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OBJETIVO
Relatar as ações de mobilização comunitária realizadas em 
2017 em Recife e região metropolitana (RMR) que teve a 
participação de estudantes do GRUPEV

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, negligenciada e 
de evolução crônica, causada pelo Mycobacterium leprae, 
transmitida pelas vias aéreas superiores atingindo principalmente 
a sensibilidade da pele e os nervos periféricos. É uma doença de 
notificação compulsória em todo o território nacional e de 
investigação obrigatória. Onde no cenário mundial atual, o Brasil 
ocupa o segundo lugar em número de novos casos. Diante 
desse cenário algumas medidas vêm sendo tomadas para a 
eliminação da hanseníase, uma delas é a realização de 
mobilização comunitária que objetiva a busca ativa de novos 
casos, possibilitando um diagnóstico prévio e a quebra da 
transmissão. O Grupo de Pesquisa e Extensão, sobre Cuidados, 
Práticas Sociais e Direito à Saúde das Populações 
Vulneráveis-GRUPEV da Universidade de Pernambuco, 
juntamente com o Movimento de Reintegração das Pessoas 
Atingidas pela Hanseníase de Pernambuco-Morhan-PE, 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e Unidades 
Básicas de Saúde, promovem ações de mobilizações 
comunitárias para busca ativa de novos casos em Pernambuco.

INTRODUÇÃO 

O instrumento de mobilização comunitária com busca ativa é realmente uma 
estratégia positiva para o diagnóstico da hanseníase, conseguindo atingir e 
conscientizar uma parte da população, além de constituir um relacionamento 
com outros setores que podem auxiliar na eliminação da hanseníase.

CONCLUSÃO

Foram realizadas 20 ações de mobilização comunitária de busca ativa de novos 
casos, planejadas em duas etapas: uma palestra de educação em saúde sobre a 
hanseníase, seguida do encaminhamento para realização do exame 
dermatoneurológico onde os casos confirmados eram notificados e os suspeitos 
encaminhados para referência local. Participaram 763 pessoas, desses 40 casos 
foram confirmados e notificados, totalizando 5,24 % da população examinada, 
onde 2 casos foram em menores de 5 anos, totalizando 5% dos casos 
confirmados e 11 casos suspeitos, totalizando 1,44% da população examinada, 
realizando também um resgate de abandono de tratamento há cinco anos.
Os resultados apresentados confirmam a situação emergente da região no 
âmbito da hanseníase, observa-se que população que se submeteu ao exame 
dermatoneurológico, foi diagnosticado que dois casos em menores de 15 anos, o 
que sugere que a infecção  aconteceu muito cedo e de forma intensa, fazendo-se 
necessário a quebra da cadeia, a examinação dos contatos e um monitoramento 
da área
A busca ativa já faz parte do programa da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
como uma estratégia para a erradicação da doença no país, em Pernambuco 
essas ações realizadas nas Unidades de Saúde em parceria com o Morhan elas 
aconteceram a partir de interesse nos profissionais das unidades, e por se tratar 
de uma doença com forte estigma, se faz necessário que no momento de 
educação em saúde seja estimulado nos participantes que eles tirem todas as 
suas dúvidas, a fim de evitar a não adesão ou abandono do tratamento. 
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REFERÊNCIAS

AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA COMO ESTRATÉGIA PARA ELIMINAÇÃO DA 
HANSENÍASE - RELATO DE EXPERIÊNCIA 

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência de ações 
extensionistas. As ações de mobilização comunitária para 
busca ativa de novos casos foram realizadas em Unidades 
de Saúde da Família, centros de saúde, igrejas, praças e 
escolas públicas em RMR no período de janeiro a 
dezembro de 2017 através de parcerias com Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde, Unidades Básicas de 
Saúde e a Pastoral da saúde.
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