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RESUMO 

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa de transmissão direta, com alto poder 

limitante, que se tratada precocemente tem baixo impacto mórbido na vida do paciente. A 

estratégia utilizada para prevenir sua transmissão foi a educação em saúde, pelo seu poder de 

modificar a visão e pensamento da população em geral. A proposta visa a capacitação de 

todos os profissionais da Unidade Básica de Saúde e a realização de ações especificas: nas 

escolas através do Programa Saúde na Escola, englobando todos os turnos; nos grupos de 

idosos, hipertensos, diabéticos, obesos, gestantes, tendo em vista a presença de uma grande 

concentração de pessoas; As visitas dos agentes comunitários de saúde e dos agentes 

comunitários de endemias, caracterizam-se por outra proposta altamente efetiva, devido à 

realização de visitas periódicas as famílias do município. A avaliação da efetividade das 

ações se dá através de registro via relatório e através de registro fotográfico, ao final das 

ações planejadas, deverá ser realizado a análise de cobertura de todos os pontos propostos, 

bem como, analise de registro, em livro de ata, de indivíduos que procuraram a Unidade 

Básica de Saúde, com a finalidade de avaliar manchas suspeitas para hanseníase. 

Descritores: Hanseníase. Prevenção de doenças. Enfermagem. 

 

ABSTRACT 

Leprosy is an infectious disease of direct transmission, with high limiting power, which if 

treated early has a low morbid impact on the patient's life. The strategy used to prevent its 

transmission was health education, due to its power to modify the vision and thinking of the 

population in general. The proposal aims to train all professionals in the Basic Health Unit 
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and carry out specific actions: in schools through the Health at School Program, 

encompassing all shifts; in groups of elderly, hypertensive, diabetic, obese, pregnant 

women, in view of the presence of a large concentration of people; Visits by community 

health agents and community agents of endemic diseases are characterized by another highly 

effective proposal, due to periodic visits to families in the municipality. The evaluation of 

the effectiveness of the actions takes place through registration via report and through 

photographic registration, at the end of the planned actions, the coverage analysis of all the 

proposed points must be carried out, as well as, analysis of registration, in the minutes book, 

of individuals who sought the Basic Health Unit, with the purpose of evaluating suspicious 

spots for leprosy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Barro Duro é um município jovem com aproximadamente 57 anos de fundação, 

com população entorno de 7.038 pessoas no senso de 2018, segundo dados do IBGE (2019). 

Tem como centro de saúde a atenção primária, possuindo 1 UBS Matriz e 2 UBS “filhas” na 

zona rural. A região de saúde é Entre Rios, que compreende outros 30 municípios, incluindo 

a capital Teresina. A população como um todo é numerosa enquanto famílias, chegando a 

residir em um único imóvel cerca de 5 a 9 pessoas. Assim, é importante que a saúde atue de 

forma efetiva, principalmente na prevenção de doenças infecto contagiosas que podem se 

proliferar rapidamente. 

A detenção de conhecimento voltado a doenças infecto contagiosas é uma 

importante estratégia para a prevenção de novas infecções, assim como, contribui para a 

quebra do ciclo dessa classe de doenças dentro de uma comunidade, assim, quando o 

indivíduo tem conhecimento de meios preventivos para este tipo de doenças, garante não só 

que ele mesmo não venha a adoecer, mas também, protege sua família e comunidade contra 

doenças com alta patogenicidade, transmissibilidade e deformidade permanente, levando a 

complicações serias (WALDMAN; SATO, 2016).     

A hanseníase é uma doença de transmissão respiratória, muito antiga sendo relatada 

em passagens bíblicas remetendo o período anterior ao de jesus cristo. Seu agente etiológico 

é a Mycobacterium leprae que tem como principal característica o aparecimento de manchas 

com ausência de sensibilidade tátil, térmica e dolorosa, em situações mais graves, esta pode 

provocar neuropatia associada com lesões em tendões ou nervos importantes levando o 

paciente atingido a deformidades que muitas vezes são irreversíveis. Segundo a OPAS 

(2018), no ano de 2016 o Brasil registrou 25,2 mil novos casos da doença, o que 

corresponde a cerca de 11,6% de novas ocorrências no mundo, dado este que gera grande 

preocupação nos gestores devido principalmente pelo fato da doença ser causada por uma 

bactéria sensível ao tratamento.  

