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                                               RESUMO 

 

A hanseníase, no Brasil, é uma das doenças de notificação compulsória 

devido à sua alta endemicidade, ocupando o segundo lugar no mundo, 

perdendo somente para a Índia em número de casos. Sem tratamento, a 

hanseníase gera incapacidades e deformidades que causam prejuízos 

econômicos e psicológicos aos portadores.  Assim, é essencial o diagnóstico 

precoce e a eliminação da fonte de infecção, através do tratamento dos 

portadores da doença.  A unidade básica de saúde (UBS) é considerada porta 

de entrada do doente, pois desenvolve a maioria das atividades de controle 

da doença.  Este trabalho foi realizado em uma UBS no município de 

Mombaça- Ceará e teve como objetivo identificar precocemente casos novos 

de hanseníase, como também detecção de subdiagnósticos, informar a 

população acerca do tema, busca ativa de contactantes e treinamento dos 

profissionais de saúde para reconhecimento de tal doença. Foram realizadas 

palestras educacionais com os profissionais da saúde e rodas de conversa 

com a população sobre a doença, além de visitas domiciliares aos portadores 

e visitas nas escolas. O grande problema observado foram os muitos mitos 

sobre a doença na população local, gerados pela falha na forma de 

transmissão da informação aos pacientes.  No período de março à julho de 

2016 foram observados 6 novos casos confirmados da doença e, sendo 3 

deles conduzidos erroneamente como outras patologias. A partir desse 

projeto, foi possível sanar dúvidas sobre o que é a hanseníase e sua 

importância, aprimorando indicadores de saúde, evitando agravos 

irreversíveis e assim, melhorando a qualidade de vida dos pacientes.     

 

Palavras-chave: Hanseníase. Diagnóstico Precoce. Unidade básica de saúde. 
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ABSTRACT 

 

             Leprosy in Brazil is one of the diseases of compulsory notification 

due to its high endemicity, occupying the second place in the world, losing 

only to India in number of cases. Without treatment, leprosy generates 

incapacities and deformities that cause economic and psychological 

damage to the patients. Thus, early diagnosis and elimination of the source 

of infection through the treatment of disease carriers is essential. The basic 

health unit (UBS) is considered the patient's gateway because it carries out 

most of the disease control activities. This study was carried out at a UBS 

in the municipality of Mombaça-Ceará and aimed at early identification of 

new cases of leprosy, as well as detection of under diagnostics, informing 

the population about the subject, active search of contacts and training of 

health professionals for recognition of such disease. Educational lectures 

were held with health professionals and talk with the population about the 

disease, as well as home visits to the patients and school visits. The major 

problem observed was the many myths about the disease in the local 

population, generated by the failure to transmit information to patients. In 

the period from March to July 2016, 6 new confirmed cases of the disease 

were observed, and 3 of them were erroneously conducted as other 

pathologies. From this project, it was possible to resolve doubts about what 

is leprosy and its importance, improving health indicators, avoiding 

irreversible diseases and thus improving the quality of life of patients. 

 

Keywords:  Leprosy.  Early diagnosis.  Basic health Unit. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo 

Mycobacterium Leprae, conhecido como Bacilo de Hansen (BH). A doença 

é transmitida de pessoa a pessoa através de contato prolongado com doentes 

bacilíferos das formas dimorfa e virchowiana sem tratamento, visto que 

aqueles que estão sendo tratados deixam de transmitir. Sua evolução é 

insidiosa e acomete principalmente a população adulta. A detecção de casos 

em crianças indica a manutenção da endemia e a precocidade da exposição 

ao bacilo (AQUINO et al., 2003) (ARAUJO, 2003) (LANA et al., 2007). 

Está doença tem predileção pela pele e nervos periféricos e apresenta 

características peculiares, tornando o seu diagnóstico simples na maioria dos 

casos. Definiu-se caso de hanseníase a pessoa que apresenta um ou mais dos 

seguintes sinais cardinais e que necessita de tratamento poliquimioterápico: 

lesão e/ou aérea da pele com alteração de sensibilidade; acometimento de 

nervo periférico, com ou sem espessamento, associado a alterações 

sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas; e baciloscopia positiva de 

esfregaço intradérmico (DOMINGOS, 2015). 

A evolução da hanseníase sem tratamento gera lesões de nervos em 

especial troncos periféricos resultando incapacidades e deformidades que 

causam prejuízos econômicos, psicológicos aos portadores, bem como 

preconceito. Por isso se faz essencial à cura e eliminação da fonte de 

infecção, quebrando a cadeia de transmissão, através do tratamento dos 

portadores da doença (BRASIL, 2002). (BRASIL, 2007). 

O tratamento é composto por quimioterápico específico com 

poliquimioterapia (PQT), além do acompanhamento para identificar e 

solucionar possíveis intercorrências, bem como prevenção e tratamento das 

incapacidades físicas (BRASIL, 2007). 
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A hanseníase no Brasil passou a ser encarada como um problema de 

saúde pública, por conta da alta prevalência e tornou-se necessário ser tratada 

em serviços gerais de saúde, sendo considerada ação de prioridade para 

atenção primária à saúde. Para o enfrentamento do problema é necessário 

manter os serviços estruturados, especialmente, a rede básica de saúde, com 

o fortalecimento das atividades de vigilância epidemiológica, ampliação do 

acesso ao diagnóstico, tratamento, prevenção de incapacidades e reabilitação 

dos pacientes em todos os níveis da atenção à saúde como também integração 

de todos os setores a fim de garantir as ações de Controle do Programa da 

Hanseníase (BRASIL, 2002) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

Assim, o Brasil adotou estratégias e programas de saúde com o 

objetivo de controlar a doença. A própria organização da atenção primária 

de saúde brasileira, baseada na Estratégia de Saúde da Família, que é pautado 

no trabalho em equipe multidisciplinar, coresponsabilização, integralidade, 

resolutividade, intersetorialidade e estímulo à participação social 

contribuíram e contribuem através de ações de prevenção e controle da 

doença baseadas na realização da detecção oportuna de novos casos, como 

também no tratamento com o esquema poliquimioterápico, na vigilância dos 

contatos domiciliares, na prevenção de incapacidades e na reabilitação 

(LANZA, 2011).  

