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OBJETIVO

Demonstrar a fragilidade no cuidado de

enfermagem frente ao acompanhamento do

paciente de hanseníase.

INTRODUÇÃO

As fragilidades no processo de orientação se iniciam mesmo antes do tratamento,

quando no momento de primeiras consultas os sinais subjetivos dos pacientes em

relação as lesões não são muitas vezes compreendidos, levando a contínuos

diagnósticos de sarnas, alergias e doenças dermatológicas.

Considerando o tratamento, o papel da enfermagem frente a J.S deveria

transcender atos básicos da consulta, como supervisionamento da administração

dos medicamentos e a análise das manchas. Era essencial que J.S demonstrasse

conhecimento sobre a transmissão da doença que lhe acomete, mas mesmo

convivendo com o diagnóstico há anos, e estando em tratamento ele apresenta

muitos questionamentos sobre a possibilidade de ainda “adoecer” seus parentes.

Evidenciando a necessidade de uma relação profissional-paciente mais específica

e esclarecedora.
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RESULTADOS
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CONCLUSÃO

Coleta de dados em Centro 
de Referência para 

tratamento de doenças 
infectocontagiosas no 

agreste de Pernambuco

Instrumento que 
contemplava questões 
acerca da história da 

doença e dos cuidados 
prestados pela equipe de 

enfermagem

Estudo descritivo, 
transversal do tipo Relato 

de Experiência

Os cuidados de enfermagem frente a hanseníase que é uma doença

milenar, infectocontagiosa, e cercada de estigmas históricos, precisam

está particularmente associados à educação em saúde no que se refere

a obter uma participação consciente e constante do paciente no

programa de tratamento. Entretanto essa medida ainda precisa se

desenhar como essencial, a partir da capacitação profissional e de

equipe de saúde, de modo a consolidar e priorizar essa postura, a fim de

diminuir a fragilidade percebida na orientação e cuidado de enfermagem

frente ao portador de hanseníase.

➢ J.S, 44 anos, possuía diagnóstico de hanseníase virchowiana, em 

tratamento poliquimioterápico há 18 meses.

➢ Visitando o centro de referência para receber orientações e cuidados mais 

de duas vezes ao mês. 

➢ Processo de confiança e compromisso com o usuário, se mostrou fragilizado, 

evidenciando-se em relatos de J.S

“eu nunca paro de vim aqui não, 

mas eu parei uma vez porque a 

enfermeira daqui ela entrou de 

férias, e não avisou, aí não me 

deixavam pegar o remédio, a 

gente tinha que telefonar pra ela, 

mas depois eu consegui”.

É fundamental compreender que a fragilidade aqui exposta quanto a orientação da
enfermagem frente ao portador de hanseníase, pode ser sanada quando o
enfermeiro encara como seu papel a rotina de estar sempre incentivando as
pessoas acometidas pela doença, estabelecendo e fortalecendo um vínculo que
possibilite a prestação de apoio, o esclarecimento da doença, e uma motivação
que co-responsabilize o paciente desde o diagnóstico.

“Eu não sabia nada da doença não, eu 

bolava na cama, no chão, de um lado 

pro outro e sem saber o que era. Passei 

mais de ano com as manchas e 

sentindo queimar, formigar, coçar, e 

sentia dormente também, mas eu dizia 

e também me diziam que eu tinha 

alergia”.


