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1- Em anexo, as propostas apresentadas para a AIFO pelo vosso centro, e
um pequeno questionário cujas informações serão muito úteis ao
processo de avaliação.
a) Analise os resultados alcançados e faça um comentário objetivo
sobre o impacto que estas ações promoveram ou estão promovendo na
vida dos beneficiados.
O Grupo de “Autocuidado em Ação” tem contribuído significativamente para
mudanças na vida social dos pacientes. O grupo é um lugar que propicia a

convivência e a troca de experiências entre os participantes. De acordo com os
relatos dos participantes é possível perceber as transformações ocorridas em
suas vidas após a participação no grupo de Autocuidado. A participação dos
pacientes no grupo de Autocuidado impulsiona até mesmo aspectos
particulares tais como a melhoria do relacionamento com familiares, já que
estes relatam que, após receberem informações sobre a transmissibilidade
sobre o tratamento, o preconceito diminui.
No período de realização dos encontros, os participantes têm a oportunidade
de conversarem, ainda que informalmente, entre si. Esse contato é primordial,
já que existem pacientes com diferentes graus de incapacidade, tipos variados
de hanseníase e pacientes em diferentes fases do tratamento. Percebe-se que
a conversa entre os pacientes, às vezes, é mais eficaz do que com a equipe de
saúde. Tal fato se dá porque os mesmos se identificam, falam a mesma
linguagem, trocam experiências.
Ainda se tratando de grupo de Autocuidados, vale ressaltar sua importância
enquanto espaço para desenvolvimento de ações educativas. A equipe
multiprofissional promove ali vários atendimentos integrados, envolvendo todas
as áreas trabalhadas. Há apresentação de palestras, com temas variados,
escolhidos pelos usuários juntamente com a equipe.
Sobre o ano de 2016 torna-se importante destacar a relevante participação da
médica especialista em Hanseníase Drª Célia Bastos de Amorim que assumiu
todas as palestras pertinentes ao tema.
Em 2016, conforme acordo entre os participantes e equipe do SAE, optou-se
por não realizar oficinas, já que achou-se necessário a abordagem de temas
pertinentes ao tratamento da patologia Hanseníase.
Buscando atender a diretriz de prevenção de incapacidades a fisioterapeuta
Hevelyn Patricia de Sousa reserva um momento para exercícios
fisioterapêuticos que podem também ser realizados no domicílio, uma vez que
o grupo é composto por uma população que encontra-se em situação de
vulnerabilidade social, o que dificulta a frequência nas sessões diárias de
fisioterapia.
Com o objetivo de incentivar a solidariedade, aproveita-se o momento do café
da manhã, ocasião na qual cada participante contribui, mesmo que com pouco,
o que falta completa-se com a contribuição das ONGs AIFO e BRASA que
muito têm contribuído para o acontecimento dos encontros.
É importante reforçar que o grupo de autocuidados do SAE, em parceria com a
COMSAÚDE/AIFO, foi o primeiro implantado e implementado no Tocantins.
O modelo das ações desenvolvidas pelo grupo tem sido elogiado e requisitado
por outros municípios tocantinenses. Tudo isso só tem sido possível graças ao
apoio fundamental da AIFO. Devido a esse apoio o grupo “Autocuidado em
Ação” teve continuidade em suas ações sendo exemplo a ser mostrado a
outras realidades.

b) Se alguma atividade não foi bem-sucedida ou não realizada, relate o
motivo.
Destaca-se que, em consequência de uma crise estrutural pela qual um grande
número de servidores da saúde desse município foi exonerado, não foi possível
realizar a capacitação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
As oficinas também não foram realizadas por opção das participantes.
Em virtude da mudança de gestão e da exoneração dos servidores da saúde o
encontro do grupo de autocuidado do mês de outubro não foi realizado.
2. Problemas vivenciados durante o ano para a execução do projeto (gerenciais,
administrativos, financeiros, técnicos, comunitários, outras circunstâncias,
etc.) e soluções encontradas.
Assim como nos anos anteriores houve doações de medicamentos, sapatos,
sandálias, combustível para visitas domiciliares. No que se refere à
alimentação houve doação para realização do lanche do grupo de autocuidado
pela COMSAÚDE/AIFO, que aconteceu toda primeira segunda feira de cada
mês.
O encontro de outubro não foi realizado em sequência da mudança de gestão
municipal e efeitos dessa para serviço, como por exemplo exoneração de
grande número de servidores.
No dia 19 de dezembro 2016 realizou-se o último encontro anual do grupo de
Autocuidado, na ocasião foi realizada a confraternização na sede da
COMSAÚDE.
Os principais problemas enfrentados referem-se a má gestão do SUS,
principalmente no ano de 2016 com as nuances da corrupção pelas quais
sabe-se que as dificuldades tendem a aumentar, assim faltou adequado
repasses de recursos para financiamento que acarreta dificuldades de
realização de exames complementares e fornecimento de medicamentos não
específicos da hanseníase.
Assim como nos anos anteriores alguns problemas se reproduzem
conjunturalmente. O SAE enfrentou dificuldades para realizar algumas
atividades, tais como: não houve a realização de capacitações, por falta de
recursos financeiros e materiais; houve grande dificuldade para transporte de
pacientes e visitas domiciliares, por falta de carro e/ou combustível.
3. Novos equipamentos (incluindo novos meios de transporte) adquiridos e/ou
recebidos durante o ano, com fundos AIFO.
Não houve aquisição de equipamentos ou meios de transporte. Tampouco a
manutenção de equipamentos antigos, os quais se encontram em estado

