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Trata-se� de� estudo� descritivo� e� exploratório,� além� do�
uso� de� análise� de� conteúdos,� que� teve� como� objetivos,�
conhecer�o�perfil�sócio�econômico�dos�comunicantes�de�
hansen,� bem� como� caracterizar� seu� domicílio� e� identifi-
car�sua�percepção�quanto�à�doença.�A�amostra� foi�com-
posta� por� 11� comunicantes� de� hansen� e,� os� dados� co-
letados� em� novembro� de� 2005,� por� meio� de� entrevista�
e� formulário� semi-estruturado,� antecipado� por� levanta-
mento�de� informações�dos�prontuários�dos�mesmos.�Os�
principais� resultados� demonstraram� que� as� dificuldades�
de�adesão� foram:�conciliar�horário�de� trabalho�e� funcio-
namento� da� Unidade� Básica� de� Saúde,� falta� de� conhe-
cimento� dos� comunicantes� em� relação� à� hanseníase.�
O� estudo� sugere� ampliação� de� ações� de� educação� em�
saúde�e�a�reestruturação�dos�serviços�que�atendem�este�
agravo.
Descritores:� Adesão� à� profilaxia,� Comunicantes,� Han-
seníase.

It� is�a�descriptive�and�exploratory�study,�besides� the�use�
of�analysis�of�contents,�which�had�as�objectives� to�know�
the� leprosy� communicants’� economic� and� social� profile,�
as�well�as�to�characterize�their�home�and�to�identify�their�
perception� in� relation� to� the� disease.� The� sample� was�
composed�of�11� leprosy�communicants�and� the�data�col-
lected� in� November� of� 2005,� by� means� of� interview� and�
semi-structured� form,� advanced� by� surveillance� of� infor-
mations�of�the�medical�report�of�the�same�ones.�The�main�
results� demonstrated� that� the� adhesion� difficulties� were:�
to� reconcile�schedule�of�work�and�operation�of� the�Basic�
Unit� of� Health,� lack� of� the� communicants’� knowledge� in�
relation� to� leprosy.� The� study� suggests� amplification� of�
education� actions� in� health� and� the� restructuring� of� the�
services�that�assist�this�disease.�
Des�crip�tors:� � Adhesion� to� prophylaxis,� Communicants,�
Leprosy.�

Tratase� de� estudio� descriptivo� y� exploratorio,� además� del�
uso� de� análisis� de� contenido� que� tuve� como� objetivos�
conocer� el� perfil� socioeconómico�de� los� comunicantes�de�
lepra,� así� como� caracterizar� su� casa� e� identificar� su� per-
cepción�con�relación�a�la�enfermedad.�La�muestra�fue�com-
puesta� de� 11� comunicantes� de� lepra� y� los� datos� colecta-
dos� en� noviembre� de� 2005,� por� medio� de� la� entrevista� y�
forma�semi�estructurada,�adelantada�por� informaciones�de�
los�prontuarios�de� los�mismos.�Los� resultados�principales�
demostraron� que� las� dificultades� de� adherencia� eran:� re-
conciliar�horario�de�trabajo�y�funcionamiento�de�la�Unidad�
Básica�de�Salud,� falta�de�conocimiento�de� los�comunican-
tes� con� relación� a� la� lepra.� El� estudio� sugiere� la� amplifi-
cación�de�acciones�de�educación�en�salud�y�la�reestructu-
ración�de�los�servicios�que�atienden�esta�enfermedad.����
Des�crip�to�res:�Adhesión�a�la�profilaxia,�comunicantes,�lepra�

INTRODUO

Ahanseníase pode ser definida como doença infecto-conta-
giosa que atinge pele e nervos transmitida, principalmente, 

através das vias respiratórias na qual o homem é o único reser-
vatório conhecido dessa infecção 1.Desde os tempos mais re-
motos, a hanseníase causou medo ao homem durante milhares 
de anos e foi bem conhecida nas civilizações antigas da China, 
Egito, África, América do Sul e Central2. 

