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RESUMO

O Brasil vem apresentando mudanças no seu perfil epidemiológico, porém ainda é nítida a

prevalência  de doenças infectocontagiosas.  Dentre  elas destaca-se a Hanseníase,  como um

sério problema de Saúde Pública, fazendo com que seu portador necessite de um atendimento

multidisciplinar incluindo médico,  enfermeiro, fisioterapeuta entre outros, com objetivo de

diagnosticar,  tratar,  realizar  o  acompanhamento  destes  pacientes  e  prevenir  deformidades

(BRASIL, 2008). Em 2019 no Recife foram notificados  687 casos novos de Hanseníase na

População Geral, destes 102 casos no território do Distrito Sanitário VII (SESAU, 2020). Esta

pesquisa  objetivou  identificar  as  Unidades  silenciosas  para  detecção  de  casos  novos  de

Hanseníase implementando o projeto de intervenção nas mesmas, com o foco de fortalecer a

detecção  e  o  controle  da  doença  nesses  serviços.  Tratou-se  de  estudo  epidemiológico,

retrospectivo, a partir da análise do padrão de registro dados de casos novos de Hanseníase

notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período de

2014  a  2018. Foram  identificadas  04  unidades  com  baixa  detecção  de  casos  novos  de

Hanseníase no DSVII onde foram classificadas como silenciosas e direcionadas para as ações

de intervenções propostas no projeto. Foram capacitados 58 profissionais de saúde sobre o

manejo  clínico,  diagnóstico  na  Hanseníase,  diagnóstico  diferencial  e  integração  Atenção

Básica e Vigilância em Saúde, 12 profissionais de nível superior e 45 de nível médio das

Unidades de Saúde da Família. Foram realizados 03 Ações de busca ativa de sintomáticos por

meio  de mutirão  com avaliação  dermatoneurológica  dos  usuários  das  Unidades  de  Saúde

classificadas como “silenciosas” totalizando 65 atendimentos com 02 casos confirmados e 08

casos em investigação diagnóstica. Concluímos que através da análise dos resultados notou-se

um  aumento  do  aprendizado  por  parte  dos  profissionais  que  participaram  do  Curso,  foi

possível observar uma boa aceitação da metodologia utilizada durante o curso e do material

didático distribuído para os profissionais. Foi observado após avaliação dos resultados que os

profissionais  que  participaram  do  curso,  apresentaram  um  conhecimento  prévio  razoável

sobre a Hanseníase o que leva a hipótese que a falta de notificação de casos de Hanseníase

nessas US podem não estar associadas a falta de conhecimento sobre a doença por parte dos

profissionais.

Palavras-chave: Hanseníase. Doenças Negligenciadas. Saúde Única. Epidemiologia. 



ABSTRACT

Brazil  has  shown  changes  in  its  epidemiological  profile,  but  the  prevalence  of

infectious diseases is still clear. Among them, leprosy stands out, as a serious public health

problem,  causing  its  carrier  to  require  multidisciplinary  care  including  doctor,  nurse,

physiotherapist,  among others, with the objective of diagnosing, treating,  monitoring these

patients and preventing deformities. (BRASIL, 2008). In 2019, 687 new cases of leprosy were

reported in Recife in the General Population, of these 102 cases in the territory of Sanitary

District VII (SESAU, 2020). This research aimed to identify the “silent” Units to detect new

cases of Hansen's disease by implementing the intervention project in them, with the focus on

strengthening  the  detection  and  control  of  the  disease  in  these  services.  This  was  an

epidemiological, retrospective study, aiming at the identification of silent health units based

on the analysis of the registration pattern data of new cases of Hansen's disease notified in the

Notifiable Diseases Information System (SINAN) in the period from 2014 to 2018. Four units

were identified with low detection of new cases of leprosy in the DSVII where they were

classified as "silent" and directed to the intervention actions proposed in the project. 58 health

professionals were trained on clinical management, diagnosis in Hansen's disease, differential

diagnosis  and integration  of Primary Care and Health Surveillance,  12 professionals  with

higher education and 45 with secondary education at Family Health Units. Three actions of

active  search  for  symptomatic  patients  were  carried  out  through  a  task  force  with

dermatoneurological evaluation of users of the Health Units classified as “silent”, totaling 65

visits with 02 confirmed cases and 08 cases in diagnostic investigation.  We conclude that

through  the  analysis  of  the  results  an  increase  in  the  learning  by  the  professionals  who

participated in the Course was noticed, it was possible to observe a good acceptance of the

methodology  used  during  the  course  and  of  the  didactic  material  distributed  to  the

professionals.  It  was  observed  after  evaluating  the  results  that  the  professionals  who

participated  in  the  course,  presented  reasonable  prior  knowledge  about  Hansen's  disease,

which leads to the hypothesis that the lack of notification of cases of Hansen's disease in these

US may  not  be  associated  with  lack  of  knowledge  about  the  disease  due  to  part  of  the

professionals.

Keywords: Leprosy. Neglected Diseases. One Health. Epidemiology. 
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1 INTRODUÇÃO

 A hanseníase mantém-se como importante endemia para a saúde pública  nos países em

desenvolvimento. A identificação oportuna de casos e o tratamento com Poliquimioterapia (PQT)

têm poupado entre um a dois milhões de indivíduos de apresentarem incapacidades resultantes da

doença.  Verifica-se avanços ocorridos no diagnóstico e tratamento da Hanseníase onde ouve uma

mudança gradativa da realização do tratamento nas Unidades de média e alta complexidade para os

atendimentos na Atenção Básica (AB) (MARQUES et al., 2013).

 Embora  tenham-se  conquistado  avanços  nas  últimas  décadas,  em  2018  foram

detectados  208.641  casos  novos  de  hanseníase  no  mundo,  e  destes  79,6% (166.011)  estavam

concentrados em três países: Índia, Brasil e Indonésia, países esses que possuem as mais alta cargas

da doença (SANTOS, 2020). O Brasil ocupa a 2ª posição em número de casos novos na população

geral, ficando assim com cerca de 92% do total de casos das Américas, em 2018 (OMS, 2019). De

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), nas décadas de 1980 e 1990, a carga global

de casos de hanseníase diminuiu em quase 90%(4). Apesar disso, a hanseníase ainda é considerada

um  grave  problema  de  saúde  pública  por  seu  potencial  incapacitante  e  por  ser  uma  doença

contagiosa. 

O Nordeste se destaca com significativas áreas de manutenção da transmissão. Pernambuco

se  encontra  no  quarto lugar  do  ranking  nacional  quanto  ao  coeficiente  de  detecção  geral  de

Hanseníase, sendo classificado como de endemicidade muito alta. Em 2019 foram registrados 2.325

novos casos de Hanseníase no Estado.  (SES-PE, 2020). Em 2019 no Recife foram notificados 687

casos novos de Hanseníase na População Geral, destes 102 casos no território do Distrito Sanitário

VII (SESAU, 2020).

Relatos  de pesquisas desenvolvidos pela Fiocruz (2019) demonstram a existência  de um

perfil  da  prevalência  da  Hanseníase  em  populações  vulneráveis.  Foi  realizada uma  revisão

sistemática de 39 estudos identificando como indivíduo mais vulneráveis os moradores das regiões

centro-oeste, norte ou nordeste, do sexo masculino, de raça cor preta/parda, com baixa escolaridade,

renda  média  mensal  de  até  170  reais  por  pessoa,  contatos  domiciliares,  habitantes  de  casas

superlotadas,  com escassez e insegurança alimentar,  pessoas idosas,  precariedade das condições

sanitárias como favoráveis à doença, a pesquisa também apontou uma priorização do agravo em

crianças (ANDRADE, 2019).
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 Neste  contexto,  a  ocorrência  da doença  pode estar  associada  a  outros  fatores  de

ordem econômica, social, geográfica, dificuldades de acesso aos serviços de saúde para detecção e

tratamento precoces, fundamentais para a redução da carga da doença. Em Recife tal fato pode se

evidenciado quando analisado  o padrão de registro de casos novos de Hanseníase notificados nas

Unidades de Saúde do Distrito Sanitário VII e a situação socioeconômica da região que caracteriza-

se por ser uma região de contrastes, com desigualdades sociais e ambientais (RECIFE, 2018). 

O conhecimento epidemiológico, ambiental e socioeconômico a cerca da hanseníase é de

fundamental importância antes do desenvolvimento de qualquer ação para combater a doença. A

epidemiologia fornece a metodologia esclarecedora sobre a magnitude dos problemas causados pela

hanseníase. No contexto da análise epidemiológica, ambiental e socioeconômica pode servir de base

para estabelecer as prioridades de intervenções do programa como a identificação de unidades com

baixa detecção de casos novos de hanseníase e intensificação de intervenção nas mesmas.

 Produzir análise de saúde de uma população não é uma tarefa simples, ainda mais quando se

trata de agravos negligenciados como é o caso da Hanseníase onde muitas vezes os casos sequer

chegam até as unidades. Geralmente os agravos negligenciados são invisíveis aos procedimentos

formais desenvolvidos no cotidiano da US e da VS o que leva estas unidades a ficarem silenciosas

para esses agravos. Integrar APS e VS  resulta em ajudar a US a identificar estas pessoas e suas

demandas,  trazendo  um olhar  para  o  território,  gerando uma  análise  situacional  em  saúde,

potencializando o planejamento em saúde. Para superar as negligências  os profissionais de saúde

devem compreender  às  necessidades  sociais  em saúde dos  territórios  que  trabalham (BRASIL,

2018).

A fim de alcançar a melhoria quanto ao diagnóstico precoce da hanseníase, e a consequente

redução na transmissão da infecção, faz-se necessário o planejamento de atividades de busca ativa

de  sintomáticos dermatoneurológico em áreas de alta endemicidade, com ações de educação em

saúde, vigilância de contatos, qualificação do manejo clínico da doença, prevenção e tratamento de

incapacidades, ciente da importância desses princípios que escolheu-se o Distrito Sanitário VII para

objeto  do  estudo  por  enquadrar-se  no  nos  critérios  de  vulnerabilidade  descritos  na  literatura,

aplicando-se assim o projeto de intervenção nas Unidades de saúde com baixa detecção de casos

novos de hanseníase.
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2  REFERENCIAL TEÓRICO

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa de evolução crônica e curável, cujo agente

etiológico é o Mycobacterium leprae. Seu contagio é dado através do contato inter-humano, sendo

as vias aéreas superiores a mais provável forma de entrada do bacilo através do contato diário e por

tempo  prolongado,  levando  ao  comprometimento  neurológico,  decorrente  de  uma  reação

inflamatória  causada pela  ação direta  do bacilo,  como uma resposta  imunológica do organismo

(BRASIL, 2008; OMS, 2016). 

Entre  as  doenças  infecciosas,  a  hanseníase  é  considerada  uma das  principais  causas  de

incapacidades  físicas,  em  razão  do  seu  potencial  de  causar  lesões  neurais.  O  alto  potencial

incapacitante  da  hanseníase  está  diretamente  relacionado  ao  poder  imunogênico  do  M. leprae

(BRASIL, 2017). Quando diagnosticada e tratada tardiamente pode trazer graves consequências

para os portadores e seus familiares atingindo principalmente a faixa etária economicamente ativa,

mantendo a doença como um sério problema de saúde pública, possuindo ações exclusivas voltadas

para  a  sua eliminação  em âmbito  nacional  por  meio  do Programa de Controle  da Hanseníase,

presente  na Atenção  Primária  à  Saúde (APS),  em particular  nas  Equipes  de  Saúde da  Família

(EqSF),  atendendo  a  população  por  meio  de  ações  preventivas  e  curativas  (BRASIL,  2016;

BRASIL, 2018).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu metas para eliminação da hanseníase

como problema de saúde pública, com a incidência de menos de um caso por dez mil habitantes,

em seguida foi a vez do Ministério da Saúde também definir suas metas. Todavia, essas metas têm

sido  prorrogadas,  gerando  um  desafio  a  ser  alcançado  em  alguns  países,  em  decorrência  da

complexidade da doença.
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2.1 EPIDEMIOLOGIA 

 

 Em 2016, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 143 países reportaram 214.783

casos  novos  de  hanseníase,  o  que  representa  uma  taxa  de  detecção  de  2,9  casos  por  100 mil

habitantes. No Brasil, no mesmo ano, foram notificados 25.218 casos novos, perfazendo uma taxa

de detecção de 12,2/100 mil hab. Esses parâmetros classificam o país como de alta carga para a

doença, sendo o segundo com o maior número de casos novos registrados no mundo (BRASIL,

2017).

Segundo Boletim Epidemiológico da Secretária de Saúde de Recife (2018) no período de

2007 a 2017 observou-se uma redução no total de casos novos notificados na população em geral,

apesar dessa redução, o risco da doença na cidade ainda é avaliado como alto e o risco de áreas

“silenciosas” deve ser considerada, devendo toda a rede de saúde está sensível a este agravo. A taxa

de detecção foi de 58,7 casos por 100 mil habitantes em 2007 e passou para 29,2 em 2017 e em

menores de <15 anos, a taxa caiu de 34,8 casos por 100 mil habitantes, para 9,3 em 2017. 

Sabe-se que a redução da prevalência da hanseníase depende da capacidade dos serviços de

saúde  para  diagnosticar  os  casos  na  fase  inicial  da  doença  e  realizar  tratamento  oportuno,

objetivando a cura e a eliminação das fontes de infecção, e assim serem minimizados os sofrimentos

causados pelas sequelas resultantes do diagnóstico tardio ou da falta de acompanhamento adequado

(BRASIL, 2016). Toda via A Hanseníase é uma doença que acomete as populações negligenciadas ,

com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do planeta. Embora o Brasil esteja entre as

maiores potências econômicas, ainda apresenta grandes desigualdades e muitos bolsões de pobreza

em áreas periféricas.  Tal fato demonstra-se pela incidência desigual no país. O maior número de

casos ocorre nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste (FIOCRUZ, 2019).
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2.2  PREVENÇÃO

A prevenção em saúde compreende um conjunto de atividades que visam a redução antes do

aparecimento da doença, na Hanseníase está compreensão aplica-se a prevenção de incapacidades

por meio da detecção precoce da doença, antes da mesma acometer de forma irreversível os nervos

periféricos do paciente ou na existência de inflamações neural evitando sequelas permanentes e no

controle da recidiva ou reinfecção da doença.

As ações preventivas definem-se como intervenções orientadas para evitar o aparecimento de

doenças ou complicações causadas por elas, reduzindo a sua incidência e prevalência. A prevenção

exige uma “ação antecipada, baseada no conhecimento da fisiologia e história natural da doença,

com o objetivo de tornar improvável o progresso posterior da doença”. Nesse modelo de acordo

com Czeresnia e Freitas (2003) os projetos de prevenção e educação em saúde baseiam-se mediante

a  divulgação  de  informação  científica  e  de  recomendações  normativas.  Nesta  perspectiva  a

prevenção em saúde apresenta-se em três níveis: primário, secundário e terciário.

Segundo a OMS (2019) na prevenção primária as intervenções devem acontecer no período

pré-patogênese, nesse contexto o conceito de promoção a saúde com atividades para incrementar a

saúde positiva e reduzir o risco da doença através de atividades de educação em saúde e exames dos

contatos de pacientes de hanseníase com o objetivo de quebrar a cadeia de transmissão da doença e

evitar o adoecimento de outras pessoas. 

A prevenção secundária pode ser dividida em dois sub-níveis: 1- o diagnóstico precoce e o

tratamento oportuno da doença, 2- prevenção de incapacidades causadas pela hanseníase. Por fim a

prevenção  terciária  onde  uma  vez  as  deformidades  e  incapacidades  forem  diagnosticadas

intensificar as ações de reabilitação e reinserção deste paciente em suas rotinas buscando combater

também nesse nível o estigma e preconceito que sofrem os pacientes acometidos por esta doença

(OMS, 2019).

