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RESUMO 
 
 
Objetivo: Implementar um projeto de intervenção para auxílio no combate a 
hanseníase no Distrito Castelo dos Sonhos –PA, o qual será feita através de 
capacitações para a equipe da ESF sobre a prevenção, diagnóstico e também com 
campanhas educativas na comunidade da área adscrita; Método: pesquisa ação e 
intervencionista, sendo, utilizado PES Planejamento Situacional em Saúde, de 
acordo com o problema priorizado na unidade sendo necessário um levantamento 
da literatura através dos descritores: hanseníase, educação e saúde e estratégia 
saúde da família, nos bancos de dados Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde, Bireme 
para abordar o referencial teórico sobre o tema proposto. Resultados: após o início 
do projeto de intervenção sobre hanseníase no Distrito de Castelo dos Sonhos, 
serão realizadas palestras de conscientização em locais públicos, como, escolas, 
associações, igrejas de forma clara e objetiva, no intuito de ampliar o conhecimento 
da comunidade sobre os sinais e sintomas da doença para que, assim, possamos 
elevar quantidade do diagnóstico da doença que até então eram desconhecidos por 
parte da equipe, como, consequência reduzir a propagação da doença aos 
susceptíveis. Conclui-se que ao implementar um projeto de prevenção e diagnóstico 
precoce na comunidade contra a doença, espera-se que a um prazo curto o 
aumento de casos seja expressivo, porém, se olharmos a longo prazo, o número de 
casos deverá ser decrescente. 
 

 

Palavras-chave: Hanseníase, Educação e Saúde, Estratégia Saúde da Família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

Objective: To implement an intervention project to assist in the fight against leprosy 
in the Castle District of Dreams - PA, which will be done through training for the ESF 
team on prevention, diagnosis and also with educational campaigns in the 
community of the attached area; Method: action and interventionist research, being 
PES PES Situational Planning in Health, according to the problem prioritized in the 
unit being necessary a survey of the literature through the descriptors: leprosy, 
education and health and family health strategy, in the databases Scielo , Virtual 
Health Library, Bireme to address the theoretical framework on the proposed theme. 
Results: after the beginning of the intervention project on leprosy in the District of 
Castelo dos Sonhos, awareness-raising lectures will be held in public places, such as 
schools, associations, churches, in a clear and objective way, in order to increase 
community knowledge about signs and symptoms of the disease so that we can 
increase the amount of diagnosis of the disease that until then were unknown by the 
team, as a consequence of reducing the spread of the disease to the susceptible. It 
is hoped that when implementing a project of prevention and early diagnosis in the 
community against the disease, it is expected that in a short term the increase of 
cases is expressive, but if we look at the long term, the number of cases should be 
decreasing. 
 

 

Keywords: Leprosy, Education and Health, Family Health Strategy 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O distrito de Castelo dos Sonhos em Altamira, está localizado no extremo sul 

do Pará, próximo à fronteira com o estado de Mato Grosso, rodovia BR 163, 

situando à mil e cem quilômetros do Município de Altamira. O distrito conta 

atualmente com uma população de aproximadamente vinte mil habitantes.  

Sua economia está passando por mudanças setoriais, onde que a pouco 

tempo atrás a maior renda era oriunda dos setores ligados a extração de ouro e 

madeira, o qual está em declínio, prevalecendo os setores agropecuários. Castelo 

dos Sonhos é caracterizado ainda pelos grandes latifúndios, o que faz prevalecer 

ainda mais a desigualdade social. Embora o distrito tem em seu território inúmeros 

pontos turísticos, o turismo na região é pouco explorado.  

Neste distrito de Altamira, tem um total de oito bairros, portanto devido a 

infraestrutura precária, todas as principais instalações estão localizadas no centro 

tais como: Bancos, comércios, edifícios governamentais, escolas, igrejas e a única 

unidade de saúde do distrito. E não conta com infraestruturas de saneamento básico 

como esgoto ou água tratada, a coleta de lixo também é insuficiente e precária. 

