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A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, estigmatizante e com alto poder incapacitante causada pelo agente etiológico Mycobacterirm

leprae. O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico e epidemiológico, realizado através da anamnese, exame geral e exame

dermatoneurólogico. O principal desafio das equipes nas unidades de saúde é garantir o diagnóstico precoce e tratamento oportuno. Objetivo desse

trabalho foi identificar precocemente lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos no

município do Recife, no período de janeiro a outubro de 2017. A ação estratégica de busca de sintomáticos dermatoneurológicos denominada “Dia

do Espelho” utiliza a seguinte metodologia: no primeiro momento é realizada uma visita técnica na unidade de saúde para sensibilizar os

profissionais sobre a importância da busca de casos novos no território, assim como, pactuar uma data para o acontecimento da ação na unidade.

O segundo momento é o acontecimento da ação com atendimento dermatoneurológico para investigação das manchas suspeitas e educação em

saúde para a população. Durante o ano de 2017 entre os meses de janeiro a outubro, foram realizadas 28 ações de busca ativa no território,

através da ação estratégica “Dia do Espelho”. Foram avaliados 865 usuários e desses 39 tiveram o diagnóstico fechado para hanseníase. Diante do

exposto, a estratégia de busca ativa é essencial na identificação e consequente controle da doença, aumentando a detecção dos casos de

hanseníase no território, ofertando tratamento oportuno além do empoderamento da população proporcionado pela educação em saúde. Conclui-se

que a atividade de busca ativa é uma ferramenta importante para prevenir o adoecimento e evitar incapacidades futuras, visto que possibilita um

diagnóstico e tratamento precoce, além de interromper a cadeia de transmissão da doença. Vale salientar que é de suma importância a estimulação

da estratégica com intuito de sensibilizar os profissionais no manejo da hanseníase, além de disseminar a informação acerca da doença para

população em geral.
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