
     A hanseníase é uma doença infectocontagiosa 

causada pelo Mycobacterium leprae, parasita 

intracelular que expressa alta infectividade e baixa 

patogenicidade. É uma infecção caracterizada 

como problema de saúde pública devido ao seu 

potencial incapacitante provocado pelo 

comprometimento dos nervos periféricos. O Brasil 

é segundo país do mundo com maior número de 

casos novos de hanseníase, tendo nas regiões 

Norte e Nordeste as mais altas taxas de 

prevalência. O tratamento recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) é a 

poliquimioterapia (PQT), que é constituída por 

rifampicina, dapsona e clofazimina, com 

administração associada. Com a PQT, o 

tratamento da hanseníase compreende um 

esquema específico para as formas 

paucibacilares, com duração de seis meses, e 

outro para os casos multibacilares, com duração 

de um ano. 
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OBJETIVO 

     Relatar a assistência de enfermagem no 

controle da hanseníase na Atenção Primária à 

Saúde (APS). 

INTRODUÇÃO 

    Dessa forma, as estratégias de educação em saúde devem 

ser realizadas na prevenção da hanseníase, com a 

participação dos familiares como apoio ao tratamento do 

paciente, reduzindo os estigmas que o diagnóstico de 

hanseníase possibilita. 

CONCLUSÃO 

     No decorrer do tratamento da hanseníase, o enfermeiro 

deve oferecer suporte, considerando as ansiedades 

associadas ao efeito do diagnóstico da patologia, orientando 

quanto à prevenção de incapacidades, autocuidado e todo 

incômodo resultante do tratamento. A consulta de enfermagem 

torna-se fundamental na formação do vínculo entre o 

profissional e o portador de hanseníase, estabelecendo o 

compromisso e o empenho com usuário durante as etapas do 

processo de cuidado, despertando a consciência de que a 

adesão e o seguimento correto do tratamento trará a cura.  

RESULTADOS 

REFERÊNCIAS 

ALVES, E. S. et al. Perfil epidemiológico da hanseníase em um 

município do nordeste brasileiro: uma análise retrospectiva. J. res.: 

fundam. care. Online. v. 9, n. 3, p. 648-652, jul/set, 2017.  

 

LANZA, F. M, et al. Instrumento para avaliação das ações de 

controle da hanseníase na Atenção Primária. Rev Bras Enferm. v. 

67, n. 3. p. 339-46, 2014. 

 

LANZA, F. M. et al. Avaliação da Atenção Primária no controle da 

hanseníase: proposta de uma ferramenta destinada aos usuários. 

Rev Esc Enferm USP. v. 48, n. 6, p. 1054-61, 2014. 

 

RIBEIRO, M. D. A. et al. A visão do profissional enfermeiro sobre o 

tratamento da hanseníase na atenção básica. Rev Bras Promoç 

Saúde, Fortaleza, v. 30, n. 2, p. 221-228, abr/jun, 2017. 
 

 

MÉTODO 

     Esse estudo trata-se de uma revisão 

bibliográfica da literatura realizada por meio 

da combinação dos descritores: “Atenção 

Primária à Saúde”, “Enfermagem” e 

“Hanseníase”, no qual foram consultados nos 

bancos de dados do LILACS, BDENF e 

MEDLINE. Foram encontradas 13 publicações 

científicas, sendo incluídos no estudo os 

artigos disponíveis na íntegra que foram 

publicados nos últimos cinco anos (2013 a 

2018) em português. Portanto, 4 artigos 

fundamentaram o estudo, conduzindo esta 

revisão.  
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