 Hoje, a hanseníase conta com fácil diagnóstico e tratamen-
to. Os esquemas de Poliquimioterapia /OMS – PTQ/OMS re-
comendados para o tratamento dos doentes levam à cura em 
períodos de tempo relativamente curtos, sendo o tratamento re-
alizado em regime ambulatorial, nas Unidades Básicas de Saú-
de (UBS), não havendo necessidade de especialistas ou equipa-
mentos sofisticados para o desenvolvimento das atividades de 
controle da doença3.

A hanseníase pode ser curável, basta que o doente procure 
a UBS mais próxima de sua residência, consulte o médico, faça 
os devidos exames e quando assim diagnosticado e detectado a 
doença, cumpra rigorosamente o tratamento e os procedimen-
tos padrão4. 

 A hanseníase é um sério problema de saúde pública, devi-
do ao seu potencial incapacitante, tanto físico quanto social e 
psicológico, devido ao fato de ainda ser vista pela sociedade de 
forma preconceituosa5.  

Alguns autores apontam que por se tratar de uma doença 
que tem como fatores predisponentes, as condições sócio-eco-
nômicas, é comum observarmos, que os portadores da doença 
coabitam com inúmeras pessoas no mesmo domicílio em con-
dições precárias o que favorece a transmissão no domicílio6. 

Deve-se valorizar o controle dos 
comunicantes, uma vez que estes são 
elos importantes da cadeia epidemio-
lógica, os quais podem estar consti-
tuindo focos ocultos contribuindo, 
assim, para a expansão desta doen-
ça5. Com o tratamento do doente e o 
controle do comunicante, os serviços 
de saúde podem alcançar a elimina-
ção da hanseníase como problema de 
saúde pública no Brasil,  num futuro 
próximo. 

Desta forma se faz mister a abor-
dagem terapêutica e educacional, da-
queles que compartilham do mesmo 
espaço físico do portador da doença, 
aos quais se atribui o nome de comu-
nicantes5.

Através da vivência junto ao Progra-
ma Saúde da Família (PSF) observa-se 
no decorrer das visitas domiciliares que, 
além de um grande número de portado-
res de hanseníase que não aderiam ao 
tratamento, havia comunicantes que re-
sistiam à avaliação clínica e realização 
de medidas profiláticas.  

 Urge a necessidade de diminuir a 
disseminação da hanseníase, captando-se os portadores mul-
tibacilares onde estejam inseridos, uma vez que na área de 
atuação do PSF as ações podem ser planejadas e executadas. 

Além dos doentes, cuidados especiais devem ser adotados 
pelos familiares, amigos e pessoas que mantenham contato 
com o doente, particularmente os que convivem no mesmo 
domicílio. 

Todos devem ser submetidos a exames para detecção even-
tual da doença, bem como receber orientações sobre o trata-
mento e evolução. Esses familiares são considerados comuni-
cantes de Hanseníase.

Em contato direto e permanente com pacientes em am-
biente fechado, as vias respiratórias superiores são considera-
das a principal porta de entrada do bacilo. Os comunicantes 
só podem adquirir a hanseníase através das formas contagiantes 
como as: dimorfa e wirchoviana, de doentes que não estejam 
fazendo tratamento.

Os comunicantes têm papel fundamental na epidemio-
logia da hanseníase, uma vez que aumentam as possibili-
dades de adquirirem a doença através dos contatos diretos 
e freqüentes com o doente multibacilar. Faz-se necessário 
localiza-los para serem examinados e submetidos à pro-
filaxia com vacina BCG, a qual resulta numa melhoria da 
imunidade celular e conseqüente proteção contra a doen-
ça. Diante do exposto, pretendemos com este estudo, rela-
cionar os fatores que levam a não adesão dos comunicantes 
de hanseníase ao tratamento clínico profilático.

