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OBJETIVO

Realizar busca ativa de casos de hanseníase no território

de uma Unidade de Saúde da Família- USF.

No ano de 2016 foram notificados 25.218 casos de hanseníase

no Brasil, destes 1.696 casos de hanseníase em menores de 15

anos. Nesse sentido, estratégias de vigilância utilizadas na

detecção precoce, matriciamento e apoio das equipes de saúde

na busca ativa de casos, educação em saúde e exames de

contatos são ações que influenciam diretamente nestes

indicadores.

INTRODUÇÃO

Diante dos resultados encontrados, reforça a necessidade de ações periódicas

de busca ativa de casos no município. Um caso confirmado de hanseníase em

menor de 15 anos indica focos de transmissão ativa da doença. Com relação

ao caso com grau de incapacidade 2, indicativo de diagnóstico tardio, sendo

necessário avaliar a efetividade das atividades da detecção oportuna no

território. Os casos já tratados e desconhecidos pela USF apontam para a

necessidade de avaliação do vinculo dos usuários com a equipe, autoestigma e

vivencia de estigma social associados a hanseníase.

DISCUSSÃO

Nove casos já tratados e que eram desconhecidos pela equipe da USF foram

identificados. Posteriormente, foram diagnosticados cinco casos novos de

hanseníase, um caso com grau de incapacidade, e outro caso em menor de 15

anos; Foram identificados cinco casos suspeitos.

RESULTADO
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BUSCA ATIVA DE CASOS DE HANSENÍASE EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

METODOLOGIA

Estudo quantitativo, descritivo, do tipo pesquisa-ação.

Realizado no município de Jaboatão dos Guararapes,

Pernambuco, Brasil, em janeiro de 2018.
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CONCLUSÃO
A alta prevalência de casos de hanseníase no território e no município reafirma

a hanseníase como um grave problema de saúde pública, o que reforça a

necessidade de intensificação de ações conjuntas de capacitação da atenção

básica, busca ativa e diagnóstico precoce.

Foto 1: Matriciamento da equipe

Foto 2: Busca ativa

Foto 3: Dia do Espelho
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Gráfico 1: Caracterização das manchas na busca ativa de casos na

USF, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, 2018.

Fonte: Instrumento de busca ativa- Ficha de autoimagem adaptada, fevereiro de 
2018.


