratamento é realizado gratui-
tamente na rede pública e com cura na grande maioria dos 
casos, num prazo entre seis meses e um ano.
O método utilizado para matar os bacilos é a poliquimio-
terapia (PQT) padronizada pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), por meio da ação conjunta de Rifampicina, 
Dapsona e Clofazimina, com administração associada.
“Em qualquer unidade básica de saúde ou pronto-socor-
ro, se for identificada a suspeição da doença, o profissio-
nal vai encaminhar o paciente a uma das 34 unidades de 
referência em Hanseníase da Prefeitura, onde passará por 
um grupo especializado e fechará o diagnóstico”, explica 
o enfermeiro Carlos Maraston Ferreira, coordenador do 
Programa Municipal de Controle da Hanseníase, grupo 
que publicou no ano passado o Protocolo para o aten-
dimento nas unidades de referência para Hanseníase do 
Município.
Precisa melhorar

“Muitos tentam 
o suicídio”

Para mim, o mundo acabou naquela hora em que o médico disse 
que eu perderia partes do corpo e contaminaria toda minha fa-
mília. Saí do hospital, subi na passarela, tinha um trem passando 
e tentei me jogar, mas os passageiros perceberam e me impedi-
ram. Logo em seguida encontrei o Morhan e comecei a aprender 
o que era a doença e verificar as limitações. Entrei com afasta-
mento do trabalho e busquei me cuidar. Eram meados da década 
de 1980. Cheguei a fazer o tratamento antigo, com comprimidos 
que eu nem sabia o que eram, mas logo pude fazer a poliquimio-
terapia e me curar. Voltei a estudar, completei o segundo grau e 
me formei técnico em Enfermagem. Como eu estava em depres-
são, me ajudou a auxiliar outras pessoas e a mim mesmo, mas 
sempre de forma voluntária. Aqui no Morhan liga muita gente 
que tenta suicídio e isso não é divulgado. Eu descobri que não 
basta só dar medicação, mas também é necessária a informação 
correta no período que está com reação, fazendo alimentação 
correta e repouso. No meu caso, o lugar com perda de sensibili-
dade demora a cicatrizar, igual ao diabético. O paciente tem de 
fazer uma autoavaliação do que pode fazer e ter consciência dis-
so. Minhas sequelas foram o atrofiamento dos dedos das mãos, 
dos pés, queda da sobrancelha e ferimento no nariz. Fiz curso de 
reabilitação e aprendi a fazer massagem nas mãos e reverti uns 
90%. Quase não dá para perceber o problema. Já nos pés perdi 
os dedos mesmo. Aposentei por invalidez. Hoje trabalho como 
voluntario tirando dúvidas dos portadores da doença.

Célio Gonçalves Marques, 50 anos, curado da Hanseníase e voluntário no 
Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan)
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As políticas públicas de tratamento e prevenção da Hanseníase, de fato, têm avançado 
no Brasil inteiro. A começar pela obrigatoriedade, surgida em 1995, de se abolir o 
termo lepra no desígnio da doença em todo o território nacional, reconhecendo-se o 
estigma escondido por trás da nomenclatura.
Estimulado pela campanha mundial da OMS em torno da erradicação da Hanseníase, 
entre 2002 e 2012 o país diminuiu de 4,33 para 1,51 os casos da doença a cada 10 
mil habitantes, uma redução de 65% em dez anos. Os dados do Ministério da Saúde 
revelam ainda que 87,5% das cidades disponibilizam serviços de diagnóstico e tra-
tamento para a Hanseníase, principalmente no Sistema Único de Saúde (SUS). De 
2007 a 2011, foram registrados 18% menos casos com grau 2 de incapacidade, o que 
demonstra relativo crescimento no diagnóstico precoce.
Essa evolução, no entanto, não foi o bastante para tirar o Brasil do incômodo segundo 
lugar entre os países que mais acumulam novos casos da doença, com 33.303 em 
2012. Apenas a Índia, cuja população absoluta é seis vezes superior à brasileira, está à 
nossa frente nesse ranking.
“Nosso maior problema, além da detecção e tratamento, é a prevenção de recidivas 
e incapacidades. No Brasil, de um modo geral, houve melhora nos indicadores epi-
demiológicos, mas infelizmente ainda há muito a ser feito nos diferentes níveis de 
assistência”, adverte a enfermeira Monica Antar Gamba, doutora em saúde pública e 
docente na Escola Paulista de Enfermagem.
Em seus 31 anos de carreira - com ampla experiência em doenças negligenciadas 
como a Hanseníase e outras de complicações cutâneas -, a especialista vivenciou de 
perto os mais variados acometimentos e enxerga na ação humanizada e coesa da En-
fermagem o único caminho para um atendimento eficiente. 
Além de manter o paciente informado sobre a sua condição e os possíveis efeitos co-
laterais do tratamento, muitas vezes é preciso simplesmente fazê-lo se sentir acolhido 
e consciente de que terá de adquirir novos hábitos para não tornar as consequências 
ainda mais dolorosas.
Afinal, embora a PQT elimine os bacilos, ela nada pode fazer em relação às incapaci-
dades já instaladas antes do tratamento, como úlceras, neurites, mão em garra, pés com 
marcha escarvante, logoftalmo e atrofias musculares, dentre outras lesões. Quando não 
se diagnostica precocemente, o estigma se instaura e acaba acompanhando o portador 
de Hanseníase pelo resto da vida, o que torna necessária uma atuação da equipe de 
Enfermagem que realmente transcenda os cuidados meramente físicos. 
“A Enfermagem é muito importante neste processo de cura e aprendizado sobre as 
limitações causadas pela doença, pois sua abordagem é mais constante e direta. O 
paciente espera que se dê atenção a todos os problemas dele, inclusive os de ordem psi-
cológica e emocional, e nem sempre há um psicólogo pronto para atendê-lo”, observa 
Artur Custódio, coordenador nacional do Morhan.

