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RESUMO 

 

 

Este estudo tem o objetivo de conhecer a prática dos enfermeiros que atuam 
diretamente em unidades de referência de hanseníase no município de São 
Paulo, através da apropriação da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE), seus limites e possibilidades. Tendo como objetivos 
secundários, verificar se a capacitação sobre a SAE, realizada pelo 
Programa Municipal de Controle da Hanseníase (PMCH) de São Paulo nos 
anos de 2007/2008 foi incorporada pelos enfermeiros que participaram da 
mesma. Através de um questionário dirigido, trinta enfermeiros, que atuam 
diretamente com os pacientes de hanseníase nas unidades de referência do 
município de São Paulo, responderam a questões que mostram a 
caracterização profissional, do grupo e especificamente sobre a adoção da 
SAE e as contradições e dificuldades em suas diferentes fases de aplicação. 
O perfil desses profissionais é de 86,6% do gênero feminino, com 
prevalência de 40% na faixa etária entre 45 e 55 anos de idade, 43,3% 
formadas entre 1 e 10 anos e 60% atua de 1 a 4 anos nas respectivas 
unidades. O estudo mostrou que 100% dos enfermeiros envolvidos 
conhecem a referida sistematização, porem apenas 30% participou da 
capacitação de 2007/2008 e 83,4% a aplicam nos pacientes de hanseníase. 
Observamos as variáveis de importância, atributo, ação e decisão que os 
enfermeiros dão a esse modelo, bem como as dificuldades e limitações  
observadas nos resultados comparativos entre os enfermeiros que 
participaram da capacitação 2007/2008 e os que não participaram. Ambos 
os grupos apontam como maior dificuldade o diagnóstico de enfermagem, 
porem na sequência, o grupo que fez a capacitação (33,3%) aponta o exame 
físico o aspecto com maior dificuldade, enquanto que o grupo que não fez a 
referida capacitação aponta 31,3%, como sendo a prescrição de 
enfermagem a segunda maior dificuldade.  88,9% dos capacitados e 87,5% 
dos não capacitados pelo PMCH em 2007/2008, utilizam como guia de 
taxonomia o que a North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) 
preconiza. Ambos os grupos também elegem como sendo o principal fator 
limitante na aplicação da SAE, o excesso de atividades e na sequência, a 
falta de espaço físico. Para o grupo que participou da capacitação, 88,9% 
aponta que a SAE auxilia no planejamento do cuidado e no 
acompanhamento da evolução, ainda elegendo como possibilidades 77,8% 
a contribuição na adesão ao tratamento e 66,7% na prevenção de 



incapacidades físicas. Igualmente eleito pelo grupo de enfermeiros que não 
participaram do treinamento, 81,3% refere que a SAE auxilia no 
planejamento do cuidado e no acompanhamento da evolução, elegendo  
como possibilidades a adesão ao tratamento (68,8%) e prevenção de 
incapacidades também 68,8%. Concluindo que esse modelo deva ser mais 
pesquisado mostrando as possibilidades de ser adequada a realidade na 
perspectiva da saúde coletiva, e que reuniões de atualização focadas, muito 
contribuiriam para o fortalecimento dessa prática, caminhando dessa 
maneira na construção do conhecimento da enfermagem, favorecendo a 
melhor qualidade na assistência prestada as pessoas atingidas pela 
hanseníase. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Hanseníase. Modelos de atenção à saúde. Processos 

de enfermagem. Enfermagem em saúde pública.  
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to understand the practice of nurses working directly in 
reference units of leprosy in São Paulo, through the appropriation of 
Systematization of Nursing (SAE), its limits and possibilities. Having as a 
secondary objective, verify that the training on the SAE held by the Municipal 
Leprosy Control (PMCH) in São Paulo in 2007/2008 was incorporated by the 
nurses who participated in it. Through a questionnaire, thirty nurses, who 
work directly with leprosy patients in the reference units in São Paulo, 
responded to questions that show featuring professional group and 
specifically on the adoption of SAE and the contradictions and difficulties in 
their different stages of implementation. The profile of these professionals is 
86.6% female, with 40% prevalence in the age group between 45 and 55 
years of age, 43.3% graduated from 1 to 10 years and operates 60% 1-4 
years in respective units. The study showed that 100% of the nurses involved 
know that systematization, however only 30% participated in the training year 
2007/2008 and 83.4% to apply in leprosy patients. Observed variables of 
importance, attribute, action and decision that nurses give this model as well 
as the difficulties and limitations noted on the comparative results between 
nurses who participated in the training 2007/2008 and those who did not 
participate. Both groups show greater difficulty as the nursing diagnosis, 
however as a result, the group that did the training (33.3%) suggests a 
physical examination looks more difficult, while the group that did such 
training 31 points 3%, as the path nursing prescription the second highest 
difficulty. 88.9% of skilled and unskilled 87.5% of the PMCH in 2007/2008, 
using as a guide the taxonomy of the North American Nursing Diagnosis 
Association (NANDA) calls. Both groups also elect to be the main limiting 
factor in the application of SAE, excessive activity and following, the lack of 
physical space. For the group that participated in the training, 88.9% 
indicates that the NCS assists in care planning and monitoring the progress, 
even as possibilities electing 77.8% contribution in treatment adherence and 
66.7% in the prevention of disabilities physical. Also elected by the group of 
nurses who did not participate in training, 81.3% stated that the NCS assists 
in care planning and monitoring the progress, electing possibilities as 
treatment adherence (68.8%) and also POD 68 8%. Concluding that this 
model should be further researched the possibilities of showing the reality to 
be appropriate in view of public health, and update meetings focused much 
contribute to the strengthening of this practice, walking this way in the 



construction of nursing knowledge, favoring better quality in assisting people 
affected by leprosy. 
 
 

KEYWORDS: Leprosy. Models of health care. Nursing process. Public health 

nursing. 
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RESÚMEN 

 
 
 
Este estudio tiene como objetivo comprender la práctica de las enfermeras 
que trabajan directamente en las unidades de referencia de la lepra en São 
Paulo, a través de la apropiación de la Sistematización de Enfermería sus 
(SAE), límites y posibilidades. Teniendo como objetivo secundario, 
compruebe que la formación en el SAE en poder del Municipal de Control de 
la Lepra (PMCH) en São Paulo en 2007/2008 fue incorporada por las 
enfermeras que participaron en ella. A través de un cuestionario, treinta 
enfermeras, que trabajan directamente con los pacientes de lepra en las 
unidades de referencia en São Paulo, respondió a las preguntas que 
aparecen con grupo profesional y, concretamente, sobre la adopción de SAE 
y las contradicciones y dificultades en sus diferentes etapas de ejecución. El 
perfil de estos profesionales es 86,6% mujeres, con un 40% de prevalencia 
en el grupo de edad entre 45 y 55 años de edad, el 43,3% se graduó de 1 a 
10 años y opera el 60% en 1-4 años respectivas unidades. El estudio mostró 
que el 100% de las enfermeras que participan saben que la sistematización, 
sin embargo sólo el 30% participó en el año de formación 2007/2008 y el 
83,4% a aplicar en los enfermos de lepra. Variables observadas de 
importancia, atributo, la acción y la decisión de que las enfermeras dan a 
este modelo, así como las dificultades y limitaciones que se indica en los 
resultados comparativos entre las enfermeras que participaron en la 
formación 2007/2008 y los que no participaron. Ambos grupos muestran una 
mayor dificultad para el diagnóstico de enfermería, sin embargo, como 
resultado de ello, el grupo que realizó el entrenamiento (33,3%) sugiere un 
examen físico parece más difícil, mientras que el grupo que hizo esta 
formación 31 puntos 3%, tal como la prescripción de enfermería ruta de la 
dificultad más alto segundos. 88,9% de trabajadores calificados y no 
calificados 87,5% del PMCH en 2007/2008, utilizando como guía la 
taxonomía de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) 
llamadas. Ambos grupos se elige además de ser el principal factor limitante 
en la aplicación de la SAE, la actividad excesiva y siguiente, la falta de 
espacio físico. Para el grupo que participó en la formación, el 88,9% indica 
que el NCS ayuda en el cuidado de la planificación y seguimiento de los 
progresos, así como las posibilidades de elección de un 77,8% en la 
contribución de la adherencia al tratamiento y el 66,7% en la prevención de 
las discapacidades físico. También fueron elegidos por el grupo de 
enfermeras que no participaron en el entrenamiento, el 81,3% declaró que el 
NCS ayuda en el cuidado de la planificación y seguimiento de los progresos, 



la elección de posibilidades como la adherencia al tratamiento (68,8%) y 
también POD 68 8%. Concluyendo que este modelo debe seguir 
investigando las posibilidades de mostrar la realidad a ser apropiado en vista 
de la salud pública, y reuniones de actualización se centraron mucho 
contribuir al fortalecimiento de esta práctica, andando este camino en la 
construcción del conocimiento en enfermería, lo que favorece una mejor 
calidad en la asistencia a las personas afectadas por la lepra. 
 
 

Palabras clave:  Lepra.  Los modelos de atención de salud. Proceso 

de enfermería. Enfermería en salud pública. 
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1 APRESENTAÇÃO   

 

 

 

 

 

 

 



Apresentação  2 

 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

 

A motivação em desenvolver esta pesquisa, surgiu de questões do 

cotidiano do autor como enfermeiro assistencial, gerente de uma unidade de 

referência de tratamento da hanseníase na região metropolitana de São 

Paulo e membro da equipe multidisciplinar de planejamento das ações 

programáticas de hanseníase para o Município de São Paulo.  

            Nessas situações diferentes de atuação, ao conviver há mais de 

vinte anos com pessoas atingidas pela hanseníase, profissionais de saúde, 

estudantes e técnicos do setor público, foram observadas contradições do 

fazer/educar, lacunas e dúvidas, que levam ao desafio de pesquisar se o 

modelo assistencial preconizado vem sendo utilizado, e quais são suas 

limitações e possibilidades na realidade profissional dos enfermeiros que 

atuam na assistência aos pacientes de hanseníase. 

 Baseados nos preceitos do Ministério da Saúde, do Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN) e identificando a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) como um instrumento de grande 

importância na qualidade da assistência à pessoa atingida pela hanseníase, 

o Programa Municipal de Controle da Hanseníase de São Paulo, em 2007 e 

2008, desenvolvendo suas funções de planejamento, supervisão e educação 

nas ações programáticas no campo da hanseníase, realizou uma 

capacitação para instrumentalizar os enfermeiros que atuam nas unidades 

de referência do município de São Paulo, para aplicarem a SAE. 

Sessenta e três enfermeiros das unidades de referência em 

hanseníase do Município de São Paulo, concluíram o treinamento de 25 

horas, e foram orientados, a partir de então, a utilizarem em sua rotina, a 

SAE como modelo assistencial, inclusive com impresso de roteiro próprio 

(Anexo 1). 
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            Desde então, não houve uma avaliação de como os enfermeiros 

haviam adotado esse modelo, bem como quais as dificuldades técnicas ou 

operacionais, que observaram em seu campo de atuação, seja na unidade, 

seja na coletividade, situações essas, que tem gerado inquietações, 

especialmente, considerando a função que o autor ocupa nesta área.  

            A pergunta que se torna o objeto desta pesquisa é saber se os 

enfermeiros que atuam nas unidades de referência em hanseníase no 

município de São Paulo utilizam esse modelo assistencial (SAE) em sua 

rotina de trabalho, conhecendo, assim, a porcentagem de profissionais que 

adotam o modelo e quais os limites e possibilidades na prática do 

profissional, bem como quantos participaram da capacitação em 2007/2008. 

             “A práxis do homem, não é a atividade prática composta de teoria: é 

a determinação da existência humana como elaboração da realidade.” 

(Minayo, 2004), logo, só irá se conhecer a utilização e apropriação de um 

modelo de trabalho, ao se conhecer a realidade dos atores envolvidos no 

processo. 
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2 INTRODUÇÃO 

  
  
 
 
           A hanseníase, antigamente denominada lepra, apesar de ser uma 

das doenças mais antigas que atinge o homem, pertence a um grupo de 

enfermidades atualmente denominadas pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) “Doenças Negligenciadas” (Souza, 2010).  

           Esta classificação foi adotada, por apresentar características 

socioeconômicas, a localização geográfica de maior incidência da doença, 

bem como relatório da escassez de recursos financeiros voltados ao 

tratamento e pesquisas. Desta forma, a hanseníase continua, com suas 

características clínicas e sociais, a ser um desafio para o mundo globalizado 

(Souza, 2010). 

           As dificuldades para o acesso ao diagnóstico precoce, tratamento 

adequado, reabilitação das incapacidades físicas, a questão do estigma e a 

falta de investimento por parte de setores governamentais e privados em 

novos tratamentos e vacina, continuam sendo os principais obstáculos para 

a eliminação desta moléstia (Souza, 2010). 

           Em março de 2011, a OMS em assembleia geral, lança o “Apelo 

Global pela Eliminação da discriminação das pessoas atingidas pela 

hanseníase”, mediante resolução 65/215, de 21/12/2010, e visa facilitar o 

acesso ao tratamento, respeito humano ao doente e seu familiar, e para 

encorajar governos à inclusão em suas políticas públicas de saúde deste 

agravo.  

           Observa-se que a distribuição dos casos de hanseníase no mundo, 

atualmente se concentra em países caracterizados economicamente como 

em desenvolvimento, em bolsões de pobreza, onde as pessoas vivem em 

condições precárias de vida, muitas vezes sem acesso às novas tecnologias 

e serviços de atenção básica à saúde como: rede de água e esgoto tratados; 
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acesso a serviços de assistência médica; sem renda fixa; e, moradias em 

condições precárias.   

              Existem programas e protocolos de atendimento às pessoas 

atingidas pela hanseníase, embora um agravante que ainda se observa é a 

questão do estigma social (Monteiro, 1987).  

              Desde a antiguidade, esta moléstia, além de ser confundida com 

outras doenças de pele, esteve associada a questões morais e religiosas, e 

associada à sujeira, impureza, pecado e condenação do doente ao 

isolamento do convívio familiar e social (Opromolla, 1981). Apesar da 

descoberta do agente causador e a introdução de medicamentos que 

combatam o mesmo, ainda se observa quadros clínicos com incapacidades 

físicas de todos as matizes, que acarretam em deformidades, sobretudo nos 

olhos, face, membros superiores e inferiores, sem deixar de lado as 

incapacidades psicossociais da segregação que essas pessoas sofrem 

(Brasil, 2008). 

            O cenário da hanseníase, apesar da evolução no campo 

medicamentoso e técnico, continua fazendo suas vítimas. A pessoa atingida 

pela doença, bem como seus familiares, são associados ao antigo símbolo 

da lepra, e, por isso, sofrem discriminação nas relações com a sociedade, 

sejam de ordem familiar, trabalhista, com vizinhos e templos religiosos.  

            Sob o paradigma de novos saberes, nos quais a ciência compreende 

e interfere no mundo técnico e social cada vez mais surge o desafio de 

associar igualitariamente os conhecimentos às necessidades humanas, 

abrangendo o ser humano em todas as suas relações. São criados modelos 

e tecnologias, e utilizados para assistir essas novas realidades, com o 

objetivo de atender essas necessidades. 
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2.1 ORIGEM E EXPANSÃO DA HANSENÍASE 

 

            A lepra já era conhecida há mais de 3000 anos a.C. em diversos 

países como a China, Índia ou Japão, e há mais tempo, segundo descrições 

encontradas em papiros da época do faraó egípcio Ramsés II, datados de 

4300 anos a.C., e também atingia os egípcios (Serviço Nacional de Lepra, 

1960). As evidências objetivas da existência de lepra entre a população 

egípcia foram encontradas em esqueletos datados 200 a.C. (Brasil, 1989). 

            Conforme Opromolla (1981), no livro “Nei Ching Wen”, cuja autoria é 

atribuída ao imperador chinês Huang Tin, traduzido entre 2698-2598a.C., 

aparece o termo li-feng para designar paralisia grave e descrever um estado 

patológico que provoca queda de sobrancelhas, nódulos, ulcerações, 

dormência, mudança de cor da pele e desabamento da pirâmide nasal. 

