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OBJETIVOS

Diante deste cenário, o objetivo do presente trabalho é
relatar a campanha de mutirão detectar casos novos e
reincidentes de hanseníase, além da classificação quanto
ao grau de incapacidade entre os usuários através da
demanda espontânea, em seguida notificar e
encaminhar para o início do tratamento e
acompanhamento nas suas respectivas unidades de
saúde.

A hanseníase é uma doença crônica infecciosa, de progressão
lenta, causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Sua
transmissão ocorre pelas vias respiratórias, através de
contato prolongado doente sem tratamento. O Brasil vive
uma situação endêmica dessa doença, com um número de
incidência crescente, com grande carga da doença,
principalmente nas regiões de risco social elevado, sobretudo
no convívio domiciliar. Em 2015, Pernambuco apresentou um
índice de detecção na população geral de 25,63 por 100.000
hab. e 10,25 por 100.000 hab. para os casos em menores de
15 anos. De acordo com os critérios da Organização Mundial
de Saúde e Ministério da Saúde, esses números classificam o
Estado de Pernambuco com endemicidade muito alta,
justificando a importância de estudos e campanhas
relacionadas à hanseníase

INTRODUÇÃO

Durante o evento, foram avaliados 80 indivíduos, sendo diagnosticadas
com hanseníase 7 casos (8,75%), sendo 6 casos novos e 1 caso de recidiva.
Dentre os casos, houve uma predominância das formas multibacilar (MB), 6
apresentavam a hanseníase MB e 1 a hanseníase Paucibacilar (PB), o que
reflete um atraso no diagnóstico e uma probabilidade maior do paciente
desenvolver uma incapacidade decorrente da hanseníase. Quanto ao grau
de incapacitação, o resultado apresentado também foi preocupante, pois 3
pacientes apresentaram a forma G0 e 4 foram classificados como G1.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Após capacitação em manejo clínico, os profissionais da
atenção básica em um território da cidade do Recife
realizaram uma campanha de busca ativa em forma de
mutirão, executando avaliações voltadas ao diagnóstico
em usuários que chegaram através da demanda
espontânea. Os usuários que apresentaram um quadro
clínico suspeito realizaram testes de sensibilidade tátil,
térmica e dolorosa, testes esses que foram aprendidos na
capacitação. Aqueles que obtiveram a confirmação
realizaram a avaliação de grau de incapacidade e função
neurológica. Com o diagnóstico em mãos, os usuários já
saíram do evento com a primeira dose do tratamento e a
notificação realizados, além do encaminhamento para suas
respectivas unidades básicas de saúde, para realizar o
acompanhamento desse paciente, garantindo dessa forma
a continuidade e efetividade do tratamento.

RESULTADOS
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CAMPANHA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E BUSCA ATIVA DE HANSENÍASE: RELATO DE EXPERIÊNCIA REALIZADA EM 
TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE

METODOLOGIA

IDADE TIPO DE CASO FORMA CLÍNICA G0 G1 G2

54 GERAL MB X

32 SUSPEITO MB X

60 GERAL MB X

68 GERAL PB X

61 GERAL MB X

51 GERAL MB X

55 GERAL MB X

Tabela 1 usuários diagnosticados com hanseníase

Nos diagnósticos houve uma predominância das formas multibacilar (MB),
o que reflete um atraso no diagnóstico e uma maior probabilidade do
paciente desenvolver uma incapacidade decorrente da hanseníase, além
disso, sabe-se que os indivíduos portadores da forma multibacilar sem
tratamento possuem capacidade de eliminar uma elevada quantidade de
bacilos para o meio exterior, cerca de 10 milhões de bacilos presentes na
mucosa nasal, favorecendo desse modo, o ciclo de transmissão da doença.

Sem esse tipo de estratégia (busca ativa), os usuários diagnosticados
poderiam procurar tardiamente o serviço de saúde, assim, pode-se inferir
que o método busca ativa pode propiciar a diminuição de prevalência
oculta, reduzindo o ciclo de contaminação