Segundo o DATASUS (2017), foram registrados em todo estado do Piauí cerca 962 

casos de hanseníase, valor considerado preocupante devido ao grande poder de transmissão 

que a doença manifesta. A grande quantidade de casos da doença pode estar associada a 

questões culturais de estereótipos e preconceitos que rodeiam essa doença, o que dificulta 

mecanismos de prevenção da doença ou mesmo a adesão do paciente ao tratamento de 

maneira satisfatória que dura no mínimo 12 meses, fazendo com que está apenas aumento o 



 

número de casos da doença, principalmente dentro do grupo de pessoas que tem contato 

direto com o paciente infectado, tornando-se assim, novos recipientes e disseminadores da 

hanseníase. No município de Barro Duro, foram identificados cerca de 3 casos novos, com 

um total de casos de prevalência entorno de 4 casos, chegando até 43,29% a taxa de 

detecção de casos novos. Para Sousa et al. (2017) para que o tratamento seja de fato 

satisfatório é necessário ter a adesão do paciente de maneira integral, seguindo durante todo 

o período de 12 meses, afim de tratar promovendo a cura e prevenindo possíveis abandonos 

de tratamento, o que por sua vez, pode vir a contribuir com uma possível resistência a 

antibióticos dificultando o tratamento, possuir todos os instrumentos diagnósticos 

disponíveis e exames de acompanhamento e isolar os possíveis contatos que podem ser 

considerados como potenciais recipientes. Assim, para que se possa ter um controle da 

doença é necessário prevenir a transmissão da doença para outras pessoas, com a finalidade 

de encerrar seu ciclo. 

Assim, este projeto de intervenção tem como objetivo identificar os principais 

fatores que interferem no encerramento do ciclo de transmissão da hanseníase dentro da 

comunidade, bem como, utilizar essas informações para desenvolver ações estratégicas de 

combate a sua transmissão. O objeto de estudo tem seu foco na prevenção da transmissão da 

hanseníase dentro do Município de Barro Duro – Piaui. A relevância desse artigo se dê a 

partir da implementação de medidas que podem contribuir diretamente com a prevenção do 

clico de transmissão da doença, bem como, contribuir no rompimento de estigmas 

enraizados na comunidade, contribuindo assim com a redução de morbidades associadas. O 

objetivo geral tem como finalidade promover ações acerca da prevenção e combate da 

hanseníase. Já os objetivos específicos centralizam-se em: Compreender o conhecimento da 

comunidade possui sobre os aspectos relacionados à hanseníase; identificar os fatores que 

favorecem a transmissão da hanseníase; implementar medidas que interrompam a 

transmissão da hanseníase; reforçar as orientações para os agentes comunitários de saúde 

para que estes identifiquem de modo precoce, os casos suspeitos de hanseníase. 

 

2. DESENVOLVIMETO 

 

Tendo a finalidade a realização de atividades educativas que venham a contribuir 

diretamente com prevenção, e consequentemente a diminuição, de casos da hanseníase, faz-

se necessário envolver todos os sujeitos susceptíveis (a população) e os protagonistas da 



 

ação (profissionais de saúde) de forma que as informações atinjam todo o município. As 

ações desenvolvidas seriam educativas, tendo como foco principal, a identificação precoce 

de manchas suspeitas e encaminhamento agilizado para os serviços de saúde. Para tanto, é 

necessário a integração de Médicos, Enfermeiros, Dentistas, ACS, ACE, profissionais 

administrativos e recepção, para que todos possam estar em uma única corrente e 

conduzindo as ações com informações apropriadas para que todos tenham o mesmo 

discurso. 

Tabela 1 – Atividades propostas pelo Projeto de Intervenção para prevenção da hanseniase 

no município de Barro Duro. 

Atividades propostas   Período Profissionais esponsáveis pela 

ação 

Reunião para Definição de 

Fluxograma do municipio e da 

RAS 

11 de Julho de 2019 Secretário de Saúde; 

Coordenação; Enfermeiros; 

Médicos; Dentistas; 

 

 

Treinamento dos Profissionais 

 

 

Julho de 2019 

Dia 15/07 Coordenações; 

Pessoal Administrativo e 

Recepção. 

Dia 22/07 Agente Comunitário 

de Saúde e Endemias. 

Dia 29/07 Médicos; 

Enfermeiros; Dentistas; Téc. 