Nesta época a doença era conhecida como lai ping e Ta Feng.   

            Opromolla (1981) refere que na Índia, o “Sushruta Samhita”, datado 

de 600a.C., descreve pessoas com hiperestesia, anestesia, formigamento e 

deformidades sob os termos vat-ratka e vatsonita. Sob a designação de 

kushtha, o autor cita três espécies de manifestações cutâneas principais: 

anestesia local, ulcerações e deformidades (queda dos dedos e 

desabamento do nariz). 

           Nos Vedas (1400a.C.), a hanseníase é mencionada  como kushtha e 

segundo Lowe (1947, apud Ormopolla, 1981), alguns autores afirmam que 

nas  “Leis de Manu” (1300-500 a.C.) há instruções sobre a profilaxia da 

hanseníase. Na tradução grega de textos hebraicos a palavra tsaraath foi 

traduzida como lepra (lepros = escamas). A palavra lepra, também usada 

pelos gregos para designar doenças escamosas do tipo psoríase, a 

hanseníase era denominada como elefantíase (Opromolla, 1981). 

Segundo a Torah, livro de registro religioso do povo judeu, Deus lhes 

envia algumas leis, por intermédio de Moisés, dentre as quais uma pessoa 

com lepra era considerada imunda. A obediência às últimas orientações de 
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Moisés reza:  

...“guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer 

segundo tudo o que te ensinaram os sacerdotes levitas; como 

lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer “Deuteronômio 

24” (Bíblia,1985).  

 

           Quando era descoberta a imundice da lepra, o povo judeu não media 

esforços para se livrar dela. As pessoas leprosas eram publicamente 

identificadas e afastadas. Suas casas e pertences pessoais eram destruídos 

e queimados para a praga não se espalhar (Bíblia, l985: Levítico 14:43-45). 

            Opromolla (1981) refere que aqueles que apresentavam o tsaraah 

deveriam ser isolados até que os sinais dessa condição desaparecessem.  

Ainda, conforme a Bíblia (1985), o tsaraah na pele dos judeus seriam 

manchas brancas deprimidas em que os pelos também se tornavam 

brancos. 

           Segundo Jopling e Mcdougall (1991), da Grécia a hanseníase foi 

lentamente disseminada na Europa, carregada por soldados infectados 

(Cavaleiros denominados Cruzados), comerciantes e colonizadores, e era 

mais prevalente entre os séculos X e XV. 

Ocorre que a hanseníase era designada lepra como eram 

denominadas várias outras doenças de pele que se supunha serem 

clinicamente idênticas ou terem alguma relação entre si. Durante a Idade 

Média, segundo evidências que se dispõe (Brasil, 1989), a hanseníase teve 

alta incidência na Europa e Oriente Médio.  De acordo com Pinto (1995):  

“... Os médicos medievais consideravam a lepra 

simultaneamente uma doença contagiosa e hereditária, ou 

oriunda de uma relação sexual consumada durante a 

menstruação.” 

 

           O Concílio realizado em Lyon, no ano de 583, estabeleceu regras da 

Igreja Católica para a profilaxia da doença. Essas regras consistiam em 
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isolar o doente da população sadia.  Em algumas áreas, como a França, 

essas medidas de isolamento foram, particularmente, rigorosas e incluíam a 

realização de um ofício religioso em intenção do doente, semelhante ao 

ofício dos mortos, após o qual era excluído da sociedade, passando a residir 

em locais especialmente reservados para esse fim, distantes do povoado.  

Era ainda obrigado a usar vestimentas características que o identificavam 

como doente e fazer soar uma sineta ou matraca para avisar os sadios de 

sua aproximação (Maurano, 1944). 

Pode-se estimar a magnitude da hanseníase na Europa, no século 

XIII, pela existência de quase 20.000 leprosários ou lazaretos (como também 

eram chamados), naquele continente. Da mesma forma pode-se 

acompanhar o declínio da endemia europeia, a partir do século XVII, pela 

desativação gradual dos mesmos asilos, que prosseguiu ao longo do século 

XVIII e a primeira metade do século XIX (Maurano, 1944). 

            Nas Américas, a hanseníase deve ter chegado entre os séculos XVI 

e XVII, com os colonizadores. Não há evidências da existência da moléstia 

entre as tribos indígenas no Novo Mundo (Opromolla, 1981 e 2000). 

            Conforme dados do Serviço Nacional de Lepra (1969) e Opromolla 

(2000), nos Estados Unidos foram os franceses, fundadores do Estado da 

Louisiana, que trouxeram a doença. Para a América do Sul ela veio, 

provavelmente, com os colonizadores espanhóis e portugueses, pois os 

primeiros doentes de hanseníase observados na Colômbia eram de origem 

espanhola. 

Parece que o maior fator de expansão da hanseníase nas Américas 

foi o tráfego de escravos.  Foram os negros que introduziram a doença na 

América do Norte na Flórida, mas os chineses a difundiram na costa 

americana do Pacífico (Serviço Nacional da Lepra, 1960). 

            De acordo com Johston (1995), no Canadá os primeiros casos de 

hanseníase teriam sido detectados em 1815, entre imigrantes e 

trabalhadores chineses. 
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            No Brasil, os primeiros casos da doença foram notificados no ano de 

1600, na cidade do Rio de Janeiro (Yamanouchi et al.,1993), onde anos 

mais tarde seria criado o primeiro lazareto ou leprosário, local esse 

destinado a abrigar os doentes de Lázaro ou leprosos (Brasil,1989). 

           Após os primeiros casos no Rio de Janeiro, outros focos foram 

identificados, mormente na Bahia e no Pará. Tal fato, conforme o Ministério 

da Saúde (Brasil, 1989) levou as autoridades da época a solicitarem 

providências de Portugal, sem, entretanto, serem atendidas. 

           Opromolla (1981) cita dois documentos como os mais antigos 

encontrados no que se refere à hanseníase no Estado de São Paulo.  O 

primeiro alude ao censo sobre esta doença, datado de 1822, do Visconde de 

Oeynhausen, cujos dados não são conhecidos integralmente.  O outro trata 

do censo de 1851, que faz alusão ao aumento no número de casos de 

hanseníase no Estado. 

           De acordo com Maurano (1944), após a instalação da moléstia em 

diversos pontos da costa brasileira, correspondente aos principais centros da 

colônia de Portugal, a infecção teria acompanhado a marcha da colonização 

e seus movimentos migratórios internos, por necessidade de mão de obra. 

           De São Paulo a infecção teria acompanhado o movimento das 

bandeiras para Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás e, posteriormente, para 

o sul do Brasil.  

           Maurano (1939) ao analisar a variação da frequência da hanseníase 

desde os tempos coloniais até sua época, narra que a moléstia foi muito 

intensa no período colonial até o início do século XIX, a seguir ela diminui de 

intensidade, tornando a se expandir com maior importância a partir da 

segunda metade do mesmo século, como consequência das correntes 

migratórias. 

           Segundo dados do Serviço Nacional de Lepra (1960), as medidas 

legislativas mais importantes até o século XX, ditadas para o controle da 
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hanseníase no território nacional foram: a lei que tornou obrigatório o 

isolamento dos doentes de hanseníase no Rio de Janeiro, decretada em 

1756; o regulamento assinado, em 1787, por D Rodrigo de Menezes para o 

hospital da Bahia; o isolamento obrigatório para os doentes no Estado do 

Pará, em 1838; a proibição do exercício de certas profissões pelos 

hansenianos, em 1848; e, a de 1883 sobre a expedição de legislação 

apropriada com a criação de hospitais-colônias em Sabará. 

           Foi Emílio Ribas, em 1912, durante o Congresso Sul Americano de 

Dermatologia e Sifiligrafia do Rio de Janeiro, quem destacou a importância 

da notificação compulsória e de se tratar a hanseníase com rigor científico, 

além do “isolamento humanitário” em hospitais-colônias que não só 

abrigassem os doentes a serem internados, mas que também, trabalhassem 

a questão da profilaxia (Maurano, 1939). 

           Entre as medidas chamadas profiláticas, acontecia o afastamento dos 

filhos recém-nascidos sadios de seus pais doentes, e assim dar-lhes 

assistência nos educandários ou preventórios (Monteiro, 1987).             

           Outra medida era a ação conjunta de Estado, Município e 

comunidade para resolver a questão da hanseníase no território brasileiro.  

Nesta época destaca-se o envolvimento de Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro 

e de Alfredo da Matta, no Amazonas (Serviço Nacional da Lepra, 1960).  

           Em 1920, com a criação do Departamento Nacional de Saúde 

Pública, por Carlos Chagas, foi criada a Inspetoria de Profilaxia da Lepra e 

Doenças Venéreas, priorizando a criação de asilos-colônia em território 

nacional para o isolamento dos hansenianos e de seu tratamento com óleo 

de chaulmoogra (Maurano, 1939). 

            Em 1941, cria-se o Serviço Nacional de Lepra, com modelos novos e 

mais metódicos de controle, e surgem, então, os dispensários estaduais, 

serviços ambulatoriais para investigação, suspeição e encaminhamentos dos 

casos positivos de hanseníase para os respectivos asilos de sua região 

(Serviço Nacional de Lepra, 1960). 
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           Segundo Nogueira (1995) com o advento da sulfona, uma droga 

bacteriostática, na década de 1940, ocorrem mudanças na política de 

controle da hanseníase, e a tendência à abolição do isolamento compulsório, 

em 1962, e proposto um novo modelo de atendimento ambulatorial para não 

segregar o doente de hanseníase.   

           Rotberg, em 1977, propõe à comunidade científica que, para 

colaborar com fim do estigma social, devia tratar a doença lepra pelo nome 

de hanseníase, homenagem a Guehard Anour Hansen, médico norueguês 

que identificou o agente causador da doença, em 1874. Bem como, se referir 

ao doente não mais como leproso, mas sim, como hanseniano, corrigindo, 

assim, um “equívoco Bíblico” e resgatando a dignidade das pessoas 

atingidas pela hanseníase.   

           Este fato torna-se lei em 29 de março de 1995, quando o então 

presidente da República Fernando Henrique Cardoso assina a lei 98.010. 

(DOU 30/03/95). 

           Atualmente, está em vigor a portaria nº 3.125 de 07 de outubro de 

2010, que dá as diretrizes para a vigilância, atenção e controle da 

hanseníase em todo o território nacional (Brasil, 2010). 

 

 

2.2 O QUE É A HANSENÍASE 

 

            Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, endêmica, causada 

pelo Micobacterium leprae, um bacilo álcool-ácido resistente (BAAR), 

intracelular obrigatório, com afinidade por células da pele e nervos, e tem 

como acometimento principal desde as terminações nervosas na pele, até 

grandes troncos nervosos, comprometendo, assim, a pele, anexos, nervos, 

músculos, e pode atingir órgãos e comprometer sistemas do organismo 

humano (Brasil, 2002a). 
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           Para Opromolla (2000), a característica clínica principal é o 

comprometimento dermatoneurológico, de evolução lenta, que aparece em 

forma de manchas na pele do corpo, com perda total ou parcial da 

sensibilidade, e resulta em deformidades óstio-articulares e outras sequelas 

como perda da visão e amputações de membros, e gera incapacidades 

físicas, emocionais e dependência social. 

            O tratamento medicamentoso que foi iniciado com a administração 

da dapsona (sulfona) no final dos anos quarenta do século passado incluiu 

posteriormente a clofazemina e nos anos setenta associou a rifampcina. A 

associação desses antibióticos (bacteriostáticos e bactericidas) denominou-

se poliquimioterapia (PQT), que é atualmente preconizada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), e adotada em todo território nacional conforme 

preconiza o Manual para o Controle da Hanseníase (Brasil, 2002b) 

           Durante o tratamento da hanseníase, podem ocorrer reações imuno-

celulares, que resultam em quadros clínicos conhecidos como reações, que 

por sua vez exacerbam quadros de neurites, e podem gerar incapacidades 

físicas, sociais e emocionais. Segundo Garbino (2008), essas 

incapacidades, se não acompanhadas por uma equipe interdisciplinar por 

avaliações e condutas específicas e periódicas, levarão a deformidades e, 

concomitantemente, vão reforçar o estigma social.  

            Essas sequelas podem ser desfigurantes, mutilantes, incapacitantes 

e, na maioria das vezes, desencadeiam transtornos multidimensionais, que 

são de ordem social como abandono familiar, segregação, dependência 

física e econômica, além do dano psicoemocional (Helene, 2002).  

            Dados fornecidos pela OMS apontam que no ano de 2009 havia um 

total de 244.796 casos de hanseníase no mundo. A Índia aparece em 

primeiro lugar com 139.000 casos e o Brasil, em segundo lugar, com 37.610, 

ou seja, um número muito elevado de casos. Porém, ao analisar a detecção 

de casos no mesmo período, o Brasil aparecerá em primeiro lugar no mundo 
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com um coeficiente de prevalência de 2,40/10.000habitantes e detecção de 

20,45/100.000habitantes (OMS, 2010)  

            A incidência de casos diagnosticados tardiamente, já com sequelas 

instaladas, ainda é elevada, significando, que além da demora no 

diagnóstico, existe qualidade baixa nos serviços de atendimento, conforme 

apontava, em 2000, o Guia do Ministério da Saúde (MS) para a Eliminação 

da Hanseníase. 

          O diagnóstico precoce, a uniformidade das ações de controle, a 

interação entre os serviços e a qualidade no atendimento, são os únicos 

caminhos para enfrentar com sucesso essa endemia (Opromolla, 2000). 

Foi por meio de uma série de reformas no sistema de saúde que as 

políticas públicas foram implementadas no Brasil, com o objetivo de 

descentralizar as ações de controle e atenção à saúde, com ênfase na 

atenção básica, na rede de serviços de atenção primária, conseguiu-se 

alcançar o objetivo de um diagnóstico precoce e acesso fácil do suspeito da 

doença ao serviço de saúde, garantindo, assim, o vínculo ao tratamento e a 

divulgação de sinais e sintomas da doença à comunidade (Lombardi, 1991). 

Para tanto, o MS desenvolveu um protocolo de atendimento que envolve 

todas as ações epidemiológicas e operacionais de controle para apropriação 

e utilização da equipe interdisciplinar que atua na atenção básica à saúde 

(Brasil, 2008).  

       O Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH), do MS, 

preconiza algumas ações de controle que se encontram na Portaria  

Ministerial Conjunta nº 125 de 26/03/2009, que vão desde a organização de 

serviços de referência estaduais, regionais e locais, nos quais destacam-se 

ações  de vigilância epidemiológica e ações operacionais, até a classificação 

das diferentes formas clínicas, tratamento e atribuições da equipe 

multidisciplinar na assistência - Diário Oficial da União de 27/03/2009 (Brasil, 

2009).  
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      As ações de vigilância epidemiológica do MS são controladas por um 

Sistema Nacional de Vigilância, por um banco de dados do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Todos os casos 

diagnosticados e digitados neste banco são acompanhados periodicamente, 

em boletins e análises de alguns itens como: alta; reações; abandonos; 

faltas; e, controle de contatos domiciliares inscritos e examinados, que 

geram indicadores a nível local, estadual e nacional (Brasil, 2010).                  

Nas ações operacionais, são analisados indicadores que servem para 

qualificar o nível dos serviços prestados e, consequentemente, as ações e 

agentes que fazem parte desse processo nos diferentes níveis de 

planejamento e atendimento. Cabendo a cada nível de governabilidade, 

coletar, avaliar e adequar os recursos, para a melhora em seus indicadores, 

conforme as políticas públicas de saúde atuais como consta no Plano 

Nacional de Eliminação da Hanseníase do MS (Brasil, 2009). 

Dentre as diretrizes básicas que objetivam a redução da 

morbimortalidade por hanseníase no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), destaca-se a atenção integral ao portador de hanseníase que deve 

ser garantida pela hierarquização de serviços e pelo cuidado, por uma 

equipe multiprofissional (Brasil, 2008). 

      Neste contexto, as práticas de enfermagem são de grande 

importância e abrangem: o diagnóstico precoce; tratamento; prevenção de 

incapacidades físicas, emocionais e sociais, tanto por ações de intervenção 

direta como pelo processo de educação em saúde, com o objetivo de uma 

participação consciente e constante da pessoa atingida pela hanseníase, 

bem como, seus familiares e a comunidade, nas diferentes etapas do 

programa de assistência, preconizado pelo MS (Brasil, 2010). 