Atualmente em Castelo dos Sonhos tem três escolas públicas e uma creche, 

sendo duas escolas para ensino primário e fundamental e uma única para ensino 

médio, a quais também sofrem com a falta de infraestrutura e financeiramente, como 

exemplo o colégio de ensino médio Joao Paulo II, disponibiliza aulas somente três 

dias da semana pela falta de profissionais da educação, contribuindo para aumento 

da evasão escolar.  

A Saúde no Distrito conta somente com uma única Unidade de Saúde da 

Família, a qual atua como uma Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, sem 

recursos ou estrutura para as funções realizadas, pelo fato de não haver hospitais, 

clínicas ou outros centros de saúde nas proximidades. Devido ser uma única 

unidade que atua fora de que esta preestabelecido, obtém-se uma sobrecarga de 

serviços emergenciais, deixando de lado alguns dos programas de uma Unidade 

Saúde Familiar tais como: Hiperdia, Rede Cegonha etc. Focando em realizar 

atendimentos de urgências e emergências. Porém mantem vigente alguns dos 

programas, como Siscolo, doenças de notificações compulsórias e obrigatórias e 

campanhas de vacinação. 
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A Unidade Saúde Familiar Santa Luzia de Castelo dos Sonhos, está 

localizada na Rua Francisco Ratinsk no Centro, conta com um infraestrutura 

adequada para uma Unidade Saúde Familiar, porém a mesma não atua como uma 

USF e sim como uma Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, fugindo assim do 

que está determinado pelo ministério da saúde, a população de Castelo dos Sonhos 

e região tem acesso a qualquer momento independentemente da situação ou 

necessidade, portanto em inúmeros casos a unidade não consegue realizar o 

atendimento adequado e eficiente seja pela falta de matérias e infraestrutura ou pela 

falta de profissionais. 

Na unidade tem duas equipes de Saúde da Família, sendo cada uma 

composta por 1 médico do programa Mais Médicos, 1 enfermeiro, 2 técnicos e 4 

Agentes comunitários de Saúde, conta também com uma equipe Odontológica. Tem 

um centro de vacinação, um laboratório próprio para diagnósticos de Malária, 

Dengue, Chikungunya e DSTs. Devido a limitação da equipe em realizar atividades 

coerentes a uma USF para ter maior disponibilidade nas atenções de urgências e 

emergências, a promoção da saúde na prevenção é muito limitada e insuficiente.  

Pelo fato da unidade trabalhar mais como uma Unidade de Pronto 

atendimento do que uma Unidade Saúde Familiar o trabalho em equipe é 

imprescindível, mas ao mesmo tempo limitado pois pela falta de infraestrutura e 

apoio financeiro as equipes se autolimitam a realizar alguns procedimentos deixando 

a desejar o atendimento integral. Não possuímos polos de referências próximos, o 

qual dificulta o atendimento dos pacientes com maiores necessidades.  

Com 2 equipes de saúdes disponíveis, o gerenciamento das cargas horarias 

é o principal motor da unidade, para que a mesma funcione 24 horas por 7 dias da 

semana. Durante o dia fica na unidade 1 técnico e 4 Agentes comunitários de 

Saúde, 1 enfermeiro e 1 médico. Já no período noturnos fica sempre 1 Técnico e 1 

guarda na unidade e em casos emergenciais comunica-se o enfermeiro de plantão e 

caso houver necessidade comunica-se um dos 2 médicos do distrito, mesmo eles 

sendo participantes do Programa Mais Médicos, abre-se uma exceção no que se 

trata a vidas em riscos.  

