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RESUMO 

A proposta deste trabalho relaciona-se à doença Hanseníase, na cidade de Barra do 

Corda – MA, a situação epidemiológica e operacional da hanseníase em todo o 

Estado do Maranhão é preocupante devido ao aumento de casos, de acordo com a 

Secretaria Estadual de Saúde. O município de Barra do Corda ocupou em entre os 

anos de 2010 a 2014 a décima oitava posição no ranking das cidades com maior 

número de doenças. Em 2010 foram registrados 48 casos, seguidos por 50 em 2011, 

58 em 2012, 63 em 2013 e 68 em 2014. A doença é de fácil diagnóstico, fácil 

tratamento e tem cura, no entanto, quando diagnosticada e tratada tardiamente 

traz graves consequências para os portadores e seus familiares, pelas lesões e 

sequelas, que os incapacitam fisicamente e psicologicamente. A pesquisa a ser 

desenvolvida trata-se de um plano de intervenção de caráter exploratório no qual 

tem por propósito detectar precocemente casos da doença nos bairros periféricos 

da cidade na qual a identificação da doença, nesta proposta, se dará através dos 

Agentes Comunitários de Saúde, que em posse de um de aplicativo de celular 

poderão localizar os casos suspeitos e já encaminhar para o tratamento e 

consecutivamente o acompanhamento. 

 

Palavras-Chave:Hanseníase, Protótipo, Agente comunitário de saúde. 
 

ABSTRACT 

The proposal of this work is related to the leprosy disease, in the city of Barra do 

Corda - MA, the epidemiological and operational situation of leprosy in the whole 
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State of Maranhão is worrisome due to the increase of cases, according to the State 

Department of Health. The municipality of Barra do Corda occupied the eighteenth 

position in the ranking of cities with the greatest number of diseases between 2010 

and 2014. In 2010, 48 cases were recorded, followed by 50 in 2011, 58 in 2012, 63 

in 2013 and 68 in 2014. The disease is easy to diagnose, easy to treat and has a 

cure, however, when diagnosed and treated late it has serious consequences for 

the patients and their families, due to injuries and sequelae, which physically and 

psychologically incapacitate them. The research to be developed is an exploratory 

intervention plan in which it aims to detect early cases of the disease in the 

outlying districts of the city in which the identification of the disease in this 

proposal will occur through the Community Health Agents, which in possession of a 

mobile application may locate the suspected cases and already refer to the 

treatment and consecutively follow up. 

Keywords: Leprosy, Prototype, Community health agent. 

 
RESUMEN 

La propuesta de este trabajo se relaciona conlaenfermedad de Hansenias, 

enlaciudad de Barra do Corda - MA, lasituación epidemiológica y operativa de la 

lepra en todo el Estado de Maranhão es preocupante debido al aumento de casos, 

de acuerdoconlaSecretaría Estatal de Salud. El municipio de Barra do Corda ocupó 

entre losaños 2010 a 2014 la décima octavaposiciónenel ranking de 

lasciudadesconmayor número de enfermedades. En 2010 se registraron 48 casos, 

seguidos por 50 en 2011, 58 en 2012, 63 en 2013 y 68 en 2014. La enfermedad es de 

fácil diagnóstico, fácil tratamiento y tiene cura, sin embargo, cuando diagnosticada 

y tratada tardíamentetrae graves consecuencias para los portadores y sus 

familiares, por las lesiones y secuelas, que losincapacitanfísicamente y 

psicológicamente. La investigación a ser desarrollada se trata de unplan de 

intervención de carácter exploratorioenel que tiene por propósito detectar 

precozmente casos de laenfermedadenlosbarrios periféricos de 

laciudadenlacuallaidentificación de laenfermedaden esta propuesta se dará a 

través de los Agentes Comunitarios de Salud, que enposesión de una de aplicación 

de celular podrán localizar los casos sospechosos y yaencaminar para eltratamiento 

y consecutivamente elseguimiento. 

Palabras clave: Hansen, Prototipo, Agentecomunitario de salud. 
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INTRODUÇÃO  

O estudo que propomos realizar nesta empreitada relaciona-se à doença 

Hanseníase, na cidade de Barra do Corda – MA, a pesquisa a ser desenvolvida trata-

se de um plano de intervenção no qual tem por propósito detectar precocemente 

casos da doença nos bairros periféricos da cidade. A identificação da doença, nesta 

proposta, se dará através dos Agentes Comunitários de Saúde, que em posse de um 

de aplicativo de celular poderão localizar os casos suspeitos e já encaminhar para o 

tratamento. 