“COM�O�TRATAMENTO�DO�DOENTE�E�O�CONTROLE�
DO�COMUNICANTE,�OS�SERVIÇOS�DE�SAÚDE�PODEM�

ALCANÇAR�A�ELIMINAÇÃO�DA�HANSENÍASE...”.
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hanseníase pode ser definida como doença infecto-conta-
giosa que atinge pele e nervos transmitida, principalmente, 

através das vias respiratórias na qual o homem é o único reser-
.Desde os tempos mais re-

motos, a hanseníase causou medo ao homem durante milhares 
de anos e foi bem conhecida nas civilizações antigas da China, 

 Hoje, a hanseníase conta com fácil diagnóstico e tratamen-
to. Os esquemas de Poliquimioterapia /OMS – PTQ/OMS re-
comendados para o tratamento dos doentes levam à cura em 
períodos de tempo relativamente curtos, sendo o tratamento re-
alizado em regime ambulatorial, nas Unidades Básicas de Saú-
de (UBS), não havendo necessidade de especialistas ou equipa-
mentos sofisticados para o desenvolvimento das atividades de 

A hanseníase pode ser curável, basta que o doente procure 
a UBS mais próxima de sua residência, consulte o médico, faça 
os devidos exames e quando assim diagnosticado e detectado a 
doença, cumpra rigorosamente o tratamento e os procedimen-

 A hanseníase é um sério problema de saúde pública, devi-
do ao seu potencial incapacitante, tanto físico quanto social e 
psicológico, devido ao fato de ainda ser vista pela sociedade de 

Alguns autores apontam que por se tratar de uma doença 
que tem como fatores predisponentes, as condições sócio-eco-
nômicas, é comum observarmos, que os portadores da doença 
coabitam com inúmeras pessoas no mesmo domicílio em con-
dições precárias o que favorece a transmissão no domicílio6. 

Deve-se valorizar o controle dos 
comunicantes, uma vez que estes são 
elos importantes da cadeia epidemio-
lógica, os quais podem estar consti-
tuindo focos ocultos contribuindo, 
assim, para a expansão desta doen-
ça5. Com o tratamento do doente e o 
controle do comunicante, os serviços 
de saúde podem alcançar a elimina-
ção da hanseníase como problema de 
saúde pública no Brasil,  num futuro 
próximo. 

Desta forma se faz mister a abor-
dagem terapêutica e educacional, da-
queles que compartilham do mesmo 
espaço físico do portador da doença, 
aos quais se atribui o nome de comu-
nicantes5.

Através da vivência junto ao Progra-
ma Saúde da Família (PSF) observa-se 
no decorrer das visitas domiciliares que, 
além de um grande número de portado-
res de hanseníase que não aderiam ao 
tratamento, havia comunicantes que re-
sistiam à avaliação clínica e realização 
de medidas profiláticas.  

 Urge a necessidade de diminuir a 
disseminação da hanseníase, captando-se os portadores mul-
tibacilares onde estejam inseridos, uma vez que na área de 
atuação do PSF as ações podem ser planejadas e executadas. 

Além dos doentes, cuidados especiais devem ser adotados 
pelos familiares, amigos e pessoas que mantenham contato 
com o doente, particularmente os que convivem no mesmo 
domicílio. 

Todos devem ser submetidos a exames para detecção even-
tual da doença, bem como receber orientações sobre o trata-
mento e evolução. Esses familiares são considerados comuni-
cantes de Hanseníase.

Em contato direto e permanente com pacientes em am-
biente fechado, as vias respiratórias superiores são considera-
das a principal porta de entrada do bacilo. Os comunicantes 
só podem adquirir a hanseníase através das formas contagiantes 
como as: dimorfa e wirchoviana, de doentes que não estejam 
fazendo tratamento.