Seja pelo fato da precariedade na atenção básica e saúde preventiva ou por 

quaisquer outros motivos o pequeno distrito de Castelo dos Sonhos/Altamira, ao sul 

do estado do Pará, não está aquem da Hanseníase que é uma doença milenar que 

tem trazido sérias sequelas aos pacientes afetados. Doença crônica com altas taxas 
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de transmissão, que tem como agente etiológico um bacilo conhecido como 

Mycobacterium leprae, uma vez que este agente infecta seu hospedeiro, único, o 

homem, este pode apresentar vários sinais e sintomas sendo os mais frequentes 

como manchas hipocrômicas ou avermelhadas com redução ou perda da 

sensibilidade.  

Atualmente o distrito conta com uma população estimada em 15 mil 

habitantes e equipe de saúde em número insuficiente para uma cobertura ampla, tal 

motivo eleva o número de casos de hanseníase sem diagnóstico e tratamento, 

aumentando a propagação da doença aos indivíduos suscetíveis. Medidas de 

controle e diagnóstico deverão ser tomadas de forma imediata no distrito para frear 

esta propagação. A hanseníase no Brasil está longe de ser erradicada, porém, 

inúmeras condutas e metas estão sendo criadas diariamente para combater esta 

patologia.   

A hanseníase, vastamente conhecida pela denominação de doença de 

hansen é uma enfermidade ancestral, causada pela bactéria conhecida pelo nome 

de Mycobacterium Leprae ou bacilo de Hansen, tendo sido identificada no ano de 

1873 pelo cientista norueguês Gehard Amauer Hansen a qual tem sido mencionada 

por Hipócrates no ano 460 a.C, encontrando-se trechos que a descrevem na Bíblia 

Sagrada ,1992, nos capítulos 13 e 14 do Levítico, como repugnante e terrível. Essa 

doença infeciosa e crônica é transmitida pelo contato direto com pessoas doentes, 

principalmente mediante o convívio com pacientes multibacilares antes do 

tratamento com interferência de fatores determinantes e condicionantes do meio em 

que vivem, (SARNO 2003).  

No Brasil, os primeiros casos da doença foram notificados no ano de 1600, 

na cidade do Rio de Janeiro (Yamanouchi et al, 1993), onde, anos mais tarde, seria 

criado o primeiro lazareto, local destinado a abrigar os doentes de Lázaro, 

lazarentos ou leprosos (Brasil, 1989). Opromolla (1981 e 2000) nos diz que os 

primeiros documentos que atestam a existência da hanseníase no território brasileiro 

datam dos primeiros anos do século XVII, tanto que em 1696 o governador Artur de 

Sá e Menezes procurava dar assistência, no Rio de Janeiro, aos doentes já então 

em número apreciável. Após os primeiros casos no Rio de Janeiro, outros focos da 

doença foram identificados, principalmente na Bahia e no Pará (Yamanouchi et al, 

1993). Tal fato, conforme Ministério da Saúde (Brasil, 1989), levou as autoridades da 

época a solicitarem providências a Portugal, sem, entretanto, serem atendidas. 
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É importante que a Estratégia Saúde da Família (ESF) enfatize as práticas 

de promoção da saúde e prevenção de doenças infecciosas, procurando uma boa 

resolubilidade das dificuldades mais corriqueiras da população, priorizando áreas 

específicas para atuar, entre elas, podemos destacar o controle da hanseníase, uma 

doença que vem se destacando cada vez mais, como, um problema na saúde 

pública e um desafio para gestores e profissionais de saúde, por sua alta 

prevalência e pelo impacto que causa no bem-estar da população. Por ser uma 

doença infectocontagiosa, causada por uma bactéria intracelular que apresenta 

tropismo pela pele e nervos periféricos ocasiona alteração da sensibilidade das 

áreas afetadas pela presença do bacilo. Esse tropismo neural, “é responsável pelo 

seu potencial incapacitante da doença que, sem interferência, provocam 

incapacidades e deformidades, principalmente nos olhos, nos pés e nas mãos”. Tais 

problemas geram preconceitos e exclusão social repercutindo negativamente na 

saúde psicológica do doente. No entanto, os transtornos físicos e psicológicos 

podem ser reduzidos ou até mesmo evitados, se os grupos afetados forem 

identificados e diagnosticados precocemente, tratadas com técnicas apropriadas e 

acompanhadas pelos serviços de saúde de atenção básica, destacando-se a 

relevância de ter uma equipe multiprofissional capacitada para agir de forma precoce 

e eficaz no diagnostico, tratamento e controle da hanseníase, inclusive após a alta. 