Em Enfermagem; Aux. Saúde 

Bucal. 

 

Atividade Educativa nas 

Escolas com cobertura dos 3 

turnos 

 

 

Agosto de 2019 a Setembro de 

2019 

 

Enfermeiro; Médico; Dentistas; 

ACSs; 

Reunião com Grupos com a 

Inclusão do tema de prevenção 

da Hanseniase 

Agosto de 2019 a Dezembro de 

2019 

Enfermeiro; Médico; Dentistas; 

ACSs; 

 

Visita Domiciliar com busca 

ativa de sintomaticos 

Agosto de 2019 a Dezembro de 

2019 

ACS e ACE 

Avaliação de casos suspeitos e 

Encaminhamento Interno e 

para a RAS 

Agosto de 2019 a Dezembro de 

2019. Com vagas diariamente 

Enfermeiro; Médico; Dentistas 

Avaliação das atividades 

desenvolvidas 

Dezembro de 2019 Todos os profissionais 

 

 



 

 A implementação de ações voltadas a prevenção da hanseníase inicia-se com a 

Inicialmente a quebra do ciclo de transmissão que ocorre através de busca ativa de 

sintomáticos, através do rastreamento de manchas suspeitas para hanseníase.  

Sendo assim, o enfermeiro tem um aliado 

muito importante que é o agente comunitário 

de saúde, este por sua vez, reconhece todo o 

território pertencente a equipe, tendo 

afinidade e contato direto com toda a 

comunidade, assim, o agente de saúde é 

capaz de realizar uma busca ativa de 

domicilio em domicilio, em busca de 

manchas com ausência de sensibilidade, 

oportunizando o diagnóstico e tratamento 

precoce, que por sua vez evita que outras 

pessoas sejam expostas ao bacilo (COÊLHO 

et al., 2015). 

 A importância da identificação dos pacientes com hanseníase se dá não só pela 

oportunização de início precoce de tratamento, mas também pela possibilidade de identificar 

os contatos considerados diretos, que podem estar contaminados ou não, assim, conforme o 

ministério da saúde (2016) todos os contatos de pacientes diagnosticados com hanseníase 

devem receber a vacina BCG, afim de realizarem uma imunização preventiva. Neste caso, 

todos os contatos considerados diretos (domiciliares) ou indiretos (contato social), ou seja, 

quem reside no mesmo domicilio ou dorme junto ou tem convívio na vizinhança, além de 

ser avaliado para detecção de manchas ou leões suspeitas, devem ser imunizados para 

prevenir uma possível contaminação. Em caso de o contato apresentar nenhuma cicatriz de 

BCG, esse deverá tomar uma dose, em caso de haver 1 cicatriz, este poderá tomar mais 1 

dose de BCG, já os contatos que tiverem mais de uma cicatriz, esses não necessitarão tomar 

novamente. 

Dentre os fatores que mais contribui de maneira negativa com a disseminação da 

hanseníase, destaca-se a falta de conhecimento da população sobre a temática, bem como, 

estigmas que são formados entorno dos pacientes infectados pela lepra. 

Entre as estratégias que o enfermeiro pode 

utilizar para encerrar o ciclo de transmissão, 

a educação em saúde está como uma das 

mais importantes e que possui impacto 

significativo na vida das pessoas. Tendo 

como proposta principal a prevenção de 

agravos e promoção da saúde. Essa estratégia 

tem como objetivo transmitir informações 



 

desmistificando os conhecimentos populares, 

que rodeiam o imaginário da população, que 

por sua vez, acabam estigmatizando os 

portadores de hanseníase. Assim, ao realizar 

ações educativas, o enfermeiro espera como 

resultado principal que a população 

desmistifique aquilo que é compreendido 

como verdadeiro, podendo assim, enfrentar 

vergonha da doença e procure assistência 

médica o mais rápido possível, em muitos 

casos, até mesmo no próprio local da ação 

educativa, reduzindo assim, as pessoas 

potencialmente expostas ao paciente 

bacelifero (COÊLHO et al., 2015). 

