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RESUMO

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, transmitida pelas vias respiratórias, por
meio de contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível. Se não tratada na forma
inicial, pode levar a incapacidades físicas. Frente à importância do tema, o objetivo do
presente projeto de intervenção foi realizar a prevenção e controle da Hanseníase no território
referente à população cadastrada na Unidade Básica de Saúde Rural IV de Vila Rica, Mato
Grosso. Também foi proposto a capacitação de todos os profissionais da equipe de saúde sobre
o tema. Assim, foi realizada capacitação dos profissionais da Unidade de Saúde, bem como a
realização de consultas, exames e visitas domiciliares. Houve palestras e rodas de conversa. Foi
realizado o diagnóstico e tratamento de alguns usuários por meio de exames físicos e exames
complementários. Houve a implantação da técnica de auriculoterapia para o controle das dores
neuropáticas. Conclui-se que a os objetivos do projeto de intervenção foram parcialmente
alcançados, houve baixa adesão dos usuários as ações propostas, no entanto, a equipe de saúde,
em especial os agentes comunitários de saúde, foram essenciais para o desenvolvimento das
atividades. Sugere-se o fortalecimento das propostas de intervenção em relação à hanseníase,
que incluam outros segmentos da comunidade (crianças e adolescentes), a fim de alertar a
população sobre a gravidade da doença e formas de prevenção. 

ÁREAS TEMÁTICAS: Atenção Primária / Saúde da Família, Medicamentos e Vacinas,
Vigilância em Saúde.

DESCRITORES:HANSENIASE, IMPACTO DA DOENCA NA QUALIDADE DE VIDA,
DISCRIMINACAO..
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1. INTRODUÇÃO

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o
Mycobacterium leprae (M. Leprae). Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número
de indivíduos, no entanto poucos adoecem. A doença acomete principalmente pele e nervos
periféricos podendo levar a sérias incapacidades físicas. É de notificação compulsória em todo
o território nacional e de investigação obrigatória (ARAÚJO, 2003).  

De acordo com Machado (2008), a hanseníase apresenta-se como uma doença negligenciada
por haver um baixo interesse do capital no combate efetivo desta patologia no Brasil com uma
história de exclusão social. E mesmo o tratamento e a cura sendo simples e a doença ter risco
de contágio restrito, a hanseníase alcançou em 2007 o total de 2,3 novos casos a cada 10 mil
habitantes no Brasil (MACHADO, 2008). O Brasil ainda se encontra em segundo lugar em
número de casos no mundo, perdendo apenas para a Índia, e tem cerca de 94% dos casos das
Américas notificados no país (ARAÚJO, 2003).

Essa doença pode acometer pessoas de ambos os sexos e qualquer idade em áreas endêmicas,
entretanto o principal grupo de risco é o adulto jovem pobre. Entretanto, é necessário um longo
período de exposição e apenas uma pequena parcela da população infectada adoece. As
deformidades decorrentes da hanseníase surgem em função do comprometimento dos nervos
periféricos através de um processo inflamatório causado pela ação direta do bacilo ou por
reações imunológicas do organismo a presença do bacilo resultando em alterações sensitivas e
motoras, responsáveis pelas deformidades físicas e incapacidades motoras. As reações
imunológicas podem aparecer antes, durante ou anos após o tratamento medicamentoso.
(PEREIRA, 1999). 

O SUS é um sistema integral, universal e gratuito que oferta atendimento e mesmo o
tratamento e a cura sendo simples e a doença ter risco de contágio restrito. A preocupação com
a qualidade de vida refere-se a um movimento dentro das ciências humanas e biológicas no
sentido de valorizar parâmetros mais amplos que o controle de sintomas, a diminuição da
mortalidade ou o aumento da expectativa de vida. A OMS define qualidade de vida como a
percepção do individuo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistemas de valores nos
quais vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, físico, estado
psicológico, níveis de independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade/religião
crenças pessoais (FLECK et al., 1999; SEIDL; ZANNON, 2004).

O estado de Mato Grosso é considerado hiperendêmico (coeficiente de detecção de 14,82
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casos); no ranking do país seguem-se Roraima (9,99), Pará (6,97), Rondônia (8,65) e
Maranhão (7,34), segundo o Programa Nacional de Controle da Hanseníase, da Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS). Apenas Rio Grande do Sul (0,18), São
Paulo (0,51) e Santa Catarina (0,36) têm média inferior a um caso a cada 10 mil habitantes.

