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METODOLOGIA 
Este é um estudo exploratório que busca avaliar a 

assistência oferecida ao paciente hanseniano no Hospital 

Aquiles Lisboa (HAL). O HAL é referência do estado em 

diagnóstico e tratamento dessa patologia, localizado em 

São Luís, no bairro do Bonfim. Considerou-se o perfil 

epidemiológico dos pacientes, motivos de alta, a forma da 

doença e a terapêutica adotada. Foram analisados 128 

prontuários, abertos em 2017 fechados até maio de 2018, 

com dados completos e legíveis, tendo sido excluídos 75 

dos 203 totais. Foram seguidas as cinco etapas do Arco de 

Maguerez: observação da realidade e definição do 

problema, seleção de pontos-chave, teorização, 

desenvolvimento de hipóteses de solução e aplicação à 

realidade. 

 

A Hanseníase é uma doença granulomatosa crônica, infecciosa, 

causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, de investigação 

obrigatória e notificação compulsória em território nacional. Com 

alto grau incapacitante, afeta principalmente a população 

economicamente ativa. Houve redução de 34,1% na incidência 

de hanseníase no Brasil, entre 2006 e 2015, porém o Maranhão 

é um dos estados onde a doença se mantém mais prevalente, 

carecendo de estudos que analisem as estratégias empregadas 

para seu controle 

 

 

INTRODUÇÃO 

Apesar dos avanços que as estratégias de controle da hanseníase alcançaram 

no Maranhão, há ainda como atuar para melhorar essas estratégias. O 

acolhimento do paciente com hanseníase deve considerar ainda aqueles com 

os quais ele convive, de forma a quebrar o ciclo de transmissão e diminuir os 

indicadores da doença. A conscientização dos pacientes acerca das demandas 

do tratamento é essencial para evitar sua evasão antes de finalizar o esquema 

terapêutico, principal intuito da disseminação de uma Cartilha para o paciente 

diagnosticado. É importante o papel dos sistemas de informação como 

vigilância epidemiológica. Falhas relacionadas ao preenchimento das fichas de 

prontuários pelos profissionais de saúde (especialmente nos serviços onde 

ainda não são informatizadas) e a inadequada digitação dos dados são pontos 

que limitam a utilização dos mesmos devido a possíveis inconsistências em 

relação à quantidade e à qualidade de suas informações. 

CONCLUSÃO 

Conforme os resultados obtidos, a maioria dos pacientes apresenta idade de 26 

a 60 anos. 41,41% dos pacientes têm a sensibilidade preservada, enquanto 

35,16% apresentam perda da sensibilidade Grau 1. Ademais, 14,84% dos 

pacientes possuem deficiência visível, e 4,69% não foram avaliados quanto a 

esse parâmetro. Isso sugere certa ineficiência no sentido de evitar a evolução da 

doença. A maioria dos pacientes apresentou a forma clínica dimorfa (59,38%), 

segunda mais grave da doença. Isso demonstra o diagnóstico tardio de parte dos 

casos, e evolução dos pacientes para as formas infectantes da doença. Houve 

ligeiro predomínio das formas mais graves da doença no sexo masculino. O 

tratamento predominante (80,47%) foi a poliquimioterapia para forma 

multibacilar, sendo essa proporção já encontrada em estudos anteriores e 

esperada para uma unidade de referência. A maioria dos pacientes permaneceu 

por até 30 dias no HAL, seguido de um período de 6 a 12 meses. O motivo 

principal de saída foi a alta por transferência (68,75%), seguida da alta por cura 

(21,88%) 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

A hanseníase se apresenta nas formas indeterminada, 

tuberculosa, virchowiana e dimorfa, geralmente associada 

a acometimento neural e incapacidades físicas 

permanentes, caso não tratadas corretamente. Ademais, 

sabe-se que a discriminação do doente provoca muitas 

vezes um isolamento social. O Brasil é o segundo país em 

número de pessoas infectadas, atrás apenas da Índia. 

Assim, a Hanseníase é considerada um problema de saúde 

pública, possuindo distribuição espacial heterogênea de 

casos, com áreas focais de maior risco localizadas nas 

regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. 

Segundo dados de 1999 do Ministério da Saúde, 88% da 

população maranhense habitam áreas de acesso ao 

Programa de Controle da Hanseníase, sendo também a 

maioria dos municípios do estado cobertos pelo mesmo. 

Apesar disso, são deficientes os estudos para a validação 

da eficiência desse programa e de outras atividades 

realizadas em prol do tratamento e controle da doença. 
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