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Objetivos

 Cuidado integral ao usuário-trabalhador na APS
 Quem é o usuário-trabalhador? Onde encontra-lo? 
 Como a Saúde do Trabalhador dialoga com o cuidado à pessoa com 

hanseníase?
 Cuidado individual e coletivo 
 Exame da coletividade
 Exame de contato 



• Quanto ao GIF 2, a proporção observada foi de 7,1% 
em 2011 e 10,0% em 2020, com incremento de 40,8% 
e mudança no parâmetro de endemicidade, que 
passou de médio para alto. 

• Importante indicador para avaliar o diagnóstico 
tardio
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Taxa de casos novos de hanseníase com grau 2 de incapacidade 
física por 1 milhão de habitantes segundo região de residência.
Brasil, 2011 a 2020



Quem é o(a) Usuário-trabalhador(a)? 

Usuário-trabalhador(a)
Vulnerabilidade Social 

Relações informais e precárias 
de trabalho

Atividades de maior risco para a 
saúde

Submetidos a formas nocivas de 
discriminação

Trabalho infantil

Módulo Teórico 2: Território e Determinantes Sociais em Saúde
https://sat.ufba.br/sites/sat.ufba.br/files/asst_modulo_2-territorio_e_determinantes_sociais_em_saude_-_dss_0.pdf



Potencialidades do encontro clínico

Andrade e colaboradores. Módulo Teórico 2: Território e Determinantes Sociais em Saúde. 2021
https://sat.ufba.br/sites/sat.ufba.br/files/asst_modulo_2-territorio_e_determinantes_sociais_em_saude_-_dss_0.pdf



Tecnologias e/ou estratégias utilizadas 
no cotidiano de trabalho das eAB/eSF: 
Clínica e Vigilância



Dentro da Unidade de Saúde 

Pontos de Encontro e 
Interação com o 

Usuário-trabalhador

 Cadastramento
 Visita domiciliar
 Recepção/espera
 Procedimento/curativo/vacina
 Acolhimento
 Consultas
 Atendimentos em grupo
 Reunião de equipe 

Andrade et al, 2021a, Andrade et al, 2021b



Nas interações no território: locais de 
trabalho 

 Educação para saúde
 Promoção da Saúde
 Prevenção de Doenças
 Construção de confiança
 Exames de contato
 Exames da coletividade 

Visita Domiciliar

Territorialização

Cadastramento

Atividades de Grupo

Andrade et al, 2021



• Envolvendo o contexto familiar e 
comunitário
• Expressões culturais e religiosas
• Sentidos, significados e práticas 
presentes no território vivo 

A hanseníase no território: dimensões 
socioculturais, suporte social, 



Hanseníase: da Clínica à Vigilância em Saúde 



Contatos  

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. 
Orientação sobre futuros sintomas 

Contato intradomiciliar toda e qualquer pessoa que 
resida ou tenha residido com o doente de hanseníase nos 
últimos cinco anos



Hanseníase: da Clínica à Vigilância em Saúde 

Hanseníase: da Vigilância em Saúde à Clínica  



Campanha Nacional da Hanseníase e das Verminoses do PSE.

MAS, sexo feminino, 14 anos, 9 ano do ensino fundamental

• Identificação de manchas em crianças por meio do método de
autoimagem

• Pais - Formulário com o mapa corporal as regiões do corpo da
criança e autorizavam a avaliação da criança pela equipe de
unidade de saúde

• Diagnóstico: Hanseníase Indeterminada

• Contatos domiciliares: mãe, irmã, padrasto
• Contatos sociais: avó, tio e tio-avô

CASO ÍNDICE 1 - ATIVIDADE PSE E DESDOBRAMENTOS

Hanseníase: da Vigilância em Saúde à Clínica  



Mãe, 33 anos – usuária-trabalhadora

Diagnóstico Hanseníase Dimorfa

Classificação Operacional: MB

Grau de Incapacidade Física Grau 1

CASO ÍNDICE 2 – NOVO CASO E DESDOBRAMENTOS

Hanseníase: da Clínica à Vigilância em Saúde 



Caso índice 1 
Adolescente

Como reconhecer e avaliar os contatos 
sociais da criança: colegas mais próximos 
na escola, amigos da vizinhança (?)

Como fazer essa ação com o devido 
assentimento? 

Caso índice 2 
Mãe 

Qual ocupação? Quais os contatos sociais?
Contatos sociais da mãe: igreja, colegas de trabalho,
grupo mulheres

Atividades de Educação para Saúde e  
Exames de coletividade



Exame de coletividade 

• Objetivos:
• Alcançar de 25 a 50 contatos próximos?
• Identificar colegas de trabalho a serem 

examinados 
• Organizar atividades de Educação para saúde 

sobre Hanseníase no contexto de trabalho
• Ampliar o alcance do Programa de Saúde na 

Escola e busca de contatos sociais
• Promover atividades de rastreio em ambientes 

sociais (trabalho, igrejas, grupos) 



PARA EXPLORAR

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