No município de Vila Rica, interior do Mato Grosso, sabe-se que há um alto número de
usuários com Hanseníase que não aderiram ao tratamento, o que aumenta transmissibilidade da
doença. Assim o presente projeto de intervenção tem como objetivo realizar ações de
prevenção e controle da hanseníase entre a população cadastrada na Unidade Básica de Saúde
Rural IV.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Implantar ações de prevenção e controle da Hanseníase no território adscrito a Unidade Básica
Saúde Rural IV de Vila Rica – MT.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar capacitação de todos os funcionários da equipe de saúde, sobre as Hanseníase,
formas de transmissibilidade, prevenção e tratamento.
Realizar discussões sistemáticas na comunidade sobre forma de transmissão, prevenção
e tratamento da Hanseníase.
Formar grupos de apoio educacional sobre a Hanseníase.
Incentivar a correta higiene pessoal e ambiental na população.
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3. PLANEJANDO A INTERVENÇÃO: CAMINHO METODOLÓGICO

Local da intervenção

O presente projeto de intervenção será realizado no município de Vila Rica – MT que se
localiza ao nordeste do Mato Grosso, na tríplice fronteira com os estados do Pará e do
Tocantins. A cidade foi fundada em 1978 pelo Sr. Rubens Rezende Peres e pelo Sr. Alair
Álvares Fernandes, que vieram para a região com a Colonizadora Vila Rica. 

O perímetro urbano possuiu 11 bairros sendo eles: Cidade Jardim, Inconfidentes, Vila Nova,
Setor Oeste, Cristo Rei, Bela Vista, São Pedro, Tiradentes, Independência, Setor Sul e Setor
Norte, Setor Oeste. Estes dois últimos formando o centro da sede do Município que possui um
traço planejado dando o formato de um sino, a cidade é a mais urbanizada do Norte Araguaia
sendo que mais de 70 por cento de seus habitantes residem na área urbana. A sede do
município é cortada pela BR 158, conta com nove assentamentos agrários que são: Projeto São
José, Projeto Ipê, Projeto São Gabriel, Projeto Santo Antônio, Projeto Bom Jesus, Projeto
Itaporã do Norte, Projeto Alvorada, Projeto Bridão Brasileiro, Projeto Iguatu, onde estão
assentadas 1.145 famílias, que, além da pecuária de corte e da agricultura familiar
desenvolvem a produção de leite.

Destaca-se que Vila Rica é a cidade com melhor IDH da região Norte Araguaia, com 0,688 é a
cidade com melhor desempenho e ocupa os 2.224 lugares dos 5.558 municípios brasileiros
com melhor IDH.

A cidade conta com a ESF IV, instalada em uma Unidade Mista, que funciona de segunda a
sexta-feira no horário de 08:00 às 17:00 horas. A equipe é composta por uma médica
especialista em medicina geral, uma enfermeira, uma odontóloga, duas técnicas de
enfermagem e dez agentes comunitários de saúde (ACS).

A ESF IV está situada na zona urbana do município. Sabe-se que os usuários acometidos por
hanseníase no território têm acompanhamento com a médica da equipe de saúde. O tratamento
do portador da doença é essencial para a sua cura e para a eliminação da fonte de infecção,
quebrando a cadeia de transmissão da doença. O controle da hanseníase se baseia na
descoberta dos casos de pacientes já doentes, no tratamento regular dos diagnosticados e no
exame dos contatos domiciliares desses casos, assim como no acompanhamento sistemático
dos casos através das Equipes de Saúde da Família, medida considerada fundamental para o
controle efetivo.
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Para eliminação da hanseníase como problema de saúde púbica, se faz necessário, a
implantação das ações de controle em toda a rede de serviços, organização de sistemas de
referência e contra referência e a divulgação dos sinais e sintomas junto à população em geral,
bem como a cura de todos os portadores da doença. 

Participantes do Projeto 

A população de estudo será composta por 8 casos novos de Hanseníase diagnosticados no
período de 2017 a 2018 pertencentes ao ESF IV, residentes no município de Vila Rica – MT e
notificados no SINAN.