Quando  pensamos  em  proteção  da  saúde  devemos  lembrar  que  o  comportamento  da

saúde/doença  são  complexo  e  com isso  não podemos  esperar  influenciar  todas  as  pessoas  que

abordamos nas ações busca de casos novos de hanseníase na comunidade ou os pacientes que são

atendidos na unidade de saúde com as informações sobre o programa da hanseníase essas pessoas

podem não modificarem seus comportamentos em relação a promoção de saúde. Contudo quando se

planeja  cuidadosamente  as  ações  e  intervenções  de  promoção  à  saúde alcançamos  um sucesso
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maior. Designamos o termo empowerment quando capacitamos as pessoas para terem mais controle

sobre a sua vida e sua saúde, inclusive para gerir a doença a qual foi acometido.

A literacia em saúde é definida pelo Ministério da Saúde como um conjunto de “competências

cognitivas  e  sociais  e  a  capacidade  dos  indivíduos  para  ganharem acesso  a  compreenderem  e

usarem a informação de forma a promover e manter a boa saúde. Como uma das estratégias da

literacia podemos utilizar a educação em saúde, porém esta estratégia não está só relacionada com a

comunicação  de  informações  e  inclui  o  desenvolvimento  da  motivação  das  competências  e  da

confiança  (autoeficácia)  necessárias  para  a  realização  das  ações  que  melhorem  a  saúde  da

população (BRASIL,  2013).  Em termos de educação em saúde para profissionais  das  unidades

básicas de saúde deve-se visar a melhoria do conhecimento sobre a manejo clínico da hanseníase

por  parte  dos  profissionais,  assim  como  a  aumentar  a  conscientização  sobre  as  determinantes

sociais, econômicos e ambientais da saúde, com vista ao planejamento de intervenções individuais

e/ou coletivas como a implantação de um Projeto Terapêutico Singular (PTS) que possam levar a

modificação desses determinantes. Os comportamentos de saúde e as estratégias de educação em

saúde mais eficazes fazem parte de programas de intervenção comunitárias.

2.3  INTEGRAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Para realização de atividades clínicas e sanitárias mais efetivas e eficazes é importante uma

integração entre as atividades da Atenção Básica e da Vigilância em Saúde, ambas se articulando

para uma adequada identificação de problemas no território, possibilitando assim, uma adequada

intervenção nesse processo. As ações de Vigilância em Saúde são transversais a da Atenção Básica,

sendo as ações integradas de trabalho responsabilidade partilhada de todos, desde a ponta até a

gestão.

É de suma importância que tanto as equipes de APS quanto as de VS conheçam o seu território

de  atuação  e  programem  as  ações  de  acordo  com  o  perfil  de  morbidade  e  mortalidade,  e  as

necessidades da comunidade, levando em consideração os diferentes componentes, como os fatores

ambientais,  históricos,  demográficos,  geográficos,  econômicos,  sanitários,  sociais  e  culturais  da

população sob sua responsabilidade sanitária (BRASIL, 2018).
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Deste modo, integrar APS e VS  resulta em produzir  análise  de saúde da população de um

determinado território,  porém isto não é uma tarefa simples, pois algumas das condições de saúde

como a Hanseníase, que é uma doença negligenciada,  por vezes os casos sequer chegam até as

unidades. Ao contrário, as vezes os agravos mais dramáticos são negligenciados, pois são invisíveis

aos procedimentos formais desenvolvidos no cotidiano da APS e da VS. Os dados epidemiológicos,

podem nos ajudar a US a identificar estas pessoas e suas demandas, mas o olhar para o território é

fundamental, pois para superar as negligências temos que compreender às necessidades sociais em

saúde dos territórios que trabalhamos (BRASIL, 2018).

Segundo a Brasil (2017) a integração APS e VS demanda a aplicação de ferramentas de análise

situacional em saúde, como forma de produzir informações de qualidade sobre o território de forma

potencializar o planejamento em saúde. Esta integração também passa por ampliar as possibilidades

de  encontros  clínicos  na  APS  para  aumentar  a  resolutividade,  tais  como  atendimentos

multiprofissionais, inovações intersetoriais estabelecendo relações horizontais com outros serviços

adjacentes  e  verticais,  a  atenção  contínua  e  compartilhada  em grupo,  grupo de  pares  e  grupos

operativos, entre outras. 
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3  OBJETIVOS

3.1  GERAL

Identificar  as  Unidades “silenciosas”  para  detecção  de  casos  novos  de  Hanseníase

implementando o projeto de intervenção nas mesmas,  aprimorando o controle da doença nesses

serviços.

3.2  ESPECÍFICOS

 Descrever série histórica (2014 a 2018) do número de casos novos de hanseníase segundo

Unidades de Saúde do Distrito Sanitário VII.

 Identificar as Unidades de Saúde do Distrito Sanitário  VII com baixa detecção de casos

novos e definir as Unidades silenciosas.

 Executar ações de intervenção nos serviços “Silenciosos” do Distrito Sanitário VII para o a

suspeição de casos de Hanseníase, realização do diagnóstico diferencial em relação a outras

doenças dermatológicas e o manejo clínico nos casos confirmados de Hanseníase. 

 Realizar mutirões de buscando  sintomáticos dermatoneurológicos  nas Unidades de Saúde

prioritárias do Distrito Sanitário VII.
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4 METODOLOGIA

Tratou-se de estudo epidemiológico, retrospectivo, visando a identificação de unidades de saúde

silenciosas,  a  partir  da  análise  do  padrão  de  registro  dados  de  casos  novos  de  Hanseníase,

notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no período de 2014 a

2018.

4.1  UNIDADE SILENCIOSA

Foi definida como unidade silenciosa aquela que, em 2018, apresentou quantidade de registros

de casos igual ou menor do que -1 desvio padrão da média de casos do período de 2014 a 2018 e as

unidades que não conseguiram atingir o Indicador Proporção de Alcançados para o ano de 2018.

4.2  ÁREA DO ESTUDO

A cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, situada no litoral nordestino, é a sede da

Gerência Regional I (GERES I) do estado. Os municípios que compõem essa Região concentram

mais de 65% do PIB e 44,44% da população de Pernambuco. É ainda uma importante base para o

suporte em ciência e tecnologia e serviços especializados em saúde. Recife é totalmente urbano,

com  densidade  demográfica  de  7.037,61  habitantes/  km²  e  população  estimada  de  1.633.697

habitantes no ano de 2017.
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A composição territorial do Recife é diversificada: morros - 67,43%, planícies - 23,26%, áreas

aquáticas  -  9,31%,  Zonas  Especiais  de  Preservação  Ambiental  (ZEPA) -  5,58%,  a  cidade  está

dividida em 94 bairros aglutinados em 6 Regiões Político-Administrativas (RPA).

O Distrito  Sanitário  VII  (DSVII),  tem uma população de 188.538 habitantes  (IBGE 2017),

abrangendo os  de Alto José Bonifácio,  Alto José do Pinho,  Mangabeira,  Morro da Conceição,

Vasco  da  Gama,  Brejo  da  Guabiraba,  Brejo  de  Beberibe,  Córrego  do  Jenipapo,  Guabiraba,

Macaxeira, Nova Descoberta, Passarinho, Pau Ferro. Na maioria dos bairros e localidades do DS-

VII predominam os aglomerados subnormais. caracterizados por concentração de moradores em

condições  precárias  de  vida  com  habitações  com  pouca  estrutura,  intermitência  ou  falta  do

fornecimento de água potável, baixos níveis de renda e escolaridade, entre outros determinantes

também relacionados ao aumento do risco de ter hanseníase. Quanto ao emprego e renda, a maior

parte dos moradores não possui nenhum rendimento (33,1%) ou dispõe de até um salário mínimo

(29,2%),  e  que  a  minoria  da  população  (1,8%),  apresenta  renda  maior  a  20  salários  mínimos

(RECIFE, 2018).

4.3  ASPECTOS ÉTICOS

A participação dos indivíduos e profissionais de saúde na pesquisa se deu de forma voluntária,

seguindo as  diretrizes  constantes  na Resolução nº  466/2012 da  Comissão  Nacional  de Ética  em

Pesquisa  (CONEP)  do  Conselho  Nacional  de  Saúde  (CNS)  do  Ministério  da  Saúde  (MS).  Os

indivíduos só se tornaram participantes da pesquisa mediante assinatura do Termo de Consentimento

Livre e  Esclarecido-TCLE ou Termo de Assentimento para os  participantes  menores  de 18 anos

(Anexos A e B) e a pesquisa foi realizada com anuência da Secretaria Municipal de Saúde (Anexo

D).

Este  projeto  ofereceu  riscos  mínimos  aos  profissionais  que  participaram das  capacitações,

principalmente relacionados ao desconforto que poderiam ter sentido ao responder às perguntas.

Para os voluntários que participaram das ações de busca de casos de Hanseníase o projeto também

ofereceu riscos mínimos, relacionados ao desconforto que poderiam sentir na hora de expor parte do
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corpo  para  um  profissional  de  saúde  durante  a  avaliação  dermatoneurológica,  os  voluntários

poderiam ficar constrangidos e interromper a participação em qualquer momento.

4.3.1 MEDIDAS PROTETIVAS

Considerando o respeito  pela  dignidade humana e pela  especial  proteção devida aos

participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos pela Resolução 466/2012-

CNS/CONEP, em relação às medidas protetivas frente a possibilidade de constrangimento,

nas  avaliações  dermatoneurológicas  são  realizadas  em  sala  individual  somente  com  o

profissional da Unidade de Saúde e o participante.

4.4  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Para  os  profissionais  de  saúde,  foram considerados  critérios  de  inclusão,  os  profissionais

descritos  no  público-alvo  que  estiverem nas  Unidades  de Saúde selecionadas  no momento  das

capacitações, os critérios de exclusão foram considerados os profissionais que não faziam parte do

público-alvo,  que  estavam em  férias,  afastados  por  licença  médica  ou  outra  licença  e  os  que

desistirem no momento ou durante a intervenção. 

Para  os  indivíduos  participantes  das  Ações  de  busca  de  casos  novos  de  Hanseníase  foram

considerados critérios de inclusão todos os moradores com sintomas dermatoneurológicos das áreas

de cobertura das Unidades de Saúde selecionadas no estudo e que desejaram participar da Ação, os

critérios  e  exclusão  foram os  indivíduos  que  se  recusarem  a  participar  da  Ação  e/ou  não

apresentavam sintomas dermatoneurológicos.
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4.5  COLETA E ANÁLISE 

 Para Identificar unidades de saúde silenciosas para detecção da Hanseníase no DSVII foram

utilizadas como fonte de dados secundária as bases de dados da Hanseníase no SINAN, tabulado no

sistema o indicador caso novo por Unidade de Saúde. De início, houve uma tentativa de calcular

quais as unidades que não haviam conseguido detectar, em 2018, o número de registros de menos

de 1 desvio padrão da média do período (2014 – 2017), mas como o número de unidades que não

atendiam essa condição foi maior que 95,0% essa metodologia não foi considerada útil para esse

caso, na verdade apenas 1 atendeu.

Uma segunda tentativa, se deu por meio do cálculo de número absoluto de casos de hanseníase

por unidade por ano e a média do período comparando sobre o último ano sob análise e o indicador

de Proporção de Alcançados que também avaliou a detecção de casos de Hanseníase no ano de

2017 acrescido de 5% para definir a quantidade de casos esperados para 2018, as Unidades que não

conseguiram atingir esse indicador foram classificadas como silenciosas e foram selecionadas para

a pesquisa, como metade das unidades atendeu esse parâmetro esse método, foram selecionadas as

unidades que estiveram registros (n=0) no ano de 2018, e que na média entre 2014 e 2017 tiveram

um valor diferente de zero (Tabela 1).

Todas as tabelas  e gráficos apresentadas  foram construídas por meio do “Calc” que é o

componente de planilha do pacote de software LibreOffice. Com a mesma finalidade, também foi

utilizado o Microsoft Excel do pacote Office para Windows.

4.6  METODOLOGIA DA INTERVENÇÃO

Visando  reverter  os  indicadores,  foram utilizadas  ações  de  intervenções  com  foco  no

aumento da detecção de casos e aplicada a equipe de saúde focando estratégias de educação em
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saúde e educação permanente.  Foi elaborado um curso sobre Hanseníase intitulado:  “Integração

atenção  básica  e  vigilância  em  saúde  na  detecção  precoce  de  casos  novos  de  Hanseníase”,

ministrado para os profissionais das Unidades de Saúde classificadas como silenciosas, respeitando

o público-alvo e os critérios de inclusão e exclusão. O curso correu na Escola Profissionalizante

Dom Bosco e na Upinha Moacyr André Gomes, ambas no território do DSVII. 

As  capacitações  foram  realizadas  pela  pesquisadora  em  conjunto  com  a  Coordenadora  da

Vigilância  Epidemiológica do Distrito  Sanitário  VII com a anuência da Secretaria  de Saúde do

Recife.  A metodologia  utilizada foi baseada em uma aprendizagem colaborativa, com estímulo à

participação dos profissionais, em todos os momentos. O curso foi dividido em momentos teóricos e

práticos  de  forma  presencial  e  atividades  de  dispersão,  totalizando  uma  carga  horária  de  40h

conforme plano de aula (Anexo G). 

Todo o conteúdo abordado durante o curso e no material didático tiveram como base os manuais

e protocolos preconizados pelo Programa de Hanseníase. O curso contou com encontro presencial

teórico  com carga  horária  de  10h,  momento  de  dispersão  prático  com carga  horária  de  20h e

mutirão da mancha com carga horária de 10h. No momento teórico do curso foram utilizadas aulas

expositivas, com uso de data show, computador e material didático produzido pela pesquisadora

(Anexos  H,  I  e  L).  Durante  o  Curso  foram  apresentados  os  indicadores  epidemiológicos  da

Hanseníase da Unidade de Saúde foco da intervenção, buscando viabilizar aos profissionais dessas

Unidades conhecer a situação epidemiológica em seus territórios. 

A avaliação da efetividade da Capacitação foi realizada com um delineamento A-B (pré e pós –

intervenção),  sem  grupo  controle,  o  que  o  configura  como  um  estudo  pré-experimental.  Foi

utilizado o modelo de avaliação de aprendizagem somativo, no qual a coleta dos resultados ocorreu

por meio da aplicação de testes de conhecimento com questões de múltipla escolha para avaliar

habilidades técnicas dos profissionais sobre o Programa de Hanseníase com uso de um questionário

já validado pelo Ministério da Saúde na intervenção “Abordagens inovadoras para um Brasil livre

da Hanseníase”, realizada em Recife em 2018, testando a relação causa e efeito. 

Também foi elaborado um plano de ação para a busca dos casos suspeitos e a organização do

serviço para garantir o atendimento dos pacientes sintomáticos com a implantação do “Livro do

Sintomático Dermatoneurológico” (Anexo H) nas Unidades silenciosas. Os ACS e ASACES foram

estimulados a realizarem busca ativa de sintomáticos no território e registrar os casos suspeitos no

referido  livro.  Foi  pactuado  com  os  profissionais  de  nível  superior  durante  o  curso  sobre  a

necessidade de avaliação desses pacientes registrados no Livro dos sintomáticos.
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5  RESULTADOS

Foi realizado levantamento no SINAN do número de casos novos de Hanseníase na população

geral por Unidade de Saúde, por ano (2014 a 2018) do território do DSVII. Foram encontrados 34

casos  em 2014,  64  em 2015,  62  em 2016,  68  em 2017 e  71  em 2018,  totalizando  299 casos

notificados nas 24 Unidades de Saúde do DSVII. O Gráfico 1 mostra a série histórica dos casos de

Hanseníase (2014 e 2018) da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), da Secretaria

de Saúde do Recife (SESAU) e do Distrito Sanitário VII (DSVII) .
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Gráfico 1- Casos novos de Hanseníase na população geral na série histórica de 2014 a 2018

Fonte: Sinan Net, SMS – Recife/PE. *Dados sujeito a alteração.
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Mapa 1 mostra a  distribuição dos casos nos de Hanseníase na população geral notificados na

série  histórica  (2014 a 2018) na Cidade do Recife.  Os casos foram plotados de acordo com o

endereço  de  moradia  do  paciente,  na  Cidade do Recife  Durante  o  levantamento  dos  dados  no

SINAN foram encontrados 2.175 notificados,  desses 1.749 foram plotados no mapa. É possível

observar as áreas de calor onde encontra-se a maior concentração dos casos.