Diante da gravidade da doença foi lançado no Brasil no ano de 2006, O 

Plano Estratégico para Eliminação da Hanseníase em nível municipal, o qual 

apresenta como componente principal e estratégico, alcançar baixos níveis 

endêmicos dessa doença, garantindo que as ações de controle da hanseníase 

estejam disponíveis a todos os pacientes nos centros de saúde mais próximos de 

suas residências. 

Atualmente, a melhor estratégia para eliminação da hanseníase, é a 

integração dos programas de controle na rede de atenção básica e a promoção e 

educação em saúde voltada para a Hanseníase. 

O objetivo da educação em saúde não é apenas informar os cidadãos sobre 

os sinais, sintomas, riscos e consequências da Hanseníase, mas sim, capacitá-los 

de forma continua a fim de que possam desenvolver autonomia e responsabilidade 

no cuidado da saúde, não apenas pela imposição de um saber técnico detido pelo 

profissional de saúde, mas sim, pelo desenvolvimento da compreensão e situação 

de saúde, por meio de palestras com a comunidade escolar, reuniões em igrejas e 
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instituições. O trabalho de promoção da saúde com os discentes tem como princípio 

‘o que eles sabem’ e ‘o que eles podem fazer’ para se proteger, desenvolvendo em 

cada um a capacidade de interpretar o real e atuar de modo a induzir atitudes e/ou 

comportamentos adequados. Além do mais, a escola ocupa um lugar central na 

ideia de saúde e é nela que aprendemos a configurar os elementos do 

conhecimento e do comportamento que irão permitir constituir relações de 

qualidade. 

 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

A Hanseníase é uma doença milenar, que trouxe consequências graves a 

muitas pessoas e a todo tempo é deixada de lado, tratada como que se fosse uma 

doença simples, por este motivo tem caído no esquecimento e hoje em dia quase 

não se tem campanhas contra esta enfermidade. 

Estou atuando na unidade Santa Luzia, fazendo parte do projeto Mais 

Médicos há quase um ano e durante este período, juntamente com a equipe a qual 

faço parte, temos visto um expressivo crescimento do número de casos de 

Hanseníase e com isso trazendo inúmeras consequência para a comunidade, tal 

motivo o assunto tornou-se preocupante, pois, a maioria dos casos ocorreram e 

ocorrem por falha na divulgação de informação e falta de conhecimento sobre a 

doença por parte da população e pela falta de um programa eficiente de prevenção.  

Então, juntamente com a equipe decidimos trazer uma discussão da 

patologia e ampliar a divulgação para que a um prazo não tão longínquo 

obtenhamos bons resultados de prevenção. 

 Ao perceber através da demanda apresentada advinda da comunidade 

observei a necessidade de intervir através de ações educativas para os usuários e 

uma educação permanente junto a equipe de saúde da unidade de saúde. 

Portanto, com a problemática encontrada irei intervir através de um projeto 

intervencionista para a descoberta de casos novos e uma educação contínua junto à 

comunidade e profissionais de saúde. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Implementar ações de saúde através de um projeto de intervenção sobre 

hanseníase no Distrito Castelo dos Sonhos do município de Altamira–PA. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar capacitações para toda equipe da ESF. 

 Realizar campanha educativa na comunidade da área adscrita; 

 Fazer busca ativa de casos suspeitos; 

 Realizar exames dermatológico em todos os casos suspeitos; 

 Descobrir casos paucibacilares na comunidade; 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

 

O presente estudo respeitará os critérios estabelecidos na Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), mesmo sendo de intervenção, os preceitos éticos 

estabelecidos no que se refere a zelar pela legitimidade, privacidade e sigilo das 

informações. Trata-se de um trabalho de intervenção que está baseado segundo os 

protocolos dos programas de atenção primária a saúde do ministério da saúde. 

