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RESUMO 

Dentre as principais endemias que desafiam a saúde pública brasileira se encontra a 
Hanseníase, onde há registros, em média de 30 mil a cada ano. Trata-se de uma 
doença causada pelo micróbio Mycobacterium leprae, que ataca normalmente a 
pele, os olhos e os nervos. O tratamento da Hanseníase com poliquimioterapia – 
PQT (uma associação de Rifampicina, Dapsona e Clofazimina) é fornecido pelo SUS 
e é gratuito, mas como trata-se de uma combinação de antibióticos, fazendo-se 
necessário um cuidado especial, tanto pela possibilidade de resistência da 
microbactéria ao medicamento, como também pelos efeitos colaterais que estes 
medicamentos podem causar. Nesse sentido o presente trabalho tem como objetivo 
elencar questões relacionadas à farmacoterapia da doença Hanseníase situando 
suas possíveis reações e sobre a importância do acompanhamento 
farmacoterapêutico em pacientes que fazem tratamento dessa doença. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, posto que possibilita a explicação 
de um problema a partir de referências teóricas publicadas. Conclui-se que o 
acompanhamento farmacoterapêutico é uma atividade que pode ser desenvolvida 
pelo farmacêutico no seguimento da farmacoterapia do paciente. Ao efetuar a 
análise das condições de saúde e tratamento junto ao paciente, o profissional busca 
resolver ou prevenir problemas relacionados a medicamentos, por meio da 
intervenção farmacêutica com a aplicação de medidas preventivas ou corretivas. 
 
 
Palavras-chave: Hanseníase; Farmacoterapia na Hanseníase; Acompanhamento 
farmacoterapêutico. 
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ABSTRACT 

 
 
Among the main endemics that challenge Brazilian public health are leprosy, where 
there are records, averaging 30,000 each year. It is a disease caused by the microbe 
Mycobacterium leprae, which normally attacks the skin, eyes and nerves. The 
treatment of leprosy with multidrug therapy (an association of Rifampicin, Dapsone 
and Clofazimine) is provided by the SUS and is free, but since it is a combination of 
antibiotics, special care is needed, both for the possibility of resistance of the 
microbacterium to the medicine, but also by the side effects that these medicines can 
bring. In this sense, the present work aims to list issues related to the 
pharmacotherapy of leprosy disease, situating its possible reactions and about the 
importance of pharmacotherapeutic follow - up in patients who treat this disease. The 
methodology used was the bibliographical research, since it makes possible the 
explanation of a problem from published theoretical references. It is concluded that 
pharmacotherapeutic monitoring is an activity that can be developed by the 
pharmacist following the pharmacotherapy of the patient. When analyzing health 
conditions and treatment with the patient, the professional seeks to solve or prevent 
problems related to medications, through the pharmaceutical intervention with the 
application of preventive or corrective measures. 
 
Key-words: Leprosy; Pharmacotherapy in Leprosy; Pharmacotherapeutic follow-up. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, os leprosos têm sido alvo dos mais diversos 

preconceitos e, infelizmente ainda nos dias atuais o preconceito aliado à falta de 

conscientização sobre o assunto Hanseníase ainda é grande. “O Brasil é o segundo 

país do mundo com o maior registro de casos, com cerca de 30 mil a cada ano, 

ficando atrás apenas da Índia” (FIOCRUZ, 2017). Assim, essa doença tem sido 

considerada um grande problema de saúde pública, fazendo-se necessário buscar 

meios que possam possibilitar a sua erradicação. 

Nesse sentido, há que mencionar a importância dos profissionais da saúde, 

incluindo nesse rol os farmacêuticos, que de acordo com Walter da Silva Jorge João 

(Presidente do Conselho Federal de Farmácia – CFF), detém “conhecimento teórico 

e prático e ampla capacidade para atuar na promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da prevenção de doenças e de outros agravos”. 

Assim, por entender se tratar de uma questão relevante, optou-se para o 

presente Trabalho de Conclusão de Curso em Farmácia ofertado pela Faculdade 

Norte do Paraná - UNOPAR, pelo tema “Farmacoterapia na Hanseníase e 

Acompanhamento Farmacoterapêutico”, com vistas a ampliar conhecimentos e 

oportunizar reflexões sobre questões relacionadas ao assunto. 

Desta forma, esse trabalho tem como objetivo elencar questões relacionadas 

a farmacoterapia da doença Hanseníase e sobre acompanhamento 

farmacoterapêutico, buscando responder ao seguinte questionamento: Qual a 

importância do acompanhamento farmacoterapêutico em pacientes que fazem 

tratamento da Hanseníase e suas possíveis reações? 

Os objetivos que permeiam o presente trabalho são: a descrição de aspectos 

relacionados ao histórico e características da Hanseníase, bem como sobre os 

aspectos epidemiológicos e clínicos dessa doença; a descrição do tratamento 

indicado para Hanseníase, situando a farmacologia dos medicamentos; abordar o 

assunto acompanhamento farmacoterapêutico. Por fim será apresentado as 

considerações finais em resposta ao questionamento proposto para a presente 

pesquisa. 

A metodologia escolhida para o desenvolvimento desse trabalho foi a de 

revisão bibliográfica, posto que “[...] são pesquisas desenvolvidas com base em 

material já elaborado, sistematizado, tais como livros, artigos científicos, pesquisas 
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já elaboradas e publicadas” (GIL, 2002 apud BASTOS; FERREIRA, 2016, p. 74). Por 

meio da pesquisa bibliográfica pode-se explicar um problema a partir de referências 

teóricas publicadas. 

A consulta foi publicações entre os anos de 2007 a 2018, em diversas fontes 

como: revistas, livros, bancos de dados eletrônicos (Medline, Lilacs, Scielo) entre 

outras. As palavras chave utilizadas foram: Hanseníase; Farmacoterapia na 

Hanseníase; Acompanhamento farmacoterapêutico. 

Espera-se que o tema escolhido, que visa situar posicionamentos dos mais 

diversos autores sobre a questão da farmacoterapia da Hanseníase e 

acompanhamento farmacológico, possa provocar reflexões que propiciem ao 

farmacêutico assumir responsabilidade com a farmacoterapia e atuar como promotor 

do uso racional de medicamentos, buscando, com isso, conscientizar a população 

do seu importante papel para o sucesso da terapia medicamentosa e melhoria da 

qualidade de vida do paciente. 
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2 A HANSENÍASE 

Ao longo da história, a hanseníase tem gerado os mais diversos preconceitos, 

posto que os portadores dessa doença não tratados apresentavam deformidades 

físicas marcantes e que, frequentemente, eram relacionadas a conceitos punitivos 

como pecado, sujeira e poluição. 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E CARACTERÍSTICAS 

Existem poucos registros e referências sobre a origem da Hanseníase, 

também conhecida pela designação de "lepra" e “mal de Lázaro”. O Guia prático 

sobre a hanseníase elucida que essa doença é bem antiga, visto que existe relatos 

egípcios de sua existência desde 4.266 a.C. e registros na Índia que datam de 2.000 

a 500 a.C. (BRASIL/MS, 2017). 

No Antigo Testamento, em Levítico (capítulo 13), encontram-se importantes 

alusões sobre uma doença que foi denominada como lepra, no entanto dificilmente 

se pode comprovar que se tratava de hanseníase. 

Quando você tem em sua carne alguma mancha escamosa, ou um conjunto 
deles, ou uma mancha branca, brilhante e a praga na pele é lepra, será 
levado a Arão. O sacerdote examinará a peste e se ele vê que os cabelos 
se tornaram brancos e o lado afetado é mais profundo do que o resto da 
pele, é a praga da lepra (BIBLIA SAGRADA, Lv 13,1, p.155). 

 

Segundo estudos da pesquisadora Letícia Maria Eidt, a origem da bactéria é 

asiática ou africana. Acredita-se que a doença chegou na Europa por volta de 320 

a.C, com as tropas de Alexandre, o Grande, depois de guerras e batalhas na Índia. 

De acordo com a Agencia FIOCRUZ (2013), supõe-se que a hanseníase  

[...] surgiu no Oriente e, de lá, tenha atingido outras partes do mundo por 
tribos nômades ou navegadores. Os indivíduos que tinham hanseníase 
eram enviados aos leprosários ou excluídos da sociedade, pois a 
enfermidade era vinculada a símbolos negativos como pecado, castigo 
divino ou impureza, já que era confundida com doenças venéreas. Por 
medo do contágio da moléstia – para a qual não havia cura na época – os 
enfermos eram proibidos de entrar em igrejas e tinham que usar 
vestimentas especiais e carregar sinetas que alertassem sobre sua 
presença (AGENCIA FIOCRUZ, 2013, p. 1). 
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Na opinião de Silva (2011), até a Idade Média era mantida a compreensão 

sociocultural da lepra como ideia de castigo divino e nessa época, os médicos 

gregos associavam essa doença a outras como elefantíase, sífilis e mesmo a peste 

em algumas regiões. Nessa época, a lepra teve alta incidência na Europa e Oriente 

médio, onde os doentes: 

Quando não eram enviados para leprosários e excluídos da sociedade, os 
doentes não podiam entrar em igrejas, tinham que usar luvas e roupas 
especiais, carregar sinetas ou matracas que anunciassem sua presença e, 
para pedir esmolas, precisavam colocar um saco amarrado na ponta de 
uma longa vara. Não havia cura e ninguém queria um leproso por 
perto! (CAVALIERE,  [s.d.]). 

 

Antes da descoberta do bacilo de Hansen, havia a ideia de ser a lepra uma 

doença hereditária, porém, com o desenvolvimento de pesquisas bacteriológicas. Ao 

final do século XIX, o médico norueguês Gerhard Henrik Armauer Hansen, ao 

analisar material de lesões cutâneas e identificou o bacilo causador da lepra, a 

Mycobacterium leprae, que pertence ao mesmo gênero do bacilo que ocasiona a 

tuberculose. Com isso foram afastadas as crenças de que a doença era hereditária, 

fruto do pecado ou castigo divino. Porém, o preconceito persistiu, e a exclusão social 

dos acometidos foi até mesmo reforçada pela teoria de que o confinamento dos 

doentes era o caminho para a extinção do mal (CAVALIERE,  [s.d.]). 