regular apesar do grande uso. Tal descrição se dá pelas dificuldades
financeiras encontradas. Os recursos financeiros adquiridos foram
redirecionados às áreas essenciais.
4. Faça uma breve análise (no máximo 20/30 linhas) sobre fatos políticos,
sociais, naturais, etc ocorridos no seu país, Estado ou área do projeto que, do
seu ponto de vista como gerente do projeto, de alguma forma influenciaram
positiva ou negativamente no desenvolvimento das atividades previstas.
No Brasil surgem (segundo estimativas da SBH) mais de 40.000 novos casos
de hanseníase por ano, acima dos valores oficiais que falam de pouco mais de
30.000. Atualmente 80% dos casos de hanseníase são do continente da
América Latina, sendo o Brasil o único país desta região ainda considerado
endêmico. O Tocantins está em segundo lugar em casos de pessoas
acometidas pela hanseníase no Brasil.
De acordo com o Ministério da Saúde (2001), o quadro social da hanseníase
no Brasil passou por modificações e a doença começou a ser encarada como
um problema de saúde pública. Por conta da alta prevalência, tornou-se
necessário ser tratada em serviços gerais de saúde, sendo considerada ação
de prioridade para atenção primária à saúde. A Organização Mundial de Saúde
(OMS) preconiza a eliminação da Hanseníase e a redução a prevalência da
doença a menos de um caso em cada 10.000 habitantes no mundo.
Nesse contexto, o programa de Hanseníase de Porto Nacional está vinculado
ao Serviço de Assistência Especializada - SAE, referência para municípios
circunvizinhos que atende diversos tipos de patologias infecto-contagiosas tais
como: hanseníase, tuberculose, DST/AIDS, hepatites virais, leishmaniose
visceral e tegumentar, lúpus, pênfigo e outras.
O objetivo do SAE é trabalhar com os pacientes e ex-pacientes da patologia
hanseníase. Nesse aspecto o serviço realiza diagnóstico precoce da doença
nos diversos níveis de assistência. Maneja e previne os episódios reacionais,
trata e monitora o mal perfurante plantar, fornece sapatos e sandálias
adaptados, examina contatos, capacita os profissionais da atenção básica,
monitora os indicadores do Pacto pela Saúde e do Programa de Assistência de
Vigilância em Saúde, Coorte de cura, exames de contatos intra-domiciliares,
avaliação neurológica simplificada no diagnóstico, durante o tratamento e na
cura.
Para realizar esse trabalho o SAE conta com a parceria da Secretaria da
Saúde do Estado do Tocantins, no que se refere a dispensação de
medicamentos, materiais informativos, capacitações dos membros da equipe
multiprofissional. Ainda em relação à Secretaria Estadual de Saúde conta-se
com o apoio do Hospital Geral de Palmas – HGP que realiza as intervenções
cirúrgicas (neurolises).
A gestão municipal contribui com o SAE para aquisição e manutenção de
recursos materiais, humanos, e outros serviços como dispensação de
medicamentos, transportes e outros.
O SAE desenvolve ainda, desde 2012, o grupo de Autocuidado, com o objetivo
de propiciar aos participantes a troca de experiência por meio da convivência