Materiais 

Para realizar ações de diagnóstico na hanseníase são necessários alguns materiais, tais como:
materiais para testar a sensibilidade, como um conjunto de monofilamentos de náilon de
Semmes – Weinstein (estesiômetros), chumaços de algodão, tubos com água quente e fria e
caneta esferográfica; formulários específicos (ficha individual de notificação do SINAN,
boletim de acompanhamento, cartão de acompanhamento, ficha de avaliação neurológica
simplificada, formulários de controle de estoque e dispensação de medicamentos; fio dental
fino sem sabor; tabela de Snellen (acuidade visual); lanterna clínica; régua; caneta nas cores
azul, verde, vermelho e preta. (BRASIL, 2017), Banners informativos sobre hanseníase e
medicamentos: Blister Multibacilar Adulto (Rifampicina + Clofazimina + Dapsona) e Blister
Paucibacilar Adulto (Rifampicina + Dapsona)

Ações propostas

O projeto de intervenção será divido em quatro etapas: Sensibilização da equipe, Apoio
assistencial, grupo de apoio e ações primárias de prevenção à Hanseníase. As etapas serão
descritas por menores abaixo.

Sensibilização da equipe

O projeto de intervenção será exposto aos profissionais de saúde da unidade no no dia
26/11/2018 em reunião administrativa em forma de apresentação expondo os benefícios da
utilização da técnica chinesa de auriculoterapia, prevenção de complicações da Hanseníase
com o tratamento precoce e oportuno e com orientações dos benefícios e prevenção de
incapacidade dos afetados. Será feito na UBSF com a participação de todos os profissionais.
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Apoio assistencial

Durante as consultas iniciaremos explicando sobre a doença e os motivos pelos quais foram
chamados a consulta faremos uma anamnese dirigida a sinais e sintomas da hanseníase; exame
dermatoneurológico (teste de sensibilidade, teste de sensibilidade térmica, Teste de
sensibilidade táctil, e de sensibilidade dolorosa (exame da superfície corporal e palpação de
troncos nervosos); avaliação da aplicação de duas doses da vacina BCG-ID a todos os contatos
intradomiciliares, observando-se os seguintes casos: na ausência de cicatriz, fazem-se duas
doses com intervalo de seis meses e na presença de uma cicatriz, faz-se a segunda dose. Se o
contato apresenta lesões suspeitas de hanseníase, deve-se encaminhar para consulta médica ou
proceder com a rotina para diagnóstico da hanseníase.

Exames complementários Baciloscopia e se for necessário Biopsia de pele, prova de histamina
endógena,Avaliação da sudorese (suor),

Grupo de apoio permanente

Iniciaremos um grupo de apoio em nossa unidade, já que não contamos com o apoio do NASF,
será realizado em na própria ESF IV, com atividades e encontros a cada 7 dias, durante um
mês. O objetivo de compartilhar experiências de acalmar as sintomatologias da Hanseníase
com produtos naturais fitoterapêuticos.

A auriculoterapia é uma técnica da acupuntura que utiliza o pavilhão auricular para efetuar o
tratamento de diversas enfermidades (PRADO, KUREBAYASHI, SILVA, 2012).

Ela trabalha apenas com pontos situados na orelha, que compreendem um microssistema do
organismo humano – ou seja, a representação de todo o corpo está contida no pavilhão
auricular – (SILVÉRIO-LOPES, SEROISKA, 2013), no qual um “mapa” que corresponde a
todos os órgãos e estruturas do corpo permite com que se atue no organismo de maneira ampla
(REICHMANN, 2008).

Na visão oriental, o pavilhão auricular é considerado um centro de agrupamento de meridianos,
e por isso, possui influência sobre todo o organismo, considerando-se que as doenças têm
origem por um desequilíbrio energético (SOUZA, 2007). 

O estímulo da zona auricular correspondente à parte do organismo em desequilíbrio permitirá
regularizar o fluxo de energia e retomar o estado natural das funções corporais, pois é através
dos pontos de acupuntura que se torna possível “manipular” essa circulação energética, que
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pode encontrar-se bloqueada, em deficiente ou excesso (SOUZA, 2007).

Dentro da auriculoterapia, os princípios básicos da MTC (Yin e Yang, Meridianos, Teoria dos
órgãos Zang Fu e Teoria dos Cinco Elementos) também podem ser utilizados para a realização
de sua terapêutica, sendo que esta pode ser utilizada em conjunto com outras técnicas, como a
moxabustão e a fitoterapia (MAZER, 2013).

