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INFECÇÃO A hanseníase, que antigamente era conhecida como lepra, faz parte
da lista de doenças negligenciadas da Organização Mundial da Saúde (OMS)

Brasil é o segundo país com
mais casos de hanseníase

JANE FERNANDES

Cercada de estigma desde as
narrativas bíblicas, a hanse-
níase, antigamente conheci-
da como lepra, faz parte da
lista de doenças negligen-
ciadas da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), carac-
terizadas por afetarem po-
pulações pobres. Segundo
país com mais casos de han-
seníase em todo o mundo, o
Brasil é superado apenas pe-
la Índia e concentra cerca de
90% das ocorrências regis-
tradas nas Américas.

No ano passado, a Secre-
taria da Saúde da Bahia (Se-
sab) registrou 2197 casos,
com mais ocorrências em
Salvador, Juazeiro, Barreiras,
Eunápolis e Feira de Santana.
Com 255 notificações em
2018 (dados da Sesab atua-
lizados em 22/4/19), a capital
baiana tem maior incidência
de hanseníase nos bairros do
subúrbio, além de Valéria,
Itapuã e São Caetano.

Causada pela bactéria My-
cobracterium leprae, a doen-
ça é transmitida pelas vias
aéreas, mas o contágio nor-
malmente ocorre por meio
de convívio íntimo e prolon-
gado com o paciente, explica
o dermatologista Thiago
Amparo. Parte da equipe do
Ambulatório Magalhães Ne-
to do Hospital Universitário
Professor Edgard Santos
(Hupes), da Universidade Fe-
deral da Bahia (Ufba), o mé-
dico ressalta que cerca de
90% da população é imune
à bactéria.

As pessoas com essa re-
sistência imunológica não
desenvolverão a doença,
mesmo que tenham contato
com a bactéria, mas os ou-
tros 10% são vulneráveis à
hanseníase. Amparo explica
queessaimunidadecomple-
ta é determinada genetica-
mente, mas, nas pessoas que
não a possuem, fatores co-
mo má alimentação e con-
dições gerais de vida in-
fluenciam na capacidade de
reação ao bacilo de Hansen,
como a bactéria também é
chamada. De acordo com o
dermatologista, manchas
brancas ou avermelhadas

com comprometimento da
sensibilidade, geralmente
são os primeiros sintomas
da hanseníase, que acomete
especialmente pele e ner-
vos, mas pode atingir outros
órgãos. Ele acrescenta que
perda de pelo, localizada ou
difusa, redução de suor na
área da mancha e o surgi-
mento de caroços também
são comuns.

Amparo explica que, em

geral, o diagnóstico é feito de
forma clínica, com uma aná-
lise das lesões, teste de perda
de sensibilidade e palpação
dos nervos. Embora não seja
indispensável para a identi-
ficação da doença, a chama-
da baciloscopia ajuda na de-
finiçãodotratamentoquese-
rá aplicado. O exame consis-
te em coleta de secreção, por
meio de incisão, em lesões da
orelha e/ou cotovelo, e aná-
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Transmissão se dá em geral por vias aéreas e contágio ocorre pelo convívio íntimo e prolongado com paciente

90%
das ocorrências
registradas nas Américas
acontecem no Brasil, que
é superado apenas pela
Índia em número de
casos. No ano passado,
a Bahia registrou 2.197
casos, segundo a
Secretaria da Saúde

Pacientes temem ser
vítimas de preconceito
Em tratamento há seis me-
ses, Pedro Batista*, 33 anos,
desempregado, só contou
sobre o diagnóstico de han-
seníase aos parentes mais
próximos, pois teme ser ví-
tima de preconceito. O es-
tigma que ainda cerca a
doença é confirmado por
Cristiane Castro, da Direto-
ria de Vigilância Epidemio-
lógica do Estado, ao contar
casos nos quais o paciente só
aceita receber tratamento
após ser informado sobre as
graves sequelas que a pato-
logia pode causar.

Pedro* percebeu as pri-
meiras manchas quando ti-
nha 23 anos, mas não lhe
causou preocupação. Com o
tempo, vieram as sensações
de dormência, não restritas
às manchas, uma aparência
de inchaço na pele e episó-
dios de dor intensa quando
algo batia nas orelhas e pés.
Morador do subúrbio, ele só
buscou atendimento quan-
do uma antiga colega de es-
cola, que havia tido hanse-
níase, o alertou sobre essa
possibilidade.

Diagnosticado na rede de
atenção básica e com um
quadro avançado da doença,
ele foi direcionado ao Am-
bulatório Magalhães Neto
do Hupes/ Hospital das Clí-
nicas, que só atende pacien-
tes encaminhados por ou-
tras unidades de saúde. No
dia que conversou com
A TARDE, ele recebeu a sexta
dose supervisionada do tra-
tamento, que terá duração
de doze meses.

Unidade de referência,
juntamente ao Hospital
Couto Maia, o ambulatório

Pedro* só contou sobre o diagnóstico de hanseníase aos parentes mais próximos

lise do material ao micros-
cópio. Em alguns casos, bióp-
sias podem ser requeridas.

O médico destaca a im-
portância do diagnóstico
precoce para que não ocor-
ram complicações. “A evolu-
ção da doença é variável.
Tem pacientes que mesmo
antes do diagnóstico já têm
reação hansênica, que é o
que deixa sequelas”, escla-
rece. A reação é caracteriza-

da por atingir nervos ou pele
de forma muito intensa, ge-
rando dor e resultando em
perda de força e até mesmo
deformações, como mão em
garra e pé/mão caído.