 

 

3.2. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

O tipo de intervenção é a pesquisa da ação, onde foi utilizado o 

Planejamento Estratégico Situacional-PES, para mostrar os caminhos a serem 

percorrido no desenvolvimento do plano, na qual, foi construído através de etapas 

até a consolidação do plano de ação, a seguir, descrevo como se dará o referido 

plano. Para procurar o embasamento foi necessário recorrer a dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde, Scientific Electrónic Library Online (SCIELO), além de pesquisas 

em livros e revistas. Na implementação do PES, utilizamo-nos de dados 

secundários, provenientes de documentos do Ministério da Saúde SINAN 

O projeto de intervenção, tem como alicerce três bases de operações em 

que ficará a cargo de toda a equipe de saúde realizar cada operação de forma 

individual e progressiva, estas que são: 

Eficiência: onde trataremos do planejamento eficaz dos recursos disponibilizados 

na comunidade, tais como conhecimento, equipes capacitadas, instrumentos 

médicos, laboratoriais e recursos financeiros disponíveis, pois uma vez que os 

recursos forem utilizados de forma eficaz poderemos obter uma maior eficácia na 

cobertura territorial.  

Mais Saúde: que visa ampliar o conhecimento da comunidade, realizando palestras 

e reuniões para tratar do tema em questão.  

Educar: onde essa tem foco na capacitação de forma continua dos profissionais 

para realizarem o diagnóstico e acompanhamento dos casos de Hanseníase de 
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forma eficaz, ética e profissional, evitando de todas as formas possíveis trazer 

transtorno para a comunidade e pacientes.  

Para implementar o projeto de intervenção na comunidade antes teremos que ter 

o apoio da comunidade e da gestão atual, pois necessitaremos de recursos pessoal 

e financeiro.  

 

 

3.3. POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

A população alvo serão as pessoas que apresentam, manchas 

hipocrômicas, ou outras lesões suspeitas sendo encaminhadas ou não pelo ACS na 

área adscrita. 

 

 

3.4. VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

As variáveis do projeto se dará a partir do perfil dos usuários, como: idade, 

sexo, raça, procedência e os dados secundários a partir da ficha de notificação do 

SINAN.  

 

 

3.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

A análise estatísticas será realizada através de gráficos e tabelas a partir 

dos dados coletados e posterior divulgação para a gestão e comunidade. 
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3.6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E OPERAÇÕES: 

AÇÕES 
MESES/2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EFICIÊNCIA. 
Ampliar os recursos para 
diagnóstico e tratamento da 
hanseníase nos bairros com mais 
casos índices. 

     X X X X    

MAIS SAÚDE  
 Realizar palestras, reuniões afim 
de colocar sob conhecimento da 
população os sintomas da doença 

      X X X X X  

EDUCAR 
Capacitar os profissionais de 
saúde e aumentar o número de 
agentes comunitários de saúde 
para uma melhor cobertura. 

     X X  X  X  

ELABORAÇÃO DO TEXTO DOS 
RESULTADOS 

           X 

REVISÃO FINAL DO TRABALHO            X 

 

 

3.7. ORÇAMENTOS  

Recursos Necessários:  

 Disponibilidade da equipe para a realização das atividades.  

 Panfletos e Cartazes para a divulgação dos Sintomas da Hanseníase: 3 

mil panfletos e 1 Banner. 

 Transporte para locomoção da equipe ao realizar a busca de casos em 

zonas com casos índices. 