Situando o histórico da Hanseníase no Brasil, tem-se que a introdução da 

hanseníase foi através da vinda de escravos africanos e pelos colonizadores 

europeus, principalmente, portugueses que devido às condições socioeconômicas e 

o completo desconhecimento em relação às terapêuticas contribuíram para 

propagação da doença (BANDEIRA, 2010). 

O período na qual a hanseníase, tornou-se endêmica no Brasil nos estados 

de Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão, Bahia, Pará, e São Paulo, foi por volta 

do final do século XVII, sendo que os primeiros casos registrados da doença 

ocorreram no Rio de Janeiro (BARBIERI; MARQUES, 2009). Esclarecem os autores 

que no século seguinte (XVIII), foram construídos, pelo Governo Federal, 101 

hospitais colônias destinados aos leprosos, que eram excluídos da sociedade e que 

ficavam, literalmente, isolados da família.  

mailto:invivo@coc.fiocruz.br
mailto:invivo@coc.fiocruz.br
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Quando a situação se mostrou fora de controle, os médicos brasileiros 

passaram a se interessar pela hanseníase se dedicando a realização de estudos, 

pesquisas e cursos no exterior o que proporcionou o desenvolvimento de medidas 

baseadas nas ações preventivas, promocionais e curativas, sendo estas, realizadas 

com sucesso pelas equipes do Programa Saúde Família (PSF) (BANDEIRA, 2010). 

Até meados do século XX, o Brasil apresentava uma política que visava muito 

mais ao afastamento dos portadores do que a um tratamento efetivo, posto que os 

leprosos eram obrigados a se isolar em leprosários e tinham seus pertences 

queimados. Somente a partir de 1962 a internação compulsória dos doentes deixou 

de ser regra e, desde 1995 o tratamento é gratuitamente oferecido para os pacientes 

do mundo todo (CAVALIERE, [s/d]), no entanto, o mal de Hansen ainda não foi 

eliminado no Brasil, constituindo assim um problema de saúde pública (BRASIL/MS, 

2014). 

De acordo com Femina et al. (2008), no intuito de minimizar o preconceito e o 

estigma que a população carregava a respeito da doença, na década de 70, Abrão 

Rotberg propôs a mudança da terminologia de lepra para hanseníase, em 

homenagem ao médico Gerhard Henrik Armauer Hansen que descobriu o 

Mycobacterium leprae (bacilo causador da lepra).  

No ano de 1975, o Ministério da Saúde do Brasil através do Decreto n. 76.078 

04/08/1975, adotou o termo hanseníase em 29 de março de 1995 pela Lei federal 

número 9.010. Tornou-se assim, obrigatório o uso da terminologia hanseníase em 

substituição ao termo “lepra”. Porém a adoção não foi universal, além de não ter sido 

acompanhada de um esforço educativo, para mudar as atitudes diante da doença 

(FEMINA et al. 2008).  

Com efeito, na atualidade, as medidas segregacionistas já não são mais 

adotadas, no entanto o preconceito ainda continua. “Muitos pacientes preferem não 

contar para seus familiares e amigos sobre sua doença, com receio de serem 

isolados e abandonados” (SILVEIRA et al. 2014, p. 518). 

A hanseníase caracteriza-se como sendo uma doença crônica, 

infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae (M. 

Leprae). Esse bacilo: 

[...] tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos (alta 
infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa patogenicidade). Estas 
propriedades não ocorrem em função apenas de suas características 
intrínsecas, mas dependem, sobretudo, da relação com o hospedeiro e o 
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grau de endemicidade do meio, entre outros aspectos. [...] O M. leprae é um 
bacilo álcool-ácido resistente, em forma de bastonete. É um parasita in-
tracelular obrigatório, uma espécie de microbactéria que infecta nervos 
periféricos, especificamente células de Schwann (BRASIL/MS, 2014). 

 

Essa patologia atinge a pele e nervos periféricos, o que facilita a identificação 

da moléstia. O bacilo M. leprae multiplica-se lentamente e o seu período de 

incubação para o aparecimento dos sintomas pode ser de cinco a vinte anos. 

Entretanto é curável e o tratamento quando realizado no começo previne grandes 

incapacidades (WHO, 2015). De acordo com a Secretaria de Saúde, o período 

médio de incubação é entre 2 a 5 anos.  

Uma das características marcantes do bacilo é: 

[...] a de não se reproduzir em meios de cultura artificiais ou celulares, 
embora alguns sinais de atividade metabólica tenham sido observados em 
alguns protocolos in vitro; em meios axênicos, ele pode permanecer 
metabolicamente ativo por alguns dias ou semanas. O não cultivo em meios 
de cultura ainda é um obstáculo para o avanço em estudos relacionados à 
microbiologia do patógeno (DIÓRIO, 2014, p. 67). 

 

Diversos estudos apontam que, diante do contágio, a maioria das pessoas 

apresenta resistência à bactéria, logo a doença não desenvolve, porém, esta 

condição pode ser modificada diante da relação entre agente, meio ambiente e 

hospedeiro (MOURA, 2014). 

2.2 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E CLÍNICOS  

Desde 1985, a hanseníase já se constituía um problema de saúde pública em 

122 países, com aproximadamente 5 milhões de casos registrados. Com a 

implantação do esquema poliquimioterápico houve uma redução e/ou eliminação da 

moléstia em 113 países. No entanto a hanseníase ainda é considerada endêmica 

em cincos países: Índia, Brasil, Moçambique, Myanmar e Nepal (AZULAY; AZULAY; 

ABULAFIA, 2008). 

Com efeito, dos 299.036 casos novos no mundo em 2005, houve uma 

redução para 210.758 em 2015. Desse total, 74% dos casos ocorreram na Ásia e 

13,6% nas Américas. O coeficiente de detecção geral no Brasil em 2015 foi de 14,07 

casos por 100.000 habitantes, enquanto em menores de 15 anos foi de 4,46 casos 

por 100.000 habitantes (WHO, 2015).  
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De acordo com a informação do Boletim Epidemiológico da Secretaria de 

Vigilância em Saúde, em 2016 foram notificados 25.218 casos novos de hanseníase 

no Brasil, perfazendo uma taxa de detecção de 12,2/100 mil habitantes. Ainda de 

acordo com o referido Boletim, “Esses parâmetros classificam o país como de alta 

carga para a doença, sendo o segundo com o maior número de casos novos 

registrados no mundo, superado apenas pela Índia” (BRASIL/DATASUS, 2017, p. 1).  

Há que se situar que no Estado do Paraná é um dos estados com menor 
número de casos no Brasil. Um balanço parcial das ações realizadas em 
2018 referente ao primeiro semestre em comparação com o mesmo período 
de 2017, mostrou que “no primeiro semestre de 2017 o Paraná teve 271 
casos novos de hanseníase notificados. No mesmo período em 2018 
tivemos apenas 236 casos novos notificados (Mapa 1), uma redução de 
12,9% (SINAN NET,2018). 

 
 

Figura 1: Mapa 1 - Casos de Hanseníase no Paraná no 1º semestre de 2018. 
 

 

Fonte: SINAN NET, 2018 

 

Também no Paraná, foram diagnosticados de janeiro a junho de 2017 três (3) 

casos de hanseníase em menores de 15 anos. No mesmo período de 2018, houve 5 

notificações, um aumento de 40%.  

Este dado é preocupante primeiro porque em 2018 o número de casos 
novos na população geral diminuiu e o número em menores aumentou, 
lembrando que casos de hanseníase em menores indicam transmissão 
ativa da doença, ou seja, a criança provavelmente está exposta a doentes 
multibacilares sem tratamento (SINAN NET, 2018). 



18 

 

Apesar dos esforços, a epidemiologia da hanseníase tem-se que essa área 

ainda necessita de informações tanto em relação ao seu agente etiológico, como em 

suas características básicas. Tal fato pode retardar o diagnóstico e aumentar o risco 

para o desenvolvimento de incapacidades físicas. 

Na ausência do meio de cultura in vitro, a multiplicação do bacilo de Hansen 

tem se limitado a inoculações em alguns modelos animais como tatu e 

camundongos imunocompetentes ou imunodeficientes (nude mouse). “A 

padronização da técnica de inoculação (técnica de Shepard) foi um marco na 

pesquisa do bacilo e da doença, propiciando um importante avanço em estudos, 

especialmente na área terapêutica e resistência medicamentosa” (DIÓRIO, 2014, p. 

67).  

Ainda de acordo com Diório (2014) a localização das lesões dos pacientes em 

pele, mucosa nasal e nervos periféricos sugere que o bacilo tenha preferência por 

temperaturas menores que 37ºC.  

Uma característica peculiar do M. leprae é a sua capacidade de penetrar e 
parasitar as células de Schwann, o que se constitui na base das graves 
neuropatias responsáveis pela maioria das deformidades e incapacidades 
físicas associadas à hanseníase (SHEPARD, apud DIÓRIO, 2014, p. 68). 

 

De um modo geral, tem-se que a hanseníase é uma doença que se 

manifesta, principalmente por sinais e sintomas dermatoneurológicos: lesões de pele 

e nos nervos periféricos, podendo levar a incapacidades. De acordo com a Portaria 

nº 3.125, de 7 de outubro de 2010 do Ministério da Saúde: 

Considera-se um caso de hanseníase a pessoa que apresenta um ou mais 
dos seguintes sinais cardinais e que necessita de tratamento 
poliquimioterápico: a) lesão(ões) e/ou área(s) da pele com alteração de 
sensibilidade; b) acometimento de nervo(s) periférico(s), com ou sem 
espessamento, associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou 
autonômicas; e c) baciloscopia positiva de esfregaço intradérmico 
(BRASIL/MS, 2010). 

 

A melhor estratégia para combater a hanseníase é a busca ativa de casos, 

principalmente entre as pessoas que convivem com o doente, pois a detecção 

precoce previne as incapacidades. Todo cidadão também pode contribuir, buscando 

o serviço de saúde assim que perceba algum sinal suspeito. 
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Há que se lembrar que um paciente infectado é transmissor da doença por 

meio do aparelho respiratório superior (secreções nasais, gotículas da fala, tosse, 

espirro) e que atualmente, a hanseníase possui tratamento definido e cura. “O 

tratamento precoce é a principal arma no combate à doença, pois além de evitar 

complicações mais sérias, a pessoa em tratamento já não é mais transmissora” 

(CAVALIERE, 2011, p. 2). Portanto, é deveras importante que a pessoa infectada 

comece a terapia o quanto antes.  