Mapa 1- Distribuição espacial dos casos novos de Hanseníase em Recife.

Fonte: DEPOGI, SESAU. 2018

Áreas quente

Casos de 2014 a 2018 = 2175
Casos plotados = 1749 (80,5%)
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O Mapa 2  mostra  a  distribuição  dos  casos  de  Hanseníase  na  população  geral,  levando  em

consideração a Unidade de Saúde notificadora e seus bairros de abrangências no DSVII. É possível

visualizar onde fica a maior concentração de casos.

Mapa 2- Casos novos de Hanseníase do DS VII no período de 2014 a 2018 por bairros

Fonte: Sinan Net, SMS – Recife/PE. *Dados captados em 08/09/2020; Sujeito a alteração.
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O Mapa 3  mostra  a  distribuição  dos  casos  de  Hanseníase  na  população  geral,  levando  em

consideração  o  georreferenciamento  a  Unidade  de  Saúde  notificadora  do  DSVII.  É  possível

visualizar as áreas com menor concentração de casos da doença.

O diagnóstico epidemiológico situacional das Unidades de Saúde do Distrito Sanitário VII foi

obtido  após  levantamento  dos  dados  da  série  histórica  dos  casos  novos  de  Hanseníase.  Foram

selecionadas as unidades que estivessem sem registros (n=0) no ano de 2018, e que na média entre

2014 e 2017 tivessem um valor diferente de zero, desta forma 04 Unidades foram classificadas

como silenciosas sendo elas a Upinha Moacyr André Gomes, a USF Mangabeira, a USF Sítio dos

Macacos e a USF Alto José do Pinho (Tabela 1).

Mapa 3- Casos novos de Hanseníase do DS VII no período de 2014 a 2018 por US 

Fonte: Sinan Net, SMS – Recife/PE. *Dados captados em 08/09/2020; Sujeito a alteração.
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Tabela 1 – Casos novos de Hanseníase notificados por US no DSVII –  2014 a 2018  

UNIDADES DE SAÚDE - D.S. 7 2014 2015 2016 2017 2018 MEDIA
2014-
2017

MÉDIA
MAIOR

QUE
ZERO

SEM
NOTIFICAÇÕES

EM 2018

CS MARIO MONTEIRO MELO 1 0 0 0 1 0,4 SIM 0
CS PROF. BRUNO MAIA 7 11 8 12 7 9,00 SIM 0
POLICLÍNICA CLEMENTINO FRAGA 10 15 12 9 16 12,40 SIM 0
CS INÁ ROSA BORGES 1 1 2 3 1 1,60 SIM 0
PSF DR DIÓGENES CAVALCANTI 1 1 9 4 9 4,80 SIM 0
PSF SITIO DOS MACACOS 0 1 3 4 0 1,60 SIM 1
PSF CÓRREGO DA BICA 2 4 5 3 4 3,60 SIM 0
PSF DA GUABIRABA 3 5 5 6 3 4,40 SIM 0
PSF PASSARINHO BAIXO 0 0 0 1 2 0,60 SIM 0
PSF GILBERTO FREIRE 0 0 1 0 1 0,40 SIM 0
PSF ALTO DO EUCALIPTO 0 0 1 0 1 0,40 SIM 0
PSF SANTA TEREZA 0 4 0 1 1 1,20 SIM 0
 PSF PASSARINHO ALTO 3 1 0 0 1 1,00 SIM 0
PSF VILA BOA VISTA 1 1 2 3 3 2,00 SIM 0
PSF ALTO JOSÉ DO PINHO 0 2 0 1 0 0,60 SIM 1
PSF MORRO DA CONCEIÇÃO 0 2 1 2 1 1,20 SIM 0
PSF DA MANGABEIRA 2 0 0 3 0 1,00 SIM 1
PSF DA MACAXEIRA 1 3 1 1 1 1,40 SIM 0
PSF ALTO JOSÉ BONIFÁCIO 0 4 0 0 1 1,00 SIM 0
PSF CÓRREGO DO EUCALIPTO 0 2 1 2 4 1,80 SIM 0
USF UPINHA 24H DR HÉLIO 
MENDONÇA

2 1 2 5 7 3,40 SIM 0

USF UPINHA 24H DR MOACYR 
ANDRE

0 3 1 1 0 1,00 SIM 1

USF UPINHA DIA CÓRREGO DO 
EUCLIDES

0 3 3 4 5 3,00 SIM 0

USF UPINHA DIA DOM HELDER 0 0 5 3 2 2,00 SIM 0

A tabela 2, mostra a série histórica dos casos de hanseníase das unidades com resultados abaixo

da  média  esperada,  apresentando  como  destaque  o  ano  de  2018  onde  as  quatro  unidades  não

apresentaram nenhuma notificação, essas Unidades foram as classificadas como silenciosas levando

em consideração a aplicação dos parâmetros já descritos.

Fonte: Sinan Net, SMS – Recife/PE. *Dados captados em 08/09/2020; Sujeito a alteração.
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Tabela 2 – Série de casos novos de Hanseníase das US do DSVII classificadas como silenciosas no

período de 2014 a 2018. 

USF – DSVII 2014 2015 2016 2017 2018

PSF Sítio dos Macacos 0 1 3 4 0
PSF Alto José do Pinho 0 2 0 1 0
PSF Mangabeira 2 0 0 3 0
Upinha 24H Dr Moacyr André Gomes 0 3 1 1 0
Fonte: Sinan Net, SMS – Recife/PE. *Dados captados em 08/09/2020; Sujeito a alteração.

Foram  ofertadas duas edições do Curso “Integração atenção básica e vigilância em saúde na

detecção precoce de casos novos de Hanseníase”, uma para profissionais de nível técnico/superior e

uma para ACS/ASACE totalizando seis turmas, sendo dividido da seguinte forma: quatro turmas

para  os  ACS/ASACE,  e  duas  turmas  para  os  profissionais  de  nível  técnico/superior.  Foram

capacitados  58  profissionais  de  saúde  sobre  o  Manejo  Clínico,  diagnóstico  da  Hanseníase  e

diagnóstico diferencial, destes, 38 (65,52%) Agente Comunitários de Saúde, 8 (13,79%) Agente de

Saúde  e  Combate  a  Endemias,  6  (10,34%),   Enfermeiros,  5  (8,62%)  Médicos,  1  (1,73%)

Odontólogos das Unidades de Saúde da Família (USF) como mostra a Gráfico 3.

Gráfico 2- Caracterização da amostra por categoria profissional
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Fonte: A autora, 2021.
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Foi utilizado o modelo de avaliação de aprendizagem somativo, no qual a coleta dos resultados

ocorreu por meio da aplicação de testes de conhecimento com questões de múltipla escolha para

avaliar  habilidades  técnicas  dos  profissionais.  Esses  resultados  mensuraram  a  aquisição  de

conhecimento, comparando o conhecimento pré e pós-treinamento como mostra a Tabela 3 e Tabela

4.

O  questionário  para  os  profissionais  de  nível  técnico/superior  o  teste  contava  com  05

questões  relacionadas  a  Epidemiologia,  08  perguntas  sobre  os  sinais  e  sintomas,  06  perguntas

relacionadas ao diagnóstico, 05 perguntas relacionadas a transmissão da doença, 02 perguntas sobre

o manejo com os contactantes, 03 perguntas relacionadas ao tratamento preconizado e 03 perguntas

sobre as condutas relacionadas ao autocuidado dos pacientes sobre a prevenção de incapacidade

física, totalizando assim 29 questões (Tabela 4). O questionário para os ACS e ASACE portavam de

06 questões relacionadas a Epidemiologia, 08 perguntas sobre os sinais e sintomas, 02 perguntas

relacionadas ao diagnóstico, 03 perguntas relacionadas a transmissão da doença, 02 perguntas sobre

o manejo com os contactantes, 04 perguntas relacionadas ao tratamento preconizado e 02 perguntas

relacionadas as atribuições dos profissionais, totalizando assim 29 questões (Tabela 3).

           Tabela 3-  Percentual de respostas corretas  antes e depois da capacitação com os profissionais

ACS/ASACE

 

Continua

Autoavaliação do conhecimento sobre Hanseníase Antes Depois Diferença

Áreas % % %

Epidemio
1 – A Hanseníase é endêmica no Brasil, com mais de 1 caso
para cada 10.000 habitantes.

50,00 76,08 26,08

Epidemio
2  – A  prevalência  diminuiu  muito  após  a  introdução  da
poliquimioterapia (PQT) e do conceito de alta por cura.

61,21 91,30 30,09

Epidemio
14 – Anualmente cada Unidade tem 2,5% da sua população
apresentando algum tipo de sintoma dermatoneurológico.

39,13 73,91 34,78

Epidemio
17  –  A  hanseníase  não  é  uma  doença  de  notificação
compulsória.

45,61 73,91 28,30

Sintomas
4.1 – Manchas ou nódulo de aparecimento abrupto na pele,
que podem doer ou não

56,52 91,30 34,78

Sintomas
4.2  – Manchas  na  pele  que  coçam,  descamam  e
desaparecem sozinhas; 63,09 76,08 12,99

Sintomas
4.3  – Manchas  na  pele  que  pó  não  adere  e  que  não
incomodam; 60,86 91,30 28,21
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Conclusão

Autoavaliação do conhecimento sobre Hanseníase Antes Depois Diferença

Áreas % %

Sintomas
4.4 – Manchas ou áreas na pele com sensação de dormência ou
formigamento;

91,30 95,65 04,35

Sintomas 4.5 – Perda de cabelos na face ou em uma área da pele; 56,52 91,30 34,78

Sintomas 4.6 – Queimar-se ou corta-se sem sentir dor; 82,60 95,65 13,05

Sintomas
4.7  –  Nódulos  ou  manchas  na  pele  associados  com “dor  nos
nervos”.

67,39 95,65 28,26

Sintomas
8 –  A Hanseníase é uma doença que se manifesta na pele, mas
pode também acometer olhos  e vísceras.

39,13 82,60 43,47

Sintomas
19  –  Pacientes  podem  ser  diagnosticados  com  Hanseníase
mesmo não apresentando manchas na pele.

47,82 91,30 44,11

Transmissão
5 – Os bacilos de um doente não tratado passam para as pessoas
sadias, através de contatos diretos e frequentes.

82,60 91,30 08,70

Transmissão
6 – Entre os que adoecem, alguns possuem poucos bacilos  (PB)
e outros apresentam muitos bacilos (MB).

61,21 93,47 32,26

Transmissão
11 – A maioria das pessoas que entram em contato com o bacilo
de Hansen adoecem, ou seja, desenvolvem a doença. 

63,04 76,08 13,04

Transmissão
15 – O paciente de Hanseníase deve manter seus objetos de uso
pessoal separados até o fim do tratamento.

60,86 82,60 21,74

Transmissão

20 -  Devido  ao  padrão  de  multiplicação  do  bacilo,  a  doença
progride lentamente.  Entre o contato com a pessoa doente e o
aparecimento dos primeiros  sinais pode levar  em média 2 a  5
anos.

69,56 91,30 21,74

Contatos
3 – Os contatos sadios precisam ser encaminhados para avaliação
da necessidade de toma BCG. 

61,21 82,60 21,39

Contatos
13 – Examinar os contatos é a melhor forma de quebrar a cadeia
de transmissão da doença. 

86,95 93,47 06,95

Tratamento
7 – A introdução da PQT interrompe a transmissibilidade dentro
de poucos dias do início do tratamento. 

78,26 93,47 15,21

Tratamento 9 – A Hanseníase é considerada ainda uma doença incurável. 80,43 95,65 15,22

Tratamento
10 – Durante o tratamento da Hanseníase é necessário fazer  a
dose supervisionada mensalmente. 35 91,30 17,39

Tratamento
12  –  O  tratamento  de  Hanseníase  deve  incluir  ações  de
prevenção de incapacidade física para evitar deformidades. 73,91 91,30 17,39

Atribuições
15 – Preencher e atualizar o livro dos casos de Hanseníase é um
atribuição de todos os profissionais da equipe. 76,08 95,65 19,57

Atribuições
16 –  Faz  parte  das  atribuições  do  ACS e  ASACE identificar
sinais e sintomas da Hanseníase e encaminhar os casos suspeitos
para a unidade de saúde. 84,78 93,47 08,69

Atribuições

18 – O MS considera como atribuição do ACS e ASACE no
Programa da Hanseníase: encaminhar contatos intradomiciliares
para avaliação na unidade de saúde e estimulá-los a realizar o
auto-exame, mesmo depois da avaliação. . 73,91 93,47 19,56

TOTAL
64,77 88,54% 23,77%
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Ao aplicar o questionário antes do Curso para os ACS e ASACE foram  observados que

houve uma média de certo de 64,77% das questões e quando aplicado questionário logo após o

curso ser ministrado  a média de acerto foi de 88,54% o que configura que tais profissionais já

tinham um conhecimento prévio razoável sobre a Hanseníase.

Observou-se  que  os  ACS/ASACE possuíam conhecimento  médio  de  78,32% no

bloco de perguntas relacionadas a epidemiologia da Hanseníase e que tal conhecimento aumentou

para 98,33% após o término do curso. Sobre os sinais e sintomas da doença os ACS/ASACE

acertaram uma média de 68,51% das perguntas no pré-teste, no pós-este esse percentual subiu para

91,66% na média.

Sobre o bloco de perguntas que tratava da transmissão da doença em média 54,99%

dos ACS/ASACE  acertaram as questões  no pré-teste  e  logo após o Curso esse conhecimento

passou para uma média de 89,99%. Quanto a exames dos contatos os ACS/ASACE acertaram uma

média de 74,08% das perguntas antes do curso e no pós-teste a média de acertos passou para

88,03% na média.

No bloco de perguntas sobre o manejo do tratamento dos pacientes com Hanseníase

os ACS/ASACE tiveram uma média de 66,90% de acertos no pré-teste e uma média de 92,93%

nos pós teste. Já no bloco de questões que tratavam das atribuições específicas dos ACS/ASACE

no Programa de Hanseníase a média de acertos antes do Curso foi de 78,28% e após o curso a

média de acerto foi de 94,19% de acertos.

  

Tabela 4- Percentual de respostas corretas antes e depois da capacitação dos profissionais  técnico/

superior

 Continua

Autoavaliação do conhecimento sobre Hanseníase Antes Depois Diferença

Áreas % % %

Epidemio

1 –  A Hanseníase é endêmica  no Brasil,  é  o segundo país do
mundo em número de casos registrados com Hanseníase, ficando
atrás somente da Índia. Em relação às Américas encontra-se em
primeiro lugar.

75,00 100,00 25,00

Epidemio
2  – A  prevalência  diminuiu  muito  após  a  introdução  da
poliquimioterapia (PQT) e do conceito de alta por cura.

91,66 100,00 08,34

Epidemio
14  –  Anualmente  cada  Unidade  tem  2,5%  da  sua  população
apresentando algum tipo de sintoma dermatoneurológico.

41,66 91,66 50,00

Epidemio
17 – Preencher e atualizar o livro dos casos de Hanseníase é um
atribuição de todos os profissionais da equipe. 

