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Leprosy: a reemerging disease in the Brazilian public health 
 

ABSTRACT Leprosy, since biblical times, brings stigmas that trigger negative social repercussions, delaying diagnosis and 
adherence to treatment. It is a chronic granulomatous infectious contagious disease caused by Mycobacterium leprae, 
transmitted by inhalation through prolonged contact of individuals with the genetic predisposition of the sick person. 
Associated with this, populations in additional vulnerability, poverty, low-income underemployment, inadequate 
rooming, and many residents favor overlapping cases, creating endemic pockets in the Brazilian territory. The lack of 
clinical-immunological knowledge of pathology feeds the stigmas regarding image, social guilt and family descent, 
forcing the individual to isolate themselves from social life, generating a vicious cycle of inequality and social 
vulnerability.   
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Introdução 
  

Ao longo dos séculos, a Hanseníase tem sido cercada por estigmas que geram preconceito e transtornos na vida 
do portador, visto que os indivíduos leprosos (antiga denominação da hanseníase) eram considerados “imundos” e a 
doença apresentada como punição divina, exigindo o isolamento dos mesmos. Esse tratamento excludente fortaleceu 
a imagem de apatia à patologia, consolidando a estigmatização social do contato com o doente, que se apresenta 
clinicamente com lesões na pele e deformidades estruturais, principalmente nas extremidades (Martins e Caponi 2010).  

Este estigma relacionado à doença apresenta repercussão global, comprometendo o controle da infecção, devido 
ao atraso pela busca de diagnóstico, além da falta de adesão ao tratamento. Adicionalmente, o preconceito pode 
produzir transtornos em diferentes áreas da vida, como a profissional e emocional (Morgado et al 2017), havendo pelo 
menos três diferentes tipos de estigmas: o primeiro corresponde às abominações do corpo, às deformidades físicas; o 
segundo equivale à culpa de natureza individual, consequência de crenças falsas e rígidas, vontade fraca, paixões 
tirânicas ou não naturais, doenças mentais, desonestidade, alcoolismo, homossexualismo, desemprego, dentre outros. 

RESUMO A hanseníase, desde os tempos bíblicos, traz consigo estigmas que desencadeiam repercussões sociais 
negativas, atrasando o diagnóstico e a adesão ao tratamento. É uma doença infectocontagiosa, granulomatosa 
crônica, ocasionada pelo Mycobacterium leprae, de transmissão por via inalatória por meio do contato prolongado 
de indivíduos com predisposição genética com a pessoa doente. Associado a isso, populações em adicional de 
vulnerabilidade, pobreza, subempregos com baixa renda, domicílios com cômodos inadequados e muitos 
moradores, favorecem a sobreposição de casos, criando bolsões endêmicos no território brasileiro.  A falta de 
conhecimentos clínico-imunológicos da patologia alimenta os estigmas quanto à imagem, à culpa social e à 
descendência familiar, obrigando o indivíduo a se isolar do convívio social, gerando um ciclo vicioso de desigualdade 
e vulnerabilidade social. 
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E, o terceiro, relacionado à linhagem genética familiar, onde a doença é transmitida e contamina os membros desta 
(Martins e Caponi 2010; Borenstein et al 2008). Perante os fatos, denota-se que, a estigmatização social se dá pela falta 
de conhecimentos clínico-imunológicos da patologia (Santos et al 2013), os quais pretendemos esclarecer neste texto.  
 

Hanseníase 
 

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, granulomatosa crônica, ocasionada pelo Mycobacterium leprae, 
bacilo álcool-ácido resistente que pertence ao mesmo gênero do agente etiológico da tuberculose (Santos et al 2013). 
Trata-se de uma espécie Gram positiva, parasita intracelular obrigatório com predileção por células cutâneas e do 
sistema nervoso periférico. Acredita-se que a sua transmissão ocorre primordialmente pela via inalatória, sendo 
relacionada ao contato por tempo prolongado de uma pessoa suscetível (geneticamente predisposta) com um portador 
de alta carga bacilífera (Moreira et al 2014; Velôso et al 2018). Nesse sentido, o bacilo apresenta alta infectividade e 
baixa patogenicidade, ou seja, muitas pessoas são infectadas, mas poucas adoecem (Brasil 2017). 