É distinguida quatro manifestações clínicas da hanseníase: 1) indeterminada; 

2) tuberculóide; 3) virchowiana e 4) dimorfa. 

Para Lastória e Abreu (2012), a hanseníase indeterminada (HI), caracteriza-

se por máculas hipocrômicas apresentando ligeira diminuição da sensibilidade, sem 

espessamento neural (Figura 2).  

 
Figura 2: Hanseníase indeterminada:  

máculas hipocrômicas, mal delimitadas, no dorso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LASTÓRIA; ABREU, 2012, p. 174. 

 

Essa manifestação, não acarreta alterações na sensibilidade dolorosa ou tátil, 

assim como não altera a sudorese e o crescimento dos pelos e, não existem 

evidências de promover incapacidades físicas e/ou deformidades nos troncos e 

nervosos. Os doentes que apresentam uma boa resistência, com poucas lesões e 

baixas alterações, tendem para a cura espontânea, porém, os que apresentarem 

maiores números de lesões com limites indefinidos, sua resistência imunológica é 

baixa ou nula, e se o doente não for tratado, poderá evoluir para as formas dimorfa 

ou vichowiana (SENA, 2014).  
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Conforme Lastória e Abreu (2012), na forma tuberculoide, a doença é limitada 

pela boa resposta imunocelular do hospedeiro. As lesões cutâneas, isoladas e 

assimétricas, são placas eritêmato-hipocrômicas ou eritematosas, bem delimitadas, 

frequentemente com bordas externas elevadas e centro normal, apresentando 

alteração importante da sensibilidade (Figura 3).  

 

Figura 3: Hanseníase tuberculoide: lesão anular na perna 
 

 

Fonte: LASTÓRIA; ABREU, 2012, p. 174. 

 

Nessa forma, “o exame clínico de baciloscopia é positivo e são encontrados 

no exame de histopatologia, os granulomas tuberculóides, que acometem os troncos 

e nervos superficiais ou profundos, levando a comprometimentos neurológicos”. 

(SENA, 2014, p. 24). Podem apresentar perda total da sensibilidade térmica, tátil e 

dolorosa, anidrose e/ou alopecia devido ao comprometimento dos anexos cutâneos 

e filetes nervosos espessados que se encontram próximos às lesões em placa. O 

dano é basicamente na forma neural, sendo a alteração sensitiva a única 

manifestação nessa forma (LASTÓRIA; ABREU, 2012). 

A forma virchowiana, o M leprae, segundo Lastória e Abreu (2012), multiplica-

se e dissemina-se por via hematogênica, já que reflete ausência e/ou uma resposta 

imune muito fraca do hospedeiro. Caracteriza-se por manchas simétricas, 

eritematosas ou acastanhadas (Figura 4).  
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Figura 4: Hanseníase virchowiana:  
manchas eritêmatoacastanhadas, mal delimitadas, no dorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LASTÓRIA; ABREU, 2012, p. 174. 

Com a progressão, pode formar nódulos (a pele pode sofrer ulcerações) 

(Figura 5), cedendo à face o aspecto de “face leonina”, com infiltração e queda dos 

supercílios (madarose). “Pode ocorrer comprometimento das mucosas, olhos, 

testículos e ossos, além da perda dos dentes incisivos centrais superiores, 

perfuração do septo nasal e manifestações viscerais” (LASTÓRIA; ABREU, 2012, p. 

174).  

Figura 5: Hanseníase virchowiana –  
ressecamento da pele e hansenomas nas pernas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LASTÓRIA; ABREU, 2012, p. 174. 

 

Como não há formação de granulomas, o comprometimento neural pode ser 

tardio, mas muitas vezes longo, e a função motora, em geral, é conservada (SOUZA, 

2014). Assim, nesse tipo de hanseníase a infecção é amplamente espalhada pelos 

ossos, cartilagens e nervos, causando lesões. 
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O grupo dimorfo apresenta manifestações diversas, pelas diferentes 

respostas imunocelulares do hospedeiro ao M. leprae. Lastória e Abreu (2012, p. 

174) explicam que: “As lesões cutâneas dos dimorfo-tuberculoides lembram as dos 

tuberculoides, porém são mais numerosas e menores; o espessamento dos nervos 

tende a ser irregular, não tão intenso, contudo mais numeroso”.  

As lesões cutâneas dos dimorfo-dimorfos mostram características entre as 

formas tuberculoide e virchowiana, sendo pouco simétricas, e o acometimento 

nervoso é moderado; são sugestivas placas eritematosas, com bordas externas 

esmaecentes e internas bem definidas com centro oval hipopigmentado (aspecto em 

fóvea) (Figura 6). As lesões cutâneas dos dimorfo-virchowianos lembram as dos 

virchowianos, tendendo a ser numerosas, não tão simétricas e com áreas 

anestésicas (LASTÓRIA; ABREU, 2012, p. 175). 

 

Figura 6: Hanseníase dimorfa: lesão com bordas externas 
 

 

Fonte: LASTÓRIA; ABREU, 2012, p. 175 

 

Com relação aos aspectos clínicos tem-se que as primeiras manifestações 

clínicas são evidenciadas por sinais e sintomas dermatológicos e neurológicos. O 

comprometimento nos nervos periféricos quando não diagnosticados e tratados 

adequadamente, apresentam grande potencial de evoluir para uma incapacidade 

física, podendo gerar deformidades, principalmente nas mãos, pés e olhos 

(BRASIL/MS, 2017). No entanto, a escassez de sintomas no início da moléstia pode 

contribuir para a demora e erros no diagnóstico ou para subdiagnóstico.  
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O diagnóstico de hanseníase é essencialmente clínico e epidemiológico, e é 

realizado por meio da análise da história e das condições de vida do paciente e do 

exame dermatoneurológico para identificar lesões ou áreas de pele com alteração 

de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos, sensitivo, motor e/ou 

autonômico. 

Do ponto de vista clínico, não há sinais nem sintomas prodrômicos. Os 

principais sinais e sintomas da hanseníase são:  

- Áreas da pele, ou manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), acastanhadas 
ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade ao calor e/ou dolorosa, 
e/ou ao tato;  

- Formigamentos, choques e câimbras nos braços e pernas, que evoluem 
para dormência – a pessoa se queima ou se machuca sem perceber;  

- Pápulas, tubérculos e nódulos (caroços), normalmente sem sintomas;  

- Diminuição ou queda de pelos, localizada ou difusa, especialmente nas 
sobrancelhas (madarose);  

- Pele infiltrada (avermelhada), com diminuição ou ausência de suor no local 
(BRASIL/MS, 2017, p. 9). 

 

Portanto, pode-se entender que o diagnóstico se constitui, primeiramente por 

anamnese, seguido de uma avaliação dermatológica e uma avaliação neurológica e 

que os sinais e sintomas mais frequentes se constituem em: manchas na pele 

(avermelhadas, esbranquiçadas ou marrons); perda ou alteração da sensibilidade no 

local e, também o aparecimento de nódulos, úlceras de pele entre outros.  
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3 HANSENÍASE: TRATAMENTO E FARMACOLOGIA 

Conforme já pontuado, a identificação de um caso suspeito de hanseníase é 

feita pela presença de manchas e/ou áreas com alteração de sensibilidade, 

aparecimento de nódulos, úlceras de pele. Após a confirmação do diagnóstico por 

meio de anamnese e exame dermato-neurológico, o paciente deve iniciar o 

tratamento, caso contrário, poderá repercutir em graves alterações físicas, 

emocionais e sociais e um dos fatores que pode estar associado a tais condições é a 

não adesão do tratamento pelos pacientes. 

De acordo com Gusmão et al. (2009), o não cumprimento, parcial ou total, é 

considerado uma das principais barreiras à efetividade do tratamento 

medicamentoso, conduzindo a agravos, reflexo negativo na qualidade de vida do 

usuário e aumento de custos para o sistema de saúde.  

Com efeito, quando o paciente não realiza o tratamento de modo regular 

existe o risco da cura da hanseníase ser retardada ou o paciente não ser 

completamente curado podendo evoluir para incapacidades importantes e, no caso 

dos pacientes multibacilares podem significar fontes de infecção para a comunidade 

(OMS, 2012). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a discriminação contínua 

dissuadiu as pessoas de se apresentarem para diagnóstico e tratamento e encorajou 

os casos a permanecerem ocultos, contribuindo indiretamente para a transmissão. O 

estigma social também facilita a transmissão entre grupos vulneráveis, incluindo 

populações migrantes, comunidades deslocadas e populações muito pobres e 

difíceis de alcançar. Combater o estigma e assegurar o diagnóstico precoce através 

da descoberta de casos ativos é fundamental para o progresso (OMS, 2018). 

Os pacientes acometidos pela hanseníase, atualmente, ainda enfrentam 

preconceito e sofrem com o estigma da doença. Aliados a isso se encontram a falta 

de conhecimento sobre essa moléstia, a incapacidade física e as deformidades 

causadas pelo comprometimento dos nervos periféricos (DIAS; PEDRAZZANI, 

2008). 
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Nesse sentido, pode-se afirmar que o tratamento da hanseníase é 

imprescindível como estratégia de controle da doença, enquanto problema de saúde 

pública, almejando-se interromper a transmissão da doença, atuar quebrando a 

cadeia epidemiológica, como também, prevenir incapacidades físicas, promover a 

cura e a reabilitação física e social do portador (DUARTE; AYRES; SIMONETTI, 

2009).  

Até 1940 a hanseníase era tratada apenas com o isolamento do paciente e 

com óleo de “chalmoogra” (medicamento fitoterápico extraído de uma castanha da 

Índia) (BARBIERI; MARQUES, 2009). No entanto, sua ação farmacológica foi 

discutida, pois os casos curados com este óleo poderiam ser os que regrediam para 

cura espontaneamente.  

