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OBJETIVO

Propõe-se relatar o caso de um paciente com

hanseníase, compreender as manifestações

clínicas e elencar os principais cuidados de

enfermagem, no contexto da atenção primária

a saúde.

A hanseníase é uma doença crônica,

infectocontagiosa, cujo principal agente etiológico

é Mycobacterium leprae. A doença atinge pele e

nervos periféricos podendo levar a sérias

incapacidades físicas. A prevenção, o diagnóstico

precoce e o tratamento são ações prioritárias para

bloquear a transmissão e reduzir incapacidades.

INTRODUÇÃO

Diante do exposto, o enfermeiro deve acompanhar o

paciente, realizar orientações quanto à importância do

comparecimento para a realização de exames

dermatológicos, prestar todo esclarecimento acerca da

doença, orientar quanto à prevenção de incapacidades e

autocuidado, oferecer apoio e estabelecer um bom vínculo

com o paciente para que ele tenha confiança e segurança

para retirar suas dúvidas, diminuindo assim o risco de

abandono do tratamento devido a todo desconforto

decorrente da poliquimioterapia.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES COM HANSENÍASE NA ATENÇÃO BÁSICA DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE: UM RELATO DE CASO

MÉTODOS

Trata-se de estudo de caso realizado na Unidade

de Saúde da Família (USF) no bairro da várzea,

Recife-PE, no período de junho de 2018.

Contato:

E-mail: natalia.moreira806@gmail.com

DESENHO DO ESTUDO

É um estudo descritivo do tipo relato de caso.

RESULTADOS

O paciente GGB, sexo masculino, 29 anos,

casado, nasceu na cidade de Recife-PE e

reside no bairro da várzea, Recife-PE. Chega

na unidade de saúde da família (USF) para

consulta de enfermagem e durante o exame

físico visualiza-se a presença de uma mancha

em tornozelo esquerdo de coloração

hipocrômica em pequenas áreas e centro

avermelhado, com nódulos e circunferência

da mancha de aproximadamente 15cm. O

paciente também refere a presença de outras

manchas avermelhadas no abdômen que

chega até a região lombar. As manchas

começaram a aparecer há 2 anos. Foi

realizado exame para diagnóstico diferencial

de sífilis que deu não reagente. Solicitado

então baciloscopia para hanseníase em

(26/06/18), que mostrou lesão positiva em

tornozelo, com índice baciloscópico de 3,25 e

4+, confirmando o diagnóstico de Hanseníase

Multibacilar Dimorfa.

CONCLUSÃO

Este estudo nos proporcionou reconhecer a importância do

enfermeiro como profissional integrante da equipe

multidisciplinar para o diagnóstico e tratamento da

hanseníase, com efetivação de todos os cuidados, evitando

as possíveis complicações desta afecção, baseando-se

sempre em evidências científicas e levando em consideração

a individualidade e as particularidades de cada paciente..