91,66 100,00 08,34

Epidemio
19  –  A pena  os  casos  de  Hanseníase  Multibacilar  devem ser
notificados 

91,66 100,00 08,34
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Continua

Autoavaliação do conhecimento sobre Hanseníase Antes Depois Diferença

Sintomas
4.1 – Manchas ou nódulo de aparecimento abrupto na pele,
que podem doer ou não

33,33 66,66 33,33

Sintomas
4.2 – Manchas na pele que coçam, descamam e desaparecem
sozinhas;

83,33 100,00 16,67

Sintomas
4.3  – Manchas  na  pele  que  pó  não  adere  e  que  não
incomodam;

66,66 91,66 25,00

Sintomas
4.4 – Manchas ou áreas na pele com sensação de dormência
ou formigamento;

91,66 100,00 08,34

Sintomas 4.5 – Perda de cabelos na face ou em uma área da pele; 75,00 100,00 25,00

Sintomas 4.6 – Queimar-se ou corta-se sem sentir dor; 66,66 91,66 25,00

Sintomas
4.7 – Nódulos ou manchas na pele associados com “dor nos
nervos”.

75,00 100,00 25,00

Sintomas
8 –  A Hanseníase é uma doença que se manifesta na pele,
mas pode também acometer olhos  e vísceras.

58,33 91,66 33,33

Sintomas
21 – A hanseníase é uma doença crônica. No entanto, podem
ocorrer  episódios  reacionais  agudos,  como  as  reações
hansênicas (neurite, eritema nodoso hansênico entre outros). 

66,66 83,33 16,67

Transmissão
11 – A maioria das pessoas que entram em contato com o
bacilo de Hansen adoecem, ou seja, desenvolvem a doença. 

75,00 91,66 16,66

Transmissão
15 – O paciente de Hanseníase deve manter seus objetos de
uso  pessoal  separados  durante  os  15  primeiros  dias  de
tratamento. 

25,00 75,00 50,00

Transmissão
21 –  Os  infectados  de  Hanseníase  paucibacilares  são  os
principais transmissores da doença, pois possuem uma carga
bacilar superior a 10 milhões de bacilos. 

66,66 83,33 16,67

Transmissão

26 – O local mais provável de infecção pela hanseníase é em
veículos  públicos  fechados,  pois  o  ambiente  fechado  e  o
grande  número  de  pessoas  no  transporte  facilita  a
transmissão do bacilo 

66,66 100,00 33,34

Transmissão
27 – O ser  humano é reconhecido como a única fonte de
infecção da hanseníase, porém essa doença já foi detectada
em Tatus. 

41,66 100,00 58,34

Diagnóstico
5  –  O  diagnóstico  precoce  é  um  dos  componentes  da
prevenção de incapacidades. 

100,00 100,00 0

Diagnóstico
6  – A  Avaliação  Neurológica  Simplificada  tem  como
objetivo  identificar  lesões  neurológicas,  incapacidades
físicas, subsidiar condutas e avaliar resultados. 

91,66 100,00 08,34

Diagnóstico

20 – O MS considera como atribuição do ACS e ASACE no
Programa  da  Hanseníase:  encaminhar  contatos
intradomiciliares  para  avaliação  na  unidade  de  saúde  e
estimulá-los  a  realizar  o  auto-exame,  mesmo  depois  da
avaliação.

75,00 100,00 25,00

Diagnóstico

22 - Devido ao padrão de multiplicação do bacilo, a doença
progride lentamente. Entre o contato com a pessoa doente e
o aparecimento dos primeiros sinais pode levar em média 2 a
5 anos .

66,66 83,33 16,67

Diagnóstico
24- A  Hanseníase  pode  ser  classificada  de  4  formas:
Eritema, genital, indeterminada e vichowiana. 

66,66 83,33 16,67
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 Conclusão

Autoavaliação do conhecimento sobre Hanseníase Antes Depois Diferença

Áreas % % %

Diagnóstico
25-  O  diagnóstico  da  Hanseníase  é  feito  pelos  exames:
Baciloscopia e hemograma. 

75,00 91,66 16,66

Tratamento
7– A introdução da PQT interrompe a transmissibilidade dentro
de poucos dias do início do tratamento. 

91,66 100,00 08,34

Tratamento
10 – Durante o tratamento da Hanseníase é necessário fazer a
dose supervisionada a cada 2 meses. 

66,66 100,00 33,34

Tratamento
16 –  Considera-se  abandono  do  tratamento  de  Hanseníase  o
paciente ficar sem tomar a medicação por mais de 30 dias. 25,00 83,33 58,33

Contatos
3 – Os contatos sadios precisam ser encaminhados para avaliação
da necessidade de toma BCG.

91,66 91,66 0

Contatos
13 – Examinar os contatos é a melhor forma de quebrar a cadeia
de transmissão da doença.

91,66 100,00 08,34

Autocuidado
9 – O autocuidado deve ser compreendido como ação essencial
que perpassa por todas as atividades realizadas com o paciente. 

92,30 100,00 07,70

Autocuidado
12 – As práticas simples de autocuidado devem fazer parte das
orientações  de  rotina  do  atendimento  mensal  na  Atenção
Primária. 

84,61 100,00 15,39

Autocuidado

18 – A formação e o desenvolvimento de grupos de autocuidado
visam  estimular  a  formação  da  consciência  de  riscos  para  a
integridade  física,  a  mudança  de atitudes para a  realização  do
autocuidado e o fortalecimento da autonomia biopsicossocial, a
partir da identificação do problema visando a sua superação.

84,61 100,00 15,39

Autocuidado
20 – Somente o Fisioterapeuta e o Terapeuta Ocupacional são
responsáveis  pela  realização  da  Avaliação  neurológica
simplificada. 

76,92 100,00 23,08

Total 72,45 94,11 21,66

Durante o Curso “Integração atenção básica e vigilância em saúde na detecção precoce de

casos novos de Hanseníase” para os profissionais de nível técnico/superior apresentaram uma média

de acerto no pré-teste de 72,45% e no pós-teste uma média de 94,11%. No bloco de perguntas que

abordavam a epidemiologia da Hanseníase houve uma média de 78,32% de acertos no pré-teste, já

no pós testes esses profissionais acertaram uma média de 98,33%.

Quando  perguntado  sobre  os  sintomas  da  Hanseníase  os  profissionais  de  nível

técnico/superior acertaram uma média de 68,51% das perguntas do bloco no pré-teste e após o curso

esse percentual de acerto subiu para uma média de 91,66%. O bloco de perguntas que abordavam o

tema da transmissão da doença os mesmos profissionais tiveram uma média de 54,99% antes do

curso, já no questionário pós-teste esse percentual passou para uma média de 89,99%.

Fonte: A autora, 2021.
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No bloco de perguntas que tratavam sobre o diagnóstico da Hanseníase os profissionais de

nível técnico/superior apresentaram uma média de 79,16% antes do curso e uma média de 93,05%

após o curso. Já as perguntas que abordavam sobre o tratamento da doença a média de acerto antes

do curso foi de 61,10% e no pós teste a média de acertos chegou a 94,44%.

Quando abordado sobre o manejo com os contatos os profissionais de nível técnico/superior

acertaram 91,66% na média do pré-teste e após o curso a média de acerto subiu para 95,83%. Sobre

o  autocuidado  dos  pacientes  acometidos  pela  doença  os  mesmos  profissionais  no  pré-teste

acertaram em média 84,61% e no pós-teste a média de acertos foi de 100% das respostas.

Foram realizados três Mutirões de avaliação dermatoneurológica com o propósito de encontrar

pessoas com sintomas da doença na população adscrita das Unidades de Saúde foco da intervenção.

Os Mutirões foram realizados nas US: Upinha Moacyr André Gomes, USF Sítio dos Macacos e

USF Alto José do Pinho totalizando 65 atendimentos. Os profissionais de nível superior da USF

Mangabeira não aceitaram a realização do mutirão.

Após participar da atividade educativa sobre a Hanseníase os usuários foram encaminhados para

a  consulta  de  enfermagem  e/ou  consulta  médica  para  avaliação  da  pele  e  nervos.  Dos 65

atendimentos  de  pacientes  sintomáticos,  02  casos  foram  confirmados  e  08  pacientes  foram

encaminhados  para  avaliação com a Hansenóloga da Referência  do Programa de Hanseníase  e

seguem em investigação diagnóstica. Dos pacientes examinados durante os Mutirões 55 usuários

apresentaram lesões cutâneas que não foram classificadas como Hanseníase e foram diagnosticados

e tratados para outras patologias. 

Sobre as intervenções práticas propostas do plano de aula para as US, foi observado que apenas

a USF Sítio dos Macacos cumpriu em sua totalidade, a USF Alto José do Pinho e Upinha Moacyr

André Gomes realizaram as atividades de forma parcial. Os profissionais do grupo técnico/superior

da  Upinha Moacyr  André Gomes não realizaram o  cálculo  do sintomático  dermatoneurológico

sobre  a  população  coberta  pela  US.  A  USF  Mangabeira  apresentou  menor  desempenho  nas

atividades  práticas  propostas  pelo  curso,  onde  os  profissionais  do  grupo  técnico/superior  não

aceitaram  fazer  o  Mutirão  da  mancha  e  também  não  realizaram  o  cálculo  do  sintomático

dermatoneurológico conforme pactuado no curso.
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6  CONCLUSÃO

Através  dessa análise  dos  resultados,  avaliando os  pré e  pós-testes,  notou-se um

aumento do aprendizado por parte dos profissionais que participaram do Curso “Integração atenção

básica e vigilância em saúde na detecção precoce de casos novos de Hanseníase”. Os profissionais

receberam informações  importantes  sobre a  situação dos indicadores  de Hanseníase da US que

trabalham, possibilitando elaborar estratégias para a busca dos sintomáticos. 

O  estudo  apresenta  algumas  limitações:  reduzido  tamanho  amostral,  a  não

participação de todas as categorias profissionais que atuam nas Unidades de Saúde e ausência de

acompanhamento do número de casos novos de Hanseníase na população geral nos meses seguintes

a intervenção pelo sistema do SINAN, sendo importante outros estudos para avaliar o impacto de tal

intervenção nos indicadores das US.

Após  análise  dos  resultados  dos  questionários  pré-teste  e  pós-teste  foi  possível

perceber  um  aumento  do  conhecimento  a  cerca  do  Programa  de  Hanseníase  e  o  papel  dos

profissionais sobre a importância de buscar os sintomáticos dermatoneurológico no território e a

oferta  de  diagnóstico  e  tratamento  precoce  para  a  população  como  forma  de  melhorar  os

indicadores. O objetivo de treinar os profissionais para suspeição de casos suspeitos de Hanseníase

foi alcançado.

Para  que  haja  uma  efetiva  integração  das  ações  da  AB  e  VS,  é  importante  que  os

profissionais trabalhem com a lógica de risco, mapeando os riscos e vulnerabilidades do território.

Deve-se  considerar  também  a  sazonalidade  de  doenças,  os  ciclos  produtivos,  as  epidemias  ou

eventual  situação  de  emergência  em  saúde  pública,  e  os  vazios  sanitários.  Dessa  forma,  é

importante  destacar  a  importância  da  atuação  do  ASACE  dentro  do  Programa  da  Hanseníase

reconhecendo  as  necessidades  da  população,  promovendo saúde  e  prevenindo  agravos,  com

potencial para enfrentar de forma efetiva e eficaz as raízes dos problemas.

Foi possível observar uma boa aceitação da metodologia utilizada durante o curso e

do material  didático distribuído para os profissionais que participaram da intervenção.  Sobre as

intervenções práticas propostas do plano de aula para as US, foi observado que apenas a USF Sítio

dos Macacos cumpriu em sua totalidade, a USF Alto José do Pinho e Upinha Moacyr André Gomes

realizaram as atividades de forma parcial, os profissionais de nível superior da USF Mangabeira

apresentaram menor desempenho nas atividades práticas propostas pelo curso.
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Um resultado importante foi observado após avaliação dos resultados do pré-teste,

onde  foi  possível  identificar  que  os  profissionais  que  participaram  do  curso,  tinham  um

conhecimento prévio razoável sobre a Hanseníase o que leva a hipótese que a falta de notificação de

casos de Hanseníase nessas US podem não estar associadas a falta de conhecimento sobre a doença

por parte dos profissionais. Alguns autores descrevem uma “endemia oculta” destacando aspectos

precários do controle da doença, como busca ativa pouco efetiva em áreas de grande concentração

da doença, diagnósticos tardios, baixo nível de esclarecimento da população, falta de prioridade

sobre a temática da Hanseníase durante as reuniões de processos de trabalho das Equipes de Saúde

da Família (MIRANZI, 2006).

Conclui-se que há necessidade da continuação da educação permanente junto aos

profissionais  da  Atenção  Básica  e  integração  com  a  Vigilância  em  Saúde,  com  enfoque  na

Hanseníase,  considerando  a  sua  importância  para  a  saúde  pública  brasileira.  A  capacitação

profissional  demanda  bons  treinamentos  e  a  conscientização  que  se  pode  alcançar  através  da

educação  permanente.  Toda  via  a  integração  sem  manutenção  e  melhoria  da  supervisão  e  do

monitoramento dos indicadores das US podem prejudicar o controle da Hanseníase nesse território.
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ANEXO A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO - TCLE

Convidamos  o(a)  Sr.(a)  para  participar,  como  voluntário(a),  da  pesquisa  “Estratégia  para

aumento da detecção de casos novos de Hanseníase no território do Distrito Sanitário VII em

Recife– Aplicação de um plano de intervenção”, da pesquisadora Mônica Sousa de Menezes,

telefone: 34422710, e-mail:  monicapni@hotmail.com, Coordenação Distrital de Hanseníase

na Sede do Distrito Sanitário VII, Rua São Domingos Sávio, 172, Alto José Bonifácio, Recife-

PE, sob a responsabilidade do pesquisador George Santiago Dimech, telefone: (81) 3184-

0104,  Diretoria-Geral  de  Controle  de  Doenças  e  Agravos  da  Secretaria-Executiva  de

Vigilância  em Saúde da Secretaria  Estadual  de Saúde SES-PE,  Rua Dona Maria  Augusta

Nogueira, 519, Bongi, 50751530 - Recife, PE - Brasil, e-mail: gsdimech@gmail.com e sob a

responsabilidade  do  pesquisador  Daniel   Friguglietti  Bandespim,  telefone:  3320-6000,

Coordenação  do  Mestrado  Profissional  em Saúde  Única  –  Universidade  Federal  Rual  de

Pernambuco  –  UFRPE,  Rua Dom Manuel  de  Medeiros,  s/n  -  Dois  Irmãos,  Recife  -  PE,

52171-900, e-mail: coordenacao.pmpsu@ufrpe.br   .  

Este Termo de Consentimento contém 03 folhas,  caso contenha informações  que não lhe

sejam compreensíveis, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e

apenas ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados e concorde com a realização do

estudo pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas

vias, uma via lhe será entregue para que possa guardá-la e a outra ficará com o pesquisador

responsável.

O(a) Sr.(a) não terá nenhuma despesa e nem receberá qualquer pagamento para participar

como voluntário(a). O (a) Sr.(a) será esclarecido(a) sobre qualquer dúvida e estará livre para

decidir  participar ou recusar-se.  Caso não aceite participar,  não haverá nenhum problema,

desistir é um direito seu. Para participar deste estudo, a pessoa autorizada por você deverá

assinar  pelo  (a)  Sr.(a)  este  Termo  de  Consentimento,  podendo,  também,  retirar  esse

consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento, sem nenhum prejuízo.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

Descrição da pesquisa: este projeto de pesquisa objetiva realizar o levantamento das Unidades

de Saúde do Distrito Sanitário VII com baixa detecção de casos novos de Hanseníase, definir

mailto:coordenacao.pmpsu@ufrpe.br
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as  “Unidades  Silenciosas”,  realizar  capacitação  dos  profissionais  das  Unidades  de  Saúde

“silenciosas”, realizar mutirões de busca ativa de casos de Hanseníase e realizar atividade

educativa sobre Hanseníase para os voluntários dos Mutirões. A participação do(a) sr.(a) na

pesquisa se iniciará a partir do mês de Junho de 2020 e consistirá em participar da atividade

educativa  sobre  Hanseníase  e  em seguida  realizar  junto  a  um profissional  de  saúde uma

avaliação  dermatoneurológica  com  o  objetivo  de  confirmar  ou  descartar  a  infecção  pela

Hanseníase, essa avaliação se dará no dia do Mutirão podendo o mesmo ser examinado mais

de uma vez para a confirmação da doença.