Os comunicantes têm papel fundamental na epidemio-
logia da hanseníase, uma vez que aumentam as possibili-
dades de adquirirem a doença através dos contatos diretos 
e freqüentes com o doente multibacilar. Faz-se necessário 
localiza-los para serem examinados e submetidos à pro-
filaxia com vacina BCG, a qual resulta numa melhoria da 
imunidade celular e conseqüente proteção contra a doen-
ça. Diante do exposto, pretendemos com este estudo, rela-
cionar os fatores que levam a não adesão dos comunicantes 
de hanseníase ao tratamento clínico profilático.

OETIOS
• Conhecer o perfil sócio-econômico dos 
comunicantes de hanseníase;
• Caracterizar o domicílio do comuni-
cante de hanseníase;
• Identificar a percepção que os comu-
nicantes de hanseníase têm sobre e do-
ença.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo e ex-
ploratório, com dados coletados através  
de registros de prontuários, a partir do 
diagnóstico da doença, seguidos de um 
outro momento onde se utilizou a  “Téc-
nica da Análise de Conteúdo, que deve 
ser particularmente utilizada para estudar 
material de tipo qualitativo, aos quais 
não se aplicam técnicas aritméticas”7,8. 
Assim, foram coletados dados em pron-
tuários familiares, a partir do diagnóstico 
da doença, e daí realizadas entrevistas 
semi-estruturadas com uso de um formu-
lário com 20 questões abertas e algumas 
fechadas e gravação de falas, com os co-
municantes em ambiente domiciliar. 
A pesquisa foi realizada em um bairro 

da periferia do município de Cuiabá atendido pelo Programa 
Saúde Família (PSF) ao longo do mês de novembro de 2005. A 
população foi estabelecida a partir de diálogo com os agentes 
comunitários de saúde (ACS) os quais relacionaram os comuni-
cantes de hanseníase que não compareceram a UBS. Constou 
de 8 famílias com portadores de hanseníase; dispondo de 38 
comunicantes cadastrados, porém, através de visitas domicilia-
res, foi observado que apenas 25 residiam com os portadores 
da doença no momento da pesquisa. Destes constituiu a amos-
tra 11 comunicantes, pertencentes a 4 famílias, com idade entre 
18 e 67 anos, que concordaram em participar do estudo e as-
sinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Os dados foram coletados após parecer favorável do Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade de Cuiabá-UNIC. Os 
dados ligados aos registros em prontuários foram dispostos em 
tabelas com posterior análise percentual e aqueles relativos às 
gravações das entrevistas foram transcritos e procedido a análi-
se a partir das categorias que emergiram. As falas destacadas no 
texto são identificadas de E1 a E11.

RESULTADOS
Os resultados a seguir dizem respeito a uma amostra de 11 co-
municantes de hanseníase. Os dados quantitativos foram apre-
sentados em tabelas com percentuais. Já os dados qualitativos 
foram apresentados em categorias e subcategorias seguidas de 
algumas falas. Ambos dados analisados e com interlocuções da 
literatura.

“COM�O�TRATAMENTO�DO�DOENTE�E�O�CONTROLE�
DO�COMUNICANTE,�OS�SERVIÇOS�DE�SAÚDE�PODEM�

ALCANÇAR�A�ELIMINAÇÃO�DA�HANSENÍASE...”.

“OBSERVAMOS�QUE�A�HANSENÍASE�
NÃO�SE�APRESENTOU�COMO�UMA�
DOENÇA�EXCLUSIVA�DAS�CLASSES�

MENOS�FAVORECIDAS,�COMO�
FREQÜENTE�EM�OUTROS�ESTUDOS�E�

NO�PASSADO”.
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las dos entrevistados foi que, a 
maioria destes não sabia dizer 
como se transmite a Hanseníase. 
Isto foi evidenciado através das 
respostas: 
“Não...  dizer como se pega, não 
sei” (Três relatos: E11, E7, E2).
“Pelo ar e pelo contato com pesso-
as. Totalmente, eu não sei” (E6).
“Acredito que seja pelo ar. Não sei 
direito. Não sei de onde pega” (E5).
“Acho que é falta de higiene” (E3).