A criação de programas como os Mais Médicos e o Programa de 

Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB), que expandiram 

a atenção básica, levando equipes com médicos para áreas de difícil acesso 

onde a prevalência de hanseníase é maior, é uma ferramenta importantíssima 

para o país atingir índices cada vez menores de prevalência e incidência da 

doença. Já que o controle depende do diagnóstico e do tratamento eficiente 

e precoce, portanto, da presença de profissionais de saúde e investimentos na 

saúde local (DOMINGOS, 2015). 
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Outro ponto importante para eliminação da hanseníase como um 

problema de saúde publica é a implantação de ações de combate em todas as 

esferas da rede de serviços, visando divulgar para a população geral os 

principais sinais e sintomas. A educação em saúde é um dos componentes 

estruturantes do Programa Nacional de Controle da Hanseníase promovendo 

ações de comunicação em saúde, educação permanente e mobilização social 

para que torne o paciente corresponsável, assim, aumentando a detecção e 

divulgação dos serviços. (BRASIL, 2010) (VIGARES, 2016). 

A referida autora foi motivada a realizar esse projeto com essa 

temática pelo número de casos novos e subdiagnosticados de hanseníase que 

chegaram até ela em pouco tempo de serviço como médica de saúde da 

família no município. Além disso, é uma doença em que o Brasil ainda 

número importantes de casos não diagnosticado sendo o fator mais 

importante a falta de informação e de como ela chega à população. 
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1 Problema 

A hanseníase está associada a desigualdades sociais, pois afeta 

principalmente as regiões mais carentes do mundo, sendo um problema de 

saúde pública em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como o 

Brasil (ALVES, 2010).  

No Brasil, a hanseníase é uma das doenças de notificação 

compulsória devido à sua alta endemicidade, ocupando o segundo lugar no 

mundo, perdendo somente para a Índia. A situação epidemiológica da doença 

no país é heterogênea devido à grande variação do coeficiente de prevalência 

nas diversas regiões do país (BRASIL, 2005) (ALVES, 2010) (ARAUJO, 

2003) 

Além disso, essa doença pode causar inúmeras sequelas se não 

diagnosticada e tratada precocemente, sendo assim, o diagnóstico precoce é 

fundamental, pois evita a evolução da enfermidade para as incapacidades e 

deformidades físicas. (ALVES, 2010) (ARAUJO, 2003) 

Buscando reduzir seu impacto na saúde publica, em 1991, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu que a hanseníase deixaria de 

ser um problema de saúde pública nos países em que a prevalência fosse 

menor ou igual a 1 caso para cada 10 mil habitantes. O Brasil vem 

apresentando diminuição da taxa de prevalência a cada ano. Em 1991 a taxa 

era de 17,1, em 2001 de 3,99, em 2011 de 1,59 e em 2015 a taxa de 

prevalência atingiu 1,01. (PORTAL DA SAUDE, 2016) (SOBRINHO, 

2008).  

          Para prevenir essas complicações e suas consequências, como a 

incapacidade, aposentadoria precoce, depressão e morte precoce é preciso 

medidas de intervenção continuadamente para a redução da incidência e 

prevalência, morbidade e mortalidade a um nível aceitável em nível local. 



11 

 

Tais medidas incluem diagnosticar pacientes já doentes, tratar regularmente 

os diagnosticados, examinar os contatos domiciliares desses casos e 

acompanha-los através das Equipes de Saúde da Família, medida 

considerada fundamental para o controle efetivo (VIGARES, 2016). 

Nesse contexto no Ceará a hanseníase ainda é bem prevalente e se 

apresenta como um problema de saúde pública. Analisando a série histórica 

da hanseníase no Ceará no período de 2008 a 2015 os números revelaram 

que em 2015 foram notificados 1.743 casos novos (taxa de detecção de 

20,25/100.000 habitantes), verificando-se que a taxa se mantém muito alta 

ao longo do período analisado. A análise demonstra uma queda na 

notificação de casos novos da doença, sendo que o coeficiente de detecção 

em menores de 15 anos, no mesmo período, se manteve estável e demonstra 

a existência de focos de transmissão ativos de hanseníase. (SESA, 2016) 

Foi ainda demostrado que em 2015 houve registros de casos novos 

de hanseníase em 80,5% dos municípios cearenses, sendo que em 18,4% 

desses registraram mais de 10 casos novos da doença.  

Quanto à espacialização da detecção de casos novos de hanseníase 

(alta entre 10,0 e 19,9 casos, muito alta entre 20 e 39,9 casos e 

hiperendêmicas com   mais de 40 casos a cada 10.000 habitantes), observa-

se áreas com taxa de detecção de casos novos elevadas, sendo a maior 

concentração de casos da doença na região sul do estado. No município de 

Mombaça foram cadastrados 7 casos de hanseníase em 2012, 5 casos em 

2013, 8 casos em 2014 e 9 casos em 2015. Esse cenário demonstra a 

necessidade de ampliar a rede de atenção básica com serviço de diagnóstico, 

tratamento e reabilitação, favorecendo o acesso aos usuários e 

proporcionando o diagnóstico precoce da doença (SESA, 2016). 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?siab/cnv/SIABSCE.def 
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Quanto ao acompanhamento dos casos notificados e assistência aos 

familiares que convivem com o caso de hanseníase, observa-se que a partir 

de 2012 há uma tendência de diminuição no percentual de contatos 

examinados. A vigilância da hanseníase tem sido intensificada com o 

objetivo de acompanhar a evolução da endemia e interromper a cadeia de 

transmissão da doença. O Ministério da Saúde recomenda que os Estados e 

municípios alcancem a meta de, pelo menos, 75% de contatos examinados 

(Portaria 3.125, outubro de 2010). Esse indicador serve para avaliar a 

capacidade dos serviços em realizar a vigilância de contatos 

intradomiciliares de casos novos de hanseníase para a detecção de novos 

casos da doença e também monitorar o resultado das ações pactuadas nos 

documentos de gestão da saúde (SESA, 2016). 