No início da década de 40 ocorreu o desenvolvimento de um composto 

denominado Diamino-difenil-Sulfona, também conhecido como dapsona ou DDS, 

que se constituiu na primeira droga a ser empregada efetivamente contra a 

hanseníase (ROCHA, 2012). Trata-se de um antibacteriano que age através da 

competição com o ácido paraaminobenzóico (PABA), diminuindo ou bloqueando a 

síntese do ácido fólico. O primeiro caso de resistência à dapsona foi notificado em 

1964. Após o surgimento da dapsona (DDS), outros medicamentos, denominados 

rifampicina (RMP) e clofazimina (CFZ), foram utilizados contra o bacilo da 

hanseníase, obtendo-se bons resultados terapêuticos (ROCHA, 2012). 

Devido a vários relatos de resistência medicamentosa à dapsona e a 

rifampicina, a hanseníase passou a ser efetivamente controlada através da 

descoberta de um tratamento eficaz com a poliquimioterapia (PQT) na década de 

80, que implicou diretamente na possibilidade de cura e quebra da cadeia de 

transmissão da doença (CRESPO, GONÇALVES, 2014). 

Com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o 

Ministério da Saúde do Brasil instituiu em 1991, a utilização de regimes de 

poliquimioterapia (PQT) para os casos de hanseníase. O tratamento é: 

[...] realizado através da associação de medicamentos (poliquimioterapia – 
PQT) conhecidos como Rifampicina, Dapsona e Clofazimina. Deve-se iniciar 
o tratamento já na primeira consulta, após a definição do diagnóstico, se 
não houver contraindicações formais (alergia à sulfa ou à rifampicina) 
(BRASIL/MS, 2017). 

Há que se mencionar que os pacientes diagnosticados com hanseníase têm 

direito a tratamento gratuito com PQT, disponível em qualquer unidade de saúde.  
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O tratamento com PQT mata o bacilo tornando-o inviável, evita a evolução da 

doença, prevenindo as incapacidades e deformidades causadas por ela, levando à 

cura. O bacilo morto é incapaz de infectar outras pessoas, rompendo a cadeia 

epidemiológica da doença (BRASIL/MS, 2017). 

3.1 CLASSIFICAÇÃO E ESQUEMAS DE TRATAMENTO PARA HANSENÍASE 

Os critérios para o tratamento com a PQT devem tem por base as 

manifestações clínicas e os resultados do esfregaço de pele. Na classificação 

baseada em esfregaços cutâneos, os pacientes com esfregaços negativos em todos 

os locais são agrupados em hanseníase paucibacilar (PB), enquanto aqueles com 

esfregaços positivos em qualquer local são agrupados em hansenianos 

multibacilares (MB). No entanto, na prática, a maioria dos programas utiliza de 

critérios clínicos para classificar e decidir o regime de tratamento adequado para 

pacientes individuais. Tais critérios tem por base o uso do número de lesões 

cutâneas e dos nervos envolvidos como base para o agrupamento de pacientes com 

hanseníase em MB e PB (OMS, 2012).  

De acordo com a classificação de Madri (adotada pelo Ministério da Saúde) é 

indicado um tratamento para cada tipo. Assim, casos com até cinco lesões de pele 

e/ou apenas um tronco nervoso comprometido, os mesmos são classificados como 

PB. Nos casos com mais de cinco lesões de pele e/ou mais de um tronco nervoso 

acometido e com baciloscopia positivo, os portadores de hanseníase classificam-se 

como MB (BRASIL/MS, 2017). 

Portanto, o doente deve ser classificado em Paucibacilar (Hanseníase 

Tuberculóide ou Indeterminada - doença localizada em uma região anatômica e/ou 

um tronco nervoso comprometido) ou Multibacilar (Hanseníase Dimorfa ou 

Virchowiana - doença disseminada em várias regiões anatômicas e/ou mais de um 

tronco nervoso comprometido). Há que se atinar para o fato de que “o resultado 

positivo de uma baciloscopia classifica o caso como MB, porém o resultado negativo 

não exclui o diagnóstico clínico da hanseníase, e nem classifica o doente 

obrigatoriamente como PB” (BRASIL/MS, 2017). 

Esse tratamento tem sido eficaz, implicando diretamente na possibilidade de 

cura e quebra da cadeia de transmissão da doença. 
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Ao classificar a hanseníase, é particularmente importante assegurar que 

pacientes com doença multibacilar (MB) não sejam tratados com o esquema para a 

forma paucibacilar (PB) da doença (OMS, 2012). 

A seguir será apresentado esquemas terapêuticos padronizados, de acordo 

com a classificação operacional para o tratamento da hanseníase. 

 

Figura 7: Esquema Padrão Paucibacilar – Adulto. 

 

Fonte:  TRINDADE, 2014. 

 

Como se pode observar na figura 7, o paciente PB receberá uma dose 

mensal supervisionada de 600 mg de Rifampicina, e tomará 100 mg de Dapsona 

diariamente (em casa). O tempo de tratamento é de 6 meses (6 cartelas). Caso a 

Dapsona precise ser suspensa, deverá ser substituída pela Clofazimina 50 mg por 

dia, e o paciente a tomará também 300 mg uma vez por mês na dose 

supervisionada (BRASIL/MS, 2017, p. 40). 

Na dose supervisionada, os doentes devem ser submetidos ao exame 

dermatológico, à avaliação neurológica simplificada e do grau de incapacidade física 

para receber alta por cura (BRASIL/MS, 2016). 

De acordo com a figura 8, o paciente MB receberá uma dose mensal 

supervisionada de 600 mg de Rifampicina, 100 mg de Dapsona e de 300 mg de 

Clofazimina. Em casa, o paciente tomará 100 mg de Dapsona e 50 mg de 

Clofazimina diariamente. O tempo de tratamento é de 12 meses (12 cartelas). 

As medicações diárias deverão ser tomadas 2 h após o almoço para evitar 
intolerância gástrica e eventual abandono do tratamento por esse motivo. 
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Se ainda assim houver dor epigástrica, introduzir omeprazol, ranitidina ou 
cimetidina pela manhã (BRASIL/MS, 2017, p. 40). 

 
 

Figura 8: Esquema Padrão Multibacilar – Adulto 

 

Fonte:  TRINDADE, 2014. 

 

Caso a Dapsona precise ser suspensa, deverá ser substituída pela Ofloxacina 

400 mg (na dose supervisionada e diariamente) ou pela Minociclina 100 mg (na dose 

supervisionada e diariamente). Caso haja náuseas, deve-se administrar 

metoclopramida uma hora antes de tomar o medicamento (BRASIL/MS, 2017, p. 

40). 

Todos os esforços devem ser feitos para assegurar que os pacientes PB 

completem o tratamento em 6 meses e os MB em 12 meses. O regime de 

tratamento para os pacientes PB deverá ser concluído dentro de um período máximo 

de nove meses. No mesmo contexto, o tratamento para os pacientes MB deverá ser 

concluído dentro de um prazo máximo de 18 meses (BRASIL/MS, 2016, p. 22). 

Conforme orientação do Ministério de Saúde, para o tratamento de crianças 

com hanseníase, deve-se considerar o peso corporal como fator mais importante do 

que a idade, seguindo as seguintes orientações: a) para crianças com peso superior 

a 50 kg deve-se utilizar o mesmo tratamento prescrito para adultos; b) para crianças 

com peso entre 30 e 50 kg deve-se utilizar as cartelas infantis (marrom/azul). 

Para crianças menores que 30 kg deve-se fazer os ajustes de dose conforme 

quadro a seguir: 
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Quadro 1: Esquema terapêutico para crianças com peso inferior a 30 kg 
 

 

Fonte:  BRASIL/MS, 2017, p. 41. 

 

Crianças com reação à sulfa e que não podem utilizar Minociclina ou 

Ofloxacina (crianças abaixo de 8 anos), por imaturidade óssea ou cartilaginosa, 

devem ser encaminhadas para a referência, assim como crianças MB menores de 8 

anos que desenvolvem intolerância à dapsona.  

NOTA: É importante lembrar que em se tratando de pacientes adultos 
desnutridos ou crianças obesas, a dose terapêutica máxima diária de 
Dapsona deve ser de 2 mg por kg. A toxicidade da dapsona pode ser 
idiossincrásica, que é mais rara, ou dose dependente, que ocorre com maior 
frequência. Vale ainda destacar que adultos com peso corporal menor que 
50kg devem ser medicados considerando as doses indicadas para crianças 
(BRASIL/MS, 2017, p. 41). 

3.1.1 Situações Especiais 

Devido a uma alta incidência de tuberculose no país, recomenda-se especial 

atenção aos sinais e sintomas da mesma, antes e durante o tratamento de 

hanseníase, a fim de evitar cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes à 

rifampicina. Para o doente com tuberculose e hanseníase, manter o esquema 

terapêutico apropriado para a tuberculose (lembrando que nesse caso a dose de 

rifampicina de 600 mg será administrada diariamente), acrescido dos medicamentos 

específicos para a hanseníase, nas doses e tempos previstos no esquema padrão 

PQT (BRASIL/MS, 2016). 

Casos em que não se utilize a rifampicina no tratamento da tuberculose, por 
contraindicação dessa droga: deverá ser prescrito esquema substitutivo 
próprio para esses casos na hanseníase. Casos em que não se utilize a 
rifampicina no tratamento da tuberculose por resistência do Mycobacterium 
tuberculosis a essa droga: utilizar o esquema padrão PQT/OMS da 
hanseníase (BRASIL/MS, 2016). 
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Mulheres portadoras de hanseníase em idade reprodutiva devem atentar-se 

ao fato de que a rifampicina pode interagir com anticoncepcionais orais, diminuindo 

a sua ação. A gravidez e o aleitamento materno não contraindicam a administração 

dos esquemas de tratamento poliquimioterápico da hanseníase que são seguros 

tanto para a mãe como para a criança. A gestação nas mulheres portadoras de 

hanseníase tende a apresentar poucas complicações, exceto pela anemia, comum 

em doenças crônicas (BRASIL/MS, 2016, p. 23). Segundo Monteiro (2015), em caso 

de gravidez durante o tratamento, a recomendação é que ele não seja suspendido e 

é fundamental a assistência de um obstetra e de um dermatologista (especialista 

que trata a hanseníase) durante toda a gestação. 