“Nunca sofri 
preconceito”
Filemon Martins, 64 anos, curado 
da Hanseníase

No ano 2000 comecei a sentir um 
problema. Eu teclava bem no traba-
lho e, de repente, não sentia mais o 
dedo. Mas como eu sou diabético, 
os médicos diziam que era neuro-
patia periférica. Esse diagnóstico 
da Hanseníase demorou muito a 
ser concretizado. Com o passar do 
tempo, minha esposa começou a ver 
manchas nas minhas costas e sempre 
crescendo. Isso já era entre 2007 e 
2008. Fiz tratamento na UBS de Ja-
cuí, em São Miguel Paulista, e me 
curei um ano depois. Foi um baque 
quando descobri que era Hanseníase, 
devido ao estigma negativo. Impos-
sível não relacionar aos leprosários 
e ao isolamento. Mas a médica me 
explicou o tratamento e fui me acal-
mando. Quando contei aos meus fi-
lhos, a princípio ficaram chocados, 
mas posteriormente fui orientado a 
levá-los ao médico, que os tranqui-
lizou. Nunca sofri preconceito. Em 
todos os locais em que me apresentei 
nunca tive problema.

Hanseníase
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Em números
 ● 33.303 novos casos de Hanseníase teve o Brasil em 
2012, 2º país que mais registra novos casos de Hanse-
níase, atrás apenas da Índia.
 ● 1,51 a cada 10 mil brasileiros tem Hanseníase; em 
2002 a proporção era de 4,33, a meta é chegar a menos 
de um caso a cada 10 mil habitantes em 2015.
 ● 29 mil pessoas, aproximadamente, fizeram tratamento 
no país em 2012.
 ● 216 novos casos foram registrados na cidade de São 
Paulo em 2012, em 2013 houve redução para 180. 
 ● Passam pelas unidades de tratamento da Prefeitura 
anualmente cerca de 400 pacientes acometidos pela 
Hanseníase
 ● 87,5% das cidades oferecem serviços de diagnóstico e 
tratamento para a Hanseníase

Antes

Depois

Referência na recuperação de incapacidades causadas pela 
Hanseníase e na área de dermatologia geral, o Instituto Lauro 
de Souza Lima (ILSL), de Bauru (SP), possui uma sistema-
tização própria e eficaz para contemplar todas essas particu-
laridades da doença.
Desde 2000, o hospital utiliza o processo de Enfermagem 
com os Diagnósticos de Enfermagem da NANDA e atual-
mente está implementando as Classificações de Enfermagem 
NOC (Nursing Outcomes Classification) e NIC (Nursing In-
tervention Classification).
De acordo com a enfermeira Heloísa Guimarães, pesquisadora 
científica e membro da Equipe Técnica de Clínica e Terapêutica 
do ILSL, o atendimento se inicia com a coleta de um histórico 
abrangente, cujo objetivo é compreender e traçar estratégias para 
tratar os inúmeros desequilíbrios provocados pela Hanseníase 
naquele indivíduo.
“A partir dessa coleta de dados, fazemos o julgamento clínico e 
nomeamos os diagnósticos de Enfermagem, visando um resulta-
do a ser alcançado. Para isso, implementamos intervenções de 