De acordo com o Guia Prá-
tico sobre a Hanseníase edi-
tado pelo Ministério da Saú-
de, de 15 a 30% dos pacientes
multibacilares “podem
apresentar fenômenos agu-
dos como primeira queixa
da doença”.

Classificação
Quando a patologia tem a
forma paucibacilar, a baci-
loscopia é negativa e não há
risco de transmissão, escla-
rece o dermatologista. Já a
forma transmissível, cha-
mada de multibacilar, apre-
senta baciloscopia positiva e
tem as chances de contágio
cessadas após a primeira do-
se do tratamento poliqui-
mioterápico.

Amparo conta que, com
base na forma clínica, a ba-
ciloscopia e o exame ana-
tomopatológico, a doença é
enquadrada na classificação
de Ridley e Jopling como in-
determinada, tuberculoide,
borderline-tuberculoide,
borderline-borderline, bor-
deline-virchowiana e a vir-
chorwiana. Esta última
acontece “quando o pacien-
te tem uma resposta imune
muito deficiente e, então,
pode ter infiltração no corpo
todo”, detalha.

No entanto, as únicas va-
riações importantes para a
definição do tratamento é se
a hanseníase é paucibacilar
ou multibacilar. No primei-
ro caso, o número de lesões
é reduzido, o que indica uma
resposta imunológica mais
eficiente, e a poliquimiote-
rapia é mantida por seis me-
ses, ministrando rifampici-
na e dapsona na dose men-
sal supervisionada (no con-
sultório) e somente a dap-
sona diariamente (em casa).
Na multibacilar, o tratamen-
to é mantido por doze me-
ses, com dose supervisiona-
da reunindo rifampicina,
dapsona e clofazimina, e
manutenção das duas últi-
mas no uso diário.

executou as medidas profi-
láticas definidas pelo Minis-
tério da Saúde, que consiste
em examinar os contatos
próximos do paciente para
verificar sinais de hansenía-
se e aplicar a vacina BCG na-
queles que não tenham a
doença. A esposa e os dois
filhos de Pedro* não foram
infectados.

Embora a vacina BCG não
seja específica, o dermato-

DIAGNÓSTICO E
TRATAMENTO

As unidades da rede de
atenção básica da
Secretaria da Saúde de
Salvador estão
preparadas para o
diagnóstico da
hanseníase,
acompanhamento do
tratamento e
investigação de contágio
dos contatos do paciente

Menores de
15 anos têm
notificação
específica

Entre os 2.197 novos casos
diagnosticados em 2018 na
Bahia, 126 correspondiam a
pacientes com menos de 15
anos, que são notificados de
forma específica. De acordo
com Cristiane Castro, da Di-
retoria de Vigilância Epide-
miológica do Estado (Divep),
por conta do período de in-
cubação, que pode ultrapas-
sar 10 anos, a identificação
da doença em crianças é si-
nal de grande circulação de
bacilo na área e possível pre-
sença de contatos próximos
não diagnosticados.

Dados da Divep indicam
pequenas variações no nú-
mero de novos casos regis-
trados entre 2016 e 2018,
tanto no público geral quan-
to nos menores de 15 anos.
Até o último dia 6, a Bahia já
tinha notificado 528 casos
este ano, considerando to-
das as faixas etárias. Um tra-
balhodebuscaativadecasos
é realizado em municípios
do oeste, sul e extremo sul
baiano desde março. “Eles
examinam moradores lo-
cais e fazem treinamento
com médicos da região”, ex-
plica Cristiane sobre a Car-
reta de Saúde, iniciativa da
Novartis, com parceria da
Secretaria de Saúde da Bahia
e do Ministério da Saúde.

Primeira parada da carreta
no estado, a cidade de Bar-
reiras teve 37 casos diagnos-
ticados em apenas dois dias.
Amanhã e terça-feira (13 e 14
de maio), a carreta estará em
Teixeira de Freitas e segue pe-
lo sul do estado até dia o 24.

logista Thiago Amparo ex-
plica que as bactérias cau-
sadoras da tuberculose e da
hanseníase são do mesmo
grupo e pesquisas indicam
que a vacinação promove
um reforço contra o bacilo
de Hansen. Cristiane acres-
centa que a BCG será mi-
nistrada apenas em pessoas
que ainda não tomaram
uma segunda dose.

Cristiane afirma que os

contatos examinados no pe-
ríodo do diagnóstico são
acompanhados ao longo de
cinco anos, pois a bactéria
Mycobracterium leprae tem
um período de incubação
longo.

Rede pública
De acordo com o médico clí-
nico Afonso Batista, da rede
de atenção básica da Secre-
taria da Saúde de Salvador,

as unidades estão prepara-
das para o diagnóstico da
hanseníase, acompanha-
mento do tratamento e in-
vestigação de contágio dos
contatos. “Só encaminha-
mos quando ocorre reação
hansênica ou se houver dú-
vida entre as formas pau-
cibacilar e multibacilar”, es-
clarece.

*NOME FICTÍCIO

As bactérias
causadoras da
tuberculose e
da hanseníase
são do mesmo
grupo e vacina
dá reforço
contra bacilo de
Hansen