RISCOS: este  projeto  oferecerá  riscos  mínimos  aos  profissionais  que  participarão  das

capacitações, principalmente relacionados ao desconforto que poderão sentir ao responder às

perguntas.  Caso  se  sintam  constrangidos  ou  não  queiram  responder  a  qualquer

questionamento,  poderão  interromper  sua  participação  em  qualquer  momento.  Para  os

voluntários que participarão das ações de busca de casos de Hanseníase o projeto também

oferecerá riscos mínimos, relacionados ao desconforto que poderão sentir na hora de expor

parte  do corpo para um profissional  de saúde durante a avaliação dermatoneurológica,  os

voluntários podem ficar constrangidos e interromper a participação em qualquer momento.

Caso seja necessário de apoio psicológico e/ou emocional após ou durante a participação dos

profissionais  das  Unidades  de Saúde e  os  voluntários  serão  orientados para  a  procura  de

profissionais habilitados na própria Secretaria Municipal de Saúde onde a pesquisa está sendo

realizada. Será oferecido toda a segurança, respeito e privacidade possíveis. Considerando o

respeito  pela  dignidade  humana  e  pela  especial  proteção  devida  aos  participantes  das

pesquisas científicas envolvendo seres humanos pela Resolução 466/2012- CNS/CONEP, em

relação  às  medidas  protetivas  frente  a  possibilidade  de  constrangimento,  nas  avaliações

dermaoneurológicas  são  realizadas  em sala  individual  somente  com o  profissional  de  da

Unidade  de  Saúde  e  o  participante.  Em casos  de  problemas  psicológicos  decorrentes  da

avaliação  dermatoneurológica  o  participante  será  encaminhado  para  o  Centro  de  Apoio

Psicossocial (CAPS) da Secretária de Saúde do Recife. 

BENEFÍCIOS: Em  relação  aos  benefícios,  este  estudo  oferecerá  benefícios  diretos  e

indiretos  aos  participantes  voluntários.  Os  benefícios  indiretos  estão  relacionados  a

contribuição para elaboração das atividades educativas sobre a Hanseníase aos profissionais

de saúde,  esta  pesquisa beneficiará  a  população quanto  a  melhor  capacitação profissional

podendo proporcionar  uma melhora  no diagnóstico  precoce  dessa  doença.  Nos benefícios



diretos estão a descoberta de casos novos de Hanseníase que antes não eram enxergados pela

Unidade  de  Saúde,  a  diminuição  de  casos  notificados  com  Hanseníase  já  com  grau  de

incapacidade instalado, melhoria do acesso ao serviço de saúde pelos pacientes acometidos

pela Hanseníase uma vez que terão profissionais capacitados e mais sensibilizados sobre a

patologia. Os conhecimentos compartilhados nesse projeto também poderão contribuir com o

desenvolvimento desta área de pesquisa e poderá servir como exemplo para outras áreas do

conhecimento  ou  para  outros  serviços,  quando busca  o  fortalecimento  da  relação entre  o

ensino,  o  serviço  e  a  comunidade por  meio  de  uma pesquisa  participativa  e  baseada  nas

necessidades dos participantes.

As informações desta pesquisa serão confidencias e serão divulgadas apenas em eventos ou

publicações  científicas,  não  havendo  identificação  dos  voluntários,  a  não  ser  entre  os

responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a participação dos voluntários. 

Os  dados  dos  questionários  coletados  nesta  pesquisa  ficarão  armazenados  em  pastas

confidenciais, em computador pessoal e em armário pessoal fechado, na sala do pesquisador

principal, na  Diretoria-Geral de Controle de Doenças e Agravos da Secretaria-Executiva de

Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde SES-PE, pelo período mínimo de 5

anos.

Garantimos que, se houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas

ou  ressarcidas  (deslocamento  e  alimentação)  pelos  pesquisadores.  Fica  também garantida

indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa,

conforme decisão judicial ou extra-judicial.  Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos

éticos deste estudo, você poderá consultar o pesquisador principal pelos telefones e contatos

citados no início deste documento.   

(assinatura do pesquisador)



CONSENTIMENTO DA PARTICIPAC ̧ÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A)

Eu,  _____________________________________,  CPF _________________,  abaixo  assinado pelo

meu  representante  legal,  após  a  escuta  da  leitura  deste  documento  e  ter  tido  a  oportunidade  de

conversar e esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do

estudo “Estratégia para aumento da detecção de casos novos de Hanseníase no território do Distrito

Sanitário  VII  em  Recife  –  Aplicação  de  um  plano  de  intervenção”,  como  voluntário  (a).  Fui

devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador(a) sobre a pesquisa, os procedimentos

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer

penalidade.

Assinatura: _____________________________________________________

Recife, ___de _____________ de 2020.

Presenciamos a solicitac ̧ão de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite

do voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores):

Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:



ANEXO B

TERMO DE ASSENTIMENTO

(Elaborado de acordo com a Resolução 466/2012-CNS/CONEP)

Solicitamos  ao  senhor  autorização  para  participação  do  menor,  como  voluntário(a),  da  pesquisa

“Estratégia para aumento da detecção de casos novos de Hanseníase no território do Distrito Sanitário

VII em Recife– Aplicação de um plano de intervenção”, da pesquisadora Mônica Sousa de Menezes,

telefone: 34422710, e-mail:  monicapni@hotmail.com, Coordenação Distrital de Hanseníase na Sede

do Distrito  Sanitário  VII,  Rua  São Domingos  Sávio,  172,  Alto  José  Bonifácio,  Recife-PE,  sob  a

responsabilidade do pesquisador George Santiago Dimech, telefone: (81) 3184-0104, Diretoria-Geral

de Controle  de Doenças e  Agravos da Secretaria-Executiva de Vigilância em Saúde da Secretaria

Estadual de Saúde SES-PE, Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, Bongi, 50751530 - Recife, PE -

Brasil,  e-mail:  gsdimech@gmail.com e  sob  a  responsabilidade  do  pesquisador  Daniel  Friguglietti

Bandespim,  telefone:  3320-6000,  Coordenação  do  Mestrado  Profissional  em  Saúde  Única  –

Universidade Federal  Rual  de Pernambuco – UFRPE, Rua Dom Manuel  de Medeiros,  s/n  -  Dois

Irmãos, Recife - PE, 52171-900, e-mail: coordenacao.pmpsu@ufrpe.br   .  

Este  Termo  de  Assentimento contém  03  folhas,  caso  contenha  informações  que  não  lhe  sejam

compreensíveis, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e apenas ao

final,  quando todos os  esclarecimentos  forem dados e  concorde com a  participação do menor  na

realização do estudo será entregue uma via deste termo para que possa guardá-la.

 INFORMAC ̧ÕES SOBRE A PESQUISA:

Descrição da pesquisa:  este projeto de pesquisa objetiva realizar o levantamento das Unidades de

Saúde  do  Distrito  Sanitário  VII  com  baixa  detecção  de  casos  novos  de  Hanseníase,  definir  as

“Unidades Silenciosas”, realizar capacitação dos profissionais das Unidades de Saúde “silenciosas”,

realizar  mutirões  de  busca  ativa  de  casos  de  Hanseníase  e  realizar  atividade  educativa  sobre

Hanseníase para os voluntários dos Mutirões. A participação do(a) sr.(a) na pesquisa se iniciará a partir

do mês de  Junho de 2020 e consistirá em participar da atividade educativa sobre Hanseníase e em

seguida realizar junto a um profissional de saúde uma avaliação dermatoneurológica com o objetivo de

confirmar ou descartar a infecção pela Hanseníase, essa avaliação se dará no dia do Mutirão podendo o

mesmo ser examinado mais de uma vez para a confirmação da doença.

RISCOS este projeto oferecerá riscos mínimos aos voluntários que participarão das ações de busca de

casos de Hanseníase, o projeto também oferecerá riscos mínimos, relacionados ao desconforto que

poderão sentir na hora de expor parte do corpo para um profissional de saúde durante a avaliação
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dermatoneurológica,  os  voluntários  podem  ficar  constrangidos  e  interromper  a  participação  em

qualquer  momento.  Caso seja  necessário  de apoio  psicológico e/ou  emocional  após ou durante  a

participação dos profissionais das Unidades de Saúde e os voluntários serão orientados para a procura

de profissionais habilitados na própria  Secretaria Municipal  de Saúde onde a pesquisa  está sendo

realizada. Será oferecido toda a segurança, respeito e privacidade possíveis. Considerando o respeito

pela  dignidade humana e pela  especial  proteção devida aos  participantes das  pesquisas  científicas

envolvendo seres humanos pela Resolução 466/2012- CNS/CONEP, em relação às medidas protetivas

frente a possibilidade de constrangimento, nas avaliações dermaoneurológicas são realizadas em sala

individual  somente  com  o  profissional  de  da  Unidade  de  Saúde  e  o  participante.  Em  casos  de

problemas psicológicos decorrentes da avaliação dermatoneurológica o participante será encaminhado

para o Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) da Secretária de Saúde do Recife. 

BENEFÍCIOS: Em relação aos benefícios, este estudo oferecerá benefícios diretos e indiretos aos

participantes voluntários. Os benefícios indiretos estão relacionados a contribuição para elaboração

das atividades educativas sobre a Hanseníase aos profissionais de saúde, esta pesquisa beneficiará a

população  quanto  a  melhor  capacitação  profissional  podendo  proporcionar  uma  melhora  no

diagnóstico  precoce  dessa  doença.  Nos  benefícios  diretos  estão  a  descoberta  de  casos  novos  de

Hanseníase que antes não eram enxergados pela Unidade de Saúde, a diminuição de casos notificados

com Hanseníase já com grau de incapacidade instalado, melhoria do acesso ao serviço de saúde pelos

pacientes  acometidos  pela  Hanseníase  uma  vez  que  terão  profissionais  capacitados  e  mais

sensibilizados sobre a patologia.  Os conhecimentos compartilhados nesse projeto também poderão

contribuir com o desenvolvimento desta área de pesquisa e poderá servir como exemplo para outras

áreas do conhecimento ou para outros serviços,  quando busca o fortalecimento da relação entre o

ensino, o serviço e a comunidade por meio de uma pesquisa participativa e baseada nas necessidades

dos participantes.  

As  informac ̧ões  desta  pesquisa  serão  confidencias  e  serão  divulgadas  apenas  em  eventos  ou

publicac ̧ões científicas, não havendo identificac ̧ão dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo

estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a participac ̧ão dos voluntários. 

Os dados dos questionários coletados nesta pesquisa ficarão armazenados em pastas confidenciais, em

computador pessoal e em armário pessoal fechado, na sala do pesquisador principal,  na  Diretoria-

Geral de Controle de Doenças e Agravos da Secretaria-Executiva de Vigilância em Saúde da Secretaria

Estadual de Saúde SES-PE, pelo período mínimo de 5 anos.

No curso da pesquisa você tem os seguintes direitos: a) garantia de esclarecimento e resposta

a qualquer pergunta; b) liberdade de abandonar a pesquisa a qualquer momento, mesmo que

seu pai ou responsável tenha consentido sua participação, sem prejuízo para si ou para seu

tratamento;  c)  garantia  de  que  caso  haja  algum  dano  a  sua  pessoa,  os  prejuízos  serão



assumidos pelos  pesquisadores  ou pela  instituição  responsável  inclusive  acompanhamento

médico e hospitalar (se for o caso). Caso haja gastos adicionais, os mesmos serão absorvidos

pelo pesquisador. Nos casos de dúvidas você deverá falar com seu responsável, para que ele

procure os pesquisadores, a fim de resolver seu problema com a pesquisadora Mônica Sousa de

Menezes,  Rua  São  Domingos  Sávio,  172,  Alto  José  Bonifácio,  telefone:  (81)  34422710,  e-mail:

(monicapni@hotmail.com),  sob  a  responsabilidade  do  pesquisador  George  Santiago  Dimech,

telefone: (81) 3184-0104, Diretoria-Geral de Controle de Doenças e Agravos da Secretaria-Executiva

de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde SES-PE, Rua Dona Maria Augusta Nogueira,

519, Bongi, 50751530 - Recife, PE - Brasil, e-mail: gsdimech@gmail.com e sob a responsabilidade do

pesquisador  Daniel   Friguglietti  Bandespim,  telefone:  3320-6000,  Coordenação  do  Mestrado

Profissional  em Saúde  Única  –  Universidade  Federal  Rual  de  Pernambuco  –  UFRPE,  Rua  Dom

Manuel  de  Medeiros,  s/n  -  Dois  Irmãos,  Recife  -  PE,  52171-900,  e-mail:

coordenacao.pmpsu@ufrpe.br . Caso suas dúvidas não sejam resolvidas pelos pesquisadores

ou  seus  direitos  sejam  negados,  favor  recorrer  ao  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  da

Universidade de Pernambuco,  localizado à Av. Agamenon Magalhães,  S/N, Santo Amaro,

Recife-PE, telefone 81-3183-3775 ou ainda através do e-mail comite.etica@upe.br.

Assentimento Livre e Esclarecido

Eu  __________________________________________________________________,  após

ter  recebido todos os  esclarecimentos  e  meu responsável  assinado o TCLE,  concorda em

participar desta pesquisa. Desta forma, assino este termo, juntamente com o pesquisador, em

duas vias de igual teor, ficando uma via sob meu poder e outra em poder do pesquisador. 

Recife, _________/_______/____________

____________________________________                     

Assinatura do menor   Assinatura do pesquisador

Atenção: O menor só deve assinar o Termo de Assentimento, após os pais ou responsáveis

terem assinado o TCLE. 

mailto:comite.etica@upe.br
mailto:gsdimech@gmail.com
mailto:monicapni@hotmail.com
mailto:coordenacao.pmpsu@ufrpe.br
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CARTA DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE



ANEXO E

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA











ANEXO F

TERMO DE CONCESSÃO 



ANEXO G

PLANO DE ENSINO DO CURSO: INTEGRAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA DETECÇÃO PRECOCE DE
CASOS NOVOS DE HANSENÍASE

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DISTRITO SANITÁRIO VII

COORDENAÇÃO DISTRITAL DO PROGRAMA DE HANSENÍASE

CURSO: Capacitação para profissionais da saúde: Integração Atenção Básica e Vigilância em Saúde na detecção

precoce de casos novos de Hanseníase.

CARGA-HORÁRIA: 40h

COLABORADORES: Mônica Sousa de Menezes - Coordenação Distrital do Programa de Hanseníase – DSVII

Laiane Moreira Vianna Magalhães – Coordenadora da Vigilância Epidemiológica – DSVII

Laelia Regina do Monte Pessoa Félix – Médica Veterinária Residente

Nathalia Patrícia Almeida Santos – Enfermeira Residente

Cinthia Natali Pontes dos Santos – Odontóloga Residente

Juliana Maria Batista Ferreira – Nutricionista Residente

Mykaella Monyque da Silva Lima – Fonoaudióloga  Residente

PÚBLICO-ALVO: Profissionais de saúde: Médicos, Enfermeiros, odontólogos, técnicos em enfermagem, técnicos e auxiliares

de saúde bucal e  NASF da rede de atenção básica do Distrito Sanitário VII – SESAU Recife.



JUSTIFICATIVA DA OFERTA: A Hanseníase ainda representa hoje um problema de saúde pública a nível mundial. É uma doença que

envolve  graus  de  incapacidade  ao  paciente,  e  que  pode  também  comprometer  outros  sistemas  como:

neurológico, venoso e/ou arterial, ortopédicos, respiratórios, dentre outros e que podem ser evitadas, desde

que haja políticas públicas e profissionais qualificados.  Pensando nisso capacitar estes trabalhadores de

saúde  que  lidam  diretamente  com  esses  pacientes  é  oportunizar  a  oferta  de  um  cuidado  baseado  no

conhecimento  científico,  com  enfoque  na  prevenção,  no  tratamento  e  nos  cuidados  de  uma  equipe

multiprofissional. Assim podendo diminuindo o gasto público, e trazer qualidade de vida a população, bem

como trabalhar para a erradicação da doença no município.