     Um grande desafio para a equipe de enfermagem é trabalhar na 

garantia da adesão dos usuários ao tratamento e sua reabilitação social, 

pois se sabe que a hanseníase exige um tratamento e acompanhamento em 

longo prazo, por causa das características clínicas e sociais (Brasil, 2008). 
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  Um processo dinâmico e sistematizado, que possibilite, ainda, um 

controle e avaliação efetiva, é uma das formas para efetivar a adesão, 

acompanhamento e avaliação do tratamento do portador de hanseníase, 

proporcionando assistência efetiva e com qualidade. 

 

 

2.3 A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: 

DESAFIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO MODELO 

ASSISTENCIAL EM HANSENÍASE 

 

Como já foi citado anteriormente, a hanseníase é uma doença com 

um poder altamente incapacitante, levando as pessoas a terem suas 

necessidades físicas, sociais, emocionais, profissionais ou familiares 

afetadas e que exige um tratamento e acompanhamento individualizado e 

longo, com isso, uma das vertentes teóricas que mais se aproxima das 

necessidades de pessoas com risco às incapacidades, é a do autocuidado.  

A assistência de enfermagem a pacientes com ênfase no autocuidado, 

tem sido uma alternativa encontrada no sentido, não só de estimular o 

paciente a participar ativamente no seu tratamento, como também aumentar 

sua responsabilidade nos resultados da assistência (Peixoto, 1996).  

 Alguns trabalhos apontam as vantagens da aplicação do modelo de 

Orem na assistência a pacientes, pois facilita o planejamento de apoio amplo 

e efetivo de enfermagem em nível domiciliar e da equipe multidisciplinar, 

visto que fornece uma visão holística, nos aspectos relativos ao 

levantamento e interpretação dos dados, bem como qualidade de 

assistência prestada. (Titus, Porte, 1993)  

O termo ‘autocuidado’ foi conceituado por Dorothea Oren, que a 

considera como prática de atividades que as pessoas desempenham em seu 

próprio benefício, no sentido de manter a vida, ou seja, suas relações sócio-

espirituais, baseadas no seu histórico de vida (Orem, 1991). 
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Utilizando os pressupostos da Teoria dos Sistemas de Enfermagem, 

Orem (1991) descreveu a Teoria do Déficit de Autocuidado, na qual o 

engajamento dos indivíduos nas práticas de autocuidado depende, em 

grande parte, de aspectos culturais, educacionais, relativos a habilidades e 

limitações pessoais, experiência de vida, estado de saúde e recursos 

disponíveis, estabelecendo a relação existente entre a capacidade de ação 

do indivíduo e a sua demanda para o autocuidado. 

 O enfermeiro, segundo esta teoria, é um profissional que possui 

conhecimento e habilidades para identificar os riscos e as incapacidades que 

o paciente apresente. Tais necessidades devem ser analisadas e 

relacionadas com as vulnerabilidades na perspectiva da atenção em saúde 

coletiva, pois não se pode ignorar a realidade socioeconômica em que o 

indivíduo está inserido, assim como o histórico de vida e relações  sociais. 

Tem-se observado que as pessoas atingidas pela hanseníase, 

apresentam riscos em sua integridade física e emocional, em um grau mais 

profundo que em outras patologias, e estes, somados às ações 

estigmatizantes que as mesmas sofreram ao longo da história e na 

atualidade ainda sofrem em suas relações sociais, as tem tornado mais 

vulneráveis.    

Segundo Nichiata, Takahashi e Bertolozzi (2008), o termo 

‘vulnerabilidade’ é recorrente, utilizado na linguagem cotidiana e na literatura 

científica em saúde, nas quais o verbo latino  vulnerare quer dizer “provocar 

um dano, uma injúria” e, ainda, que se confunda com o conceito de risco, 

são vocábulos muito distintos. 

A vulnerabilidade tem como propósito a busca da “síntese”, ou seja, a 

busca de elementos abstratos associados e associáveis ao processo de 

adoecimento para planos de elaboração teórica, mais concretos e 

particularizados, nos quais entre os nexos e as mediações entre o fenômeno 

sejam objeto de conhecimento (Egry, 2008). 
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Pode-se entender, assim, que é necessário conhecer alguns 

marcadores de exposição que devem ser levados em consideração em uma 

proposta de modelo assistencial. 

Ayres et al. (2008) sugere um quadro de marcadores de 

vulnerabilidades às doenças e agravos em um determinado território, 

dividido em três aspectos principais: 

 

 Individual (indivíduo/família): perfil demográfico, estrutura e 

dinâmica familiar, condições de vida, condições de trabalho, 

comportamento, crença e valores. 

 

 Programático: Políticas Públicas de Saúde, operacionalização, 

multisetoriedade, multidisciplinaridade e modelos e práticas de 

assistência. 

 

 Social: recursos e ações das comunidades, acesso a políticas 

públicas, referências culturais, exercício de cidadania, e, normas e 

crenças religiosas. 

 

            Aspectos esses, que devem ser considerados, para elaborar a 

assistência dirigida à pessoa atingida pela hanseníase e não somente a 

morbidade do agravo, os aspectos biológicos. Também, as políticas 

públicas, sociais, econômicas, avanços tecnológicos, historicidade de vida e 

valores pessoais devem ser considerados. (Ayres et al., 2008) 

            Apesar da descoberta do agente causador e a introdução de 

medicamentos que combatam o mesmo, vê-se, ainda, quadros clínicos com 

incapacidades físicas de todos os matizes, acarretando deformidades, em 

especialmente olhos, face, membros superiores e inferiores, sem deixar de 

lado as incapacidades psicossociais da segregação que essas pessoas 

sofrem (Brasil, 2008). 
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Sob o paradigma de novos saberes, nos quais a ciência cada vez 

mais compreende e interfere no mundo técnico e social, surge o desafio de 

associar igualitariamente os conhecimentos às necessidades humanas, 

abrangendo o ser humano em todas as suas relações. 

Os modelos assistenciais são descritos, ainda, como uma 

racionalidade, um modo de combinar tecnologias materiais e não materiais 

utilizados nos serviços de saúde, para o enfrentamento de problemas 

individuais e coletivos, num determinado território para determinadas 

populações (Paim, 2003).  

Cabe ao enfermeiro, adotar e aplicar as tecnologias mais recentes, 

associar ao conteúdo programático deste agravo e em conjunto com a 

realidade social do paciente, desenhar na sua práxis, um modelo que supra 

o máximo possível as necessidades afetadas, tornando o paciente mais 

independente e inserido no contexto social e político de seu cotidiano.  

Para alcançar este ponto, acredita-se que somente com a soma de 

conhecimentos e esforços, quer sejam das academias, instituições públicas 

e sociedade organizadas, conseguir-se-á atingir uma melhor qualidade de 

vida às pessoas atingidas pela hanseníase, que historicamente foram 

marginalizadas, estigmatizadas e discriminadas, pagando um alto preço em 

suas vidas e de seus familiares, o da segregação social. 

Deve-se caminhar com este propósito e buscar um modelo que se 

adeque às necessidades das pessoas atingidas pela hanseníase, levando 

em consideração as tecnologias atuais, as políticas públicas de saúde e as 

relações profissionais da equipe de enfermagem, em sua jornada de 

trabalho, bem como de suas responsabilidades, obstáculos operacionais em 

sua rotina e a integração multiprofissional.   

         A enfermagem por se caracterizar como uma profissão dinâmica 

necessita de uma metodologia que seja capaz de refletir tal dinamismo.  
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           Segundo Bork (2003), o processo de enfermagem é considerado 

como a metodologia de trabalho mais conhecida e aceita no mundo, 

facilitando a troca de informações entre enfermeiros de várias instituições.   

            A aplicação do processo de enfermagem proporciona ao enfermeiro 

a possibilidade da prestação de cuidados individualizados, centrado nas 

necessidades humanas básicas e, além de ser aplicado à assistência, pode 

e deve nortear tomada de decisões em diversas situações vivenciadas pelo 

enfermeiro, enquanto for gerente da equipe de enfermagem. 

           Para Afaro-Lefevre (2000), o processo de enfermagem é 

fundamentado em princípios e regras que são conhecidos por promover 

cuidados de enfermagem eficientes e é definido como “a dinâmica das ações 

sistematizadas e inter-relacionadas, para a assistência do ser humano”. 

           É necessário, para tanto, que o enfermeiro tenha uma formação 

acadêmica que possibilite o conhecimento, avaliação e percepção de 

adaptação conforme a necessidade do paciente/cliente. No caminho a 

percorrer, são envolvidas questões institucionais, políticas, sociais e 

econômicas, tanto pelo profissional, quanto pelo paciente.    

            O modelo assistencial é uma construção histórica, política e social, 

organizada num contexto dinâmico, para atender aos interesses dos grupos 

sociais, um modo de combinar tecnologias, para um enfrentamento de 

problemas individuais e coletivos, num determinado território e população 

(Egry, 2008). 

           A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) representa 

um conjunto de ações encadeadas e inter-relacionadas que possibilitam uma 

assistência que envolva o profissional, paciente, meio social e ações 

programáticas.  Surge mediante a implementação das etapas do processo 

de enfermagem que é composto de histórico, exame físico, diagnóstico, 

prescrição, aplicação e evolução.   
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           A SAE é um processo dinâmico, portanto, pode ser modificado de 

acordo com as situações que se apresentam, seja no universo do 

profissional, do paciente, do meio social e nas ações programáticas.   

           A SAE foi desenvolvida para ser aplicada às diversas condições 

clínicas, tendo sempre em vista o paciente como um ser humano 

biopsicossocial-espiritual, respeitando, assim, sua integridade, personalidade 

e suas relações sociais (COREN-SP, 2000). 

A SAE baseia-se em teorias de enfermagem que envolve profundos 

saberes e conhecimentos culturais, sociais, comportamentais, abrangendo 

não somente o indivíduo como pessoa, mas enquanto família, social, 

profissional, comunidade, cultura e instituição, buscando a autonomia do 

paciente.   

Dentre as diversas teorias de enfermagem conhecidas, destacam-se 

algumas que podem ser utilizadas como referencial teórico, pois são 

fundamentadas nas características da doença, paciente e modelo de saúde 

preconizadas pelo Ministério da Saúde. São elas: “O modelo ambiental” de 

Florence Nightingale; “Da solução de problemas” de Faya Glenn Abdellah; 

“Da definição das práticas de enfermagem” de Virginia Henderson; “Do auto 

cuidado” de Dorothea E. Orem; e, “Das necessidades humanas básicas” de 

Wanda de Aguiar Horta. 

Para Horta (1979), que foi uma das precursoras da mudança ocorrida 

no processo de enfermagem, em relação ao perguntar, observar, registrar, 

avaliar e redimensionar, denominada então de anamnese de enfermagem, 

são fases importantes no contexto integral ao paciente.   A posteriori  passa 

a ser conhecida como histórico de enfermagem, que para esta autora 

comporta a identificação dos problemas do doente, e hoje passa a compor o 

diagnóstico de enfermagem, indispensável na construção de um plano 

assistencial, como cita Tarune (2008):  

“O termo diagnóstico de enfermagem surgiu na literatura norte-

americana, em 1950, quando Mc Manus propôs, dentre as 
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responsabilidade do enfermeiro a identificação dos 

diagnósticos ou problemas de enfermagem”   

 

  Por meio de processo sistematizado, o enfermeiro deve ser capaz de 

reconhecer e identificar problemas que afetam as necessidades básicas do 

paciente, os agravos ambientais e sociais que interferem na saúde do 

mesmo, na família e na comunidade, ou seja, identificar e definir objetivos e 

elementos facilitadores vitais à consecução de cada etapa da 

sistematização, e tornar o paciente autônomo (Barros, Chiesa, 2007). 

A efetiva aplicação da SAE, que se processa por meio de 

planejamento da assistência, que garante a responsabilidade com relação 

ao cliente assistido, uma vez que o processo permite diagnosticar as 

necessidades do paciente, fazer uma prescrição adequada dos cuidados, 

auxilia a tomada de decisão, permite acompanhar a evolução, reavalia as 

necessidades afetadas, e proporciona um instrumento facilitador para que o 

enfermeiro gerencie a equipe. Para tanto, exige do profissional autonomia, 

conhecimento científico, habilidades e atitudes pautadas no compromisso 

ético e responsabilidade no cuidar do outro.   

Conforme Barros e Chiesa (2007): 

 “A aplicabilidade, assim como a estruturação da 

sistematização da assistência, depende do envolvimento do 

profissional na pratica de enfermagem, capaz de prover 

cuidados para transformar e solucionar os problemas e 

necessidades das pessoas e da coletividade”. 

          O ser humano desde o início de sua caminhada evolutiva pelo planeta, 

apresenta diferentes necessidades, sejam elas de ordem biológica, 

emocional, social ou espiritual.  

Para Agnes Heller (1986), as necessidades surgem de um desejo 

consciente, aspiração e intenção dirigida para determinado objeto, e que 

motiva a ação para tal, assim, surgem segundo a autora, dois tipos 

diferentes de necessidades: as naturais, que se referem à conservação e 
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perpetuação da vida e as necessárias que se relacionam à liberdade, 

autonomia, autorrealização e atividade moral. Ambas serão determinadas 

socialmente. 

            Da mesma forma, as necessidades de saúde, também, são 

determinadas socialmente, uma vez que o ser humano para viver, depende 

de um organismo apto para tal, e, assim, ao utilizá-lo, acaba por criar uma 

relação entre as necessidades sociais e as de saúde a fim de manter um 

equilíbrio necessário para realizar as trocas sociais. 

 Tendo como marco referencial a saúde coletiva, que incorpora o 

método materialista dialético, que considera a determinação histórica do 

processo coletivo na produção de estados de saúde-doença, pode-se 

entender, que a saúde coletiva emergiu com o sentido de ampliar as práticas 

e os conhecimentos em saúde, por meio da participação das categorias de 

trabalhadores, além dos profissionais de saúde, incluindo cientistas sociais e 

atores sociais (Breilh, 1990;  Egry, 2008). 

 Bertolozzi (2008, apud Egry, 2008) refere que a prática é 

determinada pela finalidade social do trabalho em saúde, portanto, não é 

uma prática estática, mas dinâmica, pois requer revisões periódicas, frente 

às transformações da sociedade, das necessidades dos sujeitos e dos 

modelos de atenção à saúde.   

Segundo o Manual de Controle de Hanseníase e Procedimentos 

(Brasil, 2002), são atribuições do enfermeiro: prestar assistência de 

enfermagem integral ao indivíduo, seus familiares e a comunidade; bem 

como, desenvolver ações educativas que contribuam para a autonomia dos 

mesmos.                                                                    

A SAE, desta forma, vem ao encontro das necessidades dos usuários 

e profissionais de enfermagem sob a óptica da saúde coletiva, bem como os 

preceitos do MS, na busca da qualidade na assistência a essa clientela. 
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            Para Cecílio (2001), as necessidades podem funcionar como 

“analisadoras” das práticas de cuidados, dado a sua centralidade para o 

trabalho em saúde. O autor refere também que a integralidade 

operacionalizada nos serviços de saúde, traduz o esforço da equipe em 

compreender e atender às necessidades captadas da expressão individual.            

            A SAE, além de suprir as características citadas, é orientada e 

legalmente definida pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), 

mediante a Lei nº 7.498, de 25 de Junho de 1986, e as Resoluções 

159/1993, 204/2000 e 272/2002, que consideram sua aplicação, como 

privativa do enfermeiro, e subsidiam as ações de assistência de enfermagem 

que possam contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade. Essa 

sistematização estabelece um processo de trabalho em etapas, dinâmico, 

com o envolvimento dos demais componentes da equipe de enfermagem, 

sob supervisão do enfermeiro e com avaliações periódicas. Deve ocorrer em 

toda instituição de saúde do território nacional, seja ela pública ou privada, e 

deve ser registrada formalmente no prontuário do paciente/cliente/usuário 

(COREN-SP, 2009). 

