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A hanseníase é causada pelo Mycobacterium leprae e transmiti-se de forma 

direta, através das vias respiratórias, por um contato íntimo e prolongado com o 

portador sem tratamento1. Considerada como problema de saúde pública, há uma 

necessidade de vigilância de contatos de maneira contínua, para que haja 

redução das taxas de incidência em regiões do Brasil onde há elevado número de 

casos novos da doença2. O diagnóstico precoce, o controle dos contatos e a 

utilização da vacina BCG nos contatos intradomiciliares, são estratégias pilares no 

controle e prevenção da hanseníase pelo Ministério da Saúde1. A BCG deve ser 

aplicadas nos contatos sem presença de sinais e sintomas de hanseníase no 

momento da avaliação3. O objetivo do trabalho é apresentar um relato de um caso 

pediátrico contactante de hanseníase com adoecimento MB. Foi analisado o 

prontuário e o cartão vacinal da criança. O menor P.H.M.S. é residente da cidade 

de Santa de Ipanema/ AL, apresenta 6 anos de idade e é contato do pai E.S.S., 

portador de hanseníase em tratamento multibacilar. Ao ser feito o exame de 

contato na criança, a mesma não apresentava lesão sugestivas de hanseníase, 

sendo encaminhada para tomar duas doses de BCG, e após tomar a segunda 

dose de BCG, a criança apareceu com sinais e sintomas de hanseníase. Sendo 

transferido para Arapiraca, onde foi diagnosticada com hanseníase virchowiana 

apresentando mais de dez lesões e sem comprometimento neural. Sendo 

investigado, notificado no dia 10/11/2015 e dado inicio ao tratamento logo em 

seguida. Diante disso, conclui-se quanto à importância da realização do exame 

céfalo-caudal desses contatos, para evitar enganos e possíveis complicações 

posterior.  
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