EMENTA/  CONTEÚDO

PROGRAMÁTICO 

✔ Epidemiologia

✔ Conceito

✔ Sintomas

✔ Transmissão

✔ Prevenção

✔ Formas clínicas

✔ Diagnóstico

✔ Tratamento

✔ Atribuições dos profissionais no programa de Hanseníase

✔ Integração AB + VE

✔ RAS

✔ Formulários + Notificação



OBJETIVOS:

1- Vigilância em saúde:

A)  A unidade conseguirá: Buscar ativamente e identificar focos domiciliares de hanseníase, em áreas

de risco aumentado, através do exame de pele a fim de:

✔ Identificar áreas de maior risco de incidência da hanseníase;

✔ Identificar e intervir na áreas com baixa detecção de caos novo de Hanseníase.

✔ Abordar os obstáculos do estigma no caso índice;

✔ Buscar todos os contatos de um caso índice em tratamento para o exame da pele;

✔ Buscar incentivos disponíveis para melhor acesso e adesão ao tratamento

2- Diagnóstico precoce em hanseníase: 

A) Os profissionais serão capazes de examinar a pele dos suspeitos e todos os contatos de um caso

índice, sendo possível suspeitar de casos novos de Hanseníase através de:

✔ Aspectos neurológicos e alterações de sensibilidade através do exame físico (EF) e anamnese com

atenção a queixas relacionadas à hanseníase, especialmente em áreas de risco;

✔ Identificar as alterações de sensibilidade causadas pel hanseníase;

✔ Suspeitar  de lesões  típicas  de  hanseníase  e  complicações  hansênicas,  seja  também  em  outros

sistemas, diferenciando-as de outras doenças.

https://app4.unasus.gov.br/ppuplayer4_2020/uploads/recursos/SE_UNASUS_0002_HANSENIASE/6/u2a1.html


3- Acompanhar casos de hanseníase na atenção básica: 

C) Assim são aptos a:

 Acompanhar o paciente durante tratamento, dose supervisionada, orientar quanto a importância da

avaliação de Saúde Bucal, avaliação do Grau de Incapacidade Física, verificar a longo prazo esse

paciente e encaminhá-lo para a RAS quando necessário;

 Buscar todos os contatos de um caso índice em tratamento para o exame da pele;

 Intensificar as buscas dos sintomáticos dermatoneurológicos no território;

 Buscar incentivos disponíveis para melhor acesso e adesão ao tratamento;

 Abordar os obstáculos do estigma no caso índice.
METODOLOGIA:

A  metodologia  será baseada  em  uma  aprendizagem  colaborativa,  com  estimulo  à  participação  dos

profissionais, em todos os momentos. Com encontro presencial teórico com carga horária de 10h, momento

de dispersão prático com carga horária de 20h e mutirão da mancha com carga horária de 10h.

Momento  presencial  teórico:  Será  aplicado  um  questionário  antes  do  curso  para  avaliação  do

conhecimento prévio sobre o assunto que será abordado. Serão utilizadas aulas expositivas-dialogadas e

exercícios, com indicação de referências para leitura, sendo disponibilizado toda a brochura do curso em

impresso, um Guia Rápido e um panfleto direcionados para os profissionais de saúde, assim como abertura

para  perguntas  e  respostas,  no  fim  será  feita  aplicado  questionário  pós  cursos  para  avaliação  do

conhecimento adquirido durante o curso. 



Datas: 18/11/2020 - ACS/ASACE – USF Sítio dos Macacos

           20/11/2020 - ACS/ASACE – USF Alto José do Pinho

           26/11/2020 - Grupo ACS/ASACE – USF Mangabeira

           27/11/2020 – Grupo técnico/superior – USF Mangabeira e e Upinha Moacyr André Gomes

           01/12/2020 - Grupo técnico/superior – USF Sítio dos Macacos e USF Alto José do Pinho

           03/12/2020 – Grupo ACS/ASACE – Upinha Moacyr André Gomes

FASE 1 (INICIAL) -  Objetivo de analisar grau de entendimento dos profissionais acerca da temática.

08:00 AS 8:30: Depoimentos de um paciente com sequelas causadas pelo diagnóstico tardio da Hanseníase.

1. A cada início de turma se apresentará um paciente contado sua história para conseguir o

diagnóstico de Hanseníase e as sequelas causadas pelo diagnóstico tárdio.

08:30 ás 08:45: Apresentação da dinâmica do Curso e os requisitos mínimos para a obtenção do certificado

de conclusão do curso.

2. Orientação  e  distribuição  do  TCLE  e  termo  de  confidencialidade  para  assinatura  dos

participantes.

08:45 ás 09:00: Aplicação do questionário (pré-teste) 

3. Com o objetivo de avaliar o conhecimento adquirido durante o curso, foi aplicado um é-teste

para analisar o conhecimento prévio dos participantes sobre a temática do curso.



FASE 2 – Aula expositiva sobre a Hanseníase

9:00 ás 12:00 – Apresentação dos slides e o curso propriamente dito (materiais didáticos entregues aos

participantes para acompanhar durante a apresentação).

✔ Epidemiologia

✔ Conceito

✔ Sintomas

✔ Transmissão

✔ Prevenção

✔ Formas clínicas

✔ Diagnóstico

✔ Tratamento

FASE 3 – Continuação da aula expositiva sobre a Hanseníase

13:00h ás 15:30 – Apresentação dos slides e o curso propriamente dito  (acompanhamento  do material

didático).



✔ Atribuições dos profissionais no programa de Hanseníase

✔ Integração AB + VE

✔ RAS

✔ Formulários + Notificação

FASE 4 – Aula expositiva sobre diagnóstico diferencial da Hanseníase e outras patologias cutâneas

15:30h ás 17:30 – Apresentação e discussão sobre o diagnóstico diferencial da Hanseníase e a importância

da diferenciação com outras patologias cutâneas, entre elas foi abordada a Esporotricose em conjunto com a

Vigilância Epidemiologia e Ambiental.

17:30h  ás  17:45  –  Apresentação  e  orientação  sobre  como  realizar  as  atividades  de  dispersão,  com

apresentação do checklist  de todos os itens que necessitam ser cumpridos para a conclusão do curso e

obtenção do certificado.

17:45h ás 18:00 – Aplicação do questionário pós testa para comparar com os resultados do pré-teste e assim

avaliar o conhecimento adquirido pelos profissionais durante o curso.

Momento de dispersão: Será  realizada  algumas  atividades  na dispersão da turma,  com o objetivo  de

estimular  ainda  mais  os  profissionais  na busca dos caos  novos de Hanseníase.  Foi  proposto para esse

momento para os profissionais a realização da sala de situação de Hanseníase da Unidade de lotação dos

mesmo. Realizar o calculo do sintomático dermatoneurológico como preconizado pelo Ministério da Saúde



levando em consideração da população da US, população por equipe e população por ACS. Os resultados

dos cálculos devem ficar expostos em local visível na US. Para os profissionais do grupo técnico/superior

será entregue relato de casos clínicos fictício para que os mesmos descrevam como proceder diante de tal

situação, assim como a programação da temática da Hanseníase no processo de trabalho, reunião de equipe

da US e atualização do livro de casos de Hanseníase da equipe. Para o grupo ACS/ASACE será solicitado a

busca  ativa  dos  sintomáticos  no  seu  território  de  atuação  e  a  utilização  do  Livro  do  Sintomático

Dermatoneurologico para registro dos pacientes que passarão por avaliação no mutirão da mancha ou na

demanda de atendimento da US. 

Mutirão  da  Mancha: Será  realizado  um  Mutirão  da  Mancha  para  avaliar  os  pacientes  sintomáticos

identificados  pelos  ACS  E  ASACE  da  US  e  que  estiverem  registrados  no  Livro  do  Sintomáico

Dermatoneurológico  (conforme  atividade  de  dispersão).  Respeitando  os  critérios  da  realização  de  um

evento  e  meio  a  uma pandemia,  os  atendimentos  acontecerão  com horário  marcado  e  apenas  para  os

pacientes registrados no livro dos sintomáticos.

Datas do Mutirões: 14/12/2020 - Mutirão – Upinha

 Moacyr André Gomes

                                  17/12/2020 - Mutirão – USF Sítio dos Macacos

                                  18/12/2020 - Mutirão – USF Mangabeira

                                  21/12/2020 - Mutirão – USF Alto José do Pinho
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ANEXO H

LIVRO DO SINTOMÁTICO DERMATONEUROLÓGICO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DISTRITO SANITÁRIO VII

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE HANSENÍASE

REGISTRO DO SINTOMÁTICO DERMATONEUROLÓGICO NO SERVIÇO DE SAÚDE

Unidade de Saúde: ________________________________________________________________    CNES: ______________________________

Nº Nome Idade Sexo Endereço Equip
e

Data
da

busca
(ação)

Nº
Manchas 

Locais das
Mancha(s)

Caso
Descartado

Caso
Confirmado

Data início
do

Tratamento

SIM  (   )
NÃO (   )

SIM  (   )
NÃO (   )

SIM  (   )
NÃO (   )

SIM  (   )
NÃO (   )

SIM  (   )
NÃO (   )

SIM  (   )
NÃO (   )



ANEXO I

FÔLDER SOBRE O PROGRAMA DE HANSENÍASE PARA OS PROFISSIONAIS  DE SAÚDE





ANEXO J

FOTOS DA INTERVENÇÃO





ANEXO L

GUIA RÁPIDO DO PROGRAMA DE HANSENÍASE – DSVII
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Apresentação

A Hanseníase é um grave problema de saúde, 
principalmente por seu alto poder incapacitante. Os sinais e 
sintomas são bem característicos, porém os serviços de saúde, 
em particular os da Atenção Básica, precisam estar preparados 
para diagnosticar e tratar precocemente a doença, possibilitando 
a redução do número de casos e de pessoas incapacitadas ou 
com deformidades causada pela doença.

Este Guia Rápido foi desenvolvido pela equipe técnica do 
Programa Distrital de Hanseníase e a Vigilância em Saúde do 
Distrito Sanitário VII. Além disso, recebeu contribuição de diversos 
profissionais que compõem a Atenção Básica na gestão do 
Distrito Sanitário VII. 

A produção deste documento foi possível a partir do 
levantamento bibliográfico das diretrizes nacionais e dos fluxos 
existentes para o Programa de Hanseníase no Estado de 
Pernambuco e no Município do Recife. As revisões dos textos e 
redação foram construídas em conjunto, pelos autores e os 
colaboradores baseados nos protocolos nacional, estadual e 
municipal.

Este Guia tem como objetivo apresentar a rede de 
atenção, fluxos e protocolos para os profissionais da saúde e 
nortear as ações de controle da Hanseníase na Atenção Básica e 
nas Referências secundárias no Distrito Sanitário VII de acordo 
com os Manuais do Programa de Hanseníase do Ministério da 
Saúde.

Mônica Sousa de Menezes 
Coordenadora Distrital do Programa de Hanseníase

Distrito Sanitário VII

Recife - PE, 2020
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Introdução
A Hanseníase ainda representa um 

grave problema de saúde pública com 
agravantes relacionados a fatores 
socioeconômicos e culturais (BRASIL, 2008). 

É marcada por repercussões que vão 
desde o âmbito psicológico ao físico com as 
deformidades e incapacidades por ela 
geradas. Por este motivo faz-se necessário 
lançar mão das técnicas de prevenção e 
identificação, controle e tratamento com 
atenção integral à pessoa com Hanseníase. 

Essas ações  dependem das 
qualificações dos profissionais de saúde para 
realização das mesmas de maneira eficaz, 
dependendo ainda da gestão em rede e dos 
serviços necessários para a assistência 
integrada (BRASIL, 2017).

Com o objetivo de subsidiar a prática 
dos profissionais para identificação das lesões 
e avaliação das incapacidades a Coordenação 
de Hanseníase do Distrito Sanitário VII 
(DSVII), está ofertando esta cartilha prática 
que deverá servir como ferramenta norteadora 
para as ações realizadas pelos profissionais 
da Atenção Básica (AB). 
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Conceito
É uma das doenças mais antigas que 

tem como berço a África e a Ásia. 
Antigamente era conhecida como Lepra 
(termo utilizado para vários outros 
acometimentos dermatológicos), mas à 
medida que estudos foram feitos, a sua 
etiologia foi sendo descoberta, assim 
sendo criada denominação própria.

A Hanseníase, causada pelo contato 
com o Mycobacterium leprae ou bacilo de 
Hansen, se trata de uma doença 
infectocontagiosa de evolução lenta, alta 
infectividade e baixa patogenicidade. 

Manifesta-se principalmente por 
sinais dermatológicos gerando lesões de 
pele (principalmente nos olhos, mãos e 
pés), além do acometimento de nervos 
periféricos podendo gerar incapacidade 
física e deformidades (BRASIL, 2017). 
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Epidemiologia
No Brasil apesar da redução do número de 

casos (de 19 para 4.68 acometidos a cada 10 Mil), no 
período de 1985 a 2000, o país ainda ocupa o ranking 
de segundo lugar no mundo, perdendo apenas para a 
Índia. 

Atualmente, são notificados anualmente 30 Mil 
novos casos, sendo Pernambuco o terceiro estado 
que mais notifica em detecção da doença. 

Portanto, a Hanseníase se mostra como um 
grave problema de Saúde Pública exigindo uma 
vigilância resolutiva. 

Trazendo essa realidade mais para perto, 
fazendo uma Comparação do número de casos novos 
por 100 mil habitantes, o Distrito Sanitário VII na 
cidade do Recife - PE tem um total de 22,01 novos 
casos em menores de 15 anos de Janeiro a Agosto de 
2020. Dados considerados elevados segundo os 
parâmetros da OMS. 

Para que a vigilância 
em Hanseníase 
possa se mostrar 
eficaz é necessário 
que se preencha a 
ficha de notificação 
compulsória.

Figura 1: Ficha de notificação compulsória de Hanseníase. 7



Ficha de notificação do SINAN:

Fonte: Ministério da Saúde
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Transmissão
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. Tocar a pele do paciente não 
transmite a hanseníase. 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.

Prevenção
Naturalmente, ter hábitos saudáveis, 

alimentação adequada, evitar o álcool e praticar 
atividade física associada a condições de higiene, 
contribuem para dificultar o adoecimento pela 
Hanseníase.  

A melhor forma de prevenção é o 
diagnóstico precoce e o tratamento adequado, 
assim como o exame clínico e a indicação de 
vacina BCG para melhorar a resposta imunológica 
dos contatos do paciente. Desta forma, a cadeia 
de transmissão da doença pode ser interrompida.  
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Classificação da Doença
Podemos classificar a doença em hanseníase 

paucibacilar, com poucos ou nenhum bacilo nos 
exames, ou multibacilar, com muitos bacilos. A forma 
multibacilar não tratada possui potencial de 
transmissão. 

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 associada à perda 
de pelos e ausência de transpiração. 

Quando o nervo de uma área é afetado, 
surgem dormência, perda de tônus muscular e 
retrações dos dedos, com desenvolvimento de 
incapacidades físicas. Nas fases agudas, podem 
aparecer caroços e/ou inchaços nas partes mais frias 
do corpo, como orelhas, mãos, cotovelos e pés.  

Figura 2 : Lesões hansênicas multi e paucibacilares 10



Formas Clínicas
Hanseníase Paucibacilar: 

1) Indeterminada: Todo acometido pela hanseníase passa por 
esta fase, porém, as vezes não é perceptivel , geralmente afeta 
menores de 10 anos ou, com menor frequência, adolescentes e 
adultos jovens. Tem como diagnóstico diferencial doenças como 
a prioridade alba ou versicolor e vitiligo, podendo evoluir para 
cura ou para outra forma clínica.