Para o doente em tratamento para AIDS e hanseníase, manter o esquema 

PQT/OMS, de acordo com a classificação operacional, o esquema PQT padrão não 

deve ser alterado nesses doentes. Nos casos de associação da hanseníase com 

doenças hepáticas, renais ou hematológicas devem ser encaminhados para os 

serviços especializados, ambulatorial e/ou hospitalar (BRASIL/MS, 2016). 

Em suma, o tratamento do paciente com hanseníase é fundamental para 

curá-lo, fechar a fonte de infecção interrompendo a cadeia de transmissão da 

doença, sendo, portanto, estratégico no controle da endemia e para eliminar a 

hanseníase enquanto problema de saúde pública. 

3.2 TRATAMENTO DAS REAÇÕES 

Reações hansênicas são alterações do sistema imunológico que se 

exteriorizam como manifestações inflamatórias que pode ocorrer em qualquer 

paciente, porém são mais frequentes nos pacientes MB (BRASIL/MS, 2016).  O 

objetivo do tratamento das reações é suprimir o processo inflamatório.  

As reações hansênicas podem ser do tipo 1 ou 2: 

A Reação Tipo 1 ou Reação Reversa caracteriza-se pelo aparecimento de 
novas lesões dermatológicas (manchas ou placas), infiltrações, alterações 
de cor e edema nas lesões antigas, com ou sem espessamento e dor de 
nervos periféricos (neurite).  

A Reação Tipo 2, cuja manifestação clínica mais frequente é o Eritema 
Nodoso Hansênico (ENH), caracteriza-se pelo aparecimento de nódulos 
subcutâneos dolorosos, acompanhados ou não de manifestações 
sistêmicas como: febre, dor articular, mal-estar generalizado, orquite, 
iridociclites, com ou sem espessamento e dor de nervos periféricos (neurite) 
(BRASIL/MS, 2016, p. 18). 
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O Ministério da Saúde preconiza nas reações do tipo 1, a droga prednisona 

na dose de 1 mg/kg/dia ou dexametasona 0,15 mg/ kg/dia em casos de doentes 

hipertensos ou cardiopatas, conforme avaliação clínica (BRASIL/MS, 2016). No 

entanto, deve-se tomar as seguintes precauções para a sua utilização: “garantia de 

acompanhamento médico, registro do peso, da pressão arterial, da taxa de glicose 

no sangue, tratamentos profiláticos da estrongiloidíase e da osteoporose” 

(BRASIL/MS 2010).  

Com relação às reações do tipo 2 ou Eritema Nodoso Hansênico (ENH), o 

medicamento de escolha é a talidomida na dose de 100 a 400 mg/dia, conforme a 

gravidade do quadro. 

Na impossibilidade do uso da talidomida, deve-se prescrever prednisona na 

dose 1 a 1,5 mg/kg/dia. Outras indicações da corticoterapia para reação tipo 2 

(ENH): mulheres grávidas, Irite ou iridociclite, orquiepididimite , mãos e pés 

reacionais, glomerulonefrite, eritema nodoso necrotizante, vasculites, neurites e 

artrites (BRASIL, MS, 2010). Segundo Azulay e Azulay (2008) outras drogas 

também podem ser utilizadas na reação tipo 2: clofazimina, pentoxifilina e 

azatioprina.  

3.3 FARMACOLOGIA DA HANSENÍASE 

Conforme relato, a PQT é constituída pelo conjunto dos seguintes 

medicamentos: rifampicina, dapsona e clofazimina com administração associada. A 

seguir uma breve abordagem sobre tais fármacos. 

3.3.1 Rifampicina (RFM)  

Trata-se de um derivado semi-sintético da Rifamicina B, esta, produzida com 

resultado de processo de fermentação do Streptomyces mediterranei, com ação em 

diversas bactérias Gram-negativas e Gram-positivas. O principal mecanismo de 

ação é a inibição da atividade RNA-polimerase DNA-dependente (LAFEPE, 2014), 

ou seja, seu mecanismo de ação ocorre por formação de um complexo estável junto 

à enzima RNA - polimerase bacteriana bloqueando a constituição do RNA - 

mensageiro que produz proteínas essenciais para a formação genética bacteriana, o 

DNA. 
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A descrição química da rifampicina é representada pela fórmula C43H58N4O12 

e seu nome químico é 3-[[(4-metil-1-piperazinil)imino]metil], Rifampicina, Rifadin, 

Rimactane (MARTINS, 2011). 

Entre os efeitos colaterais relacionados à rifampicina, destacam-se a 

alteração da cor da urina, distúrbios gastrointestinais, diminuição da eficácia dos 

anticoncepcionais orais, hepatotoxicidade (rara quando tomada de forma isolada), 

síndrome pseudogripal e plaquetopenia (BRASIL, 2016). 

3.3.2 Dapsona (DDS) 

Dapsona, também conhecida como DDS ou 4,4’- diaminodifenilsulfona, uma 

droga pertencente à classe das sulfonas e sua fórmula molecular é C12H12N2O2S 

(MARTINS et al. 2011). Essa droga faz parte do grupo de agentes denominados 

antimicobacterianos, e consiste em sulfona ativa com ação bacteriostática, que “age 

por diminuição ou bloqueio na formação de ácido fólico bacteriano através da 

competição com o ácido para-aminobenzóico, inibindo a ação da enzima 

diidropteroato sintase na utilização desse substrato” (FRANCO et al. 2018, p. 62). 

Ou seja, seu mecanismo de ação compete com o PABA e inibitória da síntese, 

impedindo a formação do RNA e DNA. 

Os efeitos colaterais mais frequentes relacionados à dapsona, são: anemia 

hemolítica, hepatite medicamentosa, meta-hemoglobinemia, gastrite, agranulocitose, 

síndrome da dapsona, eritrodermia, dermatite esfoliativa e distúrbios renais 

(BRASIL, 2016).  

No caso se o paciente: 

[...] apresentar sintomas como falta de ar com cianose de extremidades 
(metemoglobinemia), febre e dor de garganta (agranulocitose), ou dor 
abdominal com fraqueza e taquicardia e mucosas conjuntivais descoradas 
(hemólise), provavelmente deve estar ocorrendo intolerância à dapsona. 
Nesses casos, interromper o tratamento e coletar sangue para avaliar o 
hemograma, a função renal e as transaminases. Confirmada a hemólise 
e/ou hepatopatia/comprometimento renal, a dapsona deverá ser retirada do 
esquema. Se houver agranulocitose (febre, dor de garganta e glóbulos 
brancos 42 muito baixos), o paciente deve ser enviado urgentemente para a 
referência. Anemia discreta pela Dapsona (queda de até 0,2g% de 
hemoglobina por mês) são esperadas, e não contraindicam a suspensão da 
Dapsona; nesses casos, administrar ácido fólico e complexo B. Se o 
paciente já apresentar, previamente, alterações nos exames de função 
hepática ou renal, ou no hemograma, avaliar a relação risco-benefício da 
introdução de Dapsona, embora não seja contraindicação absoluta 
(BRASIL/MS, 2017, p. 42). 
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Essa droga requer maior atenção dos profissionais de saúde. “Reações 

alérgicas como avermelhamento da pele, coceira e descamação, principalmente na 

face e antebraços, podem ocorrer. Nesses casos, deve-se interromper a medicação 

e enviar para a referência” (BRASIL/MS, 2017, p. 41). 

3.3.3 Clofazimina (CFZ) 

A descrição química da CFZ é representada pela fórmula C 27H22Cl2N4 e seu 

nome químico é 3-(p-cloroanilino)-10-(p-clorofenil)-2,10-dihidro-

2isopropoliminofenazina. A CFZ é um antibacteriano que foi inicialmente utilizada em 

monoterapia e atualmente faz parte do tratamento PQT, ou seja, trata-se de um anti-

hansênico que utilizado em conjunto com outros medicamentos (dapsona e 

rifampicina) compõe a chamada poliquimioterapia (PQT) com objetivo de prevenir o 

surgimento de resistência do micro-organismo (MARTINS et al. 2011). 

Existem poucos relatos de casos de resistência. “O principal efeito colateral 

desse fármaco é o ressecamento da pele, podendo evoluir para ictiose, notando-se 

pigmentação avermelhada da pele além de efeitos adversos gastrointestinais” 

(BOECHAT; PINHEIRO, 2012, p. 251). 

Apesar dos efeitos adversos aos medicamentos da PQT, não serem 

frequentes, posto que os mesmos têm sido bem tolerados por mais de 25 milhões de 

pessoas (tratadas nas últimas três décadas), faz-se necessário os responsáveis 

estar sempre atentos para os principais efeitos adversos da PQT, quais sejam: a) 

anemia hemolítica; b) metahemoglobinemia; c) agranulocitose; c) plaquetopenia; d) 

hepatite medicamentosa; e) síndrome pseudogripal; f) síndrome da dapsona; g) 

eritrodermia; h) dermatite esfoliativa (TRINDADE, 2014). 

Em suma, o uso do esquema desses três medicamentos citados é 

recomendado para todos os pacientes com hanseníase, com duração de tratamento 

com duração de seis meses para hanseníase paucibacilar e doze meses para 

hanseníase multibacilar. A vantagem potencial de usar os mesmos três 

medicamentos para ambas as formas da doença é a simplificação do tratamento 

(OMS, 2018). 
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4 ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO 

Antes de tratar do assunto acompanhamento farmacêutico julgou-se 

necessário mencionar alguns termos conceituais, descritos a seguir. 

4.1 TERMOS CONCEITUAIS 

A partir da década de sessenta, teve início nos Estados Unidos, no âmbito 

hospitalar a Farmácia Clínica. Trata-se da área da farmácia voltada “à ciência e 

prática do uso racional de medicamentos, na qual os farmacêuticos prestam cuidado 

ao paciente, de forma a otimizar a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar, e 

prevenir doenças” (CFF, 2013, p. 7).  

A Lei nº 13021/2014 representa um avanço para a prestação de serviços nas 

farmácias brasileiras, ao estabelecer que: 

Farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar 
assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária 
individual e coletiva, na qual se processe a manipulação e/ou dispensação 
de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, 
cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos 
(BRASIL, 2014, art. 3o). 

