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Ministério da Saúde 
Secretaria de Vigilância em Saúde 

Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis 
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações 

  

NOTA INFORMATIVA Nº 196/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS

 Fortalecimento das ações
de vigilância e controle da
hanseníase por meio do
exame e vacinação com
Bacilo Calme�e-Guérin-
BCG em contatos de
hanseníase

 

I - ASSUNTO

Fortalecer as ações de vigilância e controle da hanseníase por meio do exame e vacinação
com Bacilo Calme�e-Guérin- BCG em contatos de hanseníase.

 

III - ANÁLISE

 

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa e de evolução crônica, cujo agente
e�ológico é o Mycobacterium leprae, bacilo que a�nge principalmente a pele e nervos periféricos, o que
lhe confere um alto poder incapacitante .

Os contatos domiciliares representam maior risco de adoecimento do que a população em
geral devido à maior exposição ao bacilo (LOBATO et al, (BRASIL, 2016), por isso uma das para o controle
da hanseníase é a vigilância dos contatos intradomiciliares, garan�ndo acesso ao exame �sico de
qualidade a todos os contatos e vacinação com BCG para aqueles que não apresentam sinais e sintomas
da doença. Para menores de um ano de idade seguir as
h�ps://an�go.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/04/Instru----o-Norma�va-Calend--rio-Vacinal-
2020.pdf

Embora não se possa classificar a hanseníase entre as doenças de prevenção primária, pois
a vacina BCG (Bacilo Calme�e-Guérin) não impede o adoecimento, as evidências de atenuação, ao evitar
as formas mul�bacilares, corroboram sua indicação (NESPROM, 2014). Os contatos devem ser
informados que a vacina não é específica para hanseníase, mas oferece uma boa proteção contra a
doença (cerca de 80% de eficácia nesse público) (BARRETO et al. a importância da busca a�va por
contatos de pacientes menores de 15 anos, tendo em vista que a ocorrência da doença nessa faixa etária,
indica transmissão recente e a�va no meio em qual vive a criança .

 

III - CONCLUSÃO

 

https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/04/Instru----o-Normativa-Calend--rio-Vacinal-2020.pdf
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Desta Forma com o intuito de Fortalecer as ações de vigilância e controle da hanseníase
por meio do exame e vacinação com BCG em contatos de hanseníase a Coordenação-Geral de Vigilância
das Doenças em Eliminação (CGDE/DCCI/SVS/MS) e a Coordenação-Geral do Programa Nacional de
Imunizações (CGPNI/DEIDT/SVS/MS) unem esforços e orientam a realização conjunta entre estados e
municípios das seguintes estratégias:

Estabelecer fluxos pactuados para a vacinação com BCG nos contatos em tempo
oportuno para qualificar o acesso destes a essa medida de proteção;

Ampliar a vacinação com BCG na Atenção Primária à Saúde (APS);

Inserir a hanseníase sempre que abordar a temá�ca “vacinação com BCG” nos diversos
contextos;

Qualificar a informação sobre a vacinação de contatos de hanseníase por meio do
preenchimento do campo BCG-Hanseníase nos sistemas de informação (Sistema de
Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), E-SUS AB, e sistemas
próprios de acompanhamento de paciente);

U�lizar a informação, disponível nos sistemas referidos acima, para monitorar a
vacinação em contatos como uma das ações de vigilância e controle da hanseníase em
nível local;

Capacitar a rede de saúde, especialmente profissionais das salas de vacina, sobre a
importância da vacinação com BCG em contatos de hanseníase e alimentação do
sistema de informação.
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Documento assinado eletronicamente por Cássia de Fá�ma Rangel Fernandes, Diretor do
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, em 20/09/2021, às 18:35, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Regina Farias Pontes Lucena, Coordenador(a)-
Geral do Programa Nacional de Imunizações subs�tuto(a), em 20/09/2021, às 19:08, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gerson Fernando Mendes Pereira, Diretor(a) do
Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, em
22/09/2021, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2017&jornal=1&pagina=78&totalArquivos=132
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2017&jornal=1&pagina=78&totalArquivos=132
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2017&jornal=1&pagina=78&totalArquivos=132
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Documento assinado eletronicamente por Arnaldo Correia de Medeiros, Secretário(a) de Vigilância
em Saúde, em 22/09/2021, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março
de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Carmelita Ribeiro Filha Coriolano, Coordenador(a)-Geral
de Vigilância das Doenças em Eliminação, em 05/10/2021, às 13:24, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e
art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0022612703 e o código CRC 2C18DA9B.

Brasília, 06 de setembro de 2021.
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