Podemos interpretar ainda, 
que o fato de a maioria dos pes-
quisados desconhecerem a forma 
de transmissão, sugere que as po-
líticas de saúde em atenção pri-
mária à saúde devam ser reformu-
ladas, especialmente nas ações de 
educação em saúde.

Alguns autores apontam que o atendimento as necessidades 
das pessoas pela UBS, constitui o alicerce que determina o en-
gajamento ao tratamento (...) desde que as necessidades de sua 
vida e trabalho sejam abordadas/valorizadas, o que podem ser 
elementos críticos na adesão ao tratamento

Há necessidade de que as informações sobre a hansenía-
se sejam objetivas e de fácil compreensão. Além do mais, os 
profissionais de saúde que atuam nesta área, ao realizarem as 
atividades de Educação em Saúde, devem utilizar meios e re-
cursos de comunicação que possam proporcionar um grau de 
entendimento eficaz. 

Apesar de se tratar de uma doença milenar com várias cam-
panhas informativas realizadas pelo Ministério da Saúde, o pro-
cesso de informação da população ainda caminha a passos len-
tos. Para que ocorra uma mudança no cenário epidemiológico 
da hanseníase, a população e os profissionais de saúde devem, 
não apenas conhecer a doença, mas estarem envolvidos no 
processo para diminuir a prevalência da mesma.

MOTIOS UE LEAM A NOADESO DOS COMUNICAN
TES DE HANSENASE  PROILAIA
 DIICULDADES PARA REALIZAR A PROILAIA
Os comunicantes de Hanseníase são de grande interesse epi-
demiológico, já que se encontram em condições de pré-dispo-
sição de adquirirem a doença
pelos entrevistados, como dificuldades que os mesmos tiveram 
ou têm para aderirem à profilaxia: 
“Tempo de ficar indo e voltando” (E4).
“Saio de manhã para trabalhar, só volto à noite. Lá naquele pos-
to é um verdadeiro absurdo, você perde a manhã inteira pra ser 
atendido” (E9).
“Dificuldade tive todas, até hoje, tanto eu quanto o paciente” (E6).

Apesar de haver apenas três entrevistados alegando estes 
fatores dificultadores, este fato apresenta-se como incongruen-

A REALIDADE SCIOECONMICA E AS CONDIES DE 
MORADIA DOS COMUNICANTES DE HANSENASE

Na tabela 01, observamos com relação ao nível de instrução 
que o percentual maior nesta categoria, foi de pessoas com en-
sino médio completo 54,6%. 

A amostra estudada, levando-se em consideração fatores 
como renda, nível de educação e ocupação, não pode ser con-
siderada como classe baixa. Todos residiam em casas de alve-
naria e a maioria (54,6%), possuía renda familiar maior que 5 
salários mínimos. Observamos que a hanseníase não se apre-
sentou como uma doença exclusiva das classes menos favoreci-
das, como freqüente em outros estudos e no passado.

As condições de moradia, principalmente o convívio em aglo-
merados, juntamente com outros fatores, como má nutrição, 

condições inadequadas de higiene, contribui consideravelmen-
te para que a transmissão da Hanseníase aconteça2.

O município de Cuiabá possui uma densidade demográfica 
de aproximadamente 180hab/Km2,9.

A maioria dos pacientes portadores de hanseníase pertence 
à classe social mais desfavorecida, considerando fatores como 
renda, nível de educação e habitação. Um estudo realizado, 
em Campinas - SP observou que, os indivíduos com hansen vi-
viam em unidades familiares compostas de agregados e era nu-
merosa, contendo mais de 6 pessoas10. 

