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A hanseníase é uma das doenças mais antigas que acomete o homem, o combate à doença têm 

sido um grande desafio no país, e constitui um importante problema de saúde pública devido a 

sua magnitude e seu alto poder incapacitante. A Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa 

de progressão lenta e se manifesta principalmente através de sinais e sintomas 

dermatoneurológicos, que causa lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos 

olhos, mãos e pés. O objetivo do estudo foi identificar a importância da atenção básica de 

saúde no diagnóstico precoce e no tratamento da hanseníase. Trata-se de uma revisão de 

literatura integrativa. Foram escolhidos artigos na base de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). Os descritores utilizados foram Hanseniase, Atenção primária e Controle, no 

período compreendido entre 2006 a 2016. Para complementar os achados foram utilizados um 

livro intitulado "Tratado de infectologia" e quatro manuais do Ministério da Saúde. A 

importância da atenção básica se destaca por propor ações voltadas para a realização do 

diagnóstico precoce, tratamento, prevenção de incapacidades e vigilância dos contatos 

domiciliares, sendo de grande relevância na prevenção de danos físicos, psíquicos e sociais 

resultante do processo do adoecimento causado pela hanseníase. O diagnóstico precoce além 

de garantir a adoção de medidas terapêutica correta impede que a doença evolua para as 

formas mais graves, sendo assim de suma importância a identificação de sinais e sintomas. A 

equipe de saúde da atenção básica deve instituir em sua rotina o tratamento para hanseníase, 

devendo seguir o esquema terapêutico padronizado, desse modo os pacientes devem ser 

acompanhados durante todo o processo. Portanto a atuação da atenção básica é um ponto 

estratégico e uma ferramenta de extrema importância que estabelece um maior vínculo entre 

comunidade e equipe de saúde, o que possibilita uma maior autonomia para a elaboração de 

ações de intervenção no meio ambiente e seus fatores modificáveis. 
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