O alívio da dor pela auriculoterapia também é explicado pela liberação de neurotransmissores
que a aplicação nos pontos proporciona. O estímulo realizado num ponto de acupuntura
promove resposta neuro-humoral do organismo, o que faz as células secretarem substâncias
opioides como a endorfina, serotonina e encefalina, espécies de analgésicos naturais que
propiciam o alívio de dores e a sensação de bem-estar (FERREIRA, 2010; MENEZES,
MOREIRA, BRANDÃO, 2010; SECA, 2011; SILVÉRIO-LOPES, SEROISKA, 2013).

Pode-se fazer uso de diversos materiais para aplicação da auriculoterapia, sendo estes
escolhidos de acordo com a necessidade do paciente e a experiência do terapeuta.

Dentre os mais conhecidos estão as agulhas, que podem ser: agulhas sistêmicas, iguais às
utilizadas na acupuntura sistêmica, que permanecem aproximadamente 20 minutos nos pontos
do pavilhão auricular e são retiradas no final da sessão; agulhas semi-permanentes, que
possuem diferentes comprimentos que variam de 1,0 a 2,5 mm e permanecem no local
estimulado por alguns dias; e agulhas akabane, que possuem um comprimento de lâmina maior
e são inseridas de forma paralela à pele, para quando há necessidade de estimular vários pontos
de uma só vez. (ANDERSON, 2001)

Outra forma de estimulação dos pontos auriculares é com esferas, que podem ser de ouro,
prata, inox e cristal, sendo que atualmente as esferas de ouro e prata são muito raras de serem
utilizadas; os magnetos, que possuem a capacidade de potencializar o efeito terapêutico através
de seus polos magnéticos; e as sementes de mostarda, que possuem forma arredondada e são
muito utilizadas na prática clínica, pelo seu baixo custo e alta aceitação por parte dos pacientes,
indicadas para crianças, idosos e pessoas que temem o uso das agulhas (MEHTA, 2009).

A auriculoterapia também pode fazer uso de estímulos elétricos, em que os pontos auriculares
são estimulados com agulhas sistêmicas conectadas através de garras tipo “jacaré” ao
estimulador elétrico. São emitidos impulsos elétricos, cuja frequência pode variar de acordo
com a área a ser estimulada e o efeito desejado. O laser também pode ser aplicado em baixa
potência nos pontos estipulados. (ANDERSON, 2001).

                               11



Além disso, pode-se realizar a simples pressão dos dedos nos pontos auriculares, técnica
chamada de acupressão (MAZER, 2013). Os materiais mais utilizados na prática clínica são as
agulhas semipermanentes e as sementes de mostarda, que fixam-se na orelha por meio de
adesivos, geralmente pelo período mínimo de quatro dias e máximo de uma semana (MAZER,
2013).

Recomenda-se esse período de tempo por conta da eficácia terapêutica da prática, haja vista
que o tempo mínimo para o efeito da auriculoterapia é de três a quatro dias – quando seu
efeito chega ao ápice –, e após isto, este vai diminuindo, contudo, seu efeito perdura até sete
dias após a aplicação. Passado esse período, o ponto já está “saturado” e não apresenta mais
resultados, além de começar a oferecer riscos de infecção (ZUMSTEIN, 2012).

No primeiro encontro 

Iniciaremos o exame clínico pelos nervos cutâneos. Começando pelos nervos da face
observando a simetria dos movimentos palpebrais e de sobrancelhas (nervo facial). Em
seguida, observaremos se há espessamento visível ou palpável dos nervos do pescoço
(auricular), do punho (ramo dorsal dos nervos radial e ulnar), e dos pés (fibular superficial e
sural). Depois, seguiremos palpando os nervos do cotovelo (ulnar), do joelho (fibular comum)
e do tornozelo (tibial). Observando sempre se eles estão visíveis, assimétricos, endurecidos,
dolorosos ou com sensação de choque. Caso seja identificado qualquer alteração nos nervos,
confirmaremos a anormalidade com o teste da sensibilidade no território inervado. Solictação
de exames baciloscopia, TGO, TGP

Segundo encontro

Avaliação de resultados e queixas

Terceiro encontro

Pratica de auriculoterapia

Quarto encontro

Avaliação de resultados

Ações Primárias de prevenção a Hanseníase
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          As ações preventivas, promocionais que podemos realizar na unidade é a devida
capacitação dos agentes comunitários de saúde. Isso porque os ACS podem ser os profissionais
a realizarem o rastreamento dos usuários acometidos, contribuindo com o diagnostico precoce. 