A partir da tabela 01, observamos que dos 11 entrevistados 
moravam em casas de alvenaria (100%) com mais de 50m2. 
E em cada casa, encontramos, na maioria, de 3 a 4 residentes 
(63,7%). Vale ressaltar que o esperado para região Centro-oes-
te quanto ao número médio de pessoas na família é de 3,49. 
Assim, não se observou famílias numerosas na população 
pesquisada, mesmo considerando a dificuldade de generaliza-
ções, uma vez que o número de pesquisados é pequena, mas 
representativa, se considerado que são de um mesmo bairro 
de uma cidade.

CONHECIMENTO DOS COMUNICANTES DE HANSENASE 
SORE A DOENA E SUA TRANSMISSO
 CONCEITO DE HANSENASE
“Ataca o sangue”. (E11).
“Mancha avermelhada na pele, não dói, não arde, a pessoa não 
sente dor” (E7).
“Doença de pele, vai apodrecendo a pele, perde movimento, a  
dormência vai aumentando” (E4).

Através da análise destas falas, foi possível identificar o con-
ceito que os comunicantes possuem em relação à doença. A 
hanseníase é uma 
doença infecciosa 
e crônica, transmi-
tida de pessoa para 
pessoa mediante 
o contato com pa-
cientes não tratados 
e/ou portadores de 
suas formas conta-
giosas. Classificada 
como doença de 
pele, atinge tam-
bém, e severamen-
te, os nervos, fato 
esse que causa os 
maiores problemas 
e limitações a seus 
portadores2. 

TRANSMISSO 
DA HANSENASE
Outro aspecto ob-
servado nas fa-

Tabela�1.�Características�sócio-econômicas�dos�
comunicantes�de�hansen�atendidos�pelo�PSF�/�Cuiabá-MT,�2005.

Variável� � ���������Freqüência����������%
Grau�de�instrução
Ensino�Fundamental

Ensino�Médio�incompleto

Ensino�Médio�Completo

Ensino�Superior

Ocupação
Aposentado/Pensionista

Do�lar

Funcionário�Público

Funcionário�Privado

Renda�familiar�(Salários�Mínimos)
1----2

3----4

+�de�5

02

02

06

01

03

03

03

02

02

03

06

18,2%

18,2%

54,6%

���9,0%

27,3%

27,3%

27,3%

18,1%

18,1%

27,3%

54,6%

Tabela� 2.� Características� do� domicílio� dos� comunicantes�
de�Hansen�atendidos�pelo�PSF/�Cuiabá-MT,�2005.

Variável� � ���Freqüência����������������%
Tipo�de�casa
Alvenaria

Área�da�casa
>�50m2

Números�de�cômodos
1�-----2

3------4

5�-----6

Residentes�no�domicílio
1----2

3----4

5----6

11

11

01

05

05

01

07

03

100%

100%

��9,0%

45,5%

45,5%

��9,0%

63,7%

27,3%

“...O�FATO�DE�A�MAIORIA�DOS�
PESQUISADOS�DESCONHECEREM�A�
FORMA�DE�TRANSMISSÃO,�SUGERE�

QUE�AS�POLÍTICAS�DE�SAÚDE�EM�
ATENÇÃO�PRIMÁRIA�À�SAÚDE�DEVAM�

SER�REFORMULADAS...”
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las dos entrevistados foi que, a 
maioria destes não sabia dizer 
como se transmite a Hanseníase. 
Isto foi evidenciado através das 
respostas: 
“Não...  dizer como se pega, não 
sei” (Três relatos: E11, E7, E2).
“Pelo ar e pelo contato com pesso-
as. Totalmente, eu não sei” (E6).
“Acredito que seja pelo ar. Não sei 
direito. Não sei de onde pega” (E5).
“Acho que é falta de higiene” (E3).

Podemos interpretar ainda, 
que o fato de a maioria dos pes-
quisados desconhecerem a forma 
de transmissão, sugere que as po-
líticas de saúde em atenção pri-
mária à saúde devam ser reformu-
ladas, especialmente nas ações de 
educação em saúde.