➢ Características:
○ Manchas hipocrômicas (mais clara que a pele ao 

redor)
○ Anestesia ou hipoestesia térmica e dolorosa, a 

tátil continua preservada 
○ Anidroticas com bordas imprecisas 
○ Lesão geralmente única
○ Sem alterações de relevo
○ Seca ( não ocorre sudorese no local)

➢ Baciloscopia -

 

 

Figura 3 : Lesões Indeterminadas 11



Hanseníase Paucibacilar: 

2)Tuberculoide: Nessa forma nosso sistema imune 
consegue destruir os bacilos espontaneamente. Acomete 
crianças e adultos.

➢ Características:
○ Placas nódulos ou lesões tricofitoides 

(manchas elevadas)
○ Anestesia tátil, térmica e dolorosa
○ Bordas elevadas e bem delimitadas 
○ Centro da lesão mais claro
○ Número reduzido de lesões
○ Lesões eritematosas

➢ Comum apresentações neurológicas dependendo do 
nervo acometido:

○ Unar: mão em garra
○ Mediano: Mão do pregador
○ Radial: Quebra punho
○ Fibular: Queda do pé

➢ Baciloscopia -

Formas Clínicas

Figura 4 : Lesão 
Tuberculóide

Figura 5 : Mão do 
pregador

Figura 6 : Mão em garra
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Hanseníase Multibacilar: 

3)Dimorfa: Forma mais comum de apresentação da doença, 
ocorre após um longo período de incubação (cerca de 10 anos) 
pela lenta multiplicação do Bacilo.

➢ Características:
○ Múltiplas lesões avermelhadas ou 

esbranquiçadas
○ Bordas elevadas e mal delimitadas
○ Perda total ou parcial da sensibilidade

➢ Baciloscopia +

Formas Clínicas

Figura 7: Lesões Dimorfas

Figura 8: Lesão Dimorfa
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Hanseníase Multibacilar: 

4)Virchowiana: Forma mais contagiosa da doença, geralmente 
não apresenta lesões visíveis, porém a pele fica avermelhada, 
seca, infiltrada e com poros dilatados, semelhante a casca de 
laranja.

➢ Nos estágios mais avançados é comum o aparecimento de 
papulas ou nódulos, podendo evoluir com perda dos pêlos, 
exceto os do couro cabeludo e sudorese ausente de forma 
generalizada.

➢ Baciloscopia + 

Formas Clínicas

Figura 9: Lesões Virchowianas

Figura 10: Lesões Virchowianas
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Possíveis Repercussões Orais

Cabe ao cirurgião dentista identificar lesões 
que, possivelmente, viriam a ser indicadores da 
Hanseníase. Essa avaliação pode auxiliar no 
diagnóstico precoce da doença e, em se tratando, do 
serviço público e multidisciplinar, é de suma valia 
encaminhar para o profissional de referência da 
equipe de saúde.

Esta atitude se faz necessária mediante os 
deveres fundamentais estabelecidos pelo Código de 
Ética Odontológica, cabendo a esses profissionais 
“promover a saúde coletiva no desempenho de suas 
funções, cargos e cidadania, independente de exercer 
a profissão no setor público ou privado”. 

Assim, o CD (Cirurgião Dentista) pode 
identificar possíveis lesões de maneira precoce, ainda 
que as demais áreas para as quais esse indivíduo 
será encaminhado necessitem de exames 
complementares para realizar um diagnóstico final.

 O exame clínico deve se estender além da cavidade bucal, 
visando não só os sinais e sintomas oriundos de alterações 
do complexo buco-maxilo-facial, mas também a obtenção 

de informações referentes a saúde geral do paciente. 
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Possíveis Repercussões Orais
As lesões hansênicas, quando ocorrem na cavidade 

bucal evoluem de forma insidiosa e assintomática, formando 
nódulos eritematosos ou amarelados, geralmente múltiplos, 
principalmente no palato duro. 

Os dois terços anteriores da língua podem 
demonstrar atrofia por regressão papilar e áreas nodulares 
infiltradas. Complicações locais como úlceras e perfurações 
nasopalatinas eventualmente se estabelecem em 
decorrência das reações hansênicas. Em casos extremos o 
comprometimento da úvula leva à destruição completa da 
estrutura.

Lesões específicas e inespecíficas:

Figura 11: Atrofia da espinha 
nasal anterior

Figura 12: Atrofia da crista 
alveolar anterior do maxilar com 

ausência de úvula

16



Possíveis Repercussões Orais

Figura 13: Língua fissurada e 
geográfica

Figura 14: Língua Pilosa

Figura 15: Língua ressecada Figura 16: Língua com 
aspecto moriforme 

Figura 17: Lesão 
condilomatosa

Figura 18: Lesões periféricas de 
células gigantes
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Fluxograma de Atendimento 
para Hanseníase na AB

Considera-se caso de Hanseníase a pessoa que 
apresenta um ou mais dos seguintes sinais cardiais abaixo:

● Lesão(ões) e/ou áreas da pele com alteração da 
sensibilidade térmica e/ou dolorosa; ou

● Espessamento de nervos periféricos, associado a 
alterações sensitivas e/ou motoras e/ou tátil; ou

● Presença de bacilos Mycobacteruim leprae, confirmada 
na baciloscopia de esfregaço intradérmico ou na biópsia 
de pele.

O diagnóstico da Hanseníase é essencialmente clínico e 
epidemiológico, deve ser realizado por meio de anamnese, 
exame geral e dermatoneurológico para identificar lesões de 
pele   com alteração de sensibilidade e/ou comprometimento de 
nervos periféricos, com alterações sensitivas e/ou motoras e/ou 
autonômicas.

Fonte: Secretaria de Saúde do Recife
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Avaliação da Sensibilidade
A avaliação térmica, dolorosa e tátil deve ser feita 

nas lesões e em locais predefinidos na investigação de 
acometimentos nervosos assintomáticos.

● Térmica
Tubos de ensaio com 
temperaturas diferentes, 
comparando as áreas de 
pele sadias e acometidas 
por lesões.

● Dolorosa
Utiliza-se agulhas em 
locais predefinidos.

● Tátil
Toque suave com um 
tampão de algodão
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Exames Complementares
Baciloscopia de raspado intradérmico

Exame complementar que auxilia na classificação 
operacional dos casos de hanseníase como paucibacilares 
(PB) ou multibacilares (MB). O resultado positivo classifica 
o caso como MB. Entretanto, o resultado negativo não 
exclui o diagnóstico e também não classifica 
obrigatoriamente o doente como PB. 

20

Biópsia de pele



Exames Complementares
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 Eletroneuromiografia - via regulação



Seguimento de Casos 
Confirmados

Deve - se agendar o retorno do usuário a cada 
28 dias para consulta com o profissional médico ou 
enfermeiro, objetivando a tomada da dose 
supervisionada na ESF e o recebimento da cartela com 
as doses que devem ser administradas no domicílio.

Quando o usuário não comparecer para 
consulta, ele deve ser visitado em até 30 dias para que 
o abandono do tratamento seja evitado.

Nesta consulta deve-se:

● Avaliar o  usuário;
● Orientar e tirar dúvidas;
● Avaliar reações Hansênicas, efeitos adversos 

das medicações e dano neural. Na identificação 
de alguma dessas situações o usuário deve ser 
encaminhado para referência;

● Reforçar a importância do exame dos contatos, 
agendando exame clínico e vacina dos mesmos.
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Ficha de Avaliação Diagnóstica - parte 1:

Fonte: Secretaria de Saúde do Recife 23



Ficha de Avaliação Diagnóstica - parte 2:

Fonte: Secretaria de Saúde do Recife
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Ficha de Atendimento - parte 1:

Fonte: Secretaria de Saúde do Recife
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Ficha de Atendimento - parte 2:

Fonte: Secretaria de Saúde do Recife
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Ficha de diagnóstico < 15 anos - parte 1:

Fonte: Ministério da Saúde
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➔ Registrar os casos de hanseníase no livro de 
acompanhamento

➔ Preencher o boletim de acompanhamento de hanseníase 
mensal: PORTARIA Nº 3.125, DE 7/10/2010 DO MS

Fique Atento!

Figura 19: Livro de acompanhamento dos casos de 
Hanseníase

Figura 20: Boletim de acompanhamento dos casos de 
Hanseníase

28



Investigação de Contatos

Precauções e contraindicações da BCG:
● Crianças HIV +: contraindicado a vacina em casos 

de sintomas de Imunodeficiência;
● Adultos HIV +: contraindicado a vacina em 

QUALQUER SITUAÇÃO;
● Peso < 2 Kg: adiar a vacina;
● Afecções dermatológicas generalizadas ou no 

local da aplicação: adiar a vacina;
● Uso de Imunossupressores: adiar a vacina por até 

3 meses após o fim do tratamento.
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Investigação de Contatos

30

Referência para aplicação da BCG:



Ficha de vigilância de contato intradomiciliar:

Fonte: Ministério da Saúde
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Declaração de contato intradomiciliar:

Fonte: Secretaria de Saúde do Recife
32



Cartão dos contatos:

Fonte: Coordenação de Hanseníase DS III
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Avaliação de Incapacidade
1) Avaliação da acuidade visual (AV): AV é a capacidade de 
identificar a forma e o contorno dos objetos. Várias doenças 
podem causar baixo nível de visão, a exemplo da Hanseníase. 
Essa alteração pode ser avaliada através  da Tabela de Snellen 

➢ Materiais necessários:
○ Tabela de Snellen;
○ Fita métrica;
○ Oclusor ocular unilateral (pode ser uma colher);
○ Lápis preto;
○ Foco luminoso (lanterna).

➢ Resultado: Se dará através da numeração 
correspondente a última linha que o paciente realizou a 
leitura de pelo menos três optotipos. Deverão ser 
considerados como negativo caracteres não lidos na 
linha limite e como positivo caracteres lidos na linha 
subsequente.

➢ Exemplo do resultado: 20/40 + 2

Figura 21: Tabela 
de Snellen

Figura 22 
Avaliação da AVs
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➢ Realização:

○ Fixar a tabela na parede, de modo que a linha 
0.8 da mesma fique na altura dos olhos do 
usuário;

○ Posicionar o usuário de forma que a linha 
média do mesmo coincida com a linha média 
da tabela, em uma distância de 5 a 6 metros;

○ Explicar ao usuário como se dará a leitura do 
optotipo (indicar a posição da abertura do 
gancho, se para cima, para baixo, direita ou 
esquerda. Podendo ser indicado através dos 
dedos da mão);

○ Cobrir um dos olhos com o oclusor ocular, 
começando pelo direito;

○ Dar início ao teste a partir da leitura da primeira 
linha  com o maior optotipo;

○ Apontar os optotipos com lápis preto, 
preferencialmente fora da sequência que se 
encontra na linha;

○ O usuário deverá fazer a leitura correta de pelo 
menos ⅔ dos optotipos da linha;

○ Caso não seja possível, o mesmo dará um 
passo em direção a tabela;

○ Seguir os optotipos até a linha em que persistir 
a dificuldade visual.

OBS: Cada olho deve ser avaliado separadamente, se iniciando 
pelo olho direito.
OBS: Se o usuário chegar a 1 metro da escala e ainda assim 
não for possível a leitura, o examinador deve lançar mão da 
avaliação dos dedos da mão. Caso ainda não seja possível, 
realizar a avaliação com foco luminoso.

Avaliação de Incapacidade
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Avaliação de Incapacidade
2) Membros superiores: As incapacidades e deformidades 
nessa região surgem pelo acometimento dos nervos ulnar, 
mediano e radial, respectivamente. por serem nervos mistos o 
acometimento será em vários aspectos, seja ele sensitivo, 
motor ou até mesmo autonômico.

➢ Palpação de nervos: Será realizada nos três nervos, 
Ulnar, Mediano e Radial. A técnica deve ser feita de 
maneira suave para não gerar incômodo ao usuário, 
usando a polpa do segundo e do terceiro dedo e deve 
seguir o trajeto do nervo.

➢ Avaliar: 
○ Espessura;
○ Forma;
○ Aderência nos planos profundos;
○ Existência de nódulos.

➢ Técnica:

● Nervo Ulnar: Palpar o nervo acima ou na região da 
goteira epitrocleana com o cotovelo em flexão de 90º a 
120º e a mão do usuário apoiada na do examinador.

Figura 23: Palpação do nervo Ulnar
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Avaliação de Incapacidade
● Nervo Mediano: Palpar entre os tendões dos músculos 

palmar longo e flexor radial do carpo com o punho 
ligeiramente fletido com apoio do examinador. Se não 
conseguir palpar, o que é bastante comum, pode fazer 
percussão com a polpa dos dedos na face  anterior do 
antebraço, ao longo do trajeto do nervo.

● Nervo Radial: Palpar ao nível do canal de torção do 
úmero, no terço médio do braço com o cotovelo em 
flexão e a mão apoiada no examinador.

Figura 24: Palpação do nervo Mediano

Figura 25:  Palpação do nervo Radial
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Avaliação de Incapacidade

3) Membros Inferiores: Esses membros são frequentemente 
acometidos pela hanseníase, causando danos que vão interferir 
diretamente na vida do usuário.

➢ Palpação de nervos: A técnica deve ser feita de 
maneira suave para não gerar incômodo ao usuário, 
usando a polpa do segundo e do terceiro dedo e deve 
seguir o trajeto do nervo.

➢ Avaliar: 
○ Espessura;
○ Forma;
○ Aderência nos planos profundos;
○ Existência de nódulos.
○ Comparar com o lado oposto 

. ● Fibular comum: Sentar o 
usuário com as pernas 
pendentes, palpar o nervo da 
face posterior da fíbula na 
junção entre a sua cabeça e 
o corpo.

Figura 26: Palpação do nervo Fibular
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Avaliação de Incapacidade

● Tibial: Usuário sentado, vai estender as pernas ou 
deixar pendente, fazer inversão e flexão plantar, 
palpar o nervo logo abaixo e atrás do maléolo 
medial.

Figura 27: Palpação do nervo Tibial
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Avaliação de Incapacidade

4) Avaliação da sensibilidade com estesiômetro: A presença 
da sensibilidade cutânea normal depende do sistema nervoso 
central e periférico. Sem ela o usuário perde a capacidade de 
sentir calor, frio, dor tato e pressão.

➢ Realização:

○ Explicar o procedimento ao usuário
○ Ocluir a visão do usuário
○ Selecionar de forma aleatória a sequência de 

pontos a serem testados. Tocar a pele o tempo 
necessário para o usuário responder. 

○ Realizar o teste em área próxima quando na 
presença de calosidades, cicatrizes ou úlceras.

○ Retirar os monofilamentos do estesiômetro e fixar 
nos furos laterais dos tubos

○ Colocar em ordem crescente, do mais fino para o 
mais grosso

○ Iniciar teste colocando a parte do nylon em 
contato com a pele a uma distância de 2 cm. 
fazer pressão cerca de 1 a 2 segundos até obter 
curvatura do filamento sem que ele deslize pela 
pele.

○ Iniciar o teste com o filamento mais fino e na 
ausência de resposta ir aumentando o calibre.

OBS: Os monofilamentos de 0,05 g e 0,2 g devem ser aplicados 
3 vezes em cada ponto específico e os demais só uma vez.
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Avaliação de Incapacidade

● Aplicar o teste nos pontos específicos dos nervos

        MÃO

  Ulnar: 4, 5 e 6
  Mediano: 1, 2 e 3
  Radial: 7

           
          PÉ

Tibial: 1, 2, 3, 4 ,5, 6 e 7
Sural: 8
Safeno: 9
Fibular profundo: 10

Registrar o teste 
colorindo os 

pontos 
específicos com 

a cor 
correspondente 

ao último 
monofilamento 
que o usuário 

sente
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Ficha de avaliação de incapacidade:

Fonte: Ministério da Saúde
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Ficha de avaliação neurológica simplificada - parte 1:

Fonte: Ministério da Saúde
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Ficha de avaliação neurológica simplificada - parte 2:

Fonte: Ministério da Saúde
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Fluxograma de Transferência 
de Pessoa com Hanseníase

Transferência

Externa** Interna*

1- Preencher a ficha 
do Boletim de 
transferência;
2- Comunicar à equipe 
(pode ser em reunião);
3- Não é necessário 
alterar a ficha do 
Boletim 
Epidemiológico da 
Vigilância Sanitária.

