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Relatório Técnico nº 01/2021

Maceió - AL, 01 de setembro de 2021.
Assunto: Hanseníase

Em Alagoas, dentre os 102 municípios, apenas 54 registraram casos novos de
hanseníase em 2020, totalizando 217 casos. No ano de 2021, 23 municípios registraram,
até o momento, um total de 37 novos casos e o restante dos municípios não apresentam
nenhuma notificação. Constatando a necessidade de ampliar as discussões e qualificar
as informações através da instituição de grupo de trabalho para alinhar fluxos e
protocolos.
Após a identificação deste cenário, no ano de 2019 iniciou-se vários discussões
culminando na necessidade de elaboração da linha de cuidado da hanseníase,
envolvendo diversos setores da SESAU, UNCISAL, COSEMS, município de Arapiraca
e Maceió, além de instituições afins. Em 25 de setembro de 2019 foi publicada a
portaria estadual nº 6.198, que institui o grupo trabalho (GT) da linha de cuidados da
Hanseníase em Alagoas.
Em 2020, foi alinhado através deste GT a programação de uma capacitação junto
aos profissionais de saúde da atenção primária e secundária no sentido de qualificar o
diagnóstico precoce e reabilitação. Para tanto, no final de 2020 esta SESAU abriu
processo para contratação de um médico hansenólogo, sendo o contrato assinado em
Janeiro de 2021.
No dia 02 de março de 2021, aconteceu reunião com o GT da Hanseníase, na
qual foram apresentadas as propostas de fluxos já desenhadas e foram apresentadas as
demandas assistenciais deste grupo. Neste momento, foi encaminhada a solicitação de
levantar o quantitativo de pacientes curados, levantar o quantitativo de pacientes que
estão em tratamento no HUPPA e realizar um cruzamento de informações para mapear
onde estão estes usuários e planejar estratégias de reavaliação, assistência e
monitoramento. Foi identificado um total de 837 pacientes curados em Alagoas, sendo
destes um total de 315 residentes de Maceió. Portanto, foi alinhado com o GT e os
médicos dermatologistas desta SESAU que a etapa de reavaliação, iniciaria com o
usuários do município de Maceió.
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Em 12 de Março de 2021, foi realizada reunião on-line com o GT da Hanseníase
e a equipe técnica do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes – HUPAA onde
foram discutidas as principais problemáticas da assistência aos pacientes com este
diagnóstico, e sinalizadas dificuldades de referência e contrarreferência e as demandas
de âmbito primário que estão indo para o serviço terciário. Foi destacado nesta reunião
que o HUPPA tem a possibilidade de permanecer ofertando a assistência a partir de
procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais, tais como Neurólise e Lagoftalmo.
Atualmente em Alagoas, a rede de assistência para estes usuários conta com
pontos de atenção que vão desde a atenção primária a atenção terciária. No âmbito da
atenção primária há responsabilidade de diagnóstico precoce, educação em saúde e
monitoramento dos encaminhamentos às referências, estando como foco principal as
unidades básicas de saúde (UBS). Na atenção secundária estão os serviços de referência
que atuam no sentido de auxiliar no diagnóstico, ofertar exames complementares e
reabilitação, aqui se destacam os Centros Especializados em Reabilitação, em Maceió e
Arapiraca, e o II Centro em Saúde que oferta tratamento e acompanhamento aos
usuários, tendo o suporte os serviços de referência em diagnóstico e referências para
consultas especializadas da UNCISAL, já na atenção terciária o HUPPA oferta
assistência em cirurgias reparadoras e consultas ambulatoriais.
Ainda em Março de 2021,