entre os mesmos e com a finalidade de prevenir incapacidades e deformidades
causadas pela hanseníase.
A equipe multiprofissional do SAE é formada por 03 (três) Médicos, 02 (dois)
Enfermeiros, 01 (uma) Fisioterapeuta, 01 (uma) Farmacêutica, 03 (três)
técnicos de enfermagem, 01 (uma) Psicóloga, 01 (uma) assistente social, 01
(uma) assistente administrativa. A referida equipe possui uma Coordenação
que gerencia e organiza as atividades do serviço.
No ano de 2016 foi realizado o dia da Mancha em 04 UBSs, que tem por
objetivo de sensibilizar os usuários e profissionais quanto a sintomatologia da
hanseníase. Essa atividade tem também por objetivo realizar treinamento em
serviço para a equipe da unidade, ocasião na qual se destaca a importância do
diagnóstico precoce.
5. Sugestões para um melhor desenvolvimento no próximo ano:
Mesmo em meio a crise estrutural em que encontra-se o mundo, em 2017 para
que continuemos com o desenvolvimentos das ações, contamos com o valioso
apoio financeiro que nos foi proporcionado por esta Instituição. Mesmo sendo a
pequena parte do todo sabe-se que essa pequena parte represente grande
diferença na vida daqueles que usufruem dos serviços do SAE proporcionado
pela COMSAÚDE/AIFO.
Destacamos como aspecto positivo a participação dos voluntários da AIFO,
Mauro e Mark, no encontro do mês de novembro que foi realizado na sede da
COMSAUDE, e a visita do Stefano, Coordenador da BRASA/AIFO em agosto,
mesmo que ele não teve oportunidade de participar de um encontro de
autocuidado.
É importante destacar que mesmo em meio às exonerações ocorridas pela
mudança da gestão municipal, a equipe do SAE foi integralmente mantida e foi
acrescida a essa uma psicóloga, que atenderá exclusivamente os usuários do
SAE, dentre esses as demandas da Hanseníase.
E destacamos que estamos sempre de portas abertas para recebermos novos
visitantes e também participarem dos encontros do grupo de “Autocuidado em
Ação” toda primeira segunda feira do mês às 8:00hs.
Colocamo-nos a disposição para contribuir com as ações da COMSÚDE/AIFO.
6. Se houver uma história exemplar e importante, referente a uma pessoa
da comunidade apoiada pelo projeto, por favor enviá-la em anexo ( se
possível anexar uma foto da pessoa – em file).
Historia de vida de: Maria Nilma Soares Teixeira Silva
Maria Nilma Soares Teixeira Silva, 60 anos, casada, mãe de família, servidora
pública, possui uma estória peculiar no que se refere a descoberta da

Hanseníase. Segundo o seu relato os problemas se iniciaram em 2010, quando
começou a conviver com sintomas incomuns à patologia.
No decorrer da investigação submeteu-se a inúmeros tratamentos, recebeu
vários diagnósticos inconclusos e mesmo diante desses, os desconfortos
relacionados às dores persistiam, ate quando for fim perdeu a visão do olho
esquerdo, perdeu movimentos dos membros inferiores chegando a ficar
internada por diversas vezes, necessitando de um ano de licença médica.
Depois dessa saga Maria Nilma foi avaliada por um Clinico geral que suspeitou
da hipótese diagnóstica e a encaminhou para o Serviço de Assistência
Especializada – SAE, onde foi atendida pela Drª Célia Bastos Amorim, que
mesmo diante da dificuldade, por tratar-se de um caso atípico, conseguiu
chegar a um diagnóstico não muito definitivo.
Inicialmente a médica pensava na Classificação Operacional PB da hanseníase
(baixa carga bacilar), pela qual Maria Nilma realizaria o tratamento em 6
meses. A paciente realizou o tratamento por 4 meses, porém a médica
reavaliou o caso e modificou o diagnóstico evoluindo-o para a Classificação
Operacional MB (alta carga bacilar, possibilidade de contágio) que requer um
tratamento de 1 ano e pela qual Maria Nilma reiniciou o tratamento em 22 de
setembro de 2015 e terminou em agosto de 2016.
Durante todo esse período e subsequente a ele a paciente em questão
conviveu e ainda convive com as reações hansênicas, uma das consequências
da patologia que podem surgir antes, durante e após o tratamento
medicamentoso. Em meio a isso Maria Nilma relata que teve o sentimento de
que nunca teria cura, chegando a ficar num estado de completo desânimo.
Entretanto relata que após iniciar o tratamento para as reações, recuperou seu
ânimo. Entendeu que o tratamento para Hanseníase e as complicações
causadas por ela, vão além da profilaxia. A convite da equipe multiprofissional
do SAE em 2015 passou a frequentar o grupo de autocuidado, o que, de
acordo com Maria Nilma, foi um divisor de aguas em sua vida após tratamento.
Ela mesma relata:
“Eu não ia ficar boa e após o tratamento animei e
acreditei que ia ficar boa; minhas pernas doem, mas
tomo um remédio fico 100%; o SAE e 100% de bom é
maravilhoso, se não fosse o SAE...; se eu pudesse dar
uma nota ao SAE, eu daria nota 1.000; no grupo de
autocuidado nós tiramos dúvidas e melhoramos cada
vez mais; para mim, encontrar o SAE, foi a melhor
coisa da minha vida, encontrei outra família! Que
ajudou e continua me ajudando.”
Percebe-se que, apesar dos desafios enfrentados antes, durante e após o
tratamento medicamentoso, Maria Nilma, encara a vida com bastante alegria, é
uma mulher propositiva, e extremamente altruísta. Após a sua primeira
participação no grupo em 2015, é uma das ex-pacientes mais frequentes no

grupo de Autocuidado em Ação e por esse motivo sua história merece ser
contada.
Equipe Multiprofissional do SAE
Porto Nacional - TO, 10 de janeiro de 2017.