Para que a hanseníase deixe de ser um problema, deve-se investir em 

ações de controle e de eliminação na unidade básica de saúde considerada 

porta de entrada do doente, pois desenvolve a maioria das atividades de 

controle da doença. As unidades básicas de saúde devem ser organizadas e 

os profissionais devem ser capacitados para a implantação das atividades de 

controle da hanseníase, como também para o desenvolvimento de atividades 

educativas. Com isso é necessário que aconteça o planejamento da 

organização da unidade de saúde na busca de se ter o atendimento com boa 

qualidade ao paciente (BRASIL, 2002). (BRASI, 2001).  

  O grande questionamento do trabalho: o porquê de tantos casos 

subdiagnosticados e o que é necessário para reverter esse quadro? 

Desmistificar a doença?  Treinar melhor os profissionais da saúde? Informar 

à população que a doença tem cura visto que a grande parte da população da 

área é composta por analfabetos que desconhece o quadro?  
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3 Justificativa 

A hanseníase por possuir baixa letalidade e baixa mortalidade, e 

ocorrer em qualquer idade, raça ou gênero, ter fatores predisponentes, como 

baixo nível socioeconômico, superpopulação doméstica, baixa escolaridade 

e desnutrição podem ter a relevância de haver ainda tantos casos ainda a 

serem identificados. 

A capacidade de diagnosticar os casos de hanseníase está diretamente 

relacionada ao acesso aos serviços de saúde e ao aumento da oferta das ações 

integradas à rede básica de saúde. Se diagnosticada tardiamente, pode se 

acompanhar com incapacidades e deformidades físicas importantes 

(ANDRADE, 2000) 

Com base nessa realidade foi realizado uma atualização geral e 

treinamento sobre a doença com os profissionais, como também abordagem 

na forma de roda de conversa com a população buscando levar a informação 

da melhor maneira possível, visto que muitos deles são analfabetos e nunca 

leram sobre o assunto.  
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo geral 

Identificar precocemente os casos de hanseníase em uma unidade básica de 

saúde no município de Mombaça, Ceará. 

4.2 Objetivos específicos 

-  Diagnosticar casos novos e subdiagnosticados de hanseníase; 

- Conscientizar a população sobre a importância e relevância do tema 

abordado; 

-  Realizar busca ativa dos contactantes dos pacientes com hanseníase; 

-  Realizar e incentivar a vigilância epidemiológica: (notificação compulsória 

e investigação de novos casos, busca ativa, exames de contato) e 

preenchimento das fichas do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN); 
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5 Revisão de Literatura 

5.1 Caracterizações da hanseníase 

A hanseníase é uma doença crônica infectocontagiosa, granulamatosa 

de grande importância para a saúde publica devido as incapacidades que 

pode gerar além de atingir principalmente a população ativa.  O agente 

etiológico responsável por essa doença é o Mycobacterium leprae, um bacilo 

gram-positivo álcool-ácido resistente que é um parasita intracelular, sendo a 

única espécie de micobactéria que infecta nervos periféricos, 

especificamente as células de Schwann. Esse bacilo tem a capacidade de 

infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos 

adoecem (baixa patogenicidade), além de baixa letalidade e baixa 

mortalidade, podendo ocorrer em qualquer idade, raça ou gênero. (BRASIL, 

2007) (BRASIL, 2010). 

Em 1873 quando Hansen descobriu o bacilo que causava a doença, ela 

passou a ser chamada de hanseníase, uma doença como tantas outras 

provocadas por bactérias e que, graças ao avanço da ciência, hoje tem cura 

(WHO, 2010). 

 

5.2 Histórico  

A hanseníase é uma das doenças mais antigas que acomete o homem. 

No Egito antigo, há referências a essa doença há mais de três mil anos, em 

hieróglifos de 1350 a.C.  A denominação lepra é utilizada na Bíblia hebraica 

como tsaraáth tendo o significado de desonra, vergonha, desgraça. 

(ROBBINS, 2009) 

A hanseníase durante muito tempo não tinha cura e causava muitas 

mutilações. Assim os portadores dessa doença foram forçando a se isolar em 

leprosários, principalmente na Europa na Idade Média, onde carregavam 
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sinos para anunciar a sua presença, dando origem a medidas de segregação. 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. 2004)  

Nas américas os colonizadores franceses, espanhóis e portugueses, 

através do tráfico de escravos pela expansão das tropas marítima trouxeram 

a hanseníase. No Brasil os primeiros casos da doença foram notificados 

durante o século XVII, sobretudo, nos estados do Rio de Janeiro, Bahia e 

Pará.  Depois os casos se espalharam para o interior, levados pelos 

bandeirantes. O primeiro amparo para portadores da hanseníase foi criado no 

ano 1714, no estado do Recife (FERREIRA, 2010) (BRASIL, 1989). 

A melhoria das condições de vida e o avanço do conhecimento 

científico modificaram significativamente esse quadro e, hoje, a hanseníase 

tem tratamento e cura (BRASIL, 2005). 