A capacitação terá ênfase nos sinais e sintomas e a forma de transmissão da enfermidade

A hanseníase é transmitida por meio de contato próximo e prolongado de uma pessoa
suscetível (com maior probabilidade de adoecer) com um doente com hanseníase que não está
sendo tratado. Normalmente, a fonte da doença é um parente próximo que não sabe que está
doente, como avós, pais, irmãos, cônjuges, etc.

A bactéria é transmitida pelas vias respiratórias (pelo ar), e não pelos objetos utilizados pelo
paciente. Estima-se que a maioria da população possua defesa natural (imunidade) contra o M.
leprae. Portanto, a maior parte das pessoas que entrarem em contato com o bacilo não
adoecerão.

Os principais sinais e sintomas da hanseníase são:

• Áreas da pele, ou manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas,
com alteraçõ es de sensibilidade ao calor e/ou dolorosa, e/ou ao tato;

• Formigamentos, choques e câimbras nos braços e pernas, que evoluem para dormência – a
pessoa se queima ou se machuca sem perceber;

• Pápulas, tubérculos e nódulos (caroços), normalmente sem sintomas;

• Diminuição ou queda de pelos, localizada ou difusa, especialmente nas sobrancelhas
(madarose);

• Pele infiltrada (avermelhada), com diminuição ou ausência de suor no local.

Além dos sinais e sintomas mencionados, pode-se observar:

• Dor, choque e/ou espessamento de nervos periféricos;

• Diminuição e/ou perda de sensibilidade nas áreas dos nervos afetados, principalmente nos
olhos, mãos e pés;
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• Diminuição e/ou perda de força nos músculos inervados por estes nervos, principalmente nos
membros superiores e inferiores e, por vezes, pálpebras;

• Edema de mãos e pés com cianose (arroxeamento dos dedos) e ressecamento da pele;

• Febre e artralgia, associados a caroços dolorosos, de aparecimento súbito;

• Aparecimento súbito de manchas dormentes com dor nos nervos dos cotovelos (ulnares),
joelhos (fibulares comuns) e tornozelos (tibiais posteriores);

• Entupimento, feridas e ressecamento do nariz;

• Ressecamento e sensação de areia nos olhos.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1998), para fins operacionais de
tratamento, os doentes são classificados em paucibacilares (PB – presença de até cinco lesões
de pele com baciloscopia de raspado intradérmico negativo, quando disponível) ou
multibacilares (MB – presença de seis ou mais lesões de pele OU baciloscopia de raspado
intradérmico positiva). O Brasil também utiliza essa classificação. Entretanto, alguns pacientes
não apresentam lesões facilmente visíveis na pele, e podem ter lesões apenas nos nervos
(hanseníase primariamente neural), ou as lesões podem se tornar visíveis somente após iniciado
o tratamento. Assim, para melhor compreensão e facilidade para o diagnóstico, neste guia
utilizamos a classificação de Madri (1953): hanseníase indeterminada (PB), tuberculóide (PB),
dimorfa (MB) e virchowiana (MB).

Outros sintomas e sinais clínicos de suspeita de Hanseníase (presença de um ou mais
dos seguintes sinais ou sintomas)

Olhos

• Olho vermelho crônico (conjuntivite); sensação de “areia nos olhos”; embaçamento da visão
(alteração da córnea).

Articulações e músculos

• “Dor nas juntas” (artralgias e artrites); câimbras; nódulos sobre as articulações;lesões ósseas
de mãos e pés.
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• É muito comum pacientes com queixas álgicas múltiplas, nos ossos das pernas (periostite), na
musculatura e tecido celular subcutâneo, sendo comum o relato da expressão “dor na carne”.
Essa é uma queixa importante em crianças o que frequentemente a impossibilita de participar
das brincadeiras e exercícios.

Sistema linfático e circulatório

• “Ínguas” (linfadenomegalias) indolores no pescoço, axilas e virilhas; baço aumentado; cianose
de mãos e pés (acrocianose); mãos e pés “inchados” (edemaciados), úlceras indolores e com
bordas elevadas, geralmente múltiplas, em membros inferiores (úlceras tróficas).