Alguns autores apontam que o atendimento as necessidades 
das pessoas pela UBS, constitui o alicerce que determina o en-
gajamento ao tratamento (...) desde que as necessidades de sua 
vida e trabalho sejam abordadas/valorizadas, o que podem ser 
elementos críticos na adesão ao tratamento11.   

Há necessidade de que as informações sobre a hansenía-
se sejam objetivas e de fácil compreensão. Além do mais, os 
profissionais de saúde que atuam nesta área, ao realizarem as 
atividades de Educação em Saúde, devem utilizar meios e re-
cursos de comunicação que possam proporcionar um grau de 
entendimento eficaz. 

Apesar de se tratar de uma doença milenar com várias cam-
panhas informativas realizadas pelo Ministério da Saúde, o pro-
cesso de informação da população ainda caminha a passos len-
tos. Para que ocorra uma mudança no cenário epidemiológico 
da hanseníase, a população e os profissionais de saúde devem, 
não apenas conhecer a doença, mas estarem envolvidos no 
processo para diminuir a prevalência da mesma.

MOTIOS UE LEAM A NOADESO DOS COMUNICAN
TES DE HANSENASE  PROILAIA
 DIICULDADES PARA REALIZAR A PROILAIA
Os comunicantes de Hanseníase são de grande interesse epi-
demiológico, já que se encontram em condições de pré-dispo-
sição de adquirirem a doença6. Alguns motivos foram relatados 
pelos entrevistados, como dificuldades que os mesmos tiveram 
ou têm para aderirem à profilaxia: 
“Tempo de ficar indo e voltando” (E4).
“Saio de manhã para trabalhar, só volto à noite. Lá naquele pos-
to é um verdadeiro absurdo, você perde a manhã inteira pra ser 
atendido” (E9).
“Dificuldade tive todas, até hoje, tanto eu quanto o paciente” (E6).

Apesar de haver apenas três entrevistados alegando estes 
fatores dificultadores, este fato apresenta-se como incongruen-

te com os dados de abandono e 
não adesão do tratamento clíni-
co profilático dos comunicantes 
de hanseníase, encontrados nos 
prontuários.

De acordo com as respostas, 
os entrevistados alegaram que 
a dificuldade maior se deve ao 
horário de atendimento da UBS, 
uma vez que acaba incompatibi-
lizando com o horário de traba-
lho destes, como podemos ob-
servar nas falas:
“Não tenho tempo pra ficar espe-
rando porque trabalho” (E4).
“Saio de manhã para trabalhar, só 
volto à noite” (E9).

Na maioria das UBS onde 
geralmente é realizado o acom-
panhamento destes comunican-

tes, há grande demanda, o que resulta em uma lotação des-
tas unidades.

Desta forma, podemos interpretar que as restrições ao ser-
viço de saúde, foram: falta de tempo ou horário incompatível 
com o da UBS em função de seu trabalho e a falta conheci-
mento sobre a doença e a importância da adesão à profilaxia, 
em relação aos comunicantes de Hansen.

CONCLUSO
Com relação ao perfil sócio-econômico e as condições de 
moradia dos comunicantes de hanseníase, foi observado que 
54,6% percebem uma renda mensal de mais de quatro salários 
mínimos e, 100% dos comunicantes residem em casas de alve-
naria, com mais de 50m2. 

De acordo com as falas dos entrevistados foi possível identi-
ficar fatores que levaram os comunicantes de hanseníase a não 
adesão à profilaxia. A organização funcional das UBS não aten-
de às necessidades da população estudada em termos de horá-
rio de funcionamento. 