A Organização das Nações Unidas recomenda a reparação dos danos 

e traumas sofridos durante o isolamento compulsório das pessoas com 

hanseníase e a garantia dos direitos desses cidadãos. Depois do Japão, o 

Brasil foi o segundo país do mundo a reconhecer o isolamento compulsório 

como crime de Estado e a conceder indenizações às pessoas atingidas. Porém 

o retorno dos pacientes ao seu convívio social foi complexo e muito 

dificultoso, devido à pobreza, isolamento social e familiar a que eles estavam 

submetidos (DOMINGOS, 2015) 

 

5.3 Transmissão  

O homem é considerado a única fonte de infecção da hanseníase, 

embora tenham sido identificados animais naturalmente infectados. A 

transmissão acontece por contato com pacientes bacilíferos não tratados 

(BRASIL, 2006).  
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A maioria da população tem resistência, mas as crianças são mais 

susceptíveis adquirindo a doença geralmente, quando há um portador da 

doença na família. A principal via de eliminação pelo doente e mais provável 

via de entrada no organismo do bacilo são as vias aéreas superiores (mucosa 

nasal e orofaringe), através de contato íntimo e prolongado. Por isso, o 

domicílio é apontado como importante espaço de transmissão da doença. A 

hanseníase não é de transmissão hereditária ou congênita e também nem há 

evidências de transmissão nas relações sexuais. Devido ao padrão de 

multiplicação do bacilo, a doença progride lentamente. Seu período de 

incubação corresponde a 2 a 7 anos, mas a referências de períodos mais 

curtos, de sete meses, como também mais longos, de dez anos.  (BRASIL, 

2007) (BRASIL, 2010) 

Os doentes paucibacilares (forma indeterminados e tuberculoides) não 

são considerados importantes como fonte de transmissão da doença, devido 

à baixa carga bacilar. No entanto, os pacientes multibacilares (forma dimorfa 

e virchoviana), transmitem a doença assim sendo, até ter o tratamento 

específico iniciado. Estes são capazes de eliminar grande quantidade de 

bacilos para o meio exterior (carga bacilar de cerca de 10 milhões de bacilos 

presentes na mucosa nasal). A primeira dose de rifampicina é capaz de 

eliminar as cepas viáveis do bacilo de Hansen em até 99,99% da carga bacilar 

de um indivíduo. (BRASIL, 2002) (BRASIL, 2005) (BRASIL, 2006).   

 

5.4 Diagnóstico 

O diagnóstico da hanseníase é realizado através do exame clínico e 

baciloscopia positiva para Mycobacterium leprae. O diagnóstico clínico da 

hanseníase é realizado através do anamnese e do exame físico do paciente 

identificando os sinais, sintomas e outras intercorrências da doença. Na 

anamnese há obtenção da história clínica e epidemiológica do paciente e é 
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complementada pelo exame físico que inclui a avaliação dermatológica e a 

avaliação neurológica. É interessante que o exame baciloscópico, ou 

baciloscopia, exame laboratorial que fornece informações sobre a presença 

do bacilo Mycobacterium leprae nas lesões suspeitas, esteja disponível e seja 

utilizado como apoio diagnóstico e para classificação da doença (BRASIL, 

2001). 

O paciente com hanseníase deve ser examinado minuciosamente e 

orientado quanto ao autocuidado para evitar ferimentos, calos, queimaduras 

(que podem ocorrer devido à hipoestesia e/ou anestesia), e que podem 

potencialmente levar a incapacidades (BRASIL, 2002). 

A hanseníase pode ser classificada em quatro formas clínicas cada 

uma com suas características. A forma clínica indeterminada (HI) apresenta 

baciloscopia negativa e tem como características: áreas de hipo ou anestesia, 

parestesias, manchas hipocrômicas e/ou eritematohipocrômicas, com ou sem 

diminuição da sudorese e rarefação de pelos. A forma tuberculoide (HT) 

também apresenta baciloscopia negativa e se caracteriza por: placas 

eritematosas, eritematohipocrômicas, bem definidas, hipo ou anestésicas e 

comprometimento de nervo. A forma Dimorfa (HD) apresenta baciloscopia 

Positiva (bacilos e globias ou com raros bacilos) ou negativa, clinicamente 

possui lesões pré-foveolares (eritematosas, planas com o centro claro), lesões 

foveolares (eritematopigmentares, de tonalidade ferruginosa ou pardacenta). 

Apresenta alterações de sensibilidade. Já a forma Virchoviana (HV) 

apresenta baciloscopia positiva (bacilos abundantes e globias) e clinicamente 

se caracteriza por ter eritema e infiltração difusas, placas eritematosas 

infiltradas e de bordas mal definidas, tubérculos e nódulos, madarose, lesões 

das mucosas, com alteração de sensibilidade. (BRASIL, 2005) 

Essas formas clínicas são mais utilizados nas áreas com profissionais 

especializados e em investigação científica. Para a ampliação da cobertura 
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de diagnóstico e tratamento é usada a classificação operacional, baseada no 

número de lesões. Sendo a forma paucibacilar os casos com até 5 lesões de 

pele e a forma multibacilar os casos com mais de 5 lesões de pele (BRASIL, 

2006) (BRASIL, 2010). 

 

5.5 Estados reacionais  

Os estados reacionais ou reações hansênicas são alterações do sistema 

imunológico, que se manifestam com inflamatórias agudas e subagudas.  

Elas ocorrerem mais frequentemente nos casos multibacilares. (BRASIL, 

2007). 