Vísceras

• Fígado e baço aumentados; insuficiência suprarrenal ou renal; atrofia dos testículos.

Mucosas

• “Entupimento” (obstrução), ressecamento e/ou sangramento (“cascas de ferida”) da mucosa
nasal, com inchaço (edema) da região do osso do nariz, ou até desabamento nasal; “caroços” ou
ulcerações indolores no “céu da boca” (palato); e rouquidão. Com o tratamento, os sintomas
nasais são os primeiros

a se extinguirem nos pacientes com hanseníase virchowiana.

Miscelânea

• Exames laboratoriais que podem ser (inespecificamente) positivos: VDRL, FAN, Fator
Reumatóide, Crioglobulinas, Anticorpos Anticardiolipinas, Anticoagulante Lúpico, entre
outros.

Avaliação e Monitoramento

O acompanhamento rotineiro das informações vai demonstrar o grau de implantação das ações
do plano em questão, se a intervenção está fazendo diferença.
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4. AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS

Por motivos de agenda lotada a sensibilização da equipe foi realizada no
dia 30/11/2018 durante a reunião administrativa onde estavam presentes todos os profissionais
da Unidade Basica de saúde IV, incluindo uma convidada a especialista em Auriculoterapia a
Enf. Maggie Elaine para dar auxilio e apoio ao projeto, discutimos sobre os benefícios da
utilização da técnica chinesa de auriculoterapia para alivio da dor neural, a prevenção de
complicações da Hanseníase com o tratamento precoce e oportuno e orientações dos
benefícios e prevenção de incapacidade dos afetados. 

Já que a auriculoterapia é uma técnica da acupuntura que utiliza o pavilhão auricular para
efetuar o tratamento de diversas enfermidades (PRADO, KUREBAYASHI,SILVA, 2012). Ela
trabalha apenas com pontos situados na orelha, que compreendem um microssistema do
organismo humano – ou seja, a representação de todo o corpo está contida no pavilhão
auricular (SILVÉRIO-LOPES, SEROISKA, 2013), no qual um “mapa” que corresponde a
todos os órgãos e estruturas do corpo permite com que se atue no organismo de maneira ampla
(REICHMANN, 2008).

O alívio da dor pela auriculoterapia também é explicado pela liberação de neurotransmissores
que a aplicação nos pontos proporciona. O estímulo realizado num ponto de acupuntura
promove resposta neuro-humoral do organismo, o que faz as células secretarem substâncias
opioides como a endorfina, serotonina e encefalina, espécies de analgésicos naturais que
propiciam o alívio de dores e a sensação de bem-estar (FERREIRA, 2010; MENEZES,
MOREIRA, BRANDÃO, 2010; SECA, 2011; SILVÉRIO-LOPES, SEROISKA, 2013).

Ao final da reunião todos estavam empolgados com o projeto, os benefícios para os pacientes
e a população em geral. Principalmente com a possibilidade de participar de cursos de
capacitação e apoio aos pacientes. Os agentes de saúde que tinham pacientes afetados pela
Hanseníase em suas micro áreas (área 32- ACS. Josely, área 33 - ACS. Elisangela Granja, área
34 – ACS. Marciano, área 37 – ACS. Mª Nedes, área 42 – ACS. Elisangela) foram convocados
a uma roda de conversa na qual discutimos sobre a sintomatologia da hanseníase e
principalmente sobre as formas de diagnostico dando ênfase de que o exame laboratorial
negativo não exclui a enfermidade que existe a necessidade de realização de exame clinico
com a finalidade de receber informações para a abordagem no momento de convocar - lós a
consulta afim de informar os mesmos sobre o projeto e dar inicio no dia 10/12/2018.

Iniciamos com orientações sobre os sintomas da Hanseníase afim de que os agentes de saúde
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pudesse identificar qualquer suspeito e orientar a buscar ajuda na unidade de saúde.

Em relação ao grupo de apoio com os usuários rastreados, pode-se dizer que essa atividade não
foi muito positiva. Infelizmente nem tudo correu como planejado a maioria dos pacientes não
compareceu ao encontro, alguns alegando o fato de morar na zona rural e não possuir veículo
próprio para se locomover, outros por falta de tempo e alguns por já haver recebido alta. Os
que concordaram em comparecer não demonstraram muito interesse no projeto. De início o
maior obstáculo estava sendo a distância.