 

Atualmente a Farmácia Clínica incorpora a filosofia do Pharmaceutical Care e, 

como tal, expande-se a todos os níveis de atenção à saúde. “Esta prática pode ser 

desenvolvida em hospitais, ambulatórios, unidades de atenção primária à saúde, 

farmácias comunitárias, instituições de longa permanência e domicílios de pacientes, 

entre outros” (CFF, 2013, p. 1). 

De acordo com o American College of Clinical Pharmacy (ACCP), a Farmácia 

Clínica ao englobar a filosofia da atenção farmacêutica, associa uma orientação para 

o cuidado com conhecimento terapêutico especializado, experiência e 

discernimento, com o objetivo garantir ótimos resultados para o paciente (ACCP, 

2012).  

Atenção farmacêutica, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS) é: 

[...] um conceito de prática profissional na qual o paciente é o principal 
beneficiário das ações do farmacêutico. A atenção farmacêutica é o 
compêndio das atitudes, os comportamentos, os compromissos, as 
inquietudes, os valores éticos, as funções, os conhecimentos, as 
responsabilidades e as habilidades dos farmacêuticos na prestação da 
farmacoterapia com o objetivo de obter resultados terapêuticos definidos na 
saúde e na qualidade de vida do paciente (ANGONESI; SEVALHO, 2010, p. 
6). 
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Segundo Emiliano (2013), a prática da atenção farmacêutica deve ser 

incentivada, uma vez que ajuda na atenção primária à saúde, valoriza o 

farmacêutico frente à sociedade, melhora os indicadores de saúde, reduz custos de 

saúde, promove o uso racional de medicamentos e, principalmente, assegura a 

qualidade de vida do paciente. 

Com relação ao termo assistência farmacêutica ele é citado na Portaria nº 

4.279/2010, como um dos elementos constituintes das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS), enquanto sistema de apoio na estrutura operacional. O sistema de 

assistência farmacêutica “envolve a organização dessa assistência em todas as 

suas etapas: seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, 

prescrição, dispensação e promoção do uso racional de medicamentos; e pelos 

sistemas de informação em saúde (BRASIL, 2010).  

A Assistência Farmacêutica apresenta componentes de natureza técnica, 

científica, de inovação tecnológica e operativa, tendo por objeto a relação com o 

usuário, organizada de acordo com a complexidade, as necessidades da população 

e as finalidades dos serviços de saúde (BRASIL, 2012).  

Conforme preconizado pelo CFF: 

Os processos de trabalho relacionados à execução de serviços e 
procedimentos farmacêuticos devem estar alinhados com as Boas Práticas 
Farmacêuticas (BPF), compreendidas como o conjunto de técnicas e ações 
que visam a assegurar a manutenção da qualidade e segurança dos 
produtos, serviços e procedimentos farmacêuticos, a fim de contribuir para a 
assistência terapêutica integral, o uso racional dos medicamentos, a 
prevenção de doenças, a promoção e recuperação da saúde, e para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas (CFF, 2016, p. 68). 

 

Entre os valores dos profissionais que proveem serviços farmacêuticos, o 

CFF (2013, p. 67) cita os seguintes: 

- ser ético;  

-  trabalhar com excelência e profissionalismo;  

- fazer atendimento humanizado;  

- contribuir para o desenvolvimento da autonomia do paciente;  

- desenvolver vínculo terapêutico com o paciente;  

- desempenhar seus serviços com respeito ao meio ambiente, paciente, 

família, comunidade e outros profissionais da saúde;  

- agir com responsabilidade;  

- atuar considerando os preceitos de beneficência e de não maleficência;  
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- buscar equidade do cuidado à saúde;  

- atuar com cidadania. 

De um modo geral, pode-se entender que o farmacêutico tem como 

responsabilidade essencial, garantir que toda a terapia medicamentosa do paciente 

seja apropriadamente indicada para tratar seus problemas de saúde, que os 

medicamentos utilizados sejam os mais efetivos e seguros, e que o paciente esteja 

disposto e seja capaz de utilizá-los adequadamente (CFF, 2016). Ou seja, o 

farmacêutico tem a responsabilidade de “detectar problemas relacionados com 

medicamentos (PRM), para prevenir e resolver os resultados negativos associados à 

medicação (RNM)". Este serviço em colaboração com o paciente e com os 

profissionais do sistema de saúde, tem como finalidade de atingir resultados 

concretos que melhorem a qualidade de vida do paciente (COMITÉ DE 

CONSENSO, 2007 apud HERNÁNDEZ; CASTRO; DÁDER, 2009). 

O Conselho Federal de Farmácia (CFF) define o acompanhamento 

farmacoterapêutico como um serviço farmacêutico provido durante vários encontros 

com o paciente. “A principal diferença deste serviço em relação aos demais consiste 

na perspectiva de continuidade do cuidado provido pelo farmacêutico em múltiplas 

consultas com o paciente” (CFF, 2016, p. 87).  

Nesse tipo de serviço: 

[...] o farmacêutico realiza o gerenciamento da farmacoterapia, por meio da 
análise das condições de saúde, dos fatores de risco e do tratamento do 
paciente, da implantação de um conjunto de intervenções gerenciais, 
educacionais e do acompanhamento do paciente, com o objetivo principal 
de prevenir e resolver problemas da farmacoterapia, a fim de alcançar bons 
resultados clínicos, reduzir os riscos, e contribuir para a melhoria da 
eficiência e da qualidade da atenção à saúde. Inclui, ainda, atividades de 
prevenção e proteção da saúde (CFF, 2016, p. 88). 

 

Nessa perspectiva entende-se como acompanhamento farmacoterapêutico o 

serviço farmacêutico onde são providos vários encontros com o paciente, visando o 

processo de cuidado. Nesses encontros pode-se identificar problemas relacionados 

a medicamentos e resultados negativos da farmacoterapia, e, assim pode-se 

analisar suas causas, no sentido de resolvê-las ou preveni-las, por meio de 

intervenções documentadas.  

Existem diversos métodos que podem ser utilizados para a documentação do 

cuidado farmacêutico, entre os quais cita-se: o Método Dáder; o SOAP; o PWDT e o 

TOM.  A seguir um breve relato sobre o Método Dáder e o SOAP. 
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4.2 DOCUMENTAÇÃO DO CUIDADO FARMACÊUTICO: MÉTODOS 

Existem diversos métodos que podem ser utilizados para a documentação do 

cuidado farmacêutico, entre os quais cita-se: o Método Dáder; o SOAP; o PWDT e o 

TOM.  A seguir um breve relato sobre o Método Dáder e o SOAP. 

4.2.1 Método Dáder 

O Método Dáder foi desenvolvido para ser utilizado em farmácias 

comunitárias, sendo aplicável a qualquer usuário. Trata-se de um procedimento 

operativo simples que permite realizar SF a qualquer doente, em qualquer âmbito 

assistencial, de forma sistematizada, continuada e documentada. A sua aplicação 

permite registar, monitorizar e avaliar os efeitos da farmacoterapia utilizada por um 

doente, através de procedimentos simples e claros. Apesar de estabelecer normas 

básicas para a realização do SF, este método caracteriza-se por ser adaptável e por 

se ajustar às particularidades do local assistencial onde se pode realizar. 

(HERNÁNDEZ et al. 2009). 

Os passos a serem realizados para sua execução são: 

Oferta do serviço e primeira entrevista. A fase de oferta de serviço possui o 

objetivo de fazer esclarecimentos sobre: as atividades que serão realizadas pelo 

farmacêutico; a importância do método Dáder na maximização da eficácia e os 

fatores negativos que qualquer tratamento pode ocasionar e a responsabilidade que 

o paciente possui no tratamento. O método de Dáder divide a primeira entrevista em 

três fases: 1) preocupações e problemas de saúde; 2) medicamentos e 3) revisão 

geral por sistemas (CORRER; NOBLAT; CASTRO, 2013). 

Resumidamente, nessa fase “realiza-se coleta de informações sobre a história 

farmacoterapêutica do usuário, incluindo dados sobre preocupações e problemas de 

saúde, perguntas específicas sobre a utilização de cada medicamento e revisão de 

sistemas” (CORRER; NOBLAT; CASTRO, 2013, p. 26). Finaliza-se o encontro 

orientando o usuário quanto ao uso correto dos medicamentos. 

Análise situacional (fase de estudo e fase de avaliação). Nessa fase, “busca-

se identificar a relação entre problemas de saúde e uso de medicamentos relatados 

pelo usuário. Pode ser dividida em fase de estudo e fase de avaliação” (CORRER; 

NOBLAT; CASTRO, 2013, p. 27).  
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Na fase de estudo, o farmacêutico deve consultar todas as fontes de 

evidência científica sobre os problemas de saúde do doente, bem como dos seus 

medicamentos, “a fim de obter informação objetiva e credível sobre estes. Sempre 

que se verificar um novo estado da situação, será necessária uma nova fase de 

estudo” (CARRILHO, 2013, p. 60).  

A fase de avaliação “visa a identificação das suspeitas de problemas 

relacionados com medicamentos que o usuário pode estar experimentando. Essa 

identificação fundamenta-se nos achados da fase de estudo” (CORRER; NOBLAT; 

CASTRO, 2013, p. 27). Nessa etapa, além do farmacêutico contestar as três 

propriedades da farmacoterapia (necessidade, efetividade e segurança), também 

deve analisar os problemas de saúde que não estejam a ser tratados 

farmacologicamente e verificar se estes estão relacionados com algum RNM do 

doente. 

Fase de intervenção, resultado da intervenção. A fase de intervenção “tem por 

objetivos elaborar plano de atuação em acordo com o usuário e implantar as 

intervenções necessárias para resolver ou prevenir problemas relacionados com 

medicamentos” (CORRER; NOBLAT; CASTRO, 2013, p. 27). O resultado da 

intervenção, objetiva determinar se o resultado desejado foi atingido e funciona 

como a monitorização da intervenção proposta.  

Nova análise situacional. É realizada a nova análise situacional quando 

verificam-se mudanças de estado de saúde do usuário e utilização de 

medicamentos, após a intervenção (CORRER; NOBLAT; CASTRO, 2013). Novas 

entrevistas podem ser realizadas, isto porque: 

[...] as entrevistas sucessivas servem para o farmacêutico fazer o 
acompanhamento do doente, conhecendo a resposta deste e/ou do médico 
à sua proposta de intervenção. Este acompanhamento deve ser contínuo, 
podendo destas entrevistas sucessivas surgir novas circunstâncias que 
possam iniciar novo ciclo de intervenção farmacêutica (novo estado de 
situação) (CARRILHO, 2013, p. 62). 