A hanseníase é considerada o problema de saúde pública mais antigae atual. É 

endêmica, infecciosa crônica, causada por umabactéria conhecida como bacilo de 

Hansen, ou Mycobacterium Leprae. Em tempos bíblicos a doença era conhecida 

como Lepra ou ‘mal impuro’. O bacilo causador tem baixa patogenicidade e 

virulência, ou seja, muitos indivíduos entram em contato com o bacilo, mas não 

desenvolvem a doença devido à resistência natural do sistema imunológico do 

indivíduo à infecção. 

A hanseníase apresenta evolução lenta e seu agente etiológico 

é o Mycobacterium leprae, um parasita intracelular 

obrigatório, com afinidade por células cutâneas e nervos 

periféricos. É transmitida de pessoa a pessoa, por meio do 

convívio de indivíduos geneticamente susceptíveis com 

doentes contagiantes. O homem é considerado o único 

reservatório natural do bacilo, apesar da existência de alguns 

relatos de animais selvagens (tatus selvagens, chimpanzés e 

macacos) naturalmente infectados com bactéria similar ao M. 

leprae (Talhari, 2006; Valverde, 1998) 

De acordo com boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2013, foi 

definido um pacto para a eliminação da doença enquanto problema de saúde 

pública. A meta do pacto propõe que a prevalência da doença seja inferior a um 

caso a cada 10 mil habitantes. Objetivo ainda, inalcançado para países como o 

Brasil, esse acordo foi um compromisso assumido por 122 países na Assembleia 

Mundial de Saúde no ano de 1991. Os estados brasileiros de maior índice são: Mato 

Grosso, Maranhão e Tocantins chegando a um número de 5 a 9 casos pra cada 10 

mil habitantes, coeficiente considerado alto pela Organização Mundial de Saúde. 
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A Profª. Drª. Maria Luiza Cruz, pesquisadora do projeto “Atenção 

farmacêutica em doenças negligenciadas: Tuberculose e Hanseníase”do Estadodo 

maranhão, afirma que: “Apesar da redução de 275 casos registrados, o Maranhão 

ainda é o quarto estado que mais apresenta casos da doença”. Em Barra do Corda a 

cada 100 mil pessoas 67,17 % tem hanseníase ou ainda vai desenvolver a doença. 

 A situação epidemiológica e operacional da hanseníase em todo o Estado do 

Maranhão é preocupante devido ao aumento de casos, como é possível verificar no 

quadro abaixo, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. O município de 

Barra do Corda ocupou em entre os anos de 2010 a 2014 a décima oitava posição no 

ranking das cidades com maior número de doenças. Em 2010 foram registrados 48 

casos, seguidos por 50 em 2011, 58 em 2012, 63 em 2013 e 68 em 2014.  

 
Tabela 1- Número de casos de Hanseníase em 15 Municípios do Maranhão, 2010 a 
2014.  

Municípios MA 2010 2011 2012 2013 2014 

São Luís 624 661 610 568 521 

Imperatriz 231 214 167 171 150 

Timon 212 138 107 108 156 

Caxias 148 105 122 131 145 

Açailândia 116 136 138 100 77 

Codó 119 104 110 95 136 

São Luís 624 661 610 568 521 

Imperatriz 231 214 167 171 150 

Timon 212 138 107 108 156 

Caxias 148 105 122 131 145 

São José de Ribamar 97 101 112 128 119 

Santa Luzia 134 116 101 77 71 

Santa Inês 81 53 79 152 98 

Zé Doca 70 103 82 102 66 

Bacabal 132 68 85 56 60 

Coroatá 51 61 47 108 58 

Balsas 46 52 51 68 73 

Barra do Corda 48 50 58 63 68 

Itapecuru Mirim 83 64 59 65 45 
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Total ano 2192 2026 1928 1992 1843 

Total MA 4110 3929 3869 3827 3502 

Fonte: SINAN/SES/MA 

 

SITUAÇÃO EM BARRA DO CORDA 

Outros dados que ratificam nossa preocupação e fundamentam nosso projeto 

de pesquisa são visíveis no gráfico abaixo, no qual relata o coeficiente de detecção 

em Barra do Corda e no Maranhão, entre os anos de 2010 a 2014. Observamos, 

desta forma, que a cidade de Barra do Corda encontra-se em crescente avanço de 

casos da doença, superando até mesmo a média estadual. Em 2010 a média 

estadual era de 59.0 enquanto que Barra do Corda apresentava 53,2; em 2011 a 

média estadual baixou para 56.0, enquanto que Barra do Corda subiu para 55.0; em 

2012 o coeficiente estadual continuou descendo, apresentando 54,3 enquanto que 

o municipal aumentou para 67,7. A situação continuou desta mesma forma nos anos 

seguintes como é possível observar:  