1- Preencher a ficha do 
Boletim de 
transferência;
2- Encerrar o caso no 
Boletim de 
acompanhamento 
(informar transferência);
3- Informar o Código 
com o tipo de saída 
(Municipal? Estadual?);
4- Passar todas 
informações referentes 
ao caso para a 
coordenação da política 
ou diretamente para 
equipe de referência.

OBS: 
Sempre preencher as fichas 
com o máximo de dados, 
além de não esquecer da data 
de transferência.

* Transferência entre equipes 
da mesma unidade.
** Transferência para outras 
unidades, sejam elas 
municipais ou estaduais. 
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Boletim de Transferência 

Fonte: Secretaria de saúde do Recife
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Atribuição dos Profissionais 
Todos os profissionais:

Planejamento e Programação do Cuidado:

● Planejar ações de assistência e controle do 
paciente, família e comunidade;

● Participar de estudos e levantamentos que 
identifiquem os determinantes do processo 
saúde/doença;

● Realizar a programação de atividades;
● Conhecer todos os instrumentos e fichas do 

Programa de Hanseníase.

Execução do Cuidado (Promoção da Saúde): 

● Realizar o cuidado integral à saúde da 
população adscrita;

● Promover a mobilização social, em parceira com 
as lideranças comunitárias;

● Realizar ações educativas;
● Responsabilizar-se pelo acompanhamento da 

população adscrita ao longo do tempo no que se 
refere às múltiplas situações de doenças e 
agravos; 

● Responsabilizar-se pela população adscrita 
mantendo a coordenação do cuidado mesmo 
quando necessita de atenção em outros pontos 
de atenção do sistema de saúde.
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Atribuição dos Profissionais 
Todos os profissionais:

Execução do Cuidado (Prevenção de Enfermidades):

● Executar medidas de intervenção na cadeia de 
transmissão das doenças e outros agravos à 
saúde prevalentes na região.

● Identificar e Notificar situações atípicas e casos 
suspeitos de doenças. Realizar Busca Ativa dos 
casos. 

● Monitorar a situação Vacinal dos Contatos de 
Hanseníase.

● Garantir o acesso à demanda espontânea.
● Quando necessário realizar o processo de 

regulação encaminhando o paciente para outros 
pontos da RAS.

● Preencher mensalmente o Boletim de 
acompanhamento dos casos de Hanseníase.

● Manter o Livro dos casos de Hanseníase da 
Unidade atualizados.
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Atribuição dos Profissionais 
Todos os profissionais:

Execução do Cuidado (Recuperação e Reabilitação): 

● Identificar precocemente sinais e sintomas que 
indiquem complicações no processo de evolução 
da doença.

● Fazer o controle dos pacientes e de seus 
contatos.

● Orientar o paciente sobre a prevenção de 
Incapacidade Física.

● Realizar ações educativas para família e 
comunidade. 

● Conhecer os pontos da RAS e a Linha de 
Cuidado para o paciente acometido pela 
Hanseníase.
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Atribuição dos Profissionais 
Atribuições do Médico:

● Identificar sinais e sintomas da hanseníase e 
avaliar os casos suspeitos encaminhados para a 
unidade de saúde; 

● Realizar diagnóstico e classificar as formas 
clínicas;

● Preencher completamente, de forma legível, a 
de notificação para os casos confirmados de 
hanseníase;

● Prescrever o tratamento;
● Acompanhar o paciente mensalmente;
● Identificar e tratar pacientes com reações 

Hansênicas e/ou medicamentosa;
● Indicar a alta terapêutica;
● Prescrever técnicas simples de prevenção de 

incapacidades;
● Realizar palpação neural observando possíveis 

neurites;
● Encaminhar para unidade de referência os casos 

pertinentes, respeitando os fluxos e 
mantendo-se responsável pelo 
acompanhamento da família;

● Preencher e analisar mensalmente o Boletim de 
Acompanhamento de Casos de Hanseníase, 
referente à sua área de abrangência.

● Realizar assistência domiciliar, quando 
necessário;
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Atribuição dos Profissionais 
Atribuições da Equipe de Saúde Bucal:

● Identificar sinais e sintomas da hanseníase e 
encaminhar os casos suspeitos para a unidade 
de saúde;

● Realizar atenção à saúde bucal (promoção e 
proteção da saúde e prevenção de agravos;

● Realizar avaliação programática, e também 
quando demandada, de usuários com 
hanseníase, com o objetivo de estar atento para 
as infecções bucais, que são importante causa 
de predisposição para complicações e estados 
reacionais.

● Desenvolver ações educativas e de mobilização 
envolvendo a comunidade e equipamentos 
sociais (escolas, conselhos de saúde, 
associações de moradores, etc.), relativas à 
importância do auto-exame, ao controle da 
hanseníase e combate ao estigma.
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Atribuição dos Profissionais 
Atribuições do Enfermeiro: 

● Identificar sinais e sintomas da hanseníase e 
avaliar os casos suspeitos encaminhados para a 
unidade de saúde;

● Preencher completamente, de forma legível, a 
ficha de notificação para os casos confirmados 
de hanseníase;

● Realizar consulta de enfermagem, solicitar 
exames complementares e prescrever 
medicações, conforme protocolos;

● Acompanhar a dose supervisionada.
● Orientar o paciente quanto às doses 

autoadministradas.
● Realizar a Avaliação do Grau de Incapacidade 

Física no momento do diagnóstico e na cura.
● Orientar o paciente e a família para a realização 

de auto-cuidados;
● Identificar e encaminhar pacientes com reação 

Hansênica e/ou reação medicamentosa;
● Realizar supervisão dos curativos.
● Realizar exame dermatoneurológico em todos os 

contatos e encaminhar para vacinação com o 
BCG os contatos sem sinais da doença;

● Realizar assistência domiciliar, quando 
necessário; 
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Atribuição dos Profissionais 
Atribuições do Enfermeiro: 

● Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS;

● Contribuir e participar das atividades de 
educação permanente dos membros da equipe 
quanto à prevenção, manejo do tratamento, 
ações de vigilância epidemiológica, combate ao 
estigma, efeitos adversos de medicamentos e 
prevenção de incapacidades.

Atribuições do Técnico em Enfermagem: 

● Realizar procedimentos de enfermagem.
● Realizar assistência domiciliar, quando 

necessário;
● Realizar e acompanhar os curativos dos 

pacientes de Hanseníase que necessitarem.
● Administrar a vacina da BCG nos contatos e 

orientar quanto a possíveis reações.
● Coleta de material para exames.
● Lavagem, preparação e esterilização de 

materiais.
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Atribuição dos Profissionais 
Atribuições do ACS: 

● Identificar sinais e sintomas da hanseníase e 
encaminhar os casos suspeitos para a unidade 
de saúde;

● Acompanhar os usuários em tratamento e 
orientá-los: quanto à necessidade de sua 
conclusão no tempo preconizado e estar atento 
aos prováveis sinais e sintomas de reações e 
efeitos adversos da medicação;

● Orientar a realização de auto-cuidados, visando 
a prevenção de incapacidades;

● Realizar busca dos contactantes.
● Realizar busca dos faltosos.
● Fazer o TDO em domicílio.
● Manter a responsabilização pelo 

acompanhamento do paciente durante e após o 
tratamento.

● Sinalizar para a equipe queixas do paciente 
coletadas na visita domiciliar.

● Fazer, no mínimo, uma visita domiciliar por mês 
ao usuário com hanseníase e sua família, 
estimulando auto-cuidados e auto-exame;

● Compartilhar com a equipe informações colhidas 
durante a visita domiciliar e participar da 
consolidação dos dados registrados.
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Atribuição dos Profissionais 
Atribuições comuns ao ACS e ACE: 

 
● Identificar e registrar situações que interfiram no 

curso das doenças ou que tenham importância 
epidemiológica relacionada aos fatores 
ambientais.

● Identificar casos suspeitos de doenças e 
agravos, e encaminhar os usuários para a 
Unidade de Saúde de referência.

● Conhecer o funcionamento da ações e serviços 
do seu território e orientar as pessoas quanto a 
utilização dos serviços de saúde disponíveis.

● Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e 
agentes transmissores de doenças e medidas de 
prevenção individual e coletiva.

● Encaminhar contatos intradomiciliares para 
avaliação na unidade de saúde e estimulá-los a 
realizar o auto-exame, mesmo depois da 
avaliação.
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INTEGRAÇÃO ENTRE ATENÇÃO 
BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Para realização de atividades clínicas e sanitárias mais 
efetivas e eficazes é importante uma integração entre as 
atividades da Atenção Básica e da Vigilância em Saúde, ambas se 
articulando para uma adequada identificação de problemas no 
território, possibilitando assim, uma intervenção nesse processo.

Todos esses profissionais devem reconhecer as 
necessidades da população, suas fragilidades e potencialidades 
para que as ações realizadas sejam pautadas nesses aspectos 
que são singulares a cada território.

A soma desses esforços se faz fundamental para a 
promoção da saúde e prevenção de agravos, com consequente 
potencial para enfrentar de forma efetiva e eficaz  as raízes dos 
problemas.

● Vigilância da situação de saúde da população, com 
análises que subsidiem o planejamento, estabelecimento 
de prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação 
das ações de saúde pública;

● Detecção oportuna e adoção de medidas adequadas 
para a resposta de saúde pública; 

● Vigilância, prevenção e controle das doenças 
transmissíveis; 

● Vigilância das violências, das doenças crônicas não 
transmissíveis e acidentes.

As ações de Vigilância em Saúde estão inseridas nas atribuições 
de todos os profissionais da Atenção Primária e envolvem 
práticas e processos de trabalho voltados para: 
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FLUXOS DO PROGRAMA DE 
HANSENÍASE- DS VII

SAPATARIA
POLICLÍNICA LESSA DE ANDRADE

SEGUNDA À SEXTA
08:00 às 12:00
13:00 às 16:00

Encaminhamento por Demanda Espontânea
(limite de 15 pacientes/dia)

FISIOTERAPIA
Via SISREG

OU
POLICLÍNICA LESSA DE ANDRADE

Marcar pessoalmente mediante 
encaminhamento: segunda à sexta pela manhã 
das 08:00 às 12:00 e a tarde das 13:00 às 17:00

BACILOSCOPIA DE HANSENÍASE
Encaminhamento por Demanda 

Espontânea
Segunda à sexta (07h às 10h)

Local: Laboratório Municipal Julião

REFERÊNCIA - PROGRAMA DE HANSENÍASE
ÁREA COBERTA/Agendamento via SISREG: 

CONSULTA EM HANSENOLOGIA PROGRAMA DE 
HANSENÍASE

ÁREA DESCOBERTA/Demanda espontânea para
POLICLÍNICA CLEMENTINO FRAGA

Segunda à Sexta-feira (manhã) OU
POLICLÍNICA ALBERT SABIN

Segunda à Sexta-feira (manhã e tarde)

AMBULATÓRIO DE TERAPIA 
OCUPACIONAL

AVALIAÇÃO DE INCAPACIDADE 
FÍSICA

MARCAÇÃO POR VIA SISREG
POLICLÍNICA ALBERT SABIN

CONSULTA EM TERAPIA 
OCUPACIONAL/

PROGRAMA DE HANSENÍASE

AVALIAÇÃO DE CURATIVOS 
COMPLEXOS PROVENIENTES DA 

HANSENÍASE
MARCAÇÃO POR TELEFONE COM 

A ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE 
HANSENÍASE

NA POLICLÍNICA CLEMENTINO 
FRAGA

ELETRONEUROMIOGRAFIA
AGENDAMENTO VIA SISREG

OBS: Escrever que é HANSENÍASE e 
classificar como VERMELHO no 

SISREG.
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BIÓPSIA DE PELE
Marcação via SISREG

“CONSULTA EM 
DERMATOLOGIA”

Local: Hospital de Santo 
Amaro (HSA) Agendados no 
próprio sistema para o HSA 

ou solicitados ao Médico 
Regulador



FLUXOS DO PROGRAMA DE 
HANSENÍASE- DS VII
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FLUXOS DO PROGRAMA DE 
HANSENÍASE- DS VII
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GRUPO DE AUTOCUIDADO
Com o intuito de promover uma melhor adesão ao tratamento da 
Hanseníase, a implantação dos grupos de autocuidado em 
Hanseníase está sendo uma efetiva estratégia de troca de 
conhecimentos entre pacientes e profissionais de saúde.

Os grupos de autocuidado servem como ferramentas de 
construção de vínculo, interação, acolhimento e trocas de 
experiências.

“A formação e o desenvolvimento de grupos de autocuidado 
visam estimular a formação da consciência de riscos para a 
integridade física, a mudança de atitudes para a realização do 
autocuidado e o fortalecimento da autonomia biopsicossocial, a 
partir da identificação do problema visando a sua superação” 
(BRASIL, 2010). 

Grupo de Autocuidado em 
Hanseníase da Policlínica 

Clementino Fraga. 

Encontros: última sexta-feira de 
cada mês.

Facebook: 
@gruposaudeclementinofraga
www.facebook.com/watch/?v=384619
829368509
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tendo em vista a situação de vulnerabilidade social dos 

acometidos pela Hanseníase, e considerando o Caderno do 
Ministério da Saúde  (2008)  sobre "Hanseníase e Direitos 
Humanos: direitos e deveres do usuário do SUS" que remete à 
importância da Assistência Social ao paciente com Hanseníase 
como, a busca de incentivos para evitar o abandono do 
tratamento, por meio de ações que facilitem o ir e vir do paciente, 
através de valores, alimentação e outras ações (BRASIL, 2008).

A Hanseníase pode atingir indivíduo inserido em qualquer 
classe social, mas, sua incidência é maior nos segmentos mais 
empobrecidos da população, onde as condições socioeconômicas 
são desfavoráveis, facilitando a contaminação e a propagação do 
bacilo causador da doença.

A rede socioassistencial, ao garantir as seguranças 
afiançadas pela Política Nacional de Assistência Social tem papel 
importante na continuidade do tratamento dos pacientes.

Assim, no Município as equipes da Proteção Social, 
através dos centros de Referência da Assistência Social (CRAS); 
Proteção Social Especial de Média Complexidade, por meio dos 
Centros de Referência Especializado da Assistência Social 
(CREAS) e Abordagem Social, presentes nos Centros POP, e as 
equipes dos Serviços de Acolhimento Institucional, presentes na 
Proteção Social de Alta Complexidade, devem identificar os 
usuários que estão em tratamento e buscar interlocução com a 
rede de saúde para apoiar na adesão e continuidade do 
tratamento.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CESTAS BÁSICAS

Considerando a necessidade de integração entre os 
serviços de saúde e socioassistenciais para uma atenção integral 
de proteção básica aos usuários e a garantia da segurança 
alimentar e nutricional, deve ser realizado encaminhamento das 
Unidades de Saúde, com relatório do profissional de saúde 
apresentando a situação vivenciada pela família.

Todas as famílias com usuários de saúde em tratamento 
de Hanseníase, com demandas para PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA da Assistência Social devem ser referenciadas ao CRAS 
do território (ver anexos).

Os usuários serão avaliados, com vistas ao 
acompanhamento PAIF e análise do perfil para possível 
concessão de benefício eventual - cesta básica, de acordo com o 
que trata o Decreto nº 6.307 de 14 de dezembro de 2007, e o art. 
22 da Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993 no Art. 1º - 
Benefícios eventuais são provisões suplementares, prestadas aos 
cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situação 
de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.

Sugerimos a leitura da Nota Técnica 
conjunta GGAB/SMS e 

GPSB/SDSJPDDH nº 01/2017 em 
anexo neste Guia.
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Divisão dos Centros de Referência da Assistência Social

Fonte: Secretaria de Saúde do Recife
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