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CONCEITO
Conhecida por ser uma das doenças mais antigas do mundo, com registros de
casos há mais de 4000 anos, a hanseníase, popularmente chamada de lepra, é
uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Mycobacterium
leprae. Atualmente possui cura, mas, se não tratada, pode deixar sequelas.
Segundo a SBD, a transmissão do M. leprae se dá por meio de convivência muito
próxima e prolongada com o doente da forma transmissora, chamada
multibacilar, que não se encontra em tratamento, por contato com gotículas de
saliva ou secreções do nariz. Cerca de 90% da população têm defesa contra a
doença.
O período de incubação (tempo entre a aquisição a doença e da manifestação
dos sintomas) varia de seis meses a cinco anos. A maneira como ela se manifesta
varia de acordo com a genética de cada pessoa.

SINTOMAS

A hanseníase pode se apresentar com manchas mais claras, vermelhas ou mais
escuras, que são pouco visíveis e com limites imprecisos, com alteração da
sensibilidade no local associado à perda de pelos e ausência de transpiração.

Assista no Youtube:
ENTREVISTA SOBRE HANSENIASE CAMPANHA JANEIRO ROXO

- Dr. Luiz Porto

TRATAMENTOS

O tratamento da hanseníase é feito por meio do uso de medicamentos antibióticos que têm
como função matar o bacilo causador da doença. Uma vez que o tratamento é iniciado, em
poucos dias a pessoa deixa de ser capaz de transmitir a hanseníase para outros
indivíduos..
O uso dos medicamentos costuma ser prolongado, podendo durar entre 6 a 12 mêses, e o
tratamento não deve ser interrompido em nenhuma hipótese, já que há o risco de tornar a
bactéria resistente aos antibióticos disponíveis no mercado.

Veja outros vídeos sobre a hanseníase:
Assista no Youtube:
PALESTRA SOBRE HANSENIASE NO
SEMINÁRIO ESTADUAL DE
HANSENÍASE DE MINAS GERAIS
- Dr. Luiz Porto

Assista no Youtube:
Carreta da Hanseníase em Belo
Horizonte
- Dr. Luiz Porto
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