O bacilo de Hansen exprime lento intervalo de multiplicação (11 a 16 dias) e longo período de incubação (2 a 5 
anos, em média), e o homem se apresenta como única fonte de infecção (reservatório). Clinicamente, a hanseníase 
pode ser classificada em: as Paucibacilares, que podem ser Indeterminadas ou Tuberculóides; ou as Multibacilares, que 
podem ser Dimorfa e Virchowiana. Para seu controle, há esquemas terapêuticos prolongados denominados de 
poliquimioterapia, com doses supervisionadas pelo profissional de saúde, e que quando realizada de forma correta e 
sem interrupção promove a cura da patologia. Quando não tratada adequadamente ou em tempo hábil, pode evoluir 
com incapacidades sensório-motoras (Brasil 2017; Velôso et al 2018). 

Os principais sinais e sintomas neurodermatológicos da hanseníase são: manchas esbranquiçadas 
(hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com alterações da sensibilidade térmica e/ou dolorosa e/ou ao tátil; 
pápulas, tubérculos e nódulos, além da diminuição ou queda de pelos, localizada (madarose, principalmente) ou difusa, 
com ressecamento dérmico e diminuição ou ausência de sudorese no local. Ademais, comprometimento com 
espessamento de nervos periféricos, alterando a sensibilidade e força muscular (Brasil 2017). Pode atingir indivíduos de 
qualquer idade e em ambos os sexos, incidindo mais em homens. Entretanto, o acometimento de crianças é raro, sendo 
observado em regiões de alta endemicidade (Brasil 2017). O Brasil apresenta uma alta taxa de detecção, 12,2/100 mil 
habitantes, classificando o país como de alta carga para a doença (Brasil 2018). 

 

Componente social 
 

Em conjunto aos fatores individuais, as condições sociais também atuam na patogênese dessa doença. A 
distribuição da hanseníase é heterogênea e focal nos territórios endêmicos, esses sítios se localizam nas regiões Centro-
oeste, Nordeste e Norte do país. É possível reconhecer, na região Nordeste, a relação entre casos novos e o contexto 
social de pobreza. Mesmo com todo enfoque epidemiológico, a patologia continua pertencente às doenças 
negligenciadas, expressa nas populações com adicional de vulnerabilidade (Reis et al 2019). 

Além da carência, a baixa escolaridade e consequentemente empregos com renda menor que um salário mínimo, 
e, domicílios com maior número de moradores por residência e casa com poucos cômodos (um ou dois quartos, no 
máximo), favorecem a sobreposição de casos. Ademais, muitos locais dessas regiões apresentam deficiência na rede de 
atenção à saúde, com dificuldade de acesso ao diagnóstico e tratamento, ou mesmo recursos humanos habilitados para 
identificar os casos suspeitos, bem como do seguimento e adesão por parte do paciente e dos que o circundam (Reis et 
al 2019). 

Em linhas gerais, parentes de pessoas com hanseníase possuem maior chance de adoecer (Brasil 2017). Os 
contatos sociais, definidos como qualquer pessoa que conviva ou tenha convivido em relações familiares ou não de 
forma próxima ou prolongada com indivíduo não tratado, devem ser acompanhados, avaliados por profissionais 
habilitados e ser o público de ações de educação em saúde, somando-se a imunoprofilaxia. Esse acompanhamento 
perdura, no mínimo, por cinco anos - tempo médio de incubação do bacilo (Boigny et al 2019). 
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Enfrentamento 
 

A enfermidade negligenciada tem sua expressão diretamente relacionada a populações que vivem diferentes 
contextos de vulnerabilidade, embora possam existir financiamentos públicos específicos para indução das pesquisas, 
o conhecimento produzido não tem se revertido, proporcionalmente, em avanços terapêuticos, o que é justificado, em 
parte, pelo baixo interesse das indústrias farmacêuticas ao público alvo (Reis et al 2019; Silva e Barsaglini 2018). 

Para o enfrentamento das doenças emergentes e reemergentes o fortalecimento da vigilância epidemiológica, 
especialmente no que diz respeito à sua capacidade de detecção precoce, tem um papel fundamental. Médicos, 
enfermeiros, médicos veterinários, e demais profissionais da assistência devem ser capacitados para identificar casos 
suspeitos e auxiliar no processo de investigação e desencadeamento das medidas de controle (Paz e Bercini 2009). 

 

Considerações finais 
 

As discriminações que, muitas vezes, inconscientes, diminuem a socialização dos doentes, afastando as pessoas 
por serem diferentes, aleijados, imundos, incuráveis, sem realmente refletir o significado primordial. Desse modo, 
promover uma mobilização social contínua com educação da população, dos contatos e dos profissionais de saúde, 
buscando construir uma representação social positiva, apoiada na cura, na gratuidade do tratamento, na apresentação 
clínica, a fim de estimular a auto-suspeição diagnóstica e a procura das unidades de saúde, é de fundamental 
importância para desconstruir a estigmatização e a doença que perdura entre os séculos. 
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