 

Outra estratégia utilizada é as ações do PSE – Programa Saúde na Escola, que 

permeia a ida dos profissionais de saúde até o ambiente escolar, focando no indivíduo desde 

os primeiros anos escolares até a idade adulta. Neste contexto o trabalho é voltado em várias 

formas: a primeira visa esclarecer e desmistificar conceitos e preconceitos existentes no 

imaginário dos alunos, bem como, trabalhando a ideia de que a hanseníase é uma patologia 

completamente normal, que tem cura e não traz complicações a saúde quando tratada de 

maneira satisfatória e o mais rápido possível; a segunda forma, atua com crianças onde estas, 

em um primeiro momento deverão levar para casa um folho espelho e pedir para os pais 

marcarem na folha espelho os locais onde existe manchas suspeitas com ausência de 

sensibilidade, assim, sem invadir a privacidade das crianças, os pais ficam encarregados de 

identificar as mancas e comparecer a unidade caso identifique algo suspeito (BRASIL, 

2017). 

Em situações de dificuldade em diagnosticas a hanseníase, o enfermeiro juntamente 

com o médico e o restante da equipe, deverão acionar a Rede de Atenção à Saúde, 

realizando o encaminhamento ao Hansenologista, que é um médico dermatologista 

especialista em hanseníase, este por sua vez, deverá realizar exames como a biopsia, 

raspagem e baciloscopia com a finalidade de chegar ao diagnóstico preciso. Uma vez 

diagnosticado a doença, o hasenologista deverá prescrever o esquema terapêutico adequado 

e reencaminhar o paciente de volta ao domicilio de origem para dar continuidade ao 

tratamento prescrito, bem como, os cuidados associados a este agravo (BRASIL, 2017). 

A utilização das RAS deve ser priorizada, sempre que os profissionais da atenção 

básica necessitarem de um atendimento mais especializado ou caso identifiquem um caso 

que fuja do que é considerado esperado. Assim, não só o profissional hansenologista deverá 



 

ser consultado, mas também outros profissionais como: o fisioterapeuta, para que este possa 

auxiliar o paciente a recobrar os movimentos perdidos devido a lesão neural; O psicólogo e 

até mesmo o psiquiatra devem ser acionados sempre que o paciente demonstrar qualquer 

alteração ou desequilíbrio de suas faculdades mentais devido a hanseníase (BRASIL, 2017). 

Existe uma necessidade crescente de capacitar toda a equipe de saúde, 

principalmente os ACS (Agentes Comunitários de Saúde), para que estes possam identificar 

de maneira precoce, os casos suspeitos de hanseníase, para que estes possam ser 

investigados o mais rápido possível. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

É evidente a necessidade de prevenção da hanseníase, principalmente devido as 

sequelas que esta pode deixar no indivíduo. Assim, o método mais eficiente identificado 

para prevenir a hanseníase dentro do município de Barro Duro foi a educação em saúde, que 

tem impacto direto na vida das pessoas, modificando sua forma de ver o mundo e agir diante 

dos agravos. 

O grande dilema da prevenção da hanseníase, não está em o indivíduo utilizar 

medicamentos ou fitoterápicos para prevenir seu surgimento, mas sim de identificar casos 

suspeitos e encaminha-los o mais rápido possível para avaliação no serviço de saúde, assim 

a educação em saúde transforma a vida das pessoas, evitando assim que, a doença se agrave 

mais e diminuindo as chances de contato entre indivíduos saudáveis e indivíduos baciliferos. 

Uma das estratégias de maior alcance é o trabalho com os grupos de idosos, 

hipertensos, diabéticos, obesos, gestantes, da academia de saúde, tendo em vista a presença 

de uma grande concentração de pessoas que já buscam por saúde, assim, aproveita-se esses 

indivíduos como multiplicadores de ações preventivas. Assim como, as ações dos ACS e 

ACS, que vão de casa em casa, tendo um contato direto com toda a população do município. 

É importante ressaltar que todos os profissionais, desde o agente de portaria até o 

secretário de saúde, estejam falando a mesma língua, para que não haja, a transmissão de 

informações dúbias ou inverídicas, ficando evidenciado a grande necessidade de integração 

entre todos os profissionais, afim de fornecer informações verídicas e sistematizadas aos 

usuários do serviço. 

O trabalho em equipe é a chave para o sucesso da ação, cada profissional deve agir 

dentro de suas atribuições especificas, realizando busca ativa e encaminhando ao 



 

profissional mais adequado a avaliação dos casos suspeitos, assim, na busca ativa para 

detecção precoce da hanseníase, todos os profissionais tornam-se protagonistas da ação 
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