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OBJETIVO
Analisar a prática de médicos e enfermeiros quanto às ações de 
controle da hanseníase nas Unidades de Saúde da Família 
(USF).

Segundo a Organização Mundial da Saúde, doenças infecciosas 
ou parasitárias endêmicas em populações de baixa renda são 
intituladas “Doenças Negligenciadas”, dentre as quais 
encontra-se a Hanseníase, uma doença infectocontagiosa 
crônica que, frequentemente, gera incapacidades e os doentes 
são vítimas de estigma e discriminação. Segundo dados do 
SINAN, no país, em 2017, a taxa de detecção para hanseníase 
em <15 anos, foi de 8,7/100.000 habitantes, sendo um 
parâmetro de alta endemicidade (5 - 9,9/100.000 habitantes), 
segundo o Ministério da Saúde. É importante enfatizar o 
aumento significativo em relação a 2016, cuja taxa foi de 
3,6/100.000 habitantes em Pernambuco, que apresenta 
parâmetro Hiperendêmico (≥10 /100.000 habitantes), com taxa 
de 18,3/100.000 habitantes, em >15 anos, bem como em relação 
à detecção geral de 54,8/100.000 (>40 /100 mil habitantes na 
população geral). Em Recife, a taxa de detecção, em <15 anos, 
foi de 28,3/100.000 habitantes e a de detecção geral de 
75,1/100.000 habitantes, ambas classificam o município como 
Hiperendêmico para Hanseníase. Esses indicadores, 
principalmente os de Recife, tornaram necessário um estudo, 
com ênfase na operacionalização das medidas de controle da 
doença, que justificasse os indicadores, pois é agravante o seu 
quadro de hiperendemicidade em <15 anos, devido ao longo 
período de incubação (2 a 7 anos) da doença, a frequência de 
casos nessa faixa etária deveria ser menor, no entanto, não é o 
caso da cidade do Recife. Vale salientar que os exames nessa 
faixa são mais criteriosos, pois o Ministério da Saúde recomenda 
o uso do Protocolo Complementar de Investigação Diagnóstica 
de Casos de Hanseníase em <15 anos. Dessa forma, devido a 
esses fatores citados, fica claro que a situação atual do 
município de Recife é preocupante e precisa ser solucionada.

INTRODUÇÃO

O estudo revelou que, apesar dos profissionais conhecerem as medidas de 
controle, não as executam devido a ausência de pessoas diagnosticadas na 
Estratégia de Saúde da Família, pois há uma forte possibilidade da evasão, de 
pessoas com a doença, da área onde moram, devido ao estigma e 
discriminação. Dessa forma, faz-se necessário investigar esses locais de 
tratamento, com o intuito de entender os reais motivos que levaram a esse atual 
cenário como também, se possível, realocar esses usuários de volta a atenção 
primária a fim de possibilitar e oferecer um tratamento mais próximo da 
residência da pessoa com hanseníase onde se pode ter um maior controle da 
evolução do seu quadro clínico, bem como ter uma maior atuação dos 
profissionais da atenção básica no controle da doença. 

RESULTADOS

A análise demonstrou que 97,1% dos profissionais conhecem as ações de 
controle da hanseníase. Embora, 100% tenham referido que nas Unidades de 
Saúde da Família não ocorrem, há anos, a notificação de casos. Mas suspeitam 
que haja pessoas com a doença, nos territórios. Diante da situação inusitada, 
surgiu outro ponto importante a ser esclarecido: onde essas pessoas estão sendo 
notificadas e tratadas, que justifiquem os indicadores expostos relacionados ao 
município. Há também a necessidade de ações imediatas para descentralizar o 
tratamento das pessoas com a doença, diante da situação epidemiológica do 
município do Recife ser hiperendêmica. Dessa forma, é preciso reforçar a 
gravidade do problema com a finalidade de trazer medidas mais eficazes para o 
controle da doença o mais imediatamente possível, e, para isso, faz-se 
necessário uma maior integração ensino-serviço e participação da população 
nestas ações de controle. Por fim, a hanseníase tem cura, desde que seja tratada 
adequadamente.

DISCUSSÃO
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METODOLOGIA
O estudo é descritivo com abordagem quantitativa, de corte 
transversal. Os locais escolhidos foram as Unidades de Saúde 
da Família do Distrito Sanitário V, do município do Recife. Os 
dados foram obtidos por meio de entrevistas 
semiestruturadas, aplicadas à 18 enfermeiros e 16 médicos.
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