 

Pontuam Correr, Noblat e Castro (2013) que: 

É essencial que, na introdução do método, seja possível obter 
adequadamente as informações necessárias referentes ao uso de 
medicamentos e às preocupações de saúde e enfermidades do usuário, 
bem como seu perfil sociocultural e econômico. Na sequência, deve-se 
conseguir organizar adequadamente essas informações para identificar os 
problemas relacionados com medicamentos e suas causas, propiciando, 
dessa forma, conclusões adequadas e o estabelecimento de um plano de 
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intervenção a ser acordado com o usuário. Subsequentemente, deve-se 
proceder à monitorização do plano e, quando necessário, reiniciar o 
processo (CORRER, NOBLAT; CASTRO, 2013, p. 28-29). 

 

Resumidamente, Dáder, Muñoz e Martínez-Martínez (2008) colocam que o 

método de Dáder consiste essencialmente em: 1) acolher, reunir e organizar a 

história clínica e de medicação do utente; 2) avaliar suas necessidades terapêuticas 

e problemas relacionados à farmacoterapia; 3) estabelecer um plano de cuidado em 

conjunto com o utente; 4) monitorar a evolução do utente de forma planejada e 

proativa. 

Em suma, o Método Dáder fundamenta-se na construção da Farmacoterapia 

do paciente, nos problemas de saúde, nos medicamentos que utiliza e na avaliação 

da sua situação numa determinada data, de forma a identificar e resolver os 

possíveis problemas relacionados com medicamentos (PRM). Após a identificação 

pode-se realizar as intervenções farmacêuticas necessárias para resolver os PRM e 

posteriormente avaliam-se os resultados obtidos (STURARO, 2009). 

4.2.2 Método SOAP 

SOAP (S = subjetivo, O = objetivo, A = avaliação e P = plano) ou SOIC 

(subjetivo, objetivo, impressão e conduta) que são acrônimos sinônimos, é uma 

metodologia de raciocínio clínico para evolução em prontuário que padroniza o 

registro tornando-o claro, completo e conciso (KING et al. 2011 apud LIMA, 2018). 

O método SOAP é amplamente empregado por profissionais da saúde, tendo 

como ponto positivo seu entendimento por qualquer desses profissionais. “Cada 

termo refere-se a uma parte do processo de atendimento do usuário, com atividades 

específicas a serem realizadas” (CORRER; NOBLAT; CASTRO, 2013, p. 23).  

S = subjetivo - informações subjetivas. Nessa etapa devem ser registradas as 

informações obtidas do usuário ou cuidador ou, se for o caso, de históricos de 

prontuário, as quais não se constituem em conhecimento objetivo. “No caso da 

abordagem farmacêutica, deve-se buscar a obtenção de informações pertinentes a 

problemas com o uso de medicamentos e sua relação com a enfermidade” 

(CORRER; NOBLAT; CASTRO, 2013, p. 23). 
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O = objetivo - Informações objetivas “referem-se à obtenção de dados 

objetivos, como sinais vitais, resultados de exames de patologia clínica, achados de 

testes laboratoriais e de exame físico realizado pelo profissional habilitado para tal” 

CORRER; NOBLAT; CASTRO, 2013, p. 23). 

A = avaliação dos dados. Com base nas informações subjetivas e objetivas, o 

farmacêutico deve identificar as suspeitas de problemas relacionados com 

medicamentos. “Após, deve verificar o que pode ser realizado para a resolução dos 

mesmos e quais as intervenções farmacêuticas que podem ser adotadas” 

(CORRER; NOBLAT; CASTRO, 2013, p. 23). 

P = plano. De posse da análise das informações e do planejamento das 

condutas a serem realizadas, em conformidade com o perfil do usuário, o 

farmacêutico deve apresentá-las a este último, buscando o estabelecimento de um 

acordo para a implementação do plano.  

Caso os problemas relacionados com medicamentos necessitem da 
avaliação do prescritor, o usuário deverá ser informado dessa necessidade. 
Também deve-se estabelecer, em conjunto, a forma de realizar a 
monitorização dos resultados do plano a ser implementado, principalmente 
se houver novas modificações em prescrição de medicamento ou no quadro 
do usuário, instaurando-se, desta forma, o ciclo de atendimento (CORRER; 
NOBLAT; CASTRO, 2013, p. 23). 

 

Portanto, é nessa etapa em que são realizadas medidas educacionais, 

intervenções necessárias e recomendações ao paciente. 

Esse método não necessita de formulário específico, consequentemente, 

exige maior experiência do profissional na sua realização, pois não existem itens 

que sirvam de guia para os passos a serem realizados. “Portanto, a rotina de 

avaliação do farmacêutico sobre problemas e cuidados a serem implantados é 

fechada e desconhecida” (CORRER; NOBLAT; CASTRO, 2013, p. 28). 

Assim, independentemente do método adotado pode-se reafirmar a 

importância do acompanhamento farmacoterapêutico, onde o farmacêutico que por 

meio de entrevistas com o paciente procede a análise das condições de saúde e 

tratamento junto ao mesmo, com o objetivo de identificar e resolver os resultados 

negativos relacionados à medicação, ou seja, o referido acompanhamento “visa 

resolver ou prevenir problemas que interferem ou podem interferir na 

farmacoterapia” (SILVA, 2015, p. 10). 
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4.3 ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO E HANSENÍASE 

Conforme já relatado, o tratamento do indivíduo diagnosticado com 

hanseníase é feito mediante a administração de uma associação de medicamentos 

(dapsona, rifampicina e clofazimina) conhecido como poliquimioterapia (PQT).  

Apesar de existirem trabalhos que permitem assegurar que o tratamento 

PQT/OMS, raramente, precisa ser interrompido devido os efeitos colaterais, os 

medicamentos utilizados na poliquimioterapia e no tratamento dos surtos reacionais 

podem provocar efeitos colaterais, assim como qualquer medicamento. 

Com efeito, no curso da doença ou muitas vezes após o início do tratamento, 

alguns pacientes podem apresentar reações hansênicas ou episódios reacionais, 

que são processos inflamatórios agudos secundários à liberação de antígenos e 

reações de hipersensibilidade. Essas reações do sistema imunológico do paciente 

portador da hanseníase podem ocorrer em casos paucibacilares como em 

multibacilares, sendo possível a ocorrência durante os primeiros meses do 

tratamento quimioterápico da hanseníase, assim como antes ou mesmo após a cura 

do paciente. Os estados reacionais constituem a principal causa de lesões dos 

nervos e de incapacidades provocadas pela hanseníase (LASTÓRIA; ABREU, 

2014). 

Nessa perspectiva, é recomendado que o farmacêutico possa desenvolver 

algumas funções complementares, com enfoque nos problemas medicamentosos 

prováveis, como reações adversas, efeito colateral e efeito tóxico do uso de 

medicamento; erros de medicação e comunicação inadequada entre o médico, 

outros membros da equipe de saúde e o paciente entre outras. 

Há que se lembrar que reação adversa a medicamento (RAM) pode ser 

definida como sendo “qualquer resposta prejudicial ou indesejável e não intencional 

que ocorre com medicamentos em doses normalmente utilizadas no homem para 

profilaxia, diagnóstico, tratamento de doença ou para modificação de funções 

fisiológicas” (ANVISA, 2009, p. 5).  

As reações adversas a medicamentos são classificadas com base em 

diferentes critérios, sendo que a mais aceita as agrupa em reações do tipo A ou 

previsíveis e reações do tipo B ou imprevisíveis (PEREIRA, 2010). Explica o referido 

autor que: 
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As reações do tipo A resultam de uma ação ou de um efeito farmacológico 
exagerado e dependem da dose empregada, depois da administração de 
um medicamento em dose terapêutica habitual. São comuns, 
farmacologicamente previsíveis e podem ocorrer em qualquer indivíduo e, 
apesar de incidência e repercussões importantes na comunidade, a 
letalidade é baixa. Englobam reações produzidas por dose excessiva 
relativa, efeitos adversos e secundários, citotoxicidade, interações de 
medicamentos e características específicas da forma farmacêutica 
empregada. Podem ser tratadas por meio ajuste de doses ou substituição 
do fármaco. 

As reações do tipo B caracterizam-se por serem totalmente inesperadas em 
relação às propriedades farmacológicas do medicamento administrado, e 
são incomuns, independentes de dose, ocorrendo apenas em indivíduos 
Susceptíveis e sendo observadas frequentemente no pós-registro. 
Englobam as reações de hipersensibilidade, idiossincrasia, intolerância e 
aquelas decorrentes de alterações na formulação farmacêutica, como 
decomposição de substância ativa e excipientes (PEREIRA, 2010, p. 51). 

 

Nesse sentido, o responsável pelo acompanhamento e tratamento das 

enfermidades (como é o caso da Hanseníase) deve estar sempre atento para a 

possibilidade de efeito colateral dos medicamentos utilizados na PQT e no 

tratamento dos estados reacionais. 

O Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (2016) coloca 

algumas sugestões de conduta para o atendimento de ocorrência de efeitos 

colaterais, descritos a seguir. 

No caso de náuseas e vômitos incontroláveis:  

Suspender o tratamento; encaminhar o paciente para a unidade de 
referência; solicitar exames complementares, para realizar diagnóstico 
diferencial com outras causas; investigar e informar à unidade de referência 
se os efeitos ocorrem após a ingestão da dose supervisionada de 
rifampicina, ou após as doses autoadministradas de dapsona (BRASIL, 
2016, p. 338). 

 

No caso de icterícia: 

Suspender o tratamento se houver alteração das provas de função hepática, 
com valores superiores a duas vezes os normais; encaminhar o paciente à 
unidade de referência; fazer a avaliação da história pregressa – alcoolismo, 
hepatite e outras doenças hepáticas; solicitar os exames complementares 
necessários para realizar diagnóstico diferencial; investigar se a ocorrência 
desse efeito está relacionada com a dose supervisionada de rifampicina ou 
com as doses autoadministradas de dapsona (BRASIL, 2016, p. 338). 