 

 
Fonte: SINAN/SES/MA 

 

Dada a situação da doença em Barra do Corda, como expomos nos quadros 

supracitados, percebemos a alta incidência e seu constante crescimento. No 

entanto, alertamos para fatores que se mostram ainda mais preocupantes, seriam, 

pois, os casos que não foram identificados e que às escuras permanecem se 

desenvolvendo e atingindo grande parte da população. A maioria dos acometidos, 

de acordo com pesquisas, são pessoas de baixa renda, analfabetas, ou 
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semianalfabetas, que por motivo de desinformação ou por medo de sofrerem 

preconceitos e serem estigmatizadas retardam o diagnóstico, muitas vezes não o 

aceitando e dificultando o tratamento. 

A hanseníase é de fácil diagnóstico, fácil tratamento e tem cura, no entanto, 

quando diagnosticada e tratada tardiamente traz graves consequências para os 

portadores e seus familiares, pelas lesões e sequelas, que os incapacitam 

fisicamente e psicologicamente.Odiagnóstico dessa enfermidade se dá basicamente 

por sinais e sintomas clínicos e via exame laboratorial de baciloscopia, que por não 

apresentar segurança em 100% dos casos, não é mais obrigatório para fechar 

diagnóstico. O exame clínico caracteriza-se por identificar lesões na pele com 

manchas e alteração de sensibilidade no local da mancha, isso no início da doença, 

em casos mais avançados da doença os indivíduos apresentam deformidades nos 

nervos periféricos, sendo a mais comum a atrofia de dedos dos membros superiores 

e/ou inferiores.  

O tratamento consiste em dois tipos, que diferem de acordo com as formas 

clínicas da doença, que são: tratamento Paucibacilarque é realizado em pacientes 

com menos de cinco lesões de pele e sem sinal de deformidade, no qual estes 

fazem uso da medicação poliquimioterápica por um período de seis meses;e, o 

tratamento Multibacilar, que predomina em um esquematerapêutico de doze 

meses, neste tratamento os pacientes se encontram com mais de 5 lesões na pele e 

também já com alguma deformidade. 

Barra do Corda é uma cidade localizada na região Centro maranhense a 450 

km de São Luís, capital do Estado. De acordo com o Censo realizado em 2010 a 

cidade tem aproximadamente 90.000 habitantes. (IBGE,2010). Os dados do Sistema 

de Informação da Atenção Básica (SIAB) apontam que no município a Atenção 

Básica é composta por 26 equipes de Saúde da Família,sendo 15 equipes na zona 

Urbana e 12 na zona rural, cada equipe tem em média 20 Agentes comunitários de 

Saúde, além de serem compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, agentes administrativos, vigilantes e Auxiliar de Serviços gerais. As 

Unidades Básicas de Saúde da Zona Urbana seguem estruturas padronizadas pela 

Política Nacional da Atenção Básica. 

Barra do Corda, assim como muitos outros municípios brasileiros, não conta 

com saneamento básico eficaz em alguns bairros, a exemplo, a rede de esgotos e 
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abastecimento de água potável adequada. Sendo desta maneira, uma das cidades 

do Estado com alta prevalência de casos novos de hanseníase. Pela localização 

periférica, população de baixa renda,e consequentemente, desinformada, os 

bairros com maior índice da doença são:  Araticum, Trezidela e Tamarindo. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a hanseníase 

persiste no Brasil devido à dificuldade de combate e controle 

em alguns estados como o Maranhão, deixando assim, o país 

em segundo lugar no mundo com maior número de casos, 

perdendo apenas para a Índia, 94% dos diagnósticos são 

notificados no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008) 

O Ministério da Saúde desde 1994 propõe levar a saúde à população partindo 

do âmbito individual para o coletivo, a partir do Programa de Saúde da família 

(PSF), onde tem como principal articulador o Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

que faz o papel fundamental para o processo de trabalho, assumindo o 

compromisso e a responsabilidade de criar um vínculo entre a população e a equipe 

de saúde,visto que seu trabalho é externo e em domicílio.  

Para o Ministério da Saúde as atribuições básicas do ACS são: realizar 

mapeamento de sua área de atuação; cadastrar as famílias e atualizar 

permanentemente este cadastro; identificar indivíduos e famílias expostos a 

situações de risco, encaminhar e até agendar consultas, exames e atendimento; 

realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as 

famílias sob sua responsabilidade; estar sempre bem informado, e informar aos 

demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, 

particularmente aquelas em situações de risco; desenvolver ações de educação e 

vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; 

entre outras. 