Assim, o que era para ser um grupo de apoio com oito pacientes acabou se reduzindo e
iniciando com apenas seis sem a participação em grupo, apenas consulta e orientações
individuais. No entanto, como havíamos planejado no dia 10/12/2019 iniciamos o projeto com
os únicos pacientes que compareceram em forma de consulta clínica, com os seguintes
usuários acometidos por hanseníase:

1- a Sra. C.M.S. sexo feminino de 67 anos de idade residente e domiciliada na Fazenda São
Miguel.

2- a Sra. G.S.T sexo feminino de 48 anos de idade residente e domiciliada na Rua 34 n. 14
Setor Oeste,

3- o Sr. A.N.A sexo masculino de 38 anos de idade residente e domiciliado na Avenida 06, n.
236, Setor Oeste,

4- o senhor D.R sexo masculino de 28 anos de idade residente e domiciliado no Projeto
Santo Antônio do Beleza da cidade de Vila Rica e

5- o Sr. A.L.R sexo masculino de 60 anos de idade também residente e domiciliado no
Projeto Santo Antônio do Beleza,  onde explicamos sobre o projeto.

Para os cinco usuários citados acima, realizei a avaliação clínica com exame
dermatoneurológico (exame da superfície corporal e palpação de troncos nervosos começando
pelos nervos da face observando a simetria dos movimentos palpebrais e de sobrancelhas
(nervo facial). Em seguida, observamos se havia espessamento visível ou palpável dos nervos
do pescoço (auricular), do punho (ramo dorsal dos nervos radial e ulnar), e dos pés (fibular
superficial e sural). Depois, seguiremos palpando os nervos do cotovelo (ulnar), do joelho
(fibular comum) e do tornozelo (tibial). Observando sempre se eles estão visíveis, assimétricos,
endurecidos, dolorosos ou com sensação de choque.
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Em seguida iniciamos os testes de sensibilidade (avaliação da sensibilidade dos olhos,
membros superiores e inferiores).

Para dar início ao procedimento explicamos a cada pessoa examinada o teste que seria
realizado demonstramos o teste numa área da pele com sensibilidade normal, pedimos para que
mantivessem os olhos fechados testando os pontos com a caneta esferográfica de ponta grossa
perpendicularmente pele, pedindo que diga "sim" quando sentir o toque voltando a cada ponto
duas vezes, para certificar da resposta Sim - sente o toque: tem sensibilidade Não - não sente o
toque: não tem sensibilidade.

Na avaliação clinica da Senhora Z.Z.R (contato) verificamos a aplicação de duas doses da
vacina BCG e ao final do exame dermatoneurologico (exame da superfície corporal e palpação
de troncos nervos, teste de sensibilidade, teste de sensibilidade térmica, Teste de sensibilidade
táctil, e de senbilidade dolorosa) diagnosticamos a patologia, solicitamos a Baciloscopia, TGO
e TGP e com os resultados encaminhamos a mesma para seu respectivo ESF para dar inicio ao
tratamento.

No dia 06 de dezembro de 2018 o usuário D.L.R regressou a consulta por haver finalizado o
tratamento e sem melhorias e pelo fato de haver realizado o retratamento e ainda não
apresentar melhorias do quadro. Assim encaminhei a paciente para Unidade especializada para
consulta com Infectologista.

O segundo encontro foi realizado no dia 17 de dezembro de 2018, que pelo cronograma estaria
reservado para avaliação de resultados e queixas. Esteve presente a Dra. Thais Keila médica do
ESF I para dar apoio e contribuir no estudo onde avaliamos os resultados dos pacientes, e
fizemos orientações sobre a enfermidade a fim de evitar complicações futuras e analisamos
cada caso. 

No dia 21 dezembro de 2018, entramos em recesso de natal e ano novo e no mês de janeiro de
2019 foram suspensas as atividades do projeto com os usuários por motivo de férias.