Desta forma podemos afirmar que, no contexto da as-
sistência integral aos comunicantes de hanseníase, a as-
sistência aos mesmos deve ser organizada para atender as 
reais necessidades da população, tais como: disponibili-
dade de horários que não interfiram no trabalho, agenda 
específica para atendimento de hanseníase e comunican-
tes evitando-se demora no atendimento. É possível que 
um terceiro período que funcione até as 22 horas poderia 
solucionar tal questão.

Outro aspecto evidenciado no estudo, foi a falta de conhe-
cimento acerca da doença e suas formas de transmissão. Este 
aspecto pode ser um reflexo da carência de informações rela-
cionadas à doença. Estes dados podem evidenciar que os co-
municantes de hanseníase têm recebido pouca atenção por 
parte das instituições de saúde, no que diz respeito à educação 

condições inadequadas de higiene, contribui consideravelmen-

O município de Cuiabá possui uma densidade demográfica 

A maioria dos pacientes portadores de hanseníase pertence 
à classe social mais desfavorecida, considerando fatores como 
renda, nível de educação e habitação. Um estudo realizado, 
em Campinas - SP observou que, os indivíduos com hansen vi-
viam em unidades familiares compostas de agregados e era nu-

A partir da tabela 01, observamos que dos 11 entrevistados 
moravam em casas de alvenaria (100%) com mais de 50m2. 
E em cada casa, encontramos, na maioria, de 3 a 4 residentes 
(63,7%). Vale ressaltar que o esperado para região Centro-oes-
te quanto ao número médio de pessoas na família é de 3,49. 
Assim, não se observou famílias numerosas na população 
pesquisada, mesmo considerando a dificuldade de generaliza-
ções, uma vez que o número de pesquisados é pequena, mas 
representativa, se considerado que são de um mesmo bairro 

CONHECIMENTO DOS COMUNICANTES DE HANSENASE 

“Mancha avermelhada na pele, não dói, não arde, a pessoa não 

“Doença de pele, vai apodrecendo a pele, perde movimento, a  

Através da análise destas falas, foi possível identificar o con-
ceito que os comunicantes possuem em relação à doença. A 

“...�OS�ENTREVISTADOS�ALEGARAM�QUE�A�DIFICUL-
DADE�MAIOR�SE�DEVE�AO�HORÁRIO�DE�ATENDIMENTO�
DA�UBS,�UMA�VEZ�QUE�ACABA�INCOMPATIBILIZANDO�

COM�O�HORÁRIO�DE�TRABALHO�DESTES”.

“...O�FATO�DE�A�MAIORIA�DOS�
PESQUISADOS�DESCONHECEREM�A�
FORMA�DE�TRANSMISSÃO,�SUGERE�

QUE�AS�POLÍTICAS�DE�SAÚDE�EM�
ATENÇÃO�PRIMÁRIA�À�SAÚDE�DEVAM�

SER�REFORMULADAS...”
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em saúde, orientações e consultas, as quais são fundamentais 
para alcançar as metas de redução dos casos de hanseníase.

Assim sendo, apresenta-se sugestões como divulgação 
através dos veículos de comunicação de massa, da neces-
sidade de avaliação e tratamento profilático para os co-
municantes de hanseníase; avaliação dos programas de 
tratamento profilático realizado nas UBS e implantação de 
atendimento de hanseníase com três turnos de atendimento.

Urge ainda estimular a adequação dos serviços prestados 
nas Unidades Saúde da Família (USF) para diminuição dos 

casos de hanseníase, privilegiando uma atenção à saúde 
pautada na visão holística do indivíduo, a partir do conhe-
cimento das necessidades individuais e coletivas, a fim de 
minimizar as dificuldades encontradas pelos comunicantes 
de hanseníase durante o período de assistência ambulato-
rial, evitando com isso, a não adesão à profilaxia. 

A partir deste estudo, sugere-se outras investigações que 
abordem o tema, para que seja possível, a partir de então, a im-
plementação de estratégias direcionadas à melhoria da assistên-
cia à saúde prestada aos comunicantes de hanseníase.            ■
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