 Materiais para coleta e realização do exame: 

 Lâmina de vidro para microscopia com ponta fosca 

 Lamparina álcool 

 Álcool 70% 

 Gaze não estéril 

 Algodão hidrófilo 

 Lápis comum 

 Fósforo 

 Bisturi 

 Porta laminas 

 Esparadrapo ou bandagem antisséptica 

 Luva de procedimento 

 Máscara 
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 Pinça de Kelly curva ou reta 

 Recipiente para descarte 

 

 Medicamentos para o tratamento da Hanseníase nos casos novo 

 Rifampicina 

 Clofazimina 

 Dapsona 

 

3.7.1 HUMANOS: 

RECURSOS HUMANOS QUANTIDADE VALORES 

Médico  1  

Enfermeiro 1  

Técnicos De Enfermagem 2  

Agentes De Saúde 5  

Educador Físico 1 1400R$ Mensal/ 30 Hrs - Semanal 

Nutricionista 1 3.500R$ Mensal/ 30 Hrs - Semanal 

Psicólogo 1  

 

3.7.2 MATERIAIS:  

MATERIAIS QUANTIDADE VALORES 

Panfletos 3000 R$ 1800,00 / 0,60 x R$ Unidade.  

Cartazes 8 R$ 80,00 / 10 R$ x Unidade 

Banner 1 R$ 120,00 

Transporte para locomoção da equipe 1 R$ 200 de Combustível 

Materiais para coleta e realização do 

exame tais como: Lâmina de vidro para 

microscopia com ponta fosca, 

Lamparina álcool, Álcool 70%, Gaze 

não estéril, Algodão hidrófilo, Lápis 

comum, Fósforo, Bisturi, Porta laminas, 

Esparadrapo ou bandagem 

antisséptica, Luva de procedimento, 

Máscara, Pinça de Kelly curva ou reta, 

Recipiente para descarte. 

20 unidades 

de cada 

material 

R$ 280,00/ 1,00 R$ x item. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Em um prazo pré-estabelecido conforme o cronograma, teremos uma 

cobertura de quase toda a comunidade, onde os pacientes paucibacilares e/ou 

multibacilares estarão sob tratamento e vigilância da equipe de saúde, reduzindo a 

disseminação da doença e as consequências deixadas por ela aos pacientes 

acometidos.  

Ficando sob responsabilidade do requerente ou informante do caso notificar 

ao responsável do projeto caso não for cumprido a busca ativa e/ou diagnóstico, não 

importando o motivo, e ficará a cargo dos responsáveis do projeto diagnosticar a 

causa e resolver o mais possível para assim poder realizar o diagnóstico e iniciar o 

tratamento. 

Espera-se que este projeto intervencionista alcance os objetivos propostos na 

qual almeja-se os seguintes resultados:  

- 100% das palestras educativas realizadas   na população adscrita pela ESF; 

- Realizar busca ativa dos casos suspeitos de paucibacilar e multibacilar na 

população adscrita pela ESF; 

- Alcançar 100% a efetividade da educação permanente aos profissionais de saúde 

do distrito de Castelo dos Sonhos; 

- Diagnosticar os casos suspeitos nas áreas de silêncio epidemiológico; 

Com isso, pretendo ao fim do primeiro ano ter uma taxa menor do que 10% nos 

casos paucibacilares e levar a zero os casos multibacilares. 

Assim, aumentando o conhecimento da comunidade, sobre os sinais e 

sintomas da doença de Hansen, para que possamos em um curto prazo aumentar o 

número de casos diagnosticados, chegando até mesmo à aqueles que a pouco eram 

desconhecidos da equipe e como consequência de uma promoção eficaz 

poderemos usufruir de uma redução de novos casos em um período não muito 

longínquo. 

 

 

 



19 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto de intervenção sobre hanseníase em Castelo dos Sonhos, trará 

um grande avanço no combate a esta patologia, através das palestras com maior 

foco destinado aos jovens, o qual torna-se possível levar este conhecimento a toda 

comunidade, nos mostrando mais uma vez que políticas de prevenção na área da 

saúde sempre são eficazes. Teremos um grande avanço no combate a esta doença.  
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