As constantes transformações que vivenciamos diariamente afirmam que a 

tecnologia é uma necessidade em qualquer setor da atividade humana, que pode e 

deve ser utilizada para o crescimento das pessoas e melhoria nos processos de 

trabalho, em geral. Compreendemos, portanto, a tecnologia como um caminho 

para a agilidade no processo de trabalho do profissional de saúde em relação à 

hanseníase.  
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A relevância da realização desta pesquisa respalda-se, como mostramos nos 

vários argumentos supracitados, na detecção com precisão e celeridade de uma 

doença, que apesar de ser milenar, ainda permanece entre as preocupações e 

inquietações da saúde brasileira. Desta forma, o uso das tecnologias é 

imprescindível para a busca do controle, tratamento e cura da hanseníase. 

O controle adequado dos pacientes com hanseníase dever ser 

uma das prioridades da Atenção Básica a partir do princípio de 

que o diagnóstico precoce, o bom controle e o tratamento 

correto dessa infecção são essenciais para a diminuição de 

casos novos e evolução de complicações da doença para o 

paciente (Ministério da Saúde,2002) 

Baseado neste contexto, o presente estudo tem como objetivo principal 

apresentar uma proposta de intervenção que realize o diagnóstico oportuno e 

precoce de hanseníase nos bairros: Araticum, Cerâmica e Tamarindo do Município 

de Barra do Corda-MA. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Identificar casos de Hanseníase através de um protótipo utilizado pelo agente 

comunitário de saúde no bairro no município de Barra do Corda– Ma 

Objetivos específicos 

• Capacitar os agentes comunitários de saúde da área de abrangência 

• Realizar busca ativa na área; 

• Detectar casos novos e contatos 

• Encaminhar para tratamento precoce 

• Monitorar, Avaliar e Divulgar os resultados. 

 
METODOLOGIA 

Este estudo trata-se de um projeto de intervenção de caráter exploratório na 

qual será traçado uma estratégia para agilizar de maneira objetiva a busca de 

casos de hanseníase, através de um protótipo de celular utilizado pelos Agentes 

comunitários de saúde. 
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As etapas são: 

• Reunir com o Tecnólogo em informática para a apresentação do projeto e 

definição dos dados que serão utilizados no aplicativo; 

• Desenvolvimentodo software em parceria com o programador; 

• Capacitar os participantes utilitários, bem como os outros profissionais da 

área de abrangência da pesquisa;  

• Realizar os testes em campo;  

• Armazenar os dados e informar ao enfermeiro responsável da área sobre os 

casos suspeitos encontrados; 

• Encaminhar os pacientes para a unidade, caso o paciente não apareça dentro 

de um prazo, acionar a equipe para que se direcione ao paciente;  

• Os dados dos pacientes encontrados serão transmitidos pela rede de internet 

móvel para o sistema de informação da própria unidade; 

• O aplicativo consistirá em coletar dados pessoais, endereço, sinais e 

sintomas mais importantes da doença, como: Manchas, alteração de 

sensibilidade e deformidades. A idéia é que seja um sistema de 

cadastramento simples e objetivo, que após a coleta desses dados serão 

armazenados em uma plataforma no próprio aplicativo para que seja 

repassado aos responsáveis pela equipe de saúde e assim acontecer o 

encaminhamento e relatado o encontro do caso novo; 

• E por fim, organizar estratégia para acompanhamento desses casos novos até 

a alta por cura. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos afirmar que este projeto de intervenção em hanseníase será eficaz 

para Levantamento dos casos nos bairros endêmicos em sua totalidade, devido á 

agilidade e objetividade dada por um dispositivo móvel, eficaz nas práticas de 

gestão e registro de casos e um bom sistema de gestão das informações,acesso fácil 

e eqüitativo a serviços de qualidade, através do ACS, incluindo uma rede integrada 

e eficiente de encaminhamento, o fortalecimento das parcerias e atividades 

colaborativas entre os enfermeiros e agentes, e também na mudança de atitude 

dos profissionais de saúde em relação à doença.  

Espera-se a capacitação de todos os profissionais envolvidos desde os 

enfermeiros da área, assim como todos os ACS, 100% dos contatos avaliados e 
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detectados, os técnicos estarão aptos a realizar a supervisão da tomada da 

medicação, a comunidade será beneficiada com ações educativas e informações, e 

por fim teremos o diagnóstico precoce e como conseqüência do trabalho a redução 

no número de casos de hanseníase no município em estudo.  
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