Tal período foi aproveitado pela Secretária de Saúde do Município para realização das Ações
primárias de prevenção com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), técnicos de
enfermagem e enfermeiros dando ênfase no rastreamento dos usuários acometidos, sinais e
sintomas e principalmente no tratamento precoce com a prevenção de incapacidades pelas
complicações advindas da detecção tardia da doença, já que o mês era destinado a ações contra
a Hanseníase (Janeiro Roxo) alterando mais uma vez o cronograma. 
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 No dia 05 de fevereiro de 2019 a Sra. M.G.S sexo feminino de 57 anos de idade, regressou a
consulta com resultados de exames, após finalizar tratamento MB, com resultado de
Baciloscopia Positivo com numerosos bacilos fragmentados e íntegros. Ao notificar a falha
terapêutica, encaminhei com urgência a paciente para o centro especializado Hospital
Universitário Júlio Muller – HUJM – MT para consulta com especialista em Infectologia Dr.
Kazam que infelizmente até a presente data não conseguimos vaga apesar de informar a
gravidade do quadro. 

No dia 12 de fevereiro compareceu ao encontro somente o senhor D.R sexo masculino de 28
anos de idade, residente e domiciliado no Projeto Santo Antônio do Beleza, da cidade de Vila
Rica, relatando fortes dores neurais constantes. Infelizmente nossa Especialista a enfermeira
Maggie Elaine por motivos de saúde familiar se ausentou (pediu afastamento) da cidade não
podendo participar das ações da equipe. Assim eu realizei as orientações da técnica de
auriculoterapia afim proporcionar analgesia e diminuir as dores neurais. Tive um pouco de
dificuldade de encontrar os pontos auriculares correspondentes, assim, iniciei utilizando as
sementes de mostarda no paciente em questão. 

Os pontos utilizados foram: Shen men, Rim, Simpático, Pulmão, Fígado, Baço/ Pâncreas,
Vesícula Biliar, Coração, Ansiedade, Mão, Punho, Pé e Tornozelo.

Ponto do Fígado: relacionados a Tendinites Zumbidos de ouvido.

Ponto do Baço/Pâncreas: fraqueza de membros sem força e por regular e armazenar o
sangue.

Ponto do Pulmão: pela apresentação dos fatores externos como manchas de pele, tristeza e
pelo formigamento ao longo do meridiano.

No dia 18 de fevereiro o paciente foi convidado a regressar para avaliar o resultado se houve
benefícios em relação à técnica utilizada. O paciente compareceu ao encontro dando um
parecer positivo em relação à técnica de Auriculoterapia relatando melhora significativa em
uma escala de 1 a 10 relata 8 em relação as dores neurais, relato que até o momento não havia
obtido com analgésicos. O usuário mostrou interesse de seguir com o acompanhamento e
utilizar a técnica recomendada. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Das ações propostas, ressalta-se que foi realizada a busca ativa dos usuários acometidos por
Hanseníase e seus contatos, com o apoio dos Agentes de Saúde, enfermeiros e técnicos de
enfermagem após realização da capacitação sobre as formas de transmissibilidade, prevenção e
tratamento.

Ao final do trabalho observamos que a distância da zona rural até a unidade de saúde, e a falta
de meios de transporte de forma gratuita, foi um grande obstáculo para a realização do projeto.
Também foi considerado um obstáculo a incredibilidade por parte dos usuários em relação ao
diagnóstico clínico, por confiar somente em resultados de exames laboratoriais mesmo
sabendo das possíveis complicações tardias.

Uma proposta para a superação destas fragilidades seria a divulgação frequente por meios de
telecomunicações a nível nacional (televisão e rádios) sobre o diagnóstico, gravidade e a
sintomatologia desta enfermidade. Assim, como programar e planejar a inclusão da
auriculoterapia como plano terapêutico complementar com o objetivo de prevenir
incapacidades neurais dos pacientes afim de garantir a continuidade da intervenção. 

Conclui-se que os objetivos do projeto foram parcialmente alcançado mesmo com as
dificuldades submetidas durante o processo, realizamos a capacitação de todos os funcionários
da equipe de saúde, fizemos discussões sistemáticas na comunidade sobre forma de
transmissão, prevenção, tratamento e formas de cuidado por meio de palestras, rodas de
conversa na Unidade de saúde. 
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APÊNDICE

Quadro 1. Cronograma de execução do projeto de intervenção 

Quadro 2. Resumo das ações propostas do projeto de intervenção. 
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ANEXO

Figura 1. Palestra na escola Hanseniase 

Figura 2. Equipe 

                               25



Figura 3. Técnica auriculoterapia
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Figura 4. Avaliação Paciente D.R. 
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