foram realizadas reuniões com os representantes

dos Centros Especializados em Reabilitação-CER do município de Maceió com
objetivo de apresentar as demandas da Hanseníase e atualizar informações acerca da
possibilidade de oferta de vagas imediatas em cada serviço. Ficando acordado que os
mesmos apresentariam oficialmente a quantidade de vagas que poderiam ser
disponibilizadas para os pacientes com diagnóstico de Hanseníase e que necessitassem
de tratamento em reabilitação.
Além desta, houve uma reunião com a equipe técnica do HU, na qual foram
discutidas as possibilidades de assistência junto a estes pacientes, no sentido qualificar a
assistência e organizar fluxos dos serviços ofertados por esta unidade hospitalar.
Como parte do plano estratégico para qualificar estas ações, ficou acordado
através do GT que, inicialmente, seriam realizadas as reavaliações dos pacientes que já
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finalizaram o protocolo de tratamento medicamentoso. A proposta foi para que estas
aconteçam no II Centro de Saúde Diógenes Jucá Bernardes, às quartas e sextas-feiras,
realizadas pelos médicos da GAEST e SUVISA.
Em 19 de abril de 2021, aconteceu uma visita técnica ao II Centro com os
profissionais da SESAU e da SMS de Maceió e os demais envolvidos nas reavaliações.
Neste encontro foi acordado a previsão de início desta etapa para o dia 05 de maio de
2021. A reavaliação alcançará 20 pacientes por semana, nas quartas e sextas-feiras.
Tendo início com os já assistidos no II Centro, e residentes de Maceió, por ser em maior
número.
Em 06 de maio de 2021 houve nova reunião com o HUPAA e a direção do
CEGIS (antigo CORA), na qual ficou acordado que o estabelecimento de saúde
realizará levantamento de seu Plano Operativo Anual (POA) para verificar metas e
reservas de vagas para a assistência aos pacientes hansênicos vinculados a este e
apresentar capacidade instalada, já equipe SESAU fica acordada de levantar a PPI
vinculadas à Maceió destinadas dos outros municípios.
A direção de CEGIS sinaliza a necessidade de organizar os agendamentos
conforme pactuação de agenda local e agenda regulada, para evitar subnotificação e
descontrole de atendimentos, preservando a referência e contrarreferência. Ficando
acordado um novo encontro dia 20 de maio de 2021 para apresentação de levantamentos
e novos encaminhamentos.
Em 11 de maio de 2021 foi realizada nova reunião com a presença da GAP e
SUVISA com o objetivo de apresentar proposta de capacitação sobre a Hanseníase aos
municípios alagoanos, que terá início em 19 de maio de 2021. Será realizado por região
de saúde, de forma on-line, sendo respeitados os períodos de inscrição para cada região
de saúde, conforme cronograma anexo.
Com o objetivo de buscar oficialização de oferta de serviço dos pontos de
atenção envolvidos na rede, a GAEST encaminhou ofício aos serviços que atualmente já
ofertam assistência a este público para que estes apresentem a capacidade instalada atual
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para esta demanda e com este dado será possível dar continuidade às discussões e
culminar na elaboração da linha de cuidado da Hanseníase,
Possibilitando alinhar os fluxos e propostas de oferta de serviço com cada ponto
de atenção, buscando levantar as dificuldades identificadas e alinhar possibilidades de
resolução para tais problemáticas.
Nesta fase atual, a SESAU busca mapear demanda, serviços e ofertas necessárias
para atender as peculiaridades deste cuidado e minimizar os vazios assistenciais desta
ordem, seguindo o cronograma de etapas anexo.
Em 18 de maio de 2021 ocorreu nova reunião com todo grupo de trabalho, onde
foi apresentado o cronograma de capacitação-Hanseníase e atualização acerca dos
avanços nas etapas de elaboração da linha de cuidado.
Em 15 de junho, foram alinhadas as demandas existentes quanto ao fechamento
da linha de cuidado, houve revisão do fluxo de forma conjunta e discutidas algumas
problemáticas no sentindo de prescrição de talidomida e cadastro dos médicos, assim
como a ausência de referência e contrarreferência. Sendo destacada a necessidade de
pactuar com os prestadores de serviços um meio de informação único que seja acessível
à todos os envolvidos, seja à nível primário, secundário ou terciário.
Em 02 de julho, em nova reunião, foi apresentado o levantamento parcial das
participações dos profissionais na capacitação da hanseníase. Sendo um total, até o
momento, de 632 profissionais participantes dentre as 10 regiões de saúde do estado de