 Por todos esses motivos, o PMCH, em 2007, realizou o curso de 

capacitação de aplicação da SAE nos pacientes, para enfermeiros das 

unidades de referência de hanseníase do município de São Paulo, que teve 

sua proposta aprovada pelo Departamento de Recursos Humanos do 

município de São Paulo (DRH-4) sob nº 031/06, da Secretaria Municipal de 

Saúde de São Paulo, no qual foi fornecido um modelo impresso para 

utilização na aplicação da SAE (Anexo 1) . 

  O PMCH repetiu, então, o mesmo curso em 2008, readequando a 

distribuição das aulas em horários diferentes do anterior, porem com o 

mesmo conteúdo programático. Deste modo, na segunda capacitação, foi 

atingida a meta de 100% dos enfermeiros das unidades de referência em 

hanseníase do município de São Paulo. Nesse treinamento, foram 
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capacitados 63 enfermeiros que atuavam nas unidades de referência de 

hanseníase do município.    

Buscar, portanto, conhecer como os profissionais de enfermagem, 

adotam a práxis ao utilizar o instrumento SAE, para atender as necessidades 

de saúde, ampliadas na visão da saúde coletiva, assim como, verificar esta 

relação entre a aplicação da SAE na prática do enfermeiro e a tradução na 

superação às necessidades individuais das pessoas atingidas pela 

hanseníase, tornou-se o objetivo desse estudo. 

Além de conhecer, qual a importância creditada a esse tipo de práxis 

pelos próprios profissionais que a utilizam, tem sido motivo de inquietação.  

Esta pesquisa propõe fazer um recorte temporal e espacial no tema, 

que demonstre a utilização do modelo assistencial (SAE), na dimensão dos 

enfermeiros que atuam nas unidades de referência em hanseníase do 

município de São Paulo. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS  
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3 OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

  Conhecer os limites e possibilidades da Sistematização de 

Assistência de Enfermagem nas unidades de saúde, referência em 

hanseníase do Município de São Paulo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar os enfermeiros que atuam nas unidades de referência 

em hanseníase do Município de São Paulo; 

2. Verificar se os enfermeiros que participaram da capacitação da 

SAE realizada pelo PMCH, em 2007/2008, nas unidades de 

referência para hanseníase do Município de São Paulo, continuam 

atuando na área e se adotaram a SAE em sua práxis; 

3. Verificar como ocorre a utilização da SAE nas unidades de 

referência de hanseníase no Município de São Paulo; 

4. Conhecer os valores que os enfermeiros das unidades de 

referência em hanseníase de São Paulo atribuem a SAE. 

 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodologia  29 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

 

        Foi realizada uma pesquisa exploratória, operacional de campo, 

utilizando uma abordagem quantitativa. 

 Minayo (2004) cita: 

 “O método quantitativo, auxilia no trabalho de construção do 

objeto de estudo, facilitando a descoberta de dimensões não 

conhecidas do problema e permite também compor novas 

hipóteses.”  

            

         

4.2 CENÁRIO DO ESTUDO  

 

  Na cidade de São Paulo, existem 31 subprefeituras e cinco 

Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS): CRS - Norte, CRS - Sul, CRS - 

Leste, CRS - Centro Oeste e CRS - Sudeste, e 26 Supervisões de Vigilância 

em Saúde (SUVIS), que referenciam seus pacientes de hanseníase para 32 

unidades especializadas no tratamento e acompanhamento de casos, por 

uma equipe multidisciplinar, conforme apresentado na Figura 1.  A pesquisa 

foi realizada, portanto, nessas 32 unidades de saúde do Município de São 

Paulo, que são referência ao atendimento em hanseníase, como podem ser 

visualizadas no mapa e apontadas na relação do PMCH (Anexo 2).   
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Figura 1. Mapa das Unidades de Referência para hanseníase, segundo a Coordenadoria de 

Saúde e SUVIS MSP, 2011. 
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           A distribuição dos casos de hanseníase por SUVIS, no Município de 

São Paulo, pode ser acompanhada na Tabela 1. Destaca-se que, além 

destes casos em tratamento (PQT), também são acompanhados os casos 

pós-alta medicamentosa que o sistema estima em 40% do registro ativo. 

 

 

Tabela 1. Número de casos de hanseníase em Registro Ativo no Município de São 

Paulo, dezembro de 2011. 

 

SUVIS de residência 
Idade dos pacientes 

Total 
 15 anos > 15 anos   

Butantã 1 10 11 

Campo Limpo 0 19 19 

Socorro 0 20 20 

Casa Verde / Cachoeirinha 1 6 7 

Cidade Tiradentes 0 5 5 

Ermelino Matarazzo 1 4 5 

Freguesia / Brasilândia 0 13 13 

Guaianases 0 2 2 

Ipiranga 0 9 9 

Itaim Paulista 1 13 14 

Itaquera 0 14 14 

Tremembé / Jaçanã 0 3 3 

Lapa / Pinheiros 0 14 14 

M'boi Mirim 0 13 13 

Mooca / Aricanduva 0 9 9 

Parelheiros 1 9 10 

Penha 0 12 12 

Pirituba / Perus 1 23 24 

Santana / Tucuruvi 0 10 10 

Santo Amaro / Cidade Ademar 1 23 24 

São Mateus 0 6 6 

São Miguel 1 14 15 

Sé 0 10 10 

Vila Maria / Vila Guilherme 0 8 8 

Vila Mariana / Jabaquara 0 16 16 

Vila Prudente / Sapopemba 0 12 12 

TOTAL 8 297 305 

Fonte: PMCH/CCD/COVISA. Dez.2011;  = menos ou igual a; > mais que 
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4.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

  

Os sujeitos que fazem parte da presente pesquisa são enfermeiros, 

de ambos os gêneros, lotados nas unidades de referência em hanseníase do 

Município de São Paulo, independente do tempo de atuação e se 

participaram ou não da capacitação sobre a SAE, direcionado à hanseníase, 

promovido pelo PMCH de São Paulo em 2007/2008. 

As amostras foram sistemáticas e probabilísticas, pois buscam uma 

representatividade do universo de enfermeiros que atuam nas unidades de 

referência ao tratamento de hanseníase do Município de São Paulo.    

  A listagem dos enfermeiros entrevistados foi fornecida pelo PMCH de 

São Paulo. 

 

 

4.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

  Foi elaborado um questionário específico (Apêndice A), para ser 

aplicado aos enfermeiros que atuam nas respectivas unidades de referência 

para hanseníase do Município de São Paulo. 

O questionário foi preparado com o objetivo de identificar, entre os 

enfermeiros, seus conhecimentos a respeito da SAE, e os limites e 

possibilidades que este método de trabalho pode oferecer, dentro de sua 

rotina em uma unidade básica de saúde, no atendimento às pessoas 

atingidas pela hanseníase e composto por dois tópicos: 

I) O primeiro tópico aborda a identificação dos enfermeiros, 

incluindo dados sobre sua formação acadêmica e atuação 

profissional; 

II) O segundo tópico focaliza a SAE: o conhecimento do modelo 

assistencial, sua aplicação, considerando as facilidades e 

dificuldades, permitindo verificar a utilização, ou não deste modelo 
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(SAE) nas unidades de referência de hanseníase no Município de 

São Paulo, bem como suas potencialidades e limites. 

           Além das questões dirigidas, foi apresentado um espaço para 

justificativas, bem como, sugestões e comentários que os entrevistados 

julgassem pertinentes. 

  

 

4.4 COLETA DE DADOS 

 

           Durante o contato pessoal com todos os enfermeiros que atuam nas 

unidades de referência para o tratamento de hanseníase do Município de 

São Paulo, foi explicado o objetivo e a importância da pesquisa, e que, caso 

houvesse interesse em participar da entrevista, marcar-se-ia a posteriori 

uma data e local para realizar a entrevista individualmente. 

           Nas 32 unidades de referência, existem 37 enfermeiros que atuam 

diretamente na assistência aos pacientes de hanseníase e desses, alguns a 

priori manifestavam desinteresse em participar da pesquisa.   

A coleta de dados foi realizada nos respectivos locais de trabalho, em 

data e horário previamente agendados, porém alguns enfermeiros, por 

fatores relacionados ao tempo, solicitaram que o questionário fosse enviado 

a eles eletronicamente, bem como o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), para que os mesmos, como já haviam 

tomado conhecimento do projeto e estavam cientes e desejosos de 

participar, pudessem responder às questões e, posteriormente, devolvê-las. 

           A grande maioria das entrevistas foi realizada pessoalmente, e na 

ocasião foi novamente esclarecido ao entrevistado, o conteúdo, objetivo, 

bem como apresentado para leitura, o projeto de pesquisa e entregue o  

TCLE para ser lido e assinado pelo mesmo, antes da entrevista.  

          Alguns questionários foram enviados posteriormente aos 

entrevistados, que ainda estavam com dificuldades de horário, por terem 
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mais de um vínculo empregatício e desejavam mais tempo além de 

preferirem privacidade, que segundo os mesmos, leva a promoção de um 

ambiente mais propício à concentração e possibilidade de reflexão sobre 

suas respostas e sugestões a respeito do assunto. 

          A coleta de dados foi iniciada em setembro de 2011, e finalizada em 

novembro do mesmo ano. 

          Importante ressaltar, que todos os enfermeiros que participaram desta 

pesquisa, não apresentaram dificuldade de compreensão durante a leitura e 

interpretação dos enunciados das questões, sejam os que foram 

entrevistados pessoalmente ou à distância. 

 
 

4.5  ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 
  
  Atendendo à Portaria 196/96 da Comissão Nacional de Pesquisa, esta 

investigação foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo sob nº 1085/2011 e SISNEP nº 

0099.0.196.000-11 (Anexo 3) e todos os participantes da pesquisa leram e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, atendendo a 

(Apêndice B).  

 

 

4.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

            A análise dos resultados foi realizada através da vertente 

quantitativa. 

            O processo de análise de dados envolve tabulação e distribuição de 

frequências em forma absoluta (nº), frequências relativas (%) e frequências 

acumuladas.     
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   A análise dos dados foi realizada por estatística descritiva simples. 

Os resultados da coleta de dados foram apresentados em tabelas, quadros e 

gráficos, elaborados em planilha eletrônica Excel e discutidos com base na 

literatura existente sobre o assunto. Desta forma, procurou-se entender o 

fenômeno, segundo a perspectiva dos participantes da situação estudada e 

a partir daí, propor hipóteses, diminuindo o distanciamento entre a teoria e a 

realidade, entre contexto e ação. 
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5 RESULTADOS   E   DISCUSSÕES 

 

 

No período definido para coleta de dados, ao contatar as 32 Unidades 

de Referência em Hanseníase, foram encontrados 37 enfermeiros atuantes 

na assistência às pessoas atingidas pela hanseníase nessas unidades.  

Destes, 30 concordaram em participar da pesquisa. 

Para melhor exposição dos dados, são apresentados dois tópicos: a 

caracterização dos enfermeiros e a SAE e sua aplicação nas Unidades de 

Referencia em Hanseníase. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ENFERMEIROS 

 

Dos 37 enfermeiros que atuam nas 32 unidades de referência para 

hanseníase no Município de São Paulo, 30 concordaram em participar desse 

trabalho, independente de terem participado da capacitação sobre a SAE, 

direcionada à hanseníase, promovido pelo Programa Municipal de Controle 

da Hanseníase de São Paulo em 2007/2008 e que constituíram a amostra 

deste estudo. 

O mapa da Figura 2 aponta a localização geográfica dos enfermeiros 

que atuam na assistência às pessoas atingidas pela hanseníase em suas 

respectivas Unidades de Referência do Município de São Paulo, no período 

da pesquisa (setembro a novembro de 2011). 

 



Resultados e Discussões  38 

 

 

 

Figura 2. Mapa de localização das Unidades de Referência de Hanseníase, segundo a 

participação dos enfermeiros na pesquisa. São Paulo, Novembro 2011. 
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Dos 30 enfermeiros que responderam ao formulário 26 (86,7%) são 

profissionais do gênero feminino e 4 (13,3%) do gênero masculino.  (Tabela 

2). 

 

 

Tabela 2. Perfil dos enfermeiros das Unidades de Referência em Hanseníase do 

Município de São Paulo em 2011. 

 

Variáveis 
Gênero 

Total 
Feminino Masculino 

No  % No % No % 
Idade (anos) 
25 a 35 5 19,2 3 75,0 8 26,7 

35 a 45 8 30,8 0  8 26,7 

45 a 55 11 42,3 1 25,0 12 40,0 

55 a 60 2 7,7 0  2 6,7 

Sub-total 26 100,0 4 100,0 30 100,0 
Tempo de formado (anos) 
  1 a 10 10 38,5 3 75,0 13 43,3 

10 a 20 7 26,9 0  7 23,3 

20 a 30 7 26,9 1 25,0 8 26,7 

30 a 40 2 7,7 0  2 6,7 

Sub-total 26 100,0 4 100,0 30 100,0 
Tempo de atuação na Unidade (anos) 

<1  1 3,8 0  1 3,3 

1 a 4  15 57,7 3 75,0 18 60,0 

5  a 8  2 7,7 1 25,0 3 10,0 

9 a 12  8 30,8 0  8 26,7 

Sub-total 26 100,0 4 100,0 30 100,0 
Graduação 
Faculdade pública 8 30,8 0  8 26,7 

Faculdade privada 18 69,2 4 100,0 22 73,3 

Sub-total 26 100,0 4 100,0 30 100,0 

N
o
 = número; % = porcento; < = menos que 

 
  

 

Esse perfil vem se mantendo, embora apresente uma mudança 

significativa nestas últimas décadas. Dados fornecidos no Brasil pelo 

COFEN, em abril de 2012, estão cadastrados no Conselho, 174.398 

enfermeiros dos quais 20.679 (11,9%) do gênero masculino e 153.719 
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(88,1%) do gênero feminino, o que mostra uma redução de 6,0% num 

período de 27 anos.  

 Segundo Coelho (2005): 

 “As práticas de cuidado sempre estiveram associadas ao sexo 

feminino, apesar de haver uma afinidade histórica das 

mulheres com o cuidar, reconhecemos que preconceitos de 

gênero restringiram a participação dos homens na profissão”. 

 

A enfermagem, ainda é uma profissão com predomínio do gênero 

feminino, mas com as mudanças no cenário social, político e econômico, vê-

se, cada vez mais, homens que ingressam na profissão. 

Nos últimos anos, os papéis historicamente estabelecidos aos 

gêneros, se modificaram, pois as necessidades de homens e mulheres se 

adaptaram as questões de trabalho, família e suas relações com o meio, de 

modo que um número maior de homens ocupasse a profissão de enfermeiro 

o que contribui para a diversidade cultural de gênero, ampliando o universo 

de discussões e enriquecendo os resultados. 

 A Tabela 2 mostra que a faixa etária dos enfermeiros varia entre 25 e 

60 anos.  

Houve diferença entre os gêneros de acordo com a distribuição da  

faixa etária. O gênero feminino apresenta predominância da faixa etária dos 

45 aos 55 anos (42,3%) e no gênero masculino maior frequência da faixa 

etária dos 25 aos 35 anos (75%) (Tabela 2).  

          A frequência maior do gênero masculino na faixa etária mais jovem 

pode indicar que mais homens estão ingressando nessa profissão, do que 

há tempos atrás. Além disso, que eles têm procurado atuar rede pública. 

Em relação à graduação desses profissionais, a maioria, ou seja, 22 

(73,3%) dos enfermeiros graduaram-se em faculdades privadas e 8 (26,7%) 

profissionais em faculdades públicas (Tabela 2). 
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            No que se refere à instituição de formação dos enfermeiros 

pesquisados, pode-se observar que existe uma grande diferença quanto à 

caracterização do curso de graduação entre público e privado, e se percebe 

um crescimento considerável do setor privado na área da educação do 

ensino superior no Brasil. 

           Para Stallivieri (2007) o registro do Censo Educacional Superior, em 

2006, já apontava o grande incremento de instituições juridicamente 

classificadas como particulares. Refere ainda, que no período de 1999 a 

2001, enquanto houve uma redução de 20% no total de instituições públicas 

ou filantrópicas, as instituições particulares cresceram em 72%. 