Os estados reacionais são a principal causa de lesões dos nervos e de 

incapacidades provocadas pela hanseníase. Portanto, é importante o 

diagnóstico precoce das reações e o início imediato do tratamento, almejando 

prevenir essas incapacidades. Ao se suspeitar de reação hansênica, 

recomenda se confirmar o diagnostico de hanseníase e classifica-la, 

diferenciar o tipo de reação hansênica e investigar fatores predisponentes 

(infecções, distúrbios   hormonais e fatores emocionais) (BRASIL, 2007). 

Há dois tipos de reação hansênica. A reação hansênica tipo 1 ou reação 

reversa(RR) caracteriza-se pelo aparecimento de novas lesões 

dermatológicas (manchas ou placas), infiltração, alterações de cor e edema 

nas lesões antigas, com ou sem espessamento e dor de nervos periféricos 

(neurite). Já a reação hansênica tipo 2, na qual a manifestação mais frequente 

é o eritema nodoso hansênico (ENH), caracteriza-se por apresentar nódulos 

subcutâneos dolorosos, acompanhados ou não de febre, dores articulares e 

mal-estar generalizado, com ou sem espessamento e dor de nervos 

periféricos (neurite). (BRASIL, 2007). 
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5.6 Tratamento 

Na década de 1980 foi introduzido a poliquimioterapia (PQT) que 

destroi o bacilo, o tornado incapaz de infectar outras pessoas, rompendo 

cadeia epidemiológica da doença. O tratamento é realizado 

ambulatoriamente porem o paciente deve comparecer, mensalmente, à 

unidade de saúde para a consulta e para receber a dose supervisionada da 

medicação.  (BRASIL, 2006). 

Para pacientes paucibacilares o tratamento é com poliquimioterápico 

de 6 (seis) meses com doses mensais ou em até 9 (nove) meses de tratamento, 

já com pacientes Multibacilares o tratamento é de doze 12 doses mensais, 

em até 18 meses. Casos multibacilares que iniciam o tratamento com 

numerosas lesões e/ou extensas áreas de infiltração cutânea poderão 

apresentar uma regressão mais lenta das lesões de pele. A maioria desses 

doentes continuará melhorando após a conclusão do tratamento com 12 

doses. É possível, no entanto, que alguns desses casos demonstrem pouca 

melhora e por isso poderão necessitar de 12 doses adicionais de PQT-MB 

(poliquimioterapia multibacilar) QUADRO 1 (BRASIL, 2005). 

Os pacientes com hanseníase paucibacilar entrarão no critério de alta 

após o segmento das 6 doses supervisionadas, em até 9 meses, sendo que 

após a sexta dose deve se realizar exame dermatológico, neurológico 

simplificada e do grau de incapacidade física e receber alta por cura se 

exames normais. Já os pacientes com hanseníase multibacilar terão critérios 

de alta após a conclusão das 12 doses supervisionadas em ate 18 meses, 

sendo que após a decima segunda dose deve se realizar os mesmo exames 

dos casos de paucibacilar e receber alta por cura se exames normais. Os 

pacientes que após o tratamento preconizado não tiverem melhora clínica 

deverão ser encaminhados para centro especializados para avaliar a 

necessidade de um segundo ciclo (BRASIL, 2007). 
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Na infância as medicações são as mesmas do adulto porem as doses 

dos medicamentos devem ser ajustados à idade e ao peso da criança (tabela 

2). No tratamento de gestantes os hansenostáticos (rifampicina, dapsona e 

clofazimina) têm sido usados, sem relatos conclusivos acerca de 

complicações para o feto e/ou a gestante (CÉSAR e MACHADO, 2002) 

(CÉSAR e MACHADO, 2002). 

São raros os casos de recidiva em hanseníase em pacientes tratados 

regularmente e correm geralmente, após 5 anos da cura. É considerado um 

caso de recidiva aquele que completa com êxito o tratamento e, 

eventualmente, desenvolver novos sinais e sintomas da doença. Neste caso, 

o tratamento, deverá ser repetido integralmente, de acordo com a 

classificação paucibacilar ou multibacilar (BRASIL, 2007). 
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Quadro 1 

 PB MB 

Adulto Rifampicina (RFM): duas cápsulas 

de 300 mg (dose mensal, com 

administração supervisionada) 

Rifampicina (RFM): duas cápsulas de 

300 mg (dose mensal, com 

administração supervisionada) 

Dapsona (DDS): de 100 mg (uma 

dose mensal supervisionada de 100 

mg e uma dose diária auto 

administrada de 100 mg.) 

Dapsona (DDS): de 100 mg (uma dose 

mensal de 100 mg supervisionada e 

uma dose diária de 100 mg auto 

administrada.) 

Clofazimina (CFZ): dose mensal 

supervisionada com três cápsulas de 

100 mg e doses diárias de 50 mg auto 

administradas  

Criança Rifampicina (RFM) dose mensal 

supervisionada com uma cápsula de 

150 mg e uma cápsula de 300mg 

Rifampicina (RFM): dose mensal 

supervisionada com uma cápsula de 

150 mg e um cápsula de 300 mg 

Dapsona (DDS):: uma dose mensal 

de 50 mg supervisionada e uma 

dose diária de 50 mg auto 

administrada. 

Dapsona (DDS): dose mensal 

supervisionada de 50 mg e doses 

diárias auto administradas de 50 mg 

Clofazimina (CFZ): dose mensal 

supervisionada de 3 capsulas de 50mg 

e doses auto administradas em dias 

alternados de 50mg  

FONTE: adaptado BRASIL, 2007 
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Quadro 2: dose em crianças com menos de 30kg 

Dose mensal Dose diária  

Rifampicina (RFM) – 10 a 20mg/kg Dapsona (DDS) – 1,5mg/kg 

Dapsona (DDS) – 1,5mg/kg Clofazimina (CFZ) – 1mg/kg 

Clofazimina (CFZ) – 5mg/kg  

FONTE: adaptado BRASIL, 2010 

 

5.6 Vigilância epidemiológica da hanseníase  

A vigilância epidemiológica deve ser organizada em todos os níveis 

de atenção a fim de garantir informações acerca da distribuição, da 

magnitude e da carga de morbidade da doença nas diversas áreas geográficas. 