Alagoas, inclusive de outros estados. Foi apresentado o fluxo de análise e diagnóstico
de grau de incapacidade da hanseníase, sendo explanada a situação quanto ao
agendamento de consultas com especialistas através do CEGIS e sobre a situação atual
da assistência no Hospital Hélvio Auto, ficando acordado que os pacientes poderão
procurar o serviço de forma ambulatorial e a depender a situação desdobrar para
internação e acompanhamento médico. E repassada às informações acerca da atual
situação sobre as reavaliações já realizadas dos pacientes hansênicos de Alagoas.
Posteriormente, em reunião com a vigilância estadual foram sanadas algumas
dúvidas quanto a possibilidade de descentralizar o cadastro dos médicos prescritores,
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onde foi destacado que só seria possível tal situação se os municípios conseguissem
além de cadastrar fazer a impressão dos talonários, caso que dificulta para os municípios
pela ausência/deficiência destes materiais tecnológicos nos territórios.
Em 21 de julho, houve nova reunião junto ao GT de Hanseníase, no qual foi
apresentada pela SMS de Maceió a atual situação das reavaliações dos pacientes de
Maceió e quais as próximas etapas para a conclusão das mesmas. A SMS de Arapiraca
relata que o fluxo assistencial tem sido discutido e elaborado de forma conjunta com a
equipe técnica municipal e que em breve trará a proposta para o grupo de trabalho da
hanseníase.
Ficando firmado o fechamento da linha de cuidado até a primeira semana de
agosto de 2021 e a nova reunião para dia 03 de agosto de 2021 para apresentação de
fluxo da SMS de Arapiraca e aprovação de Nota Técnica com fluxograma assistencial e
protocolos de atendimento firmados para a linha de cuidado da hanseníase em Alagoas.
Durante o mês de agosto foram realizadas revisões, contribuições e fechamentos
dos documentos da Linha de Cuidado da Hanseníase, assim como a finalização da
primeira etapa da Capacitação sobre a hanseníase. Ao término do cronograma das aulas,
foram capacitados 855 profissionais, destes 404 enfermeiros, 110 fisioterapeutas, 171
médicos, 54 Terapeutas Ocupacionais e 116 profissionais de outras categorias, entre
psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, Agentes Comunitários de Saúde, entre
outros, sendo 70 municípios representados.
A proposta do grupo técnico é manter a oferta destas capacitações de forma
contínua, portanto já está programada a nova etapa da capacitação para os dias
08.09.2021 e 15.09.2021 voltados neste momento, para as categorias de farmacêuticos,
odontólogos e médicos que são cadastrados como prescritores de talidomida no estado
de Alagoas, com a proposta de ofertar conhecimento quanto ao diagnóstico, orientações
quanto a dispensação e credenciamento para profissionais e unidades dispensadoras.
Logo em seguida serão programadas capacitações voltadas para os profissionais das
categorias de psicologia e assistência social.
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Portanto, diante de todas estas etapas superadas, o documento final da Linha de
Cuidado foi finalizado e será divulgado/pactuado junto aos municípios com o objetivo
de disseminar, fortalecer e qualificar o cuidado às pessoas acometidas pela hanseníase
no estado de Alagoas, podendo ao longo das ações ser atualizado e ajustado, caso exista
a necessidade.

GERÊNCIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS -GAEST
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LINHA DO TEMPO – ESTRATÉGIA ESTADUAL SOBRE HANSENÍASE
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Capacitação (on-line) de
atualização sobre a assistência e
diagnóstico da Hanseníase para
Capacitação da Hanseníase

médicos, fisioterapeutas e
enfermeiros da AP.

19/05/2021

04/08/2021

18/08/2021

25/08/2021

29/04/2021

04/06/2021

1ª aula foi em 19/05/2021.
Participantes: 681
Quant. De Municípios: 50
Houve uma nova chamada para
abarcar a participação de mais
profissionais e municípios
Nova Chamada – Capacitação
Hanseníase

participantes.
Participantes: 174
Quant. De Municípios: 28
TOTAL GERAL:
PROFISSIONAIS: 855
MUNICÍPIOS: 78
Envio de ofício, em 29.04.2021
aos serviços de saúde
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grupo. Recebemos o retorno
em 04/06/2021 – UNCISAL
Aguardando HUPAA.
Reuniões com CEGISMaceió(06/05 e 23/06).
Ação contínua: Atualização de

Reunião do GT

informações, alinhamentos e
discussão de fluxos.

Última reunião: 03/08/2021
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