 

No caso de efeitos colaterais provocados pelos corticosteroides: “observar as 

precauções ao uso de corticosteroides; encaminhar imediatamente à unidade de 

referência” (BRASIL, 2016, p. 339). 
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No caso de anemia hemolítica:  

Suspender o tratamento; encaminhar o paciente à unidade de referência ou 
ao hematologista, para avaliação e conduta; investigar se a ocorrência 
desse efeito está relacionada com a dose supervisionada de rifampicina ou 
com as doses autoadministradas de dapsona (BRASIL, 2016, p. 339). 

 

No caso de efeitos cutâneos provocados pela clofazimina: “prescrever a 

aplicação diária de óleo mineral ou creme de ureia, após o banho, e orientar para 

evitar a exposição solar, com o objetivo de minimizar esses efeitos” (BRASIL, 2016, 

p. 339). 

No caso de meta-hemoglobinemia:  

Leve – suspender o medicamento e encaminhar o doente à unidade de 
referência; observar, pois geralmente ela desaparece, gradualmente, com a 
suspensão do medicamento; Grave – encaminhar para internação hospitalar 
(BRASIL, 2016, p. 339). 

 

No caso de farmacodermia leve até síndrome de Stevens-Johnson, dermatite 

esfoliativa ou eritrodermia provocadas pela dapsona: “interromper definitivamente o 

tratamento com a dapsona e encaminhar o paciente à unidade de referência” 

(BRASIL, 2016, p. 339). 

No caso de síndrome pseudogripal:  

Suspender a rifampicina imediatamente, encaminhar o doente à unidade de 
referência e avaliar a gravidade do quadro; nos quadros leves, administrar 
anti-histamínico, antitérmico, e deixar o doente sob observação por pelo 
menos 6 horas; nos casos moderados e graves, encaminhar o doente à 
unidade de referência para administrar corticosteroides (hidrocortisona, 
500mg/250mL de soro fisiológico – 30 gotas/minuto, via intravenosa – e, em 
seguida, prednisona via oral, com redução progressiva da dose até a 
retirada completa) (BRASIL, 2016, p. 339). 

 

Há que se situar a importância de informações sobre a terapia farmacológica 

e intervenções farmacêuticas aplicadas (como a Educação em saúde) para a 

prevenção ou resolução dos problemas de saúde, isto porque, não basta a 

determinação do diagnóstico e esquema terapêutico, é preciso que o paciente 

conheça sobre seu problema de saúde e a importância do seu tratamento para que 

seja alcançado o objetivo terapêutico (CHEMELLO et al. 2012, apud REIS, 2013). 

Assim, a intervenção farmacêutica, ao reduzir os eventos adversos, aumenta a 

qualidade assistencial e reduz custos hospitalares. 



44 

 

A seguir serão citados alguns estudos que situam o Seguimento 

Farmacoterapêutico realizado com pacientes portadores de hanseníase. 

Reis (2013) com o objetivo de melhorar a farmacoterapia dos usuários de 

talidomida atendidos pelo Hospital Universitário de Brasília (HUB) por meio de um 

Seguimento Farmacoterapêutico desenvolveu em seu trabalho de Conclusão de 

Curso, uma pesquisa utilizando o Método Dáder junto a 10 pacientes hansênicos, 

usuários de talidomida que aceitaram participar do estudo.  

Todos os usuários estudados apresentaram algum tipo de RNM, onde os 

RNMs, os mais frequentes foram: problema de saúde não tratado e Insegurança não 

quantitativa. Também se identificou causas de RNMs (PRMs) e o mais frequente foi 

probabilidade de efeitos adversos. O Método Dáder possibilitou a identificação de 

RNMs e a realização de intervenções farmacêuticas. Constatou-se que que a 

Educação em saúde é a intervenção farmacêutica mais comum para a resolução ou 

prevenção de RNMs, concedendo ao farmacêutico um papel de educador (REIS, 

2013). 

Silva (2015), empreendeu um estudo entre 2014 e 2015 com o objetivo de 

descrever a implantação da farmácia clínica em pacientes portadores de hanseníase 

de uma unidade de saúde de São Paulo (distrito administrativo de Campo Limpo). 

Para tanto, foi aplicado o método Dáder baseado na obtenção da história 

farmacoterapêutica do paciente, avaliação do seu estado de situação, a fim de 

identificar e resolver os possíveis resultados negativos relacionados à medicação 

(RNM) apresentados. Foram estudados 25 pacientes do sexo masculino, na faixa 

etária de 40 a 59 anos de idade e com até 4 anos de estudo. Apurou-se que todos 

os pacientes apresentaram RMN e foram realizadas 50 intervenções farmacêuticas, 

sendo as principais o ajuste no horário de administração dos fármacos e a 

orientação em medidas não farmacológicas. 

Vasconcelos et al. (2017), realizaram um estudo para avaliar a farmacoterapia 

de pacientes com reação hansênica tipo 2 em tratamento com talidomida em um 

centro filantrópico de atendimento especializado, junto a 11 pacientes, dos quais oito 

eram homens, atendidos entre setembro e novembro de 2016. O Seguimento 

Farmacoterapêutico foi fundamentado no Método Dáder para análise de interações 

medicamentosas.  
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Identificou-se: a) três interações medicamentosas, sendo duas classificadas 

em risco moderado e uma em menor risco; b) 23 resultados negativos associados ao 

medicamento, destacando-se insegurança não quantitativa e problemas de saúde 

não tratados; c) 22 problemas relacionados com medicamentos, sendo o mais 

frequente a ocorrência de reações adversas a medicamentos. Todas as reações 

adversas associadas a medicamentos foram classificadas como tipo A ou 

previsíveis. Quanto à adesão, seis entre os nove pacientes que responderam ao 

teste de Morisky-Green obtiveram alto grau de adesão (o grau de adesão ao 

tratamento com talidomida foi considerado alto). Concluiu-se que foram 

evidenciadas interações medicamentosas relevantes, resultados negativos 

associados ao medicamento e problemas associados a medicamentos. Foram 

necessárias intervenções farmacêuticas, sobretudo voltadas para ações de 

educação em saúde, o que ratifica a necessidade de acompanhamento constante 

desse grupo de pacientes. “As intervenções farmacêuticas tiveram boa receptividade 

por parte dos pacientes, ratificando com a importância do profissional farmacêutico 

no cuidado ao paciente sob terapia medicamentosa” (VASCONCELOS et al. 2017, 

p. 6). 

De acordo com Correr, Noblat e Castro (2013, p. 15): 

O resultado de um tratamento farmacológico está ligado à inter-relação de 
diversos eventos, atores e condições, de forma complexa e nem sempre 
previsível. A farmacoterapia obtém sucesso quando resultados como 
prevenção de doenças, controle, cura, normalização de parâmetros 
laboratoriais e/ou alívio de sintomas são alcançados conforme esperado. 

 

Em suma, as atividades desenvolvidas pelo profissional farmacêutico no 

acompanhamento farmacoterapêutico do paciente, objetiva monitorar os efeitos 

adversos, estudar as possíveis interações e propor esquemas terapêuticos com 

vistas a um melhor resultado. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A hanseníase é uma doença antiga que tem gerado os mais diversos 

preconceitos, que perduram até nos dias atuais. Ao ser descoberto o bacilo 

causador da lepra (Mycobacterium leprae) pelo médico Gerhard Henrik Armauer 

Hansen, foram afastadas crenças de que a doença era hereditária, fruto do pecado 

ou castigo divino.  

Por volta da década de 90, houve o oferecimento do tratamento gratuito para 

os pacientes do mundo todo, por meio do esquema poliquimioterápico (PQT), que é 

constituído pelo conjunto dos seguintes medicamentos: rifampicina, dapsona e 

clofazimina com administração associada, que podem apresentar efeitos colaterais 

(como qualquer medicamento). 

O tratamento é prescrito de acordo com cada tipo e/ou classificação da 

doença. O doente é classificado em Paucibacilar (PB) - Hanseníase Tuberculóide ou 

Indeterminada (casos com até cinco lesões de pele e/ou apenas um tronco nervoso 

comprometido), ou Multibacilar (MB) -  Hanseníase Dimorfa ou Virchowiana. (casos 

com mais de cinco lesões de pele e/ou mais de um tronco nervoso acometido e com 

baciloscopia positivo). Os esquemas terapêuticos padronizados são de acordo com 

a classificação operacional para o tratamento da hanseníase.  

Com o objetivo principal de prevenir e resolver problemas da farmacoterapia, 

encontra-se o serviço de acompanhamento farmacoterapêutico, que podem utilizar 

de métodos para a documentação do cuidado farmacêutico, como o Método Dáder e 

o SOAP.  

Estudos como de Reis (2013); Silva (2015) e Vasconcelos et al. (2017) 

utilizaram o Método Dadér para a pesquisa empreendida sobre o Seguimento 

Farmacoterapêutico realizado com pacientes portadores de hanseníase apontaram a 

incidência de algum tipo de RNMs, onde se fez necessário a realização de 

intervenções farmacêuticas como: ajuste no horário de administração dos fármacos, 

a orientação em medidas não farmacológicas e Educação em saúde.  

Tais estudos ratificaram a importância do profissional farmacêutico no cuidado 

ao paciente sob terapia medicamentosa, isto porque, não basta a determinação do 

diagnóstico e esquema terapêutico, é preciso que o paciente conheça sobre seu 

problema de saúde e a importância do seu tratamento para que seja alcançado o 

objetivo terapêutico.  
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Em suma, o acompanhamento farmacoterapêutico tem sido alvo de pesquisas 

junto a pacientes portadores de doenças como hipertensão, diabetes, câncer entre 

outras, no entanto, existem poucos trabalhos voltados a esse tipo de serviço para os 

pacientes com hanseníase, que se constitui um dos problemas de saúde pública.  

Assim, para trabalhos futuros sugere-se que sejam realizadas pesquisas com 

vistas a avaliar os efeitos e a importância do acompanhamento farmacoterapêutico 

em pacientes hansênicos, para que o Seguimento Farmacoterapêutico seja cada 

vez mais aceito, pois acredita-se que esse tipo de serviço pode contribuir para a 

melhoria da eficiência e da qualidade da atenção à saúde. 
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