Da esquerda para a direita: as enfermeiras Heloísa, Monica e Denise

Fábio G
uedes
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Enfermagem e depois reavaliamos para certificarmos que esta-
mos a caminho do alvo”, explica a especialista.
Com 65 leitos, 24 enfermeiros e 109 auxiliares e técnicos de En-
fermagem, o Instituto recebe pessoas do Brasil inteiro e oferece 
reabilitação física, terapia ocupacional, fisioterapia e cirurgias 
plásticas corretivas.
Os desafios nessa empreitada são variados e não se limitam às 
ações técnicas lá empregadas. É preciso, acima de tudo, conscien-
tizar os acometidos da importância de seguir as recomendações 
médicas à risca, sob pena de sofrerem ainda mais com o estigma.
“Chegam muitos pacientes com úlcera plantar ou de perna, mão 
em garra, logoftalmo, entre outras complicações. Fazemos uma sé-
rie de intervenções para fazer o paciente se interessar por si mesmo 
e cobrarmos isso dele periodicamente. Temos conseguido recupe-
rar boa parte das incapacidades”, diz Heloísa.

erradicação difícil
A meta estipulada pela OMS de erradicar a Hanseníase até 2015 
está longe de ser alcançada. E, mesmo que o Brasil atinja índice 
inferior a um caso a cada 10 mil habitantes, ainda haverá muito a 
ser feito para, de fato, poder-se superar a endemia.
“Quando se chegar a esse estágio, o que deve ocorrer nos próximos 
cinco anos, terão pelo menos dez Estados com mais de um aco-
metido a cada 10 mil habitantes. O Rio Grande do Sul, por exem-
plo, é quem tem os menores índices, mas é o maior em número de 
pessoas que já chegam ao hospital com sequela”, argumenta Artur 

Custódio, do Morhan.
Os casos de recidiva e a ainda recente literatura sobre eles também 
demonstram que a complexidade da doença é mais abrangente do 
que se imagina. 
Diagnosticado com Hanseníase em 2008 e curado no ano se-
guinte, o aposentado Filemon Martins é um dos que sofrem 
com reaparecimentos contínuos de sintomas da doença, mes-
mo após a eliminação dos bacilos.
“Seis meses depois da cura tive uma reação violenta na forma 
de dores em todos os membros do corpo e fiquei com dois 
dedos em garra, praticamente imóveis, e nunca mais tive força 
neles”, relata ele.
Atualmente, as reações seguem aparecendo semestralmente, em 
forma de manchas avermelhadas, edema em pés e mãos e dores 
nas articulações, obrigando-o a mudar de Itanhaém, no litoral, para 
a capital paulista, onde tem acesso mais fácil aos hospitais.   
Outra situação preocupante se dá em relação às pessoas que de-
senvolvem resistência ao tratamento, seja por não cumprir corre-
tamente as orientações médicas ou por algum fator genético des-
conhecido.
Muitos desses casos são encaminhados ao Núcleo de Gestão As-
sistencial de Várzea do Carmo, na capital paulista, referência esta-
dual neste tipo de tratamento.
“Quando chegam aqui, mudamos o tratamento e usamos outro tipo 
de antibiótico, mas existe sim a possibilidade de não se curar por 
completo”, afirma a enfermeira Denise Fernandes.
Para ela, existe hoje um desinteresse geral por parte dos profissio-
nais da saúde pela área da medicina sanitarista, sobretudo devido à 
desvalorização salarial e de condições de trabalho. 
A professora Monica Antar Gamba faz avaliação semelhante 
e, apesar de ter notado melhoras animadoras nos últimos dez 
anos, não vê cenário favorável ao fim da endemia.
“Erradicar a doença significa intensificar todas as ações de 
prevenção e vigilância epidemiológica. A saúde, infeliz-
mente, virou um negócio e a Hanseníase está longe de ser 
um bom negócio”, constata a especialista.

Equipe de enfermagem do Hospital Lauro de Souza Lima
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Manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronza-
das em qualquer parte do corpo.

Área de pele seca e com falta de suor.

Área da pele com queda de pelos, mais especialmente 
nas sobrancelhas.

Área da pele com perda ou ausência de sensibilidade 
(dormências, diminuição da sensibilidade ao toque, ca-
lor ou dor). Neste caso, pode ocorrer de uma pessoa se 
queimar no fogão e nem perceber, indo verificar a lesão 
avermelhada da queimadura na pele mais tarde.

Parestesias (sensação de formigamento na pele, princi-
palmente das mãos e dos pés).

Dor e sensação de choque, fisgadas e agulhadas ao 
longo dos nervos dos braços e das pernas.

Edema ou inchaço de mãos e pés.

Diminuição da força dos músculos das mãos, pés e face 
devido à inflamação de nervos, que nesses casos podem 
estar engrossados e doloridos.

Úlceras de pernas e pés.

Nódulo (caroços) no corpo, em alguns casos avermelha-
dos e dolorosos.

De olho nos sintomas

Protocolo específico

Fonte: Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela 
Hanseníase (Morhan)
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Em 2013, a Prefeitura de São Paulo revisou e publicou o protocolo para o aten-
dimento nas unidades de referência para Hanseníase, como parte do Programa 
Municipal de Controle da Hanseníase. Fique por dentro: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/protoco-
lo_hanseniase_2013_final_1380575286.pdf. 
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