           O crescimento no setor privado de ensino é proporcional à 

capacidade de pagamento desses alunos e da existência de fontes 

alternativas de financiamento, como programas de crédito educativo e 

bolsas de estudos. 

           Percebe-se que um número maior de pessoas tem tido a 

oportunidade de adentrar ao mercado de trabalho com melhor qualificação, 

ou seja, passando do nível técnico, para o nível universitário, por meio de 

um curso de graduação. Esse processo leva o mercado a ficar mais 

competitivo, que por sua vez, exige do profissional um nível mais elevado de 

qualificação, gerando assim, melhor qualidade no trabalho.  

A Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE/CES) nº 3, de 

7 de novembro de 2001, institui diretrizes curriculares nacionais do curso de 

graduação em enfermagem, com suas competências: 

 "A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional 

dos conhecimentos, habilidades e atitudes (.....), estas 

competências e habilidades são básicas e subsidiárias das 

ações do enfermeiro nos diferentes âmbitos de atuação,(...), 

cabendo-lhe a coordenação do processo de cuidar em 

enfermagem".  
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A graduação, portanto, prepara os profissionais de modo adequado 

para a missão do cuidar, objetivando a qualificação da prática profissional, 

preparando para o uso dos instrumentos que garantam a qualidade da 

assistência e suas metodologias. 

            A Resolução COFEN-272/2002, que dispõe sobre a SAE nas 

instituições de saúde brasileiras, vem ao encontro do processo de 

formação acadêmica, em relação à assistência integral, instituindo a 

sistematização como: 

“Prática de um processo de trabalho adequado às 

necessidades da comunidade e como modelo assistencial (...), 

e melhora na qualidade da assistência de enfermagem”. 

 

Pode-se fazer, também, uma relação entre o tempo (em anos) que o 

COFEN normatizou a utilização da SAE em todo território nacional (2002) e 

o tempo (em anos), que os enfermeiros atuavam como profissionais.  

            Na Tabela 2, observa-se que 17 (56,7%) enfermeiros têm entre 10 a 

40 anos de formados e que 13 (43,3%) de 1 a 10 anos de formados.  Assim 

sendo, a maioria dos enfermeiros que foram entrevistados não receberam 

em sua formação de graduação subsídios consistentes sobre esse modelo 

assistencial, visto que a Resolução do COFEN é de 2002. Este fato poderá 

ter sido um fator de dificuldade para sua incorporação na aplicação rotineira.  

            Segundo Silva e Sena (2008), a construção da autonomia do 

profissional é uma redefinição de saberes e práticas nos serviços de saúde, 

superando a visão de organização hierarquizada que tem por finalidade 

atender as demandas em saúde, ou seja, aquilo que soma os saberes 

resultantes da graduação será aplicado à sua prática. Assim, pode-se 

entender que aqueles enfermeiros que não receberam em sua formação a 

visão sistematizada da assistência de enfermagem, terão mais dificuldade 

em entendê-la e aplicá-la. 

Quanto ao tempo de atuação nas unidades de referência de 

hanseníase, constata-se que a maioria, ou seja, 18 (60%) enfermeiros atuam 
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nas unidades de referência hanseníase entre 1 e 4 anos, o que demonstra 

que esses serviços contam com enfermeiros com pouco tempo de prática 

profissional. Os 8 (26,7%) enfermeiros que atuam entre 9  a 12 anos, 

provavelmente são aqueles que participaram do curso de capacitação 

(Tabela 2).  

O perfil profissional dos entrevistados mostra, enfermeiros que atuam 

nas unidades de referência de hanseníase há pouco tempo, porém com 

ampla experiência profissional após ter-se formado, constatado nas 

categorias: faixa etária e tempo de trabalho pós-formado.  Este aspecto tem 

um valor positivo, pois os mesmos vivenciaram diferentes experiências e 

metodologias assistenciais, em especial as mudanças que propiciaram o 

crescimento do histórico-científico da categoria.  

Visto que os pacientes possuem um perfil complexo de necessidades 

por causa das características clínicas, sociais e psicológicas da doença, 

além dos conhecimentos do sistema de informação epidemiológica, que o 

agravo solicita do profissional em suas ações de vigilância epidemiológica, 

sugerem que o grupo de enfermeiros que atue nessa área deva participar de 

capacitações e atualizações técnicas constantes, com a finalidade de 

subsidiarem suas ações e tomadas de decisões na equipe de enfermagem. 

           Para Koerich et al. (2007), muito mais que competência técnica, é 

preciso que os enfermeiros tenham sensibilidade para captar as 

necessidades emergentes, habilidade para empreender e estimular ações 

inovadoras e, principalmente, conhecimento e capacidade estratégica para 

envolver e comprometer, criativamente, os demais profissionais da equipe 

de saúde. 

Considerando que o tempo de atuação dos enfermeiros se concentra 

em menos de quatro anos nas UR de hanseníase (63,3%), isto demonstra 

que existe uma mudança constante dos profissionais que atuam nesse 

programa. 
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Essa realidade, com um grande contingente de enfermeiros com mais 

de 10 anos de formado, assim como, aqueles com pouco tempo de atuação 

na unidade, pode ser analisada considerando os aspectos positivos e 

negativos.  

O aspecto positivo seria que um tempo maior de formado implica em 

maior experiência profissional que seria útil na especialidade, visto que, o 

paciente de hanseníase apresenta um quadro complexo, desde alterações 

clínicas, incluindo incapacidades laborativas, até problemas que demandam 

conhecimentos de outras áreas como: ortopedia, reabilitação, neurologia, 

vascular, oftalmologia, psicologia, etc.  

Quanto ao aspecto negativo na aplicação da SAE, o pouco tempo de 

atuação na área pode representar uma dificuldade, pois no atendimento, 

gera questões de inconstância de comando na equipe de enfermagem, além 

de influenciar em tarefas operacionais e administrativas que o enfermeiro 

executa em sua rotina. 

Tais tarefas demandam tempo de experiência para desenvolvê-las e a 

substituição requer: um treinamento em serviço, conhecimento da área de 

atuação e território administrativo e, outros elementos muito importantes, 

porém nem sempre levando em consideração como a empatia, a habilidade 

pessoal e a inserção na equipe multiprofissional do serviço. 

           Para Codo e Vasquez-Menezes (1999), o trabalho em saúde, como 

atividade criativa e de transformação, modifica não apenas o mundo, mas 

também, os homens e mulheres que o executam. Estes necessitam 

reconhece-se em seu espaço, gratificar-se com o fruto de seu trabalho e se 

transformar nesse processo.  O trabalho enriquece não apenas pelo 

dinheiro, mas pela experiência, habilidades, enfim, por seu desenvolvimento 

pessoal e coletivo que propicia. 

           Partindo desse pressuposto, os dados encontrados na pesquisa em 

relação ao tempo de adesão do profissional no serviço, sugere existir outros 

fatores motivadores aos profissionais para se fixarem no local de trabalho, 
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por exemplo: habilidades, condições de trabalho, motivações pessoais, 

considerando a valorização financeira e reconhecimento do seu grupo de 

trabalho e da sociedade.  

 

 

5.2 SAE E SUA APLICAÇÃO NAS UNIDADES DE REFERÊNCIA EM 

HANSENÍASE 

            

             A aplicação do processo de enfermagem, além de favorecer o 

direcionamento do cuidado, sistematizar a assistência, envolver a equipe de 

enfermagem e promover a interdisciplinaridade, melhora a qualidade dos 

registros e possibilita discussões e pesquisas na área. 

Neste tópico mostra-se como ocorre a utilização da SAE, na prática 

da enfermagem nas ações do PMCH.  

Os dados da Tabela 3 mostram que 100% dos profissionais 

entrevistados tinham conhecimento do conteúdo da SAE. Desse total, 26 

(86,6%) receberam, entre 2001 e 2011, algum tipo de treinamento para a 

sua aplicação. 
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Tabela 3. A SAE na prática dos enfermeiros que atuam nas Unidades de Referência 

em Hanseníase do Município de São Paulo, 2011. 

Variáveis 
Sim Não 

Nº  % Nº  % 

Conhecimento sobre a SAE 30 100,0 0 0,0 

Treinamentos para aplicação da SAE 26 86,6 4 13,4 

Aplicação da SAE no exercício de 

enfermagem 
27 90,0 3 10,0 

Recebeu capacitação de SAE pelo PMCH 

em 2007/2008 
9 30,0 21 70,0 

Conhece o instrumento que PMCH indica 

para a SAE 
20 66,6 10 33,4 

Aplica a SAE nos pacientes de hanseníase 25 83,4 5 16,6 

N
o
 = número; % = porcento; SAE = Sistematização da Assistência de Enfermagem; PMCH = 

Programa Municipal de Controle da Hanseníase 

 
 
 
  Ao serem questionados sobre a aplicação da SAE, constata-se que 

27 (90%) aplicam-na no exercício da enfermagem, e um dos entrevistados 

afirmou que utiliza esse modelo mesmo sem ter participado de qualquer 

capacitação prévia. Considerando que, 25 (83,4%) enfermeiros aplicam a 

SAE nos pacientes de hanseníase, constata-se que dois enfermeiros, apesar 

de utilizar a SAE em outras áreas, não a aplicam aos pacientes de 

hanseníase (Tabela 3).  

A equipe do PMCH em 2007/2008 readequou a SAE, para aplicá-la 

nos pacientes com hanseníase, e essa modificação teve como objetivo a 

valorização da tarefa do enfermeiro em sua práxis, favorecendo uma gestão 

melhor quanto ao cuidado com o doente de hanseníase ao fortalecer as 

ações fundamentais do programa como: a adesão ao tratamento, controle de 

contatos de paciente, prevenção de incapacidades e nas ações 

epidemiológicas programáticas, além de implantar o instrumento padrão da 

SAE, com o objetivo de padronizar as ações de enfermagem, promover a 

assistência individual, visando a autonomia do paciente, e avaliar as ações 

realizadas na unidade de referência. 
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Observa-se na Tabela 3, também, que 20 (66,6%) enfermeiros 

conhecem o instrumento indicado PMCH para a SAE, porém 10 (33,4%) não 

o conhecem, o que mostra um aparente desinteresse dos profissionais que 

atuam nesta especialidade, ou então que estes não receberam instruções 

técnicas sobre as rotinas do serviço, visto que apenas um dos enfermeiros 

atua há menos de um ano na área (Tabela 2).  

Com relação à capacitação dirigida na SAE realizada pelo PMCH em 

2007/2008, dos enfermeiros lotados no serviço, somente  9 (30%) continuam 

a trabalhar no mesmo programa. Essa informação sugere rotatividade de 

pessoal, além de indicar que as capacitações devem ser mais constantes e 

em menor intervalo de tempo. 

Investir em treinamentos e capacitações deve ser uma das 

prioridades para programas de assistência, procurando atingir os objetivos 

das ações programáticas do agravo, adotando-se estratégias apropriadas a 

cada situação. 

Deve-se considerar que o fato de ministrar capacitações e exigir que 

seja aplicado o instrumento técnico impresso, não significa que estas 

práticas sejam incorporadas na rotina de trabalho, se não forem fornecidos 

reforços frequentes e incentivos para as ações executadas. 

 Acredita-se que atualizações periódicas, acompanhadas por uma via 

de acesso a comunicação direta entre o PMCH e os enfermeiros, a formação 

de grupos de discussão técnica, bem como, uma forma de responsabilidade 

participativa institucional, podem fortalecer vínculos entre 

enfermeiro/gerência da unidade/PMCH e podem ser estratégias a serem 

adotadas para diagnosticar as dificuldades, bem como encontrar soluções 

para os problemas que envolvem a área.  

Menezes, Priel e Pereira (2011) mostram a importância na formação e 

educação permanente, que são fatores facilitadores na implantação/ 

implementação da SAE: 

“... os cursos de graduação devem exercer seu papel, 

proporcionando ao aluno o conhecimento necessário para a 

prática na realização do processo de enfermagem, o que nem 
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sempre tem sido observado... as dificuldades na pratica são 

expressivas, retratando a insuficiência do preparo teórico e 

prático da enfermeira para a SAE, quando saem da faculdade”. 

 
 
            Ao pensar na formação do profissional de saúde, lembra-se que o 

processo educativo deveria extrapolar o domínio técnico-científico da 

profissão e estender-se aos aspectos estruturantes das relações e das 

práticas com relevância social, contribuindo para a qualidade de saúde da 

população. 

Percebe-se nos serviços de enfermagem dirigidos aos doentes com 

hanseníase, uma inconstância na permanência dos profissionais nas 

unidades, fatores esses que vão desde políticas públicas de administração, 

gerência, baixa remuneração, até desmotivação pessoal e estigma da 

doença, o que mereceria outras investigações direcionadas a estes 

aspectos. 

Os dados encontrados mostram que a aplicação da SAE ocorre 

independente do instrumento que a PMCH indica, visto que 66,6% dos 

profissionais conheciam o instrumento adotado pelo PMCH, sem terem 

participado da capacitação, e 83,4% o aplicam nos pacientes de hanseníase 

(Tabela 3).  

Ao se fazer um recorte em relação aos 25 enfermeiros que utilizam a 

SAE nos pacientes com hanseníase, somente 2 (22,2%) enfermeiros 

capacitados pelo PMCH, que ainda atuam na rede, aplicam a SAE em todos 

os pacientes, já entre os enfermeiros não capacitados o porcentual é de 6 

(37,5%), o que demonstra um certo compromisso dos profissionais com a 

assistência, assim como a norma do COREN  (2002) é tênue (Tabela 4), ou 

seja, é esperado que um porcentual maior de enfermeiros utilizassem esse 

modelo quer por um motivo ou por outro.    

 De acordo com a Tabela 4, verifica-se que entre os enfermeiros 

capacitados, a aplicação da SAE para metade dos seus pacientes é 

realizada por 4 (44,4%) dos enfermeiros e entre os não capacitados  esta 
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proporção é menor, isto é somente  5 (31,2%) enfermeiros a aplicam em 

metade de seus pacientes.  

 

 

Tabela 4.  Aplicação da SAE em pacientes com hanseníase, pelos enfermeiros 

capacitados e não capacitados pelo PMCH em 2007/2008, no Município 

de São Paulo, 2011. 

 

Aplicação da SAE 

Enfermeiros capacitados em 2007/2008 

Sim Não  

 Nº  % Nº % 

Em todos os pacientes 2 22,2 6 37,5 

Em 50% dos pacientes 4 44,4 5 31,2 

Em menos de 50% dos pacientes 3 33,3 5 31,2 

Total de enfermeiros 9 100,0 16 100,0 

N
o
 = número; % = porcento 

 

 

Ao comparar quais dos dois grupos aplicam a SAE na totalidade de 

seus pacientes (Tabela 4), verifica-se que os enfermeiros que não 

participaram da capacitação apresentam uma porcentagem mais alta 

(37,5%). 

          Isso leva a crer, que os enfermeiros que participaram da capacitação, 

não incorporaram e não valorizaram o modelo assistencial, como foi 

proposto. 

Constata-se que todos os enfermeiros que estão alocados nas 

unidades de referência conhecem a SAE, e de uma maneira geral, foram 

treinados para usá-la em sua prática diária, uma percepção por parte desses 

profissionais, se não da importância, pelo menos da obrigatoriedade legal 

em utilizar essa metodologia e modelo assistencial, e como foi constatado, a 

valorização e reconhecimento, que a SAE contribui como um facilitador na 

questão de adesão dos pacientes ao processo de tratamento.  



Resultados e Discussões  50 

 

 

Os resultados encontrados corroboram com o estudo realizado por 

Takahashi (2008), que aborda a problemática do conhecimento de base 

prática e teórica da SAE, adquiridas na graduação, mas com dificuldades na 

sua aplicação no exercício profissional, por falta de embasamento teórico.  

Na Tabela 5 estão relacionadas as dificuldades principais indicadas 

pelos enfermeiros, ou seja, qual a fase do processo da SAE que limita a sua 

adoção como método de trabalho e quais os fatores que interferem na sua 

consecução, tanto de acordo com os enfermeiros capacitados e os não 

capacitados pelo PMCH em 2007/2008.  

A maior dificuldade apontada, para ambos os grupos, reside no 

diagnóstico de enfermagem, indicada para mais da metade 5 (55,6%) dos 

capacitados, assim como, para os não capacitados 8 (50,0%), mostrando 

uma lacuna importante na capacitação ocorrida em 2007/2008 (Tabela 5). 

Os dados desta tabela reforçam esta lacuna, visto que os capacitados tem 

maior dificuldade no exame físico (33,3%) em relação ao não capacitados 

(18,8%) e, ainda, apresentam dificuldade na evolução da assistência 

(22,2%). 

As fases ou etapas da SAE mais apontadas como limitadoras são o 

diagnóstico, a prescrição e o exame físico, que se mantidas as 

especificidades complementam, interagem e possuem pontos de interseção 

com a relação sócio-cultural e econômico das relações do paciente com seu 

meio social. 

Entre os enfermeiros não capacitados, contudo, a prescrição de 

cuidados é um fator limitante (31,3%) e é um item que requer investimento 

em treinamentos futuros. Chama atenção que neste grupo 12,5% dos 

enfermeiros não apontaram dificuldades (Tabela 5) 
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Tabela 5.  Dificuldades nas fases e aplicação da SAE apontados pelos enfermeiros das 

Unidades de Referência em Hanseníase, capacitados e não capacitados 

pelo PMCH em 2007/2008, Município de São Paulo, 2011. 

 

Dificuldades 

Enfermeiros capacitados em 2007/2008 

Sim Não 

Nº  % Nº  % 

Fases da SAE     

Na identificação 1 11,1 0   0,0 

Na anamnese 1 11,1 3 18,8 

No exame físico 3 33,3 3 18,8 

No diagnóstico 5 55,6 8 50,0 

Na prescrição 1 11,1 5 31,3 

Na evolução 2 22,2 1   6,3 

Não apontaram  0 0,0 2 12,5 

Aplicação da SAE     

Falta de conhecimento teórico 1 11,1 2 12,5 

Falta de apoio técnico 4 44,4 3 18,8 

Falta de espaço físico adequado 7 77,8 5 31,3 

Excesso de atividades 8 88,9 12 75,0 

Não participação da equipe de 

enfermagem 
2 22,2 2 12,5 

OBS: cada entrevistado optou por mais que uma variável; N
o
 = número; % = porcento; SAE = 

Sistematização de Assistência de Enfermagem. 

 
 

 

Foram apontados três entraves ou limitadores principais que são o 

excesso de atividades e falta de espaço físico, pois as UR (Unidades de 

referência ao tratamento de hanseníase) atendem várias especialidades e 

falta de apoio técnico frente à realidade diária do serviço, que muitas vezes 

não permite discussões e reuniões técnicas. 

Os dados da Tabela 5 apontam que entre os capacitados, quase a 

totalidade dos entrevistados, 8 (88,9%) referiram que o excesso de 

atividades dificulta a aplicação da SAE e  para 7 (77,8%) a falta de espaço 

físico é outro fator limitante. 

  Também, no grupo de enfermeiros não capacitados, 12 (75%) 

referiram   o   excesso  de  atividades   como  o  fator  que  mais  dificulta  a 
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aplicação da SAE e, somente 5 (31,3%) a falta de espaço físico.   

           A falta de apoio técnico foi outro fator limitador da aplicação da SAE, 

porém é percebida muito mais para os enfermeiros capacitados (44,4%) que  

os não capacitados  (18,8%) (Tabela 5). 

   Estes dados levam a refletir sobre o envolvimento dos enfermeiros 

com a especialidade e o desgaste das pessoas que atuam há mais tempo 

nesta área, visto que, teoricamente, as pessoas que estão há mais tempo no 

serviço, devem ter participado da capacitação e, proporcionalmente, 

apontam mais fatores limitadores que aqueles que não passaram por esta 

experiência.  

Em relação às dificuldades apontadas para adoção da SAE pelos 

enfermeiros das unidades de referência em hanseníase, observa-se que a 

falta de apoio técnico, indica que há necessidade de discussões para para 

retroalimentar o processo. Estas discussões contribuem muito para o 

aprimoramento e avaliação do grupo. 

           O enfermeiro, muitas vezes se encontra diante de uma prática voltada 

para a burocracia em sua rotina diária, incorporando atividades de forma 

mecanizada, com perda de estímulo e motivação, o que o torna vulnerável. 

            A motivação, não necessariamente deve ser vista pelo aspecto 

financeiro, como é mais percebida no mercado profissional. A motivação 

pode se iniciar mediante o reconhecimento no trabalho, na prática e 

resultados obtidos na aplicação de uma sistematização.  Nesse aspecto, a 

motivação do profissional torna-se um fator de importante atenção.  Esse 

fator pode ser trabalhado de várias formas. 

            A valorização do profissional acontece na relação de respeito ético 

multiprofissional, no reconhecimento e participação do profissional nas 

questões que o envolvam na unidade, bem como, no investimento do 

profissional favorecendo e incentivando que o mesmo participe de cursos, 

treinamentos, reuniões de discussão técnica, simpósios e congressos, como 
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também, em cursos de pós-graduação, possibilitando, assim, que o 

enfermeiro cresça e desenvolva suas habilidades no campo profissional.         

  Ressalta-se que a organização dos serviços de saúde deve ser 

reavaliada, para atender às demandas da comunidade, ou seja, a divisão de 

horários, tarefas e responsabilidades, de modo que os profissionais tenham 

condições operacionais para realizarem a prática que atenda as 

necessidades dos usuários, familiares e comunidade. Neste aspecto, Silva e 

Sena (2008) citam: 

“Quando lidamos com a organização de serviços, as 

necessidades de saúde são os aspectos mais importantes, pois 

suscitam os serviços e embasam a configuração geral de sua 

estrutura, organização e funcionamento, permitindo trabalhar 

com as demandas da comunidade. As necessidades em saúde 

representam a busca de algum tipo de resposta para as más 

condições de vida, a necessidade de vínculo afetivo com um 

profissional de saúde, a necessidade de ter maior autonomia 

no modo de conduzir sua vida”  

  

 
            Na Tabela 5, observa-se também que a segunda fase de maior 

dificuldade para os enfermeiros não capacitados, foi a prescrição de 

enfermagem (31,3%) e para os enfermeiros que foram capacitados o 

exame físico (33,3%), o que, de certa forma, confirma o tempo de atuação. 

Os mais jovens necessitam de experiência para elaborar mais facilmente a 

prescrição e os mais antigos no serviço, envolvidos com a rotina, já não 

vêem motivação para realizar o exame físico. 

         Pode-se considerar a prescrição de enfermagem como o conjunto de 

medidas decididas pelo enfermeiro, que direciona e coordena a assistência 

de enfermagem ao paciente de forma individualizada e contínua, objetivando 

a prevenção, promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde. 

           Pivotto (2004) aponta que a prescrição de enfermagem constitui uma 

ferramenta administrativa importante, com a função de registrar e 

contabilizar as ações de enfermagem, visando a definição e valorização da 
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enfermagem como profissão, além de objetivar uma qualidade assistencial 

associada ao planejamento diário e individualizada dos cuidados.       

Apesar da SAE ter sido institucionalizada pelo COFEN em 2002, o 

exame físico, bem como, o histórico do paciente, prescrição e evolução de 

enfermagem, já eram discutidos, ensinados e praticados na graduação do 

enfermeiro.  

Com relação às taxonomias usadas para os diagnósticos de 

enfermagem, observa-se tanto nos enfermeiros capacitados em 2007/2008 

(88,9%), como nos não capacitados (87,5%), que a North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA) é a mais utilizada, como mostra a Tabela 6. 

 

 

Tabela 6. Taxonomia utilizada pelos enfermeiros capacitados e não capacitados pelo 

PMCH em 2007/2008, Município de São Paulo, 2011.   

 

Guia de taxonomia para 
diagnósticos de enfermagem 

Enfermeiros capacitados em 2007/2008 

Sim Não 

Nº  % Nº  % 

Guia NANDA (1986) 8 88,9 14 87,5 

Carpenito (1999) 1 11,1 4 25,0 

Projeto CIPESC 1 11,1 1 6,25 

OBS: cada entrevistado pode optar por mais que uma variável. N
o
 = número; % = porcento; NANDA = 

North American Nursing Diagnosis Association; CIPESC = Classificação Internacional de Práticas de 
Enfermagem em Saúde Coletiva 

 

   

No guia NANDA foi publicada, em 1986, a primeira classificação 

internacional, denominada Taxonomia I, que foi atualizada posteriormente e 

publicada como Taxonomia II. 

  Pode-se apontar a hipótese, que esse resultado seja porque a 

taxonomia NANDA pauta-se em sinais e sintomas para a estruturação do 

cuidado, e esta, a mais utilizada no modelo assistencial de origens 
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hospitalares norte-americanas, que as escolas de formação brasileiras 

herdaram. 

           Estas classificações surgiram para atender às necessidades em 

relação ao diagnóstico de uma maneira ordenada e padronizada, ajudando a 

instrumentalizar e dando visibilidade à profissão. Na verdade são e devem 

ser construções dinâmicas que estruturam as ações da práxis, tanto no 

sistema de saúde privado como no público. 

Ainda em relação ao diagnóstico, Tannure (2009) observou que a fase 

do levantamento dos diagnósticos de enfermagem, na prática, tem 

apresentado muitas dificuldades.  

A amostragem no presente estudo evidencia a dificuldade quanto à 

elaboração dos diagnósticos de enfermagem por ser considerado por 

enfermeiros como assunto muito complexo; desconhecerem o tema; 

considerarem que as taxonomias utilizadas não representam a realidade 

brasileira; por terem receio da responsabilidade exigida para a elaboração 

dos mesmos e por existir resistência por parte dos profissionais médicos e 

inclusive dos enfermeiros, quanto à utilização de diagnóstico como 

ferramenta de trabalho da enfermagem. 

Para a área da saúde coletiva, no Brasil pode-se utilizar como 

ferramenta um projeto de classificação em construção que é a Classificação 

Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva, inspirado na 

Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem (CIPE), cuja origem 

ocorreu no Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE).  O projeto CIPESC 

configura-se como pioneiro ao demonstrar o que faz a enfermagem nos 

serviços básicos de saúde e analisar o porquê. Barros e Chiesa (2007) 

citam: 

“No entanto sua aplicabilidade, assim como a estruturação da 

sistematização da assistência, depende do envolvimento do 

profissional na prática de enfermagem, capaz de prover 

cuidados para transformar e solucionar os problemas das 

pessoas e da coletividade”  
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           Na presente pesquisa, apenas um dos enfermeiros de cada grupo 

utilizam a CIPESC como guia taxonômico para o diagnóstico de 

enfermagem, que é mais adequado à realidade brasileira na visão de saúde 

coletiva.   

           Apesar da maioria dos enfermeiros utilizarem o guia taxonômico 

NANDA, destaca-se que o mesmo não contempla as necessidades 

relacionadas a agravos, por exemplo, as ações específicas de vigilância 

epidemiológica e controle de contatos, tão importantes no caso da doença 

transmissível como a hanseníase. 

  O modelo assistencial SAE permite adequações, que deverão ser 

feitas a partir de discussões e reuniões técnicas, treinamentos, bem como 

revisão do próprio instrumento, construído em bases técnico-cientificas.           

Mostrando possibilidades para colaborar e contribuir na viabilidade e no 

desenvolvimento das ações do programa na assistência o integral às 

pessoas atingidas pela hanseníase. 

Segundo a percepção dos profissionais entrevistados, a SAE é 

reconhecida em relação a sua relevância na qualidade da assistência 

prestada, mas sua utilização expõe as fases em que existem dificuldades de 

aplicação na prática diária.    

        Andrade (2007) coloca que:  

“A aplicação de uma assistência de enfermagem sistematizada 

é a única possibilidade do enfermeiro atingir sua autonomia 

profissional e constitui a essência de sua prática profissional”. 

 

A Tabela 7 mostra os fatores facilitadores da adoção da SAE na 

prática da enfermagem e nas ações de vigilância do PMCH, segundo os 

enfermeiros entrevistados, ao fazer um recorte fatores que auxiliam e que 

contribuem na rotina de trabalho e na perspectiva das ações programáticas. 
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Tabela 7. Fatores que auxiliam e contribuem na aplicação da SAE nas Unidades de 

Referência em Hanseníase no Município de São Paulo, 2011. 

 

A aplicação SAE 

Enfermeiros capacitados em 2007/2008 

Sim Não 

Nº  % Nº  % 

Auxilia         

No planejamento do cuidado 8 88,9 13 81,3 

No processo avaliação do cuidado 

prestado 
7 77,8 6 37,5 

No acompanhamento da evolução do 

paciente 
8 88,9 10 62,5 

Nas ações administrativas 4 44,4 4 25,0 

Na delegação de ações à equipe de 

enfermagem 
3 33,3 4 25,0 

Contribui     

Na adesão ao tratamento 7 77,8 11 68,8 

Nas ações epidemiológicas 

programáticas 
5 55,6 3 18,8 

No controle de contatos 4 44,4 5 31,3 

Na prevenção de Incapacidades 6 66,7 11 68,8 

Nas atividades educ. junto a 

comunidade 
3 33,3 2 12,5 

OBS: cada entrevistado pode optar por mais que uma variável; N
o
 = número; % = porcento 

 
 

 

Foram apontados três fatores considerados de maior relevância na 

aplicação da SAE, como: o auxílio no planejamento do cuidado, no processo 

de avaliação do cuidado prestado e no acompanhamento da evolução do 

paciente.  

Outros aspectos importantes a serem abordados em relação a esses 

três fatores são: o desafio diário para aplicar a SAE nas condições de 

trabalho e do saber ao fazer, pois essa nova abordagem sistematizada, 

existe há bem pouco tempo, e seu uso fortalece a enfermagem como arte e 

ciência.   

Observa-se que a maioria dos entrevistados, ou seja, 8 (88,9%) 

enfermeiros que participaram do treinamento e 13 (81,3%) enfermeiros não 
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capacitados nesse treinamento apontam a sistematização como ferramenta 

importante que contribui para o “planejamento do cuidado”, seguido do 

"acompanhamento na evolução do paciente” numa frequência de 8 (88,9%) 

enfermeiros treinados para 10 (62,5%) que não participaram da capacitação.  

           O planejamento do cuidado, que é um dos objetivos da SAE, traz 

benefícios tanto para o enfermeiro e equipe de saúde, como, também, para 

o paciente. Alfaro-LeFevre (2005) coloca que: 

“Planejar envolve: estabelecer prioridades, fixar os resultados 

esperados, determinar as intervenções de enfermagem e 

assegurar que o plano seja registrado com adequação." 

 

               O enfermeiro desenvolve um plano de ação de assistência, que 

pode avaliar os resultados da intervenção, possibilitando mudanças e 

adaptações, segundo as necessidades afetadas, que por sua vez, são 

dinâmicas. 

               Além de individualizar os cuidados de acordo com as necessidades 

do paciente, favorece a equipe de enfermagem e multidisciplinar, tornando 

acessível a todos os profissionais, os cuidados planejados.  Neste aspecto, 

Menezes, Priel e Pereira (2011) citam com muita propriedade: 

 “O benefício para o paciente está na qualidade da assistência 

prestada pela equipe de enfermagem, que possui autonomia 

para desenvolvê-la”   

 

               A assistência individualizada, uma prerrogativa da SAE, pressupõe 

a participação do paciente no processo do cuidado, o que vem a contribuir 

no planejamento da assistência e autonomia do paciente.  

               Para Barros e Chiesa (2007) é importante que na sistematização 

da assistência, o usuário ou paciente, passe de objeto para sujeito da 

assistência, tornando-se, assim, autônomo em relação às suas 

necessidades. 
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     Observou-se também que o conhecimento recebido na formação 

associada à prática em sua rotina, resultou na mesma valorização e 

reconhecimento, independente da participação em um treinamento 

específico voltado a determinado grupo de pessoas atingidas por algum 

agravo ou não, tornando-se assim uma ferramenta importante na práxis dos 

enfermeiros. 

              Dois outros fatores indicados de forma semelhante para ambos os 

grupos, dos capacitados e dos não capacitados, como aqueles que 

contribuem para o atendimento ao cliente com hanseníase, foram com 

relação à “adesão ao tratamento” (77,8% e 68,8%, respectivamente) e à 

“prevenção de incapacidades” (66,75 e 68,8%, respectivamente) (Tabela 7).  

Por se tratar de uma doença transmissível e degenerativa, a adesão 

ao tratamento, que compreende inclusive outras ações além da tomada da 

medicação e a prevenção de incapacidades físicas, são fatores importantes 

para o controle e eliminação da Hanseníase, bem como, a inserção da 

pessoa atingida pela doença, na sociedade sem incapacidades físicas, com 

sua autoimagem e estima preservadas, inserindo o autocuidado, 

favorecendo, assim, a independência e inserção social do paciente. 

Os fatores mais apontados, portanto, interferem diretamente na 

qualificação da assistência de enfermagem, e por esses resultados, podem 

sugerir que os entrevistados têm a percepção do real valor da SAE em 

relação “ao cuidar” na perspectiva da saúde coletiva, vindo de encontro às 

necessidades dos pacientes com hanseníase. 

As possibilidades da aplicação da SAE são os pontos positivos que 

colaboram e contribuem para a estruturação do serviço nas unidades de 

referencia de hanseníase e são vistos como fatores facilitadores para o 

tratamento, controle de contatos dos pacientes e ações de vigilância 

epidemiológica. Este último aspecto, porem, foi percebido mais pelos 

enfermeiros que realizaram a capacitação (55,6%), talvez por causa do 

conteúdo ministrado ou pela própria experiência na área (Tabela 7).  



Resultados e Discussões  60 

 

 

Também, segundo os dados obtidos, observa-se que a SAE contribui 

para ações programáticas, que leva a concluir que este modelo assistencial 

é adequado às pessoas atingidas pela hanseníase, baseada nas 

necessidades e peculiaridades do agravo e as políticas públicas dirigidas. A 

percepção dos profissionais mostra que esses são pontos fundamentais 

para a estruturação dos serviços com intervenções específicas no processo 

de trabalho. 

Partindo-se do pressuposto que a capacitação realizada em 

2007/2008 teve por objetivo qualificar e instrumentalizar os enfermeiros para 

aplicarem a SAE em todos os pacientes com hanseníase, conhecer as 

causas da não adesão a esse modelo assistencial, caso ela não ocorresse, 

foi também, motivo de investigação, pois poderia contribuir para indicar os 

seus limites.   

Ao buscar conhecer os obstáculos apontados pelos 25 (83,4%) 

enfermeiros que aplicam esse instrumento nas pessoas atingidas pela 

hanseníase, os mais citados foram: insegurança; falta de atualização 

técnica; e, excesso de atividades, como se constatou nas respostas 

seguintes:  

“... não me sinto preparada para essa tarefa, preciso de um 

treinamento...”. 

 

 “... não aprendi a dominar a sistematização no curso de 

graduação, tudo foi falado superficialmente”   

 

“ Tenho muita coisa burocrática para responder para a 

gerência e falta-me tempo para a aplicação da SAE.” 

 

“ ... acho muito importante, mas dificilmente consigo 

completar o processo de acompanhamento nos retornos do 

paciente, por falta de tempo”. 
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           A enfermagem utiliza um modelo de processo de trabalho que planeja 

e organiza a assistência e direciona o cuidado, para tanto, a aplicação dessa 

sistematização, exige conhecimentos prévios, algumas vezes complexos, e 

é necessário que os enfermeiros estejam preparados tanto técnica como 

administrativamente, e com autonomia para administrar suas tarefas e 

responsabilidades, consoante a instituição. 

           Para Menezes (2011), a prática da SAE imprime a possibilidade do 

enfermeiro aplicar seus conhecimentos e conquistar o reconhecimento pela 

qualidade do cuidado prestado ao paciente, tanto na instituição como junto à 

família, refletindo seu papel na sociedade na responsabilidade profissional. 

           Como foi possível observar nas respostas anteriormente citadas, o 

tempo de trabalho está diretamente relacionado com as tarefas executadas 

pelos enfermeiros, porém os mesmos referem não possuir autonomia 

suficiente para administrar o tempo de trabalho, tendo que responder às 

questões colocadas por instâncias superiores. 

           Outro aspecto observado é que apesar da maioria dos entrevistados 

conhecerem a SAE, na aplicação prática surgem dificuldades, retratando a 

insuficiência de preparo teórico e prático dos enfermeiros quando saem da 

faculdade.  

 Em outras respostas, observa-se questões importantes que vieram à 

tona durante a entrevista: 

“......aplico a SAE, mas os demais componentes da equipe 

multidisciplinar, nem sequer lêem, quanto mais dão valor ao 

achado pela enfermagem”. 

 

“......as salas são disputadas, a unidade é pequena para 

tantos   programas e só um enfermeiro”. 

 

“ ....o médico sempre tem o horário respeitado para uso do 

consultório, a enfermeira não, só utiliza quando está vago!”. 
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        As respostas apontam a falta de valorização e entrosamento entre os 

diferentes profissionais da unidade. Segundo Meirelles e Erdmann (2005), a 

interdisciplinaridade é um novo paradigma do conhecimento e muito 

confundido com o trabalho em equipe. 

         Com o desenvolvimento tecnológico, da ciência em saúde, da 

especificidade de atenção e dos respectivos profissionais dessas áreas de 

atuação, surge a necessidade de construção de relações éticas/técnicas, 

para que a interdisciplinaridade permeie as ações de saúde, seja no campo 

individual ou coletivo. 

         A prática da inter-relação e interação entre as disciplinas e os 

respectivos profissionais envolvidos no processo devem, num primeiro 

momento, ser respeitada, limitada e discutida em conjunto, para que num 

segundo momento se estabeleça a relação de respeito ético e valorização 

como uma contribuição para a melhora do indivíduo ou da coletividade. 

       A interdisciplinaridade, portanto, se torna um desafio para os 

profissionais de enfermagem e de outras categorias, para a construção de 

um modelo ético, técnico e social de relacionamento interpessoal, sem que 

haja prejuízo ao profissional e ao paciente assistido e a coletividade. 

       Outra dificuldade apontada pelos entrevistados no presente trabalho 

de pesquisa é quanto ao domínio na aplicação desse modelo: 

“Acho a SAE muito complexa e sempre tenho a impressão que 

deixei de fazer ou pulei uma etapa, principalmente nos 

diagnósticos”.  

 

Para que o enfermeiro exerça seu papel com resultados satisfatórios, 

é necessário que possua conhecimento, habilidades e atitudes (Barros, 

2007). É necessário que o profissional desenvolva suas habilidades 

baseadas em estudos e conceitos científicos que lhe nortearão a aplicação 

de uma sistematização. Portanto, o conhecimento das teorias de 

enfermagem é de grande importância para compreender e aplicar a SAE. 
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Considera-se também que a ausência de estímulo e apoio de 

instâncias superiores representa um fator importante para capacitação e 

atualização técnica que os profissionais necessitam em sua prática. 

Diante dos resultados, entende-se que duas contradições parecem 

estar estabelecidas: promover uma enfermagem centrada para cuidar do ser 

humano alinhada com uma metodologia científica, numa visão humana 

existencial e filosófica, ou, por outro lado, a realização de um trabalho 

fragmentado, reducionista, mecânico e despersonalizado sem qualquer 

visão ampliada no coletivo. 

            A construção de um modelo torna-se um desafio para o enfermeiro, 

na medida em que a sociedade é dinâmica e mudam os valores e políticas 

públicas, fatores determinantes na base de construção desse novo modelo. 

            O apoio da instituição e da gerência para o preparo dos profissionais 

com a finalidade de usar a tecnologia, podem facilitar o trabalho do 

enfermeiro na adesão ao processo sistematizado de assistência. 

            O princípio de autonomia do enfermeiro deve ser ampliado, baseado 

na relação ética entre os profissionais que contribuem com seus diferentes 

saberes no processo de saúde do paciente.  Norteados pelo respeito mútuo, 

a relação interprofissional deve ser harmoniosa, na qual cada profissional 

ocupa seu espaço em uma interação entre sentir, pensar e agir, ou seja, os 

princípios da bioética. 

Ter nas necessidades de saúde como objeto das práticas, implica em 

considerar a inserção dos indivíduos nos diferentes grupos sociais, dessa 

forma, as estratégias em saúde irão abranger além da dimensão biológica, 

as dimensões culturais, econômicas, ecológicas e políticas.      
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6  CONCLUSÕES 

         

 

           Os resultados desta pesquisa mostraram o perfil dos enfermeiros 

que atuam nas 32 unidades de referência em hanseníase do Município de 

São Paulo seguinte: 

 a predominância  dos profissionais é do gênero feminino (86,7%), e 

a maioria (40%) na faixa etária entre 45 e 55 anos; 

 um número expressivo de enfermeiros (73,3%) graduaram-se em 

instituição do setor privado; 

 o tempo de formação da maioria dos enfermeiros (43,3%) está  

entre 1 e 10 anos, 60% dos quais já atua de 1 a 4 anos nas 

unidade de referência de hanseníase do Município de São Paulo, o 

que mostra que convivem com a especialidade há pouco tempo.  

 

           Quanto à capacitação realizada pelo PMCH em 2007/2008, dos 63 

enfermeiros, atuantes na época, somente 9, ou seja, 14,3% continuam na 

área de hanseníase. Este dado revela que a rotatividade dos enfermeiros é 

muito alta, ou seja, por alguns motivos os mesmos não estão se fixando nos 

locais de trabalho, o que demanda novos estudos.  

 

 Quanto à aplicação da SAE observa-se que a SAE é conhecida por 

100% os enfermeiros que participaram da pesquisa, e 90% destes já a 

aplicaram no exercício profissional e sua adoção para atendimento dos 

pacientes de hanseníase é de 83,4%, de modo que:   

 32% o fazem para todos os pacientes de hanseníase da unidade; 

 36% em metade dos pacientes de hanseníase da unidade; 

 32% em menos da metade dos pacientes de hanseníase da 

unidade. 

 

A abrangência da aplicação desse modelo em 100% dos pacientes 

com hanseníase foi maior para os enfermeiros que não participaram da 
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capacitação do PMCH (37,5%) que aqueles que se submeteram à referida 

capacitação (22,2%).  

             No que refere ao guia de taxonomia utilizado para chegar ao 

diagnóstico de enfermagem, 88% dos enfermeiros, independente de terem 

participado ou não da capacitação realizada pelo PMCH em 2007/2008, 

utilizam o guia NANDA, apenas 4% utilizam a CIPESC e 4% utilizam o 

CARPENITO. 

            Quanto aos motivos apontados como limitadores na aplicação da 

SAE em todos os pacientes de hanseníase foi constatado que:  

           - para os enfermeiros capacitados  

 excesso de atividades (88,9%); 

 falta de espaço físico (77,8%);  

 falta de apoio técnico (44,4%). 

  - para os não capacitados: 

 excesso de atividades (75,0%); 

 falta de espaço físico (31,3%); 

 falta de apoio técnico (18,8%). 

 

As dificuldades quanto às fases da SAE, as mais apontadas, foram: 

- para os capacitados: 

 diagnóstico de enfermagem (55,6%);  

 exame físico (33,3%). 

 

- para os não capacitados:  

 diagnóstico de enfermagem (50,0%);  

 prescrição de enfermagem (31,3%). 

 

Quanto às principais possibilidades da SAE, foram elencadas:  

- para o grupo de capacitados,: 

 no planejamento do cuidado (88,9%) 

 no acompanhamento da evolução do paciente (88,9%); 



Conclusões  67 

 

 

 processo de avaliação dos cuidados (77,8%). 

- para os não capacitados: 

 no planejamento do cuidado (81,3%); 

 no acompanhamento da evolução do paciente (62,5%); 

 processo de avaliação dos cuidados (37,5%). 

 

Com relação à contribuição da SAE, foram citados: 

- para os enfermeiros capacitados:  

 na adesão ao tratamento (77,8%); 

 na prevenção às incapacidades (66,7%); 

 nas ações epidemiológicas programáticas (55,6%). 

 

- para os enfermeiros não capacitados: 

 na adesão ao tratamento (68,8%); 

 na prevenção às incapacidades (68,8%); 

 no controle de contatos (31,3%). 

 

            Os dados apresentados e os discursos dos enfermeiros entrevistados 

mostram fragilidades na aplicação da SAE. 

         Que a mesma é pouco valorizada como modelo assistencial e apontam 

os fatores limitadores de sua aplicação, porém, com muitas potencialidades 

para incrementar as ações de controle, tratamento e vigilância da 

hanseníase.  
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            A SAE como sistematização deve ser vista como um “instrumento de 

poder” ao propiciar mudanças fundamentais na práxis em relação à 

qualificação e valorização da assistência prestada, caminho aberto em 

busca do crescimento e da autonomia da enfermagem no sistema de saúde. 

            Sob esse aspecto, aponta-se a importância em trabalhar com um 

modelo baseado em metodologia científica, fundamentado em teorias 

relacionadas às necessidades da clientela, articuladas ao conteúdo 

programático, conduzindo não somente a uma autonomia profissional, como 

também a organização do cotidiano da equipe, pois permite a utilização de 

ferramentas apropriadas que facilitam os registros e controles. Servindo, 

também, para as instituições que necessitem quantificar a assistência, 

controlar custos, facilitar auditorias, além de ser uma estratégia para 

promover o alcance de metas de qualidade. 

           A apropriação desse novo modelo proporciona maior autonomia, 

como referido e gera autorrealização na medida em que permite ao 

enfermeiro desenvolver seu potencial intelectual, expressando o momento 

em que ele se permite ampliar a atuação no mecanismo para realização de 

avaliar o paciente, tomar decisões sobre a assistência a ser prestada e 

estabelecer parâmetros de resultados de qualidade, além de articular sua 

visão com a equipe de enfermagem e executar a interdisciplinaridade.  

           Atualmente, o desenho do sistema de saúde tem um modelo apoiado  

na multidisciplinaridade, assim sendo, diversificado e complexo. Um dos 

aspectos positivos é a quebra da hegemonia de categorias profissionais, que 

amplia a gama de profissionais, democratiza a atuação dentro do sistema, e 

enriquece a assistência ao usuário, que necessita de uma visão ampliada 

por meio de diferentes profissionais, e gera um atendimento integral ao 

doente, com a melhor qualidade técnica frente aos recursos que o sistema 

público de atendimento proporciona.  
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         Sob essa óptica, pode-se observar que no recorte em relação à 

adoção da SAE pelos enfermeiros que atuam nas unidades de referência 

para hanseníase do município de São Paulo, apesar de todos a 

conhecerem, por motivos justificáveis, não  a  aplicam em todos os seus 

pacientes. 

          Percebe-se que alguns profissionais apresentam uma posição passiva 

diante da busca e da pesquisa, pela não visibilidade de sua aplicação, ou 

simplesmente por uma postura dogmática. 

           Pode-se encontrar, entretanto, opiniões que auxiliem na busca do 

saber, como fórmula de estímulo ao crescimento e reconhecimento 

profissional, o que leva a um rompimento com postura de simplesmente 

aceitar e não questionar, e nem propor novos caminhos diante de uma 

questão relevante e complexa, como a assistência de enfermagem voltada 

às pessoas atingidas pela hanseníase. 

          Não restam dúvidas que existe um hiato entre o exigido e o 

executado, entre o proposto e o absorvido, e em última análise, entre a 

teoria e a prática. 

            Ao término deste trabalho, não poderíamos deixar de sugerir, devido 

à importância, a criação de espaços para as discussões, pois entendemos 

que só mediante a troca de saberes e experiências, conseguiremos construir 

um modelo assistencial dirigido às pessoas atingidas pela hanseníase, em 

suas necessidades, porém sem deixar de levar em consideração, as 

questões socioculturais, econômicas, espirituais e políticas que se 

apresentam no exato momento da evolução humana. 

            Acreditamos que de alguma forma, os resultados apresentados por 

este estudo, venham a contribuir, como uma ‘fotografia’ de como os 

enfermeiros, que atuam junto às pessoas atingidas pela hanseníase no 

município de São Paulo, estão adotando o modelo e o valor que atribuem  

ao mesmo. 
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           Cabe ainda, propor a criação de um fórum de discussão técnica com 

a participação do PMCH de São Paulo, representantes das academias, 

representantes do conselho de classe e dos enfermeiros que atuam 

diretamente nas unidades de referência para este agravo.  

            Nesse novo cenário pode-se somar conhecimentos, experiências e 

motivações, bem como fazer a análise crítica e reflexiva, que levará a 

construção de um modelo novo que se adeque tanto à realidade dos 

enfermeiros, quanto às necessidades dos pacientes, diminuindo, assim, os 

limites e aumentando as possibilidades da SAE. 

Aplicar a SAE pode significar a oportunidade de usar um modelo 

assistencial dinâmico, pautado em conhecimentos técnico-científicos, 

associados aos estudos das necessidades do ser humano em prol das 

pessoas atingidas pela hanseníase. Buscar teorias, testá-las e implantá-las 

na prática da assistência de enfermagem definem e asseguram, cada vez 

mais, a autonomia profissional da categoria. Assim mostra a história da 

enfermagem no Brasil. 

As ações programáticas voltadas às pessoas atingidas pela 

hanseníase exigem um profissional dinâmico, que atue sob uma 

sistematização com benefícios associados ao cliente/paciente, coletividade, 

profissão, instituição e ciência. 

           Um novo paradigma que surge na inter-relação entre a autonomia do 

profissional, do paciente, as necessidades biológicas e as necessidades 

sociais, permeados no contexto histórico, social e econômico da 

contemporaneidade. 

          As contradições são sempre condições de significados importantes a 

serem exploradas para fornecerem à profissão elementos que contribuam 

para a continuidade de sua trajetória histórica enquanto ciência do 

cuidar/cuidado.  
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          A proposta da SAE, sob a perspectiva da saúde coletiva, com suas 

origens na reprodução da vida em sociedade, aponta como um modelo 

promissor no qual cada profissional de enfermagem deve contribuir para a 

construção do caminho, que o homem percorre neste planeta, em busca de 

um cuidado melhor, sem deixar de levar em consideração desde questões 

éticas, ecológicas até as espirituais que transcendem o humano, adequando, 

assim, seus limites, ampliando, porém, sempre suas possibilidades.  

          Ao finalizar, cita-se Truppel (2009): 

“Sistematizar o cuidado implica em utilizar uma metodologia de 

trabalho embasada cientificamente. Isto resulta na 

consolidação da profissão e visibilidade para as ações 

desempenhadas pelo enfermeiro, bem como oferecer subsídios 

para o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico. 

Estes sustentam e caracterizam a enfermagem enquanto 

disciplina e ciência, cujos conhecimentos são próprios e 

específicos”. 

            

 A metodologia, que aproxima o enfermeiro do paciente, propiciando a 

aplicação e ampliação do conhecimento, deve servir cada vez mais de 

estímulo e apoio das instâncias superiores e das políticas públicas,              

pois a construção é um movimento de redefinição de saberes e práticas, e 

essa redefinição deve partir da formação do profissional, como princípio 

educativo, passando por uma nova forma do aprender/ensinar em saúde. 

          A redefinição das políticas públicas de saúde exige uma participação 

maior nas discussões e decisões, tanto da categoria, como nas ações 

programáticas; uma definição nova nas políticas de operacionalização dos 

serviços de saúde, avaliação de qualidade, equidade e adesão do usuário; 

bem como, redefinição nos quadros de políticas trabalhistas, direitos, 

deveres, e devido respeito e valorização salarial do profissional de 

enfermagem. 
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              Enfim, a redefinição de um novo campo, no qual em primeiro lugar 

se respeite o ser humano e suas necessidades, tanto a dos pacientes 

quanto dos profissionais. 

             E que os princípios possam ser norteados pelo propósito: 

                              “Ame, respeite e cuide do próximo como a ti mesmo”. 
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APÊNDICE A 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 
 

I - IDENTIFICAÇÃO: 
 
Enfermeiro(a):................................................................................................... 
Tel. para contato: ................................  e-mail:................................................ 
Idade: ..............anos   -  sexo: ..............  -  Tempo de formado:  ............  anos 
Faculdade da graduação:.................................................................................. 
Unidade de Trabalho:....................................................................................... 
Tempo de atuação na unidade:............ /................ (anos/meses). 
 
 
II - FOCALIZANDO A SAE: 
 
1. Conhece a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)? 
    SIM (  )               NÃO  (  ) 
 
2. Teve algum treinamento para aplicação da SAE ? 
    SIM (  )    Qual?........................................................Quando? ...../......../.......        
    Onde?............................................................................................................ 
    NÃO (  )  
 
3. Já teve oportunidade de aplicar a SAE no exercício da enfermagem? 
    SIM (  )   Onde?....................................................... Quando?...../....../......... 
    NÃO (  )               
 
4. Participou  da  capacitação  de  SAE  em  hanseníase,  realizado  pelo 

Programa Municipal Controle de Hanseníase de São Paulo em 
2007/2008? 

    SIM (  )                NÃO (  ) 
 
5. Você conhece o instrumento que o PMCH indica para a SAE? 
    SIM (  )                NÃO (  ) 
    Utiliza o mesmo em sua rotina?   SIM (  )            NÃO (  ) 
 
6. Você aplica a SAE nos pacientes de hanseníase? 
    SIM (  )                NÃO (  )         
    Todos os pac. (  )            50% dos pac. (  )       Menos de 50% dos pac. (   )  
    Por quê?........................................................................................................ 
    ...................................................................................................................... 
    ....................................................................................................................... 
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7. Em qual das fases da SAE você encontra maior dificuldade: (poderá ser 
apontado mais de um motivo)        

    (  ) Na identificação (com dados pessoais do paciente) 
    (  ) Na anamnese (antecedentes pessoais, aspectos socioeconômicos) 

(  ) No exame físico (dermatoneurológico) 
(  ) No diagnóstico de enfermagem  
(  ) Na prescrição de enfermagem 
(  ) Na evolução de enfermagem 
(  ) Outro, qual ?............................................................................................  
NÃO (  )   Por que?....................................................................................... 

 
8. Qual  o  sistema  de  classificação  que  você  utiliza  para  chegar  ao 

diagnóstico de enfermagem? 
(  ) NANDA 
(  ) CARPENITO   
(  ) OUTROS. 
Qual?........................................................................................................ 

                                                                                 
9. O que dificulta a aplicação da SAE? 

(  ) Falta de conhecimento teórico. 
(  ) Falta de apoio técnico (discussões e reuniões técnicas). 
(  ) Falta de espaço físico adequado. 
(  ) Excesso de atividades. 
(  ) Não participação da equipe de enfermagem local 
(  ) Outros:..................................................................................................... 

 
10.  A aplicação da SAE pode colaborar: 

(  )   No planejamento do cuidado.  
(  )   No  processo de avaliação do cuidado prestado. 
(  )   No acompanhamento  da evolução do paciente. 
(  )   Nas ações administrativas (cálculo de pessoal, insumos, etc.). 
(  )   Ao delegar ações para a equipe de enfermagem. 
(  )   Outros.................................................................................................... 
(  )   Não colabora. 

 
11. A  aplicação da SAE contribui para : 

(  ) Adesão ao tratamento do paciente. 
(  ) Ações epidemiológicas programáticas. 
(  ) Controle de contatos dos pacientes. 
(  ) Prevenção de Incapacidades dos pacientes. 
(  ) Atividades educativas junto a comunidade. 
(  ) Não contribui a nenhuma questão acima. 
(  )  Não acredita na contribuição da SAE. 

 
Sugestões e ou comentários a respeito do assunto em questão: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
SAE =  Sistematização da Assistência de Enfermagem ; pac. = pacientes 
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APÊNDICE B 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) -  
USUÁRIOS 

 
 

 
           Eu, Carlos Tadeu Maraston Ferreira, enfermeiro e mestrando da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP), sob orientação da Profa. 

Dra. Suely Itsuko Ciosak, estou desenvolvendo a pesquisa “Adoção da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem em Unidades de Referência em 

Hanseníase no Município de São Paulo: limites e possibilidades”. 

O objetivo é saber se o senhor (a) enfermeiro (a) utiliza o modelo 

assistencial, SAE em sua rotina de trabalho com os pacientes de hanseníase. 

           Sua colaboração será da maior importância para a realização deste trabalho, 

motivo pelo qual solicito sua participação.  O seu consentimento em participar desta 

pesquisa deve considerar as seguintes informações: 

 

 Sua participação é voluntária e consistirá em uma entrevista para responder 
a um formulário. Durante a pesquisa, o senhor (a) poderá fazer qualquer 
pergunta que julgar necessária para o esclarecimento de dúvidas, podendo 
inclusive recusar-se a responder ou deixar de participar do estudo a 
qualquer momento, se assim o desejar. 

 Será garantido o sigilo das informações, bem como o anonimato e os 
resultados serão utilizados exclusivamente para fins científicos. Ao final da 
pesquisa, se for de seu interesse, terá livre acesso ao conteúdo da mesma, 
podendo discutir junto com o pesquisador. 

 O presente TCLC esta elaborado em duas vias, sendo que uma delas ficará 
com o senhor (a) e a outra com o pesquisador. 

 
Desde já agradeço e coloco-me à disposição por meio dos telefones (11) 

3061-7652 ou (11) 9228-1821, ou pelo e-mail ctmaraston@hotmail.com. 

Disponibilizo também o e-mail do Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da 

USP edipesq@usp.br. 

 
           Como participante da pesquisa, afirmo que fui devidamente  

orientado(a) sobre a finalidade e objetivos da pesquisa. 

          Declaro que concordo com a utilização, nesta pesquisa, de toda 

informação por mim prestada. 

 
 

Assinatura do (a) participante:    _________________________________________ 
 
Carlos Tadeu Maraston Ferreira: ________________________________________ 

 
 
 
                             São Paulo, ______  de ____________________________ de  2011. 

 

mailto:ctmaraston@hotmail.com
mailto:edipesq@usp.br
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ANEXO 1 

 

MODELO DO IMPRESSO PARA APLICAÇÃO DA SAE  
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ANEXO 2 

 

 

UNIDADES DE REFERÊNCIA PARA HANSENÍASE  
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO   

 
 
 

SUVIS Distr. admin. UNIDADE ENDEREÇO FONE FAX 

Butantã 
Raposo 
Tavares 

UBS V. Borges 
Rua Jacinto de 

Morais, 22 
3782- 4739 3782-.4739 

Campo 
Limpo 

Campo Limpo AE Jd. Pirajussara 
Av. Amadeo Silva 
Samelo, 423 – Jd. 

Faria Lima 
5843 - 6257 5842 - 3403 

Capão 
Redondo 

UBS Pq. Maria 
Helena 

R. Benedito 
Matarazzo, 371 

5510 - 8380 5874 - 6109 

Capela do 
Socorro 

Grajaú 
UBS Jd. Castro 

Alves 
R. João Paulo 
Barreto, 131 

5971 - 2157 5971 - 2157 

Casa Verde/ 
Cachoeirinha 

Casa Verde UBS V. Espanhola 
Av. João dos Santos 

Abreu, 650 
2263 - 1569 2239 - 2959 

Cid. Ademar/ 
S Amaro 

Pedreira AE Pedreira R. Córrego Azul, 433 5615 - 6111 5611 - 5044 

Campo Belo UBS Jd. Aeroporto R. Viaza, 100 5532 - 1152 5542 - 9672 

Cid. 
Tiradentes 

Cidade 
Tiradentes 

UBS Prestes Maia 
R. Dr. Inácio Pinto 

Lima, 35 
2555 - 0484 2555 - 2676 

Ermelino 
Matarazzo 

Ermelino 
Matarazzo 

AE V. Paranaguá 
R. José Góes 
Nogueira, 70 

2943 - 8044 2546 - 0098 

Freguesia Ó / 
Brasilândia 

Freguesia Ó AE Freguesia Ó 
R. Bonifácio Cubas, 

304 
3931 - 5956 3936 - 3177 

Guaianases Guaianases AE S Carlos 
R. Macabu 35 Jd. São 

Carlos 
2557 - 7021 ramal 803 

Ipiranga Ipiranga 
UBS São Vicente de 

Paula 
R. Vicente da Costa, 

289 
2273 - 4592 2063 - 2362 

Itaim Paulista Itaim Paulista 
UBS Jd. Camargo 

Novo 
R. Boiguaçu, 51 2963 - 2610 2567 - 5959 

Itaquera / 
Cid. Líder 

Itaquera 
AE José Bonifácio 

IV 
R. Andreas Amon,150 

- Cj. José Bonifácio 
2523 - 3322 2524 - 2455 

Continua 
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Continuação 
 

SUVIS Distr. admin. UNIDADE ENDEREÇO FONE FAX 

M'Boi Mirim Jd. Ângela UBS Jd. Nakamura 
R. Manuel Vitor de 

Jesus, 811 
5831 - 0892 5831 - 0892 

Mooca / 
Aricanduva 

Belém 

UBS  Belenzinho 
Av. Celso Garcia, 

1749 
2292 - 5687 2292 - 5687 

NGA Maria Zélia R. Jequitinhonha, 360 3583 - 1800 2695 - 7850 

Parelheiros Parelheiros UBS Jd. Campinas R. das Plêiades, S/N 5527 - 5891 5527 - 2000 

Penha 

Penha 
AE Penha - Maurice 

Pate 
Pça. N. Sra. da 

Penha, 55 
2092 - 4845 2092 - 4845 

Artur Alvim 
UBS PE Manoel da 

Nóbrega 
R. Pe. Francisco de 

Toledo, 545 
2741 - 7296 2741 - 7296 

Pirituba/ 
Perus 

Pirituba UBS V. Maggi 
R. Conde Monterone, 

40 
3972 - 1435 3972 - 1435 

Pirituba UBS Pereira Barreto 
R. Dom Manoel 

D'Elboux, 76 
3977 - 8098 3977 - 8098 

Pinheiros/ 
Lapa 

Pinheiros CS I  Pinheiros 
R. Ferreira Araújo, 

789 
3031 - 8407 3031 - 7763 

Jd. Paulista 
CSE Geraldo de 

Paula Souza 
Av. Dr. Arnaldo, 925 3061 - 7807 3066 - 7721 

Santana/ 
Tucuruvi 

Santana AE Tucuruvi 
Av. Nova Cantareira, 

1.467 
2952 - 6700 

2263 - 1569  
2996 - 7679 

São Mateus São Mateus UBS Jd. Tietê II 
R. Augusto Ferreira 

Ramos, 9 
2017 - 0093 2017 - 0093 

São Miguel São Miguel UBS V. Jacuí 
R. Édipo Feliciano, 

165 
2297 - 8709 2297 - 8422 

Sé / Sta. 
Cecilia 

Barra Funda CSE Barra Funda 
R. Dr. Abrahão 

Ribeiro, 283 
3466 - 2500 3466 - 2506 

República 
Centro Dermatologia 

Sanitária 
R. Leopoldo Miguez 

327 (setor verde) 
3207 - 4874 3207 - 4874 

V. Mariana/ 
Jabaquara 

V. Mariana CS I  V. Mariana 
R. Domingos de 
Moraes, 1947 

5571 - 3045 
5571 - 3045   
5571 - 1129 

Saúde 
AE Alexandre Kalil 

Yazbek 
Av. Ceci, 2235 5581 - 2828 2275 - 6487 

V. Prudente V. Prudente AE V. Prudente 
Pça. Centenário de 
Vila Prudente, 108 

2273 - 1665 2274 - 2523 

Fonte: COVISA/SMS/SP, dezembro 2010. Distr. Admin. = Distrito Administrativo           
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ANEXO 3 

 

CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

DA EEUSP – PROCESSO nº 1085/2011 

 



 

 

“Embora ninguém possa voltar atrás 

 

e  fazer  um  novo  começo, 

 

qualquer   um    pode 

 

começar   agora, 

 

e    fazer 

 

um  novo 

 

fim” 

 

 

 
Francisco Cândido Xavier 

“Chico Xavier” 
 




