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Objetivos

 Apresentar Hanseníase como problema de Saúde Pública
 Ênfase nas relações entre  Hanseníase e a Saúde do(a) Trabalhador(a)
 Cuidado integral ao usuário-trabalhador na APS
 Quem é o usuário-trabalhador? Onde encontra-lo? 
 O que dialoga com a clínica?
 Cuidado individual e coletivo 
 Vigilância Epidemiológica
 Vigilância em Saúde do Trabalhador  



Estratégia Global de Hanseníase 2021–2030 – “Rumo à zero 
hanseníase” © Organização Mundial da Saúde 2021

1. Implementar, em todos os países endêmicos, um roteiro
zero hanseníase do próprio país
• Prestação de assistência de qualidade

2. Ampliar a prevenção da hanseníase integrada com a
detecção ativa de casos
• Busca de contato de todos os casos novos

3. Controlar a hanseníase e suas complicações e prevenir
novas incapacidades
• Diagnóstico e tratamento de reações hansênicas,

neurites e incapacidades
4. Combater o estigma e garantir que os direitos humanos

sejam respeitados
• Acesso ao apoio social e à reabilitação

Pilares estratégicos e componentes-chave



Estratégia Global de Hanseníase 2021–2030 – “Rumo à zero 
hanseníase” © Organização Mundial da Saúde 2021

1. Implementar, em todos os países endêmicos, um roteiro zero hanseníase

do próprio país

• Prestação de assistência de qualidade

2. Ampliar a prevenção da hanseníase integrada com a detecção ativa de

casos

• Busca de contato de todos os casos novos

3. Controlar a hanseníase e suas complicações e prevenir novas

incapacidades

• Diagnóstico e tratamento de reações hansênicas, neurites e

incapacidades

4. Combater o estigma e garantir que os direitos humanos sejam

respeitados

• Acesso ao apoio social e à reabilitação

Pilares estratégicos e componentes-chave

O que a ST pode contribuir 
com os profissionais de 
saúde em atendimento 
clínico e na Vigilância em 
Saúde? 



BRASIL, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

SUS
APS

ST

PNSTT

Quem é o(a) Usuário-trabalhador(a)? 

• Todo aquele inserido em atividades ou em 
relações formais, informais e precárias de 

trabalho

• Homens, mulheres, idosos(as) e até 
mesmo crianças e adolescentes



Proporção de casos novos de hanseníase segundo sexo e faixa etária. Brasil, 2016 a 2020

Entre os anos de 2016 e 2020, foram 
diagnosticados no Brasil 155.359
casos novos de hanseníase.

Desses, 86.225 ocorreram
no sexo masculino, o que 
corresponde a 55,5% do total.

Essa predominância foi observada na 
maioria das faixas etárias e anos da 
avaliação, com maior frequência nos 
indivíduos entre 50 e 59 anos, 
totalizando 29.587 casos novos
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Hanseníase como Problema de Saúde Pública: Homens e Idosos 

• “O(a) sr(a). tem mancha com dormência ou parte da pele
com dormência?

• HOMENS

• Alta mortalidade relacionada à Hanseníase entre
homens e idosos

• Maior prevalência de casos novos com Grau de
Incapacidade Física Grau 2 – no diagnóstico

• Menor proporção de cura, maior abandono e
notificação de recidiva

Penna el al, 2022, PNS, 2019/IBGE, Souza et al, 2018, Nascimento, 2020

“Homens se tornam mais vulneráveis ao 
adoecimento e a formas mais graves não 
apenas pela forma de viver sua masculinidade, 
mas também pela inadequação dos serviços de 
saúde na identificação e atendimento de suas 
necessidades específicas de saúde”

Souza et al, 2018, pg 10



Corrêa et al, 2014, Vries, 2014, Zechinatti, 2012

Hanseníase como Problema de Saúde Pública: Impactos Saúde Mental 

• Apesar da maior prevalência da depressão em mulheres 
adultas, com baixo nível de escolaridade e vulnerabilidade 
socioeconômica

• Corrêa et al, 2014 apontam semelhança da proporção de 
depressão entre homens e mulheres com hanseníase

• Costa el al, 2012 registram a insatisfação da maioria das 
pessoas com hanseníase quanto à capacitação para o 
trabalho devido à condição clínica da hanseníase

• Pessoas que não trabalhavam foram mais 
acometidas por esses sintomas depressivos 
em comparação aos que exerciam alguma 
atividade profissional. 

• Transtornos mentais por afastamento 
prolongado do trabalho  (Vries, 2014, 
Zechinatti, 2012).



Corrêa et al, 2014,  Loisel, P.  Durand, M.J. Berthelette, D., Vérzina, N., Baril, R. Gagnon, D. Larière, C. Tremblay, C.. 
Disability prevention: the new paradigm of managment of occupational back pain. Disease Management and 
Health Outcomes, 9(7):351-36; Maeno, Takahashi e Lima, 2009

Hanseníase e Incapacidade Prolongada para o Trabalho (IPT)

• A hanseníase atinge população em idade de trabalho e 
idosos

• O comprometimento motor decorrente do não tratamento 
precoce contribui para ampliar a vulnerabilidade social 
desses trabalhadores gerando desemprego e IPT

• A reabilitação da Pessoa com Hanseníase requer avaliação 
da relação indivíduo contexto, incluindo de maneira 
relevante a relação do indivíduo  com o trabalho 

• Reabilitação (física e vocacional) como política de inserção 
social 

INCAPACIDADE

Fatores 
Pessoais

Fatores 
Organiza
cionais

Demanda 
física

Fatores 
Administr

ativos



Reconhecendo o usuário-trabalhador a usuária-trabalhadora com
hanseníase

Ações integradas à Saúde do 
Trabalhador

Ações clínicas

Ações Vigilância Epidemiológica

Ações Vigilância em Saúde do Trabalhador 



OMS. Rumo a zero hanseníase. Estratégia Global de Hanseníase 2021-2030

Quais as especificidades dessas ações? Como realizá-las? 

Impulsionar a prevenção de hanseníase, com o 
consentimento do caso índice, examinar:

• Contatos domiciliares

• Contatos Sociais – grupos sociais (religiosos, 
culturais etc), local de trabalho, escola

• 25-50 contatos da vizinhança

Contatos sociais – Os contatos sociais, que 
incluem vizinhos, colegas de trabalhos e 
de escola, entre outros, devem ser 
investigados de acordo com o grau e tipo 
de convivência, ou seja, aqueles que 
tiveram contato muito próximo e 
prolongado com o paciente não tratado



FIGURA 13 Proporção de casos novos de hanseníase segundo modo de detecção. Brasil, 2016 a 2020

Exame de coletividade

Exame de contatos 
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Como ampliar as ações coletivas (exames 
da coletividade)?

Como incluir a Hanseníase na Promoção à 
Saúde de usuários(as) Trabalhadores(as)?   



PARA EXPLORAR

https://colaboradsaste.saude.gov.br/course/index.php?categoryid=21
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