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OBJETIVO

Propõe-se revisar a importância da

atuação/atualização dos profissionais de

saúde perante um problema de saúde pública.

A hanseníase, antiga lepra, é uma doença

infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium

leprae também conhecido como bacilo de Hansen

em homenagem ao seu descobridor. Sua

transmissão é por vias aéreas e se manifesta por

meio de manchas na pele com alteração de

sensibilidade.

INTRODUÇÃO

Mostrou-se necessário como medida a vigilância dos contatos

como forma de prevenção, principalmente contatos

intradomiciliares. Esta vigilância se consagra através do

exame dermatoneurológico e a imunização com a vacina

BCG, que é usada para evitar a forma multibacilar da doença.

O conceito de “eliminação da hanseníase como problema de

saúde pública” significa o alcance da meta de redução da

prevalência a menos de um caso por 10 mil habitantes. Trata-

se do compromisso do governo brasileiro e representa

redução da carga da doença a um nível aceitável, em que a

prevalência da doença não limite a produtividade e o

desenvolvimento da sociedade. Portanto, é necessário que

haja um comprometimento governamental, na atualização

dos profissionais sobre esta doença “silenciosa”, fortalecendo

as ações de vigilância e de promoção da saúde, buscando

também o comprometimento da população com a eliminação

da hanseníase.

RESULTADOS
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A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE 

SOBRE HANSENÍASE COMO UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA

DESENHO DO ESTUDO

É um estudo descritivo, do tipo revisão de

literatura.
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MÉTODOS

Baseia-se na literatura especializada através de consulta a

artigos científicos selecionados do banco de dados do Scielo, a

partir das fontes Medline e Lilacs. Para a busca foram

utilizadas as seguintes palavras chaves: “Equipe de

Assistência ao Paciente”, “Hanseníase” e “Saúde Pública”. E

os critérios de inclusão foram: artigos publicados em periódicos

científicos nacionais e internacionais; divulgados em língua

portuguesa, inglesa e espanhola; no período de 2008 a 2018.

16 artigos foram selecionados para compor a pesquisa, os

quais demonstram a importância dos profissionais de saúde

para com a diminuição dos casos de hanseníase.

CONCLUSÃO

Ainda se faz necessário mais estudos sobre formas de

inserção de medidas de controle e erradicação da

hanseníase. Contudo, podemos salientar que, a

participação efetiva dos profissionais de saúde como

facilitadores de informação e de contato com o público

exposto à doença, reproduz a ideia de “um passo inicial”

para melhores prognósticos.
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