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Objetivos:
Gerais: Desenvolver ações interdisciplinares e de integração entre o ensino, pesquisa e extensão
para produção de conhecimentos, de materiais educativos e terapêuticos no programa de
hanseníase na unidade de saúde da família da Mangueira 1 – DS V.
Específicos: Oferecer assistência e ensino de terapia ocupacional na prevenção de incapacidades
em hanseníase. Identificar os recursos e estratégias atuais e os necessários ao atendimento de
usuários com hanseníase visando desenvolver a educação em saúde e a prevenção de
incapacidades. Desenvolver materiais para as ações educativas da equipe de saúde junto aos
usuários, sua família e comunidade, visando a participação ativa dos mesmos no processo de
tratamento e a divulgação de informações em relação à hanseníase. Realizar eventos (oficinas e
treinamentos, além de outras estratégias) para apoiar a qualificação da equipe e das ações do
programa de eliminação da hanseníase, formando multiplicadores no trabalho no controle da
hanseníase.
Resumo:
A hanseníase tem importância para a saúde pública do Recife por persistirem indicadores que ainda
a distancia do controle da doença. O Programa de Controle da hanseníase prioriza ações a partir da
Estratégia de Saúde da Família. Os déficits que a hanseníase pode provocar, pelo diagnóstico tardio
ou falta de adesão ao tratamento, justificam a atuação preventiva, educativa e reabilitadora de
uma equipe multidisciplinar. Atividades de sensibilização da comunidade buscam disseminar
informações sobre a doença, a importância do diagnóstico precoce e tratamento para a cura sem
seqüelas. Incentivar a adesão ao tratamento e o protagonismo do doente em seu próprio cuidado
são objetivos das ações no território. Pretende-se desenvolver estratégias interdisciplinares,
envolvendo a equipe de uma unidade de Saúde da Família, ampliada com a presença do terapeuta
ocupacional e de estudantes, e a comunidade e os usuários, visando a prevenção de incapacidades
por hanseníase. Propõe-se a realização de oficinas com públicos variados, a assistência e a
produção de materiais educativos de modo a contribuir com o controle da hanseníase na área de
abrangência da Unidade de Saúde da Família da Mangueira 1, no Distrito Sanitário V, e também
consolidar a integração ensino-serviço entre a UFPE e a Prefeitura do Recife.