Ela propicia o acompanhamento rotineiro das principais ações estratégicas 

para o controle da hanseníase. É fundamental a divulgação das informações 

obtidas como fonte de planejamento das intervenções a serem realizadas.  

(MINISTERIO DA SAÙDE. 2012). 

A vigilância epidemiológica em hanseníase envolve a coleta, 

processamento, análise e interpretação dos dados referentes aos casos e seus 

contatos e objetiva reduzir os coeficientes de detecção e prevalência da 

doença, através do diagnóstico e tratamentos precoces dos casos para 

interromper a cadeia de transmissão. Assim um dos pontos importantes é a 

notificação compulsória, sendo a hanseníase uma das doenças de notificação 

compulsória em todo território nacional e de investigação obrigatória 

(BRASIL, 2005) (BRASIL, 2010). 
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Além da notificação de casos novos, preconiza que as unidades de 

saúde dos municípios, diante de um caso suspeito de hanseníase em menores 

de 15 anos, devem preencher o “Protocolo Complementar DOENÇAS 

INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS Secretaria de Vigilância em Saúde / 

MS 217 HANSENÍASE de Investigação Diagnóstica de Casos de 

Hanseníase em Menores de 15 Anos” (Anexo II, da Portaria SVS/SAS/MS 

nº 125/2009) e, se confirmado o caso, remeter esse protocolo à Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), com a ficha de notificação do SINAN, anexando 

cópia no prontuário do paciente. Da mesma forma, diante de um caso 

suspeito de recidiva, devem preencher a “ficha de intercorrências pós-alta 

por cura” (Anexo VI, da Portaria SVS/SAS/ MS nº 125/2009) e, encaminhar 

o caso para a unidade de referência mais próxima. Uma vez confirmado o 

caso, remeter a ficha para a SMS, juntamente com a ficha de notificação do 

SINAN, anexando cópia no prontuário do paciente (BRASIL, 2010).  

A partir da vigilância epidemiológica são propostas medidas de 

controle visando o diagnóstico precoce dos casos, detecção ativa 

(investigação epidemiológica de contatos e exame de coletividade, como 

inquéritos e campanhas) e passiva (demanda espontânea e encaminhamento) 

e de exame dos contatos para tratamento específico. A detecção ativa 

corresponde a busca sistemática de portadores da doença, pela equipe da 

unidade de saúde, por meio de: exame da demanda espontânea aos serviços 

gerais de unidade de saúde, por outros motivos que não sinais e sintomas 

dermatológicos ou neurológicos; exame de grupos específicos (em prisões, 

quartéis, escolas) e exame e mobilização da comunidade adstrita à unidade.  

Em todas essas situações, deve ser realizado o exame dermatológico e 

neurológico para o diagnóstico de Hanseníase. As populações que habitam 

ex colônias também devem ser alvo das ações de vigilância e controle de 

Hanseníase (BRASIL, 2005) (BRASIL, 2010). 
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É indispensável realizar a investigação epidemiológica dos contatos 

dos casos novos de hanseníase para romper a cadeia de transmissão da 

doença. Assim identificar a fonte de contágio do doente, descobrindo novos 

casos de hanseníase entre os conviventes domiciliares e realizar exame dos 

contatos intradomiciliares. (Toda pessoa que resida ou tenha residido com o 

paciente nos últimos 5 anos) (BRASIL, 2005).  

Os contatos doentes devem ser notificados como caso novo e tratados. 

Os contatos sãos devem receber duas doses da vacina BCG-ID. A aplicação 

da vacina BCG depende da história vacinal: se o contato não possuir cicatriz 

vacinal de BCG, deverá ser prescrita uma dose da vacina BCG. Caso possua 

uma cicatriz de BCG, deverá ser prescrita uma dose adicional de vacina 

BCG. Os contatos com menos de um ano de idade, já vacinados, não 

necessitam da aplicação de outra dose de BCG e na incerteza de cicatriz 

vacinal recomenda-se aplicar uma dose, independentemente da idade. Caso 

possua duas cicatrizes vacinais, não deverá receber nenhuma dose da vacina 

BCG. Além disso, os contatos devem ser orientados quanto aos sinais e 

sintomas da hanseníase (BRASIL,2005) (BRASIL, 2006). (BRASIL, 2010) 

A vigilância também acompanha os casos de hanseníase, 

independentemente da forma clínica, a cerca do grau de incapacidade no 

momento do diagnóstico e, no mínimo, uma vez por ano, inclusive na alta 

por cura. A fundamental o diagnóstico precoce do comprometimento neural 

para minimizar suas consequências (BRASIL, 2010). 

. 

    

 5.7 Estratégias de ação para eliminação da hanseníase como problema 

de saúde pública 
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No Brasil, a eliminação da hanseníase apresenta aspectos facilitadores 

que incluem: a decisão política de eliminação da hanseníase; a inserção da 

hanseníase em todas as pactuações do Sistema Único de Saúde (SUS); a 

existência de ampla cobertura de unidades básicas de saúde com potencial 

para diagnosticar e tratar até a cura; equipe multiprofissional com a presença 

de médicos e enfermeiros para a garantia do diagnóstico e acompanhamento 

de casos em unidades de saúde. (NERY, 1999). 

Por outro lado, têm muitas dificuldades ou aspectos negativos, entre 

elas regiões de extrema pobreza, com dificuldade de acesso a serviços de 

saúde, principalmente nas áreas mais endêmicas, baixa cobertura de exames 

de contatos; dificuldades na logística de distribuição de medicamentos em 

algumas regiões do país até as unidades de atendimento (BRASIL, 2000).  

No início de 2011, a Secretaria de Vigilância em Saúde criou a 

Coordenação Geral de Hanseníase e Doenças em Eliminação (CGHDE), 

com o objetivo de melhorar a resposta para determinadas doenças que 

vinham apresentando resultados insuficientes e incompatíveis com a 

capacidade do SUS de resolução dos problemas de saúde da população 

(BRASIL, 2012). 

A CGDHE, em relação a hanseníase, apresenta como eixos de ação: o 

fortalecimento das ações de vigilância epidemiológica, em especial a 

intensificação das ações de busca ativa de contatos intradomiciliares e 

aumento da taxa de cura, por meio de pactuações com 252 municípios 

prioritários que concentram cerca de 60% da endemia; aproximação com 

programa de saúde na escola para identificação de casos em crianças; 

garantia de incentivo financeiro para vigilância em hanseníase; e 

aprimoramento do sistema de informação no que se refere ao 

acompanhamento dos casos. (BRASIL, 2012). 
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Sabe-se que o maior risco de adoecimento encontra-se entre os 

contatos dos casos novos diagnosticados. Por esta razão, o exame de 

contatos, particularmente os intradomiciliares, é a ação mais estratégica 

dirigida para a busca ativa de casos da doença. Alguns fatores interferem no 

percentual de contatos examinados e incluem: a centralização dos 

atendimentos; a distância entre unidades de saúde e residência dos doentes e 

familiares; a falta de organização desta atividade pelos profissionais da rede 

básica e especializada, onde não há garantia do atendimento dos contatos no 

dia de comparecimento ao serviço de saúde e a defasagem no envio de dados 

de acompanhamento de casos e investigação epidemiológica segundo fluxos 

estabelecidos pelo SINAN.(BECHELLI, 1991) (FOSS, 1999) 
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6 Metodologia 

6.1 Tipo de estudo 

          Este plano de intervenção de caráter descritivo e qualitativo constitui 

uma proposta de ação elaborada pela médica da UBS de Mombaça com a 

finalidade de resolver um problema real observado em seu território de 

atuação, na busca por melhores condições de saúde e qualidade de vida de 

pacientes portadores de hanseníase, bem como para fins de formação e 

avaliação profissional como participante do PROVAB que visa ao estímulo 

e à valorização do profissional de saúde com atuação em equipes 

multiprofissionais no âmbito da Atenção Básica, especialmente da Estratégia 

de Saúde da Família. 

6.2 Cenário de Intervenção 

             Segundo o IBGE, a população estimada do município de Mombaça-

Ceará em 2016 é de 43.678 habitantes e densidade demográfica de 20,14 

hab/km².  Localizada no sertão central e com uma área territorial em 2015 de 

2.119,480km² esse município  é constituído de 10 distritos: Mombaça, 

Açudinho das Costas, Boa Vista, Cangatí, Carnaúbas, Catolé, Cipó, Manoel 

Correia, São Gonçalo do Umari e São Vicente. (IBGE, 2016) 

            Pelo perfil básico municipal de 2015 e censos demográficos 

1991/2000/2010 a maioria da população se encontra na região rural com 

55,92% pelo último censo em 2010, apesar de se observar a diminuição da 

população rural com aumento da população urbana, ou seja, está ocorrendo 

um processo urbanização.  

      O público alvo nas rodas de conversa era composto por adultos e idosos, 

geralmente, em uma média de 10 a 15 pessoas em encontros mensais de 

março a julho de 2016. Os participantes desse projeto de intervenção eram 
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usuários do sistema único de saúde da UBS Pedro Alves de Sousa no distrito 

de Cipó, Mombaça- Ceará.  

6.3 Desenvolvimento da intervenção e coleta de dados 

      Para analisar essa intervenção proposta, foi realizada a identificação de 

casos novos e subdiagnosticados no período de março a julho de 2016, como 

também a busca ativa de contactantes, após a realização das rodas de 

conversa e treinamento dos profissionais da unidade básica de saúde.  

      Inicialmente foram realizadas palestras com a atualização sobre a doença 

e o treinamento sobre as manifestações clínicas, diagnóstico, vigilância 

epidemiológica bem como o preenchimento das fichas de notificações, 

tratamento e seguimento com os outros profissionais de saúde da UBS a fim 

destes junto com a médica participarem da busca ativa, identificação precoce 

e atividades de promoção e educação em saúde.   

        A implantação desse plano de intervenção teve como foco as ações 

coletivas de educação em saúde e utilizou como estratégia a realização de 

rodas de conversa (APÊNDICE 1) destinadas aos usuários da UBS do Cipó, 

incluindo os portadores de hanseníase e seus contactantes a fim de esclarecer 

dúvidas, fornecer explicações e desmistificar a doença.  

         Também ocorreram palestras e busca ativa em escolas, além de visitas 

domiciliares em especial nos lares de pacientes com hanseníase.    

        Os dados foram processados de forma eletrônica, em microcomputador, 

pela transcrição inicial de dados coletados nos relatórios das visitas 

domiciliares, nos prontuários e registro feitos durante as intervenções. 
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6.4. Análise de Dados 

         Com a implantação dessa intervenção foram treinados os sete 

profissionais de saúde que trabalhavam na UBS, além de cinco agentes 

comunitários de saúde (ACS). Durante a palestra foi possível sanar dúvidas 

dos profissionais, sobre a hanseníase, tornando a identificação precoce mais 

fácil e rotineira buscando diminuir os casos e sequelas da hanseníase.  

          Durante as rodas de conversa pode-se observar como a população local 

conhecia muito pouco sobre a doença e quanto preconceito havia em relação 

ao ser diagnosticado com hanseníase. Muitos participantes nas rodas 

conversas afirmavam que conheciam a doença, mas achavam que era algo 

contagioso e que deformava o corpo.  

        No período do desenvolvimento do projeto as ACS se dividiram em 

suas determinadas áreas de atuação repassando seus conhecimentos 

adquiridos e identificando os possíveis diagnósticos. As ACS eram 

responsáveis por 20 a 30 famílias. No final do desenvolvimento do projeto 

foram diagnosticados 6 novos casos para confirmação no posto de saúde 

após os devidos testes de sensibilidade e baciloscopia, sendo 2 deles 

subdiagnosticados por outros profissionais de saúde e tratados como outras 

patologias dermatológica (uma pitiríase versicolor e uma tinea corporis).  

        Nas busca ativa nas escolas não foi identificado casos novos nesse 

período, apesar de saber da importância de se identificar uma criança com a 

doença, pois pode haver um adulto em seu convívio ainda sem diagnóstico e 

tratamento.  

        Nas visitas domiciliares foram feitas abordagens para as famílias 

envolvendo a rede uma rede de apoio ao paciente e seus contactantes sobre 

o autocuidado e prevenção de sequelas, além do alerta as possíveis reações 
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hansênicas que podem vir a apresentar no início, durante e término do 

tratamento. Durante as visitas não houve diagnósticos de contactantes apenas 

a orientação das medidas de prevenção, como a segunda dose vacinação de 

BCG para os contactantes dos portadores de hanseníase.  

 

6.5 Aspectos Éticos 

        Será observado o que preconiza a Resolução nº 466, de 12 de dezembro 

de 2012, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. Para a coleta dos dados secundários, deverá ser 

obtido o termo de autorização do representante legal do setor de informação. 
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7 Cronograma 

 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL Nov e 

dez 2015 

Jan e fev 

de 2016 

Mar a 

jul 

2016 

Ago a Nov 

2016 

Jan 2017 

Revisão de literatura Concursando  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Elaboração do plano de 

intervenção 

Concursando   

X 

 

   

Rodas de conversa Concursando 

e profissionais de saúde da UBB 

  

X   

Palestras na UBS Concursando 

e profissionais de saúde da UBB 

  

X   

Treinamento dos  

Profissionais de saúde  

Concursando   

X   

Realizar  

Vigilância epidemiológica 

Concursando 

e profissionais de saúde da UBB 

  

X   

Busca ativa dos contatos  Concursando 

e profissionais de saúde da UBB 

  

X   

Palestras e busca ativa em 

escolas 

Concursando   
X   

Revisão do projeto de 

intervenção 

Concursando, orientador   
 X  

Defesa do TCC Concursando, 

Banca julgadora 

  

  X 
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8 Recursos necessários 

           Os recursos humanos incluíram todos os profissionais da UBS 

incluindo as agentes comunitária de saúde (ACS). Os materiais permanentes 

necessários foram um computador e um projetor de slides, disponibilizados 

pela Secretaria Municipal de Saúde, além de folhetos explicativos e materiais 

de escritório e de laboratório, como tubos de ensaio para realização do teste 

de sensibilidade das lesões.  
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9 Resultados esperados 

               A descoberta de casos de hanseníase implica a busca de portadores 

da doença não tratados anteriormente. Essa busca inclui uma série de 

atividades essenciais na estratégia de controle da doença. A detecção precoce 

de casos é fundamental para prevenir as incapacidades causadas pela doença 

e para controlar os focos de infecção, contribuindo para a eliminação da 

hanseníase como problema de saúde pública. 

            As ações de comunicação são fundamentais à divulgação das 

informações sobre hanseníase dirigidas a população em geral e, em 

particular, aos profissionais de saúde e às pessoas atingidas pela doença e às 

de sua convivência. Essas ações devem ser realizadas de forma integrada à 

mobilização e participação social. O objetivo dessas atividades é controlar a 

doença, reduzindo a sua prevalência, a menos de um caso em 10.000 

habitantes, quebrando assim a cadeia epidemiológica da doença e a produção 

de novos casos. 

             O trabalho apresentou algumas dificuldades, como a má localização 

que se encontrava a UBS, pois é distante de muitas comunidades, e isso foi 

um dos fatores agravantes para a não obtenção de um número significativo 

de participantes nas rodas de conversas. Então é necessário um tempo maior 

de trabalho de desmistificação da doença com a comunidade e ampliar essas 

informações e esse trabalho a outros distritos do município, principalmente, 

na zona rural onde há muitos analfabetos que desconhecem a doença e onde 

há maior quantidade de mitos por falta de informação.   

          Esse projeto teve como finalidade desmistificar e reduzir o preconceito 

aos portadores dessa doença esclarecendo sobre a interferência dos mitos e 

ampliando o conhecimento sobre hanseníase.  Objetivando a promoção a 

saúde física, melhorando indicadores de saúde, evitando agravos 
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irreversíveis e superlotação dos serviços de atenção terciária, prevenindo 

sequelas, e, proporcionando melhor qualidade de vida a essa população. 
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APÊNDICE 1- RODA DE CONVERSAS 

PERGUNTAS ABORDADAS NAS RODAS DE CONVERSA 

1) A HANSENÍASE É UMA DOENÇA DE PELE? 

2) A HANSENÍASE TEM TRATAMENTO?  

3) QUAL A FORMA DE TRANSISSÃO DA DOENÇA? 

4) QUAIS OS SINAIS E SINTOMAS? 

5) HÁ ALGUM TIPO DE SEQUELA? 

6) O PORQUÊ DA IMPORTANCIA DE ERRADICA A DOENÇA? 

7) EXISTE